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Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37

Resum 
El brunyit amb bola és una operació d’acabat que presenta una sèrie d’avantatges , ja que millora 

diverses propietats del material en una sola operació. En aquest treball s’estudiarà la influència 

d’aquest procés sobre les propietats mecàniques d’un acer estructural,

 

Per dur a terme l’estudi es brunyiran

tres; variant la força de brunyit i l’amplitud de vibració, per obtenir provetes amb diversos 

paràmetres de brunyit. S

duresa i de tracció, per comprovar la influència del procés sobre 

extret diverses propietats mecàniques de cada proveta.

 

Finalment, per comprovar la veracitat i la robuste

estadístic. Aquest estudi permet estudiar totes les combinacions de paràmetres, i determinar quins 

son els que presenten una major influencia sobre

que per totes les propietats mecàniques estudiades el paràmetre influent es la força de vibració.

Aquesta té una relació proporcional amb la variació de les propietats

pràcticament no hi influeix.
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Resumen 
El bruñido con bola es una operación de acabado que presenta una serie de ventajas, ya que mejora 

diversas propiedades del material en una sola operación. En este trabajo se estudiará la influencia de 

este proceso sobre las propiedades mecánicas de un acero estructural, el ST37.

 

Para llevar a cabo el estudio se bruñirán

de tres; variando la fuerza de bruñido y la amplitud de vibración, para obtener probetas con varios 

parámetros de bruñido. Sobre estas probetas se realizarán varios 

de tracción, para comprobar la influencia del pr

extraído diversas propiedades mecánicas de cada probeta.

 

Finalmente, para comprobar la veracidad y la robustez de los experi

estadístico. Este estudio permite estudiar todas las combinaciones de parámetros, y determinar 

cuáles son los que presentan una mayor influencia sobre

determinado que para todas las propiedades mecánicas estudiadas el parámetro influyente es la 

fuerza de vibración. Esta tiene una relación proporcion

que la vibración prácticamente no influye.
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cuáles son los que presentan una mayor influencia sobre las propiedadesdel material ens

las propiedades mecánicas estudiadas el parámetro influyente es la 
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Abstract 
Ball burnishing is a finishing 

several properties of the material in 

the mechanical properties of a structural steel, the ST37

 

In order to carry out the study, several 

in series of three; varying the b

various burnishing parameters. On these 

and traction, will be carried out to check the influence of the process on the material. Several 

mechanical properties of each 

 

Finally, to verify the veracity and rob

out. This study allows you to study all combinations of parameters, and determine which ones have a 

greater influence on the tested material. It has been determined that for all the mechan

properties studied the influence parameter is the vibration force. This one has a linear relation with 

the variation of the parameters, whereas the vibration practically does not influence it.
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Ball burnishing is a finishing operation that presents a number of advantages, since it improves 

several properties of the material in a single operation. In this essay the influence of this process on 

the mechanical properties of a structural steel, the ST37, will be studied. 

to carry out the study, several test specimens of this material, of flat sheet, will

series of three; varying the burnishing force and amplitude of vibration, to obtain 

parameters. On these specimens several experiments,

will be carried out to check the influence of the process on the material. Several 

mechanical properties of each sample will have been extracted from these tests.

Finally, to verify the veracity and robustness of the experiments, a statistical analysis has been carried 

out. This study allows you to study all combinations of parameters, and determine which ones have a 

greater influence on the tested material. It has been determined that for all the mechan

properties studied the influence parameter is the vibration force. This one has a linear relation with 

the variation of the parameters, whereas the vibration practically does not influence it.

  

  

 iii 

operation that presents a number of advantages, since it improves 

the influence of this process on 

of this material, of flat sheet, will be burnished 

force and amplitude of vibration, to obtain samples with 

experiments, namely tests of hardness 

will be carried out to check the influence of the process on the material. Several 

have been extracted from these tests. 

ustness of the experiments, a statistical analysis has been carried 

out. This study allows you to study all combinations of parameters, and determine which ones have a 

greater influence on the tested material. It has been determined that for all the mechanical 

properties studied the influence parameter is the vibration force. This one has a linear relation with 

the variation of the parameters, whereas the vibration practically does not influence it. 



 

iv 

 

  

  

  

 Memòria 

 



Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37

Agraïments 
Agraïr, en primer lloc, al tutor del 

per portar el projecte pel bon camí.

A Jordi Llumà i Jordi Jorba, per la seva paciència, i ajudar

 

Als mestres de taller, Dani i Sergio, per l’ajut en 

taller. 

 

I a totes les persones que han col·laborat d’alguna manera en aquest projecte.

 

Moltes gràcies a tots. 

 

 

 

Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37  

  

ïr, en primer lloc, al tutor del treball, Toni Travieso, les hores de dedicació i la total disponibilitat 

per portar el projecte pel bon camí. 

Jordi Llumà i Jordi Jorba, per la seva paciència, i ajudar-me sempre que ho he necessitat.

Als mestres de taller, Dani i Sergio, per l’ajut en el procés de brunyit i les hores que hem passat al 

I a totes les persones que han col·laborat d’alguna manera en aquest projecte.

  

  

 v 

, les hores de dedicació i la total disponibilitat 

me sempre que ho he necessitat. 

el procés de brunyit i les hores que hem passat al 

I a totes les persones que han col·laborat d’alguna manera en aquest projecte. 



 

vi 

 

  

  

  

 Memòria 

 



Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37

Glossari 
 

-e: Deformació unitària 

-E: Mòdul de Young 

-GPa: Gigapascal 

-HV: Duresa Vickers 

-MPa: Megapascal 

-MR: Mòdul de Resiliència

-N: Newton 

-Rp0,2: Límit elàstic, calculat al 0,2% de deformació del material

-Smax: Tensió màxima que suporta el material
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CAPÍTOL 1: INTRODUCCIÓ

Fa temps que des dels departaments d’enginyeria es busquen mètodes per millorar les propietats 

mecàniques dels materials utilitzats 

funcionament d’aquestes maquines, així com la seva vida útil.

El brunyit es una operació de treball en fred, que consisteix en aplanar un material utilitz

o una bola per exercir pressió sobre aquest, sense 

una millora de la rugositat

mecàniques que van lligades a aquesta.

 

 

1.1 Objecte 

L’objecte d’aquest projecte é

brunyit. Obtenir les corbes característiques del material sotmès a tracció i la caracterització de 

diversos paràmetres d’aquestes, 

la tensió màxima i el mòdul de resiliència

A més es mesurarà la variació 

material inicial. 
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: INTRODUCCIÓ 

Fa temps que des dels departaments d’enginyeria es busquen mètodes per millorar les propietats 

iques dels materials utilitzats en maquinària d’altes prestacions. Amb això es busca millorar el 

funcionament d’aquestes maquines, així com la seva vida útil. 

El brunyit es una operació de treball en fred, que consisteix en aplanar un material utilitz

pressió sobre aquest, sense arrencament de ferritja (Figura 1)

una millora de la rugositat superficial, així com de la duresa del material, i de diverses propietats 

mecàniques que van lligades a aquesta. [1] 

Figura 1. Representació del procés de brunyit amb bola [2]

 

L’objecte d’aquest projecte és l’estudi del canvi del comportament a tracció del material després del 

brunyit. Obtenir les corbes característiques del material sotmès a tracció i la caracterització de 

diversos paràmetres d’aquestes, el mòdul de Young, el límit elàstic, la tensió màxim

i el mòdul de resiliència. 

s es mesurarà la variació de duresa amb els diferents processos de brunyit aplicats, respecte el 
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Fa temps que des dels departaments d’enginyeria es busquen mètodes per millorar les propietats 

ria d’altes prestacions. Amb això es busca millorar el 

El brunyit es una operació de treball en fred, que consisteix en aplanar un material utilitzant un rodet 

(Figura 1). Amb això s’obté 

superficial, així com de la duresa del material, i de diverses propietats 

 
. Representació del procés de brunyit amb bola [2] 

s l’estudi del canvi del comportament a tracció del material després del 

brunyit. Obtenir les corbes característiques del material sotmès a tracció i la caracterització de 

ímit elàstic, la tensió màxima, l’allargament a 

s de brunyit aplicats, respecte el 
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1.2 Abast 

Amb l’objectiu de conèixer la influencia dels paràmetres de bru

dissenyat un experiment factorial DOE 3

Les propietats mecàniques del material s’estudiaran mitjançant assajos de tracció i de duresa.

En primer lloc es procedirà al brunyit de les provetes

necessaris per l’estudi. 

Seguidament es realitzaran els diversos assajos, de duresa i tracció. D’aquesta manera s’obtindran els 

diversos paràmetres necessaris per estudiar la variació de les propietats.

Finalment es realitzarà un estudi estadístic, mitjançant

entre els valors i la validesa dels experiments realitzats

 

1.3 Conceptes previs 

1.3.1 Duresa 

La duresa és la propietat d’un material sòlid que indica la seva resistència a ser deformat pe

cos en contacte quan s’hi aplica una força compressiva.

Es mesura mitjançant un assaig de duresa, i no té una escala absoluta, sinó que es fan servir escales 

relatives. En metal·lúrgia les més utilitzades són l’escala Rockwell, la Brinell i la 

L’aparell utilitzat per aquests assajos s’anomena duròmetre. Aquest é

força predefinida sobre un penetrador, de dimensions normalitzades.

empremta sobre la superfície del material en el

de la duresa Brinell o Vickers, l’empremta produïda sobre el material, normalment de dimensions en 

l’ordre de les micres, es mesura amb l’ajut d’un microscopi, que pot estar instal·lat al propi aparel

ser independent. Finalment amb la mesura i una expressió matemàtica es pot obtenir el valor de la 

duresa del material. En el cas de l’assaig Rockwell, el valor de la duresa es pot llegir directament a 

l’aparell. 

Per l’execució d’aquest treball s’ha uti

carregues que poden anar des de 0,05 N fins a 10 N sobre un penetrador de diamant en forma de 

piràmide quadrada i amb un angle entre cares de 136º

  

  

Amb l’objectiu de conèixer la influencia dels paràmetres de brunyit i les seves interaccions s’ha 

dissenyat un experiment factorial DOE 32. 

Les propietats mecàniques del material s’estudiaran mitjançant assajos de tracció i de duresa.

rocedirà al brunyit de les provetes, amb els diferents paràmetres de força i vibració 

Seguidament es realitzaran els diversos assajos, de duresa i tracció. D’aquesta manera s’obtindran els 

diversos paràmetres necessaris per estudiar la variació de les propietats. 

i estadístic, mitjançant el software Minitab, per comprovar la relació 

i la validesa dels experiments realitzats. 

La duresa és la propietat d’un material sòlid que indica la seva resistència a ser deformat pe

cos en contacte quan s’hi aplica una força compressiva. 

Es mesura mitjançant un assaig de duresa, i no té una escala absoluta, sinó que es fan servir escales 

relatives. En metal·lúrgia les més utilitzades són l’escala Rockwell, la Brinell i la Vickers. 

os s’anomena duròmetre. Aquest és una premsa que realitza una 

força predefinida sobre un penetrador, de dimensions normalitzades. Aquest penetrador deixa una 

re la superfície del material en el que es vol mesurar la duresa. A continuació, en el cas 

de la duresa Brinell o Vickers, l’empremta produïda sobre el material, normalment de dimensions en 

l’ordre de les micres, es mesura amb l’ajut d’un microscopi, que pot estar instal·lat al propi aparel

ser independent. Finalment amb la mesura i una expressió matemàtica es pot obtenir el valor de la 

duresa del material. En el cas de l’assaig Rockwell, el valor de la duresa es pot llegir directament a 

Per l’execució d’aquest treball s’ha utilitzat l’escala Vickers. Aquest assaig consisteix en aplicar 

carregues que poden anar des de 0,05 N fins a 10 N sobre un penetrador de diamant en forma de 

piràmide quadrada i amb un angle entre cares de 136º (figura 2). [3] 

 Memòria 

 

nyit i les seves interaccions s’ha 

Les propietats mecàniques del material s’estudiaran mitjançant assajos de tracció i de duresa. 

de força i vibració 

Seguidament es realitzaran els diversos assajos, de duresa i tracció. D’aquesta manera s’obtindran els 

el software Minitab, per comprovar la relació 

La duresa és la propietat d’un material sòlid que indica la seva resistència a ser deformat per un altre 

Es mesura mitjançant un assaig de duresa, i no té una escala absoluta, sinó que es fan servir escales 

s una premsa que realitza una 

Aquest penetrador deixa una 

que es vol mesurar la duresa. A continuació, en el cas 

de la duresa Brinell o Vickers, l’empremta produïda sobre el material, normalment de dimensions en 

l’ordre de les micres, es mesura amb l’ajut d’un microscopi, que pot estar instal·lat al propi aparell o 

ser independent. Finalment amb la mesura i una expressió matemàtica es pot obtenir el valor de la 

duresa del material. En el cas de l’assaig Rockwell, el valor de la duresa es pot llegir directament a 

litzat l’escala Vickers. Aquest assaig consisteix en aplicar 

carregues que poden anar des de 0,05 N fins a 10 N sobre un penetrador de diamant en forma de 
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Figura 2. Principi de l’assaig, geometria del penetrad

La duresa Vickers es defineix com el quocient obtingut de dividir la força de l’assaig entre l’àrea de la 
superfície de l’empremta, que s’assumeix com a una piràmide recta de base q
vèrtex en el mateix angle que el penetrador.

 

��

 

On g es l’acceleració de la gravetat, 9,81m/s
dues diagonals de la base de 

1.3.2 El brunyit 

El brunyit és una operació de superacabat que es basa en la deformació plàstica de les irregularitats 

de la superfície d’ un material. Aquesta deformació es porta a terme grà

mes dur que el que está sent mecanitzat, que é

normalment una bola o un rodet, que deforma les crestes de material per que ocupin les valls.
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. Principi de l’assaig, geometria del penetrador i empremta Vickers [3

La duresa Vickers es defineix com el quocient obtingut de dividir la força de l’assaig entre l’àrea de la 
superfície de l’empremta, que s’assumeix com a una piràmide recta de base q
vèrtex en el mateix angle que el penetrador. 

�� =
�

�
∗

�∗��� (
���

�
)

�� ∗ � ≈ 0.891 ∗
�

��(eq. 1) [3

On g es l’acceleració de la gravetat, 9,81m/s2,  F es la força aplicada en Newtons i d es la mitja de les 
dues diagonals de la base de l’empremta produïda, en mm. 

s una operació de superacabat que es basa en la deformació plàstica de les irregularitats 

terial. Aquesta deformació es porta a terme gràcies a una eina d’un material 

que está sent mecanitzat, que és utilitzada donant passades per la superfície, 

normalment una bola o un rodet, que deforma les crestes de material per que ocupin les valls.
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or i empremta Vickers [3] 

La duresa Vickers es defineix com el quocient obtingut de dividir la força de l’assaig entre l’àrea de la 
superfície de l’empremta, que s’assumeix com a una piràmide recta de base quadrada i que té el 
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,  F es la força aplicada en Newtons i d es la mitja de les 

s una operació de superacabat que es basa en la deformació plàstica de les irregularitats 

cies a una eina d’un material 

s utilitzada donant passades per la superfície, 

normalment una bola o un rodet, que deforma les crestes de material per que ocupin les valls. 
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 El procés de brunyit s’utilitza per incrementar la duresa superficial i reduir la rugositat dels materials. 

A mes aquest procés augmenta les tensions residuals, redueix la corrosió i augmenta la vida a fatiga 

dels materials. [4] 

El brunyit pot ser assistit per vibracions per millorar la seva eficiència. S’ha demostrat que les 

vibracions redueixen les forces tallants durant el mecanitzat. Així mateix, la vibració també ajuda a 

augmentar la deformació plàstica durant el procés. 

Per dur a terme el brunyit es necessari tenir en compte diversos factors, com podrien ser el material 

a tractar, la forma de la peça i de l’eina o els diferents paràmetres de brunyit: avanç, numero de 

passades, direcció de brunyit o força. 

El càlcul de la força es fa segons la equa

 

��

On Fb és la força de brunyit, Fp és la força de la precàrrega, que combina la força exercida per la molla 

interior de l’eina i la força produïda al pressionar l’eina contra la superfície a mecanitzar, F

produïda per les vibracions d’alta freqüència i 

freqüència.  

 

1.3.3 Propietats mecàniques rellevants

1.3.3.1 Mòdul de Young 

El mòdul de Young, o mòdul elàstic,  é

relació entre els increments de tensió que se li apliquen i els increments de deformació produïts en la 

zona de camp elàstic del material. 

Aquest paràmetre també es pot interpretat com el pendent de la corba tensió

material en la zona elàstica del gràfic. 

El mòdul elàstic indica la rigidesa d’un material. Com mes rígid és un material mes elevat é

del seu mòdul elàstic. 

 

  

  

El procés de brunyit s’utilitza per incrementar la duresa superficial i reduir la rugositat dels materials. 

A mes aquest procés augmenta les tensions residuals, redueix la corrosió i augmenta la vida a fatiga 

t per vibracions per millorar la seva eficiència. S’ha demostrat que les 

vibracions redueixen les forces tallants durant el mecanitzat. Així mateix, la vibració també ajuda a 

augmentar la deformació plàstica durant el procés. [5] 

es necessari tenir en compte diversos factors, com podrien ser el material 

a tractar, la forma de la peça i de l’eina o els diferents paràmetres de brunyit: avanç, numero de 

 

equació 2 

� = �� + �� + �(eq. 2)[5] 

 

s la força de la precàrrega, que combina la força exercida per la molla 

interior de l’eina i la força produïda al pressionar l’eina contra la superfície a mecanitzar, F

bracions d’alta freqüència i η és la força produïda per les vibracions de baixa 

Propietats mecàniques rellevants 

ul de Young, o mòdul elàstic,  és un paràmetre característic de cada material que indica la 

relació entre els increments de tensió que se li apliquen i els increments de deformació produïts en la 

s pot interpretat com el pendent de la corba tensió-deformació del 

 

a d’un material. Com mes rígid és un material mes elevat é
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A mes aquest procés augmenta les tensions residuals, redueix la corrosió i augmenta la vida a fatiga 

t per vibracions per millorar la seva eficiència. S’ha demostrat que les 
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a d’un material. Com mes rígid és un material mes elevat és el valor 
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1.3.3.2 Límit elàstic 

El límit elàstic, o tensió de fluència, d’un material es defineix com

crítica del material en el moment en que s’inicia la deformació plàstica d’aquest.

Degut a la dificultat d’identificar amb exactitud aquest valor sobre els gràfics experimentals es 

considera que el límit elàstic es la 

1.3.3.3 Tensió màxima 

La tensió màxima, o de ruptura, é

que comenci a produir-se la estricció.

1.3.3.4 Allargament unitari

És la magnitud que mesura l’increment de longitud durant l’assaig de tracció. Es defineix com a 

l’increment de longitud de la proveta dividit entre la longitud inicial, i no té unitats.

1.3.3.5 Mòdul de resiliència

La resiliència d’un material es la quantitat

se plàsticament. El càlcul del se

zona elàstica del material.

1.4 Estat de l'art 

Actualment existeixen diverses línies 

seves aplicacions a la industria. A més també es realitzen estudis per determinar la influència d’afegir 

vibracions al procés. En aquests estudis s’ha pogut determinar una sèrie d’efectes din

per les vibracions que milloren l’eficàcia del procés de brunyit.

1.4.1 Brunyit amb bola

Segons Saldaña-Robles et al, la duresa superficial d’un material pot augmentar des d’un 16

60% després del brunyit. Aquesta variació é

Brunyit [6]. 

En un article, Janczewski et al

provoca en polímers de baixa densitat 

obtinguda pel brunyit és significativament inferior que en el cas dels metalls. 

article, es descobreix que els valors de duresa pel material es mantenen iguals que abans de la 

operació. Tot i això, dedueixen que la operació te sentit en
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El límit elàstic, o tensió de fluència, d’un material es defineix com a la tensió existent sobre la secció 

crítica del material en el moment en que s’inicia la deformació plàstica d’aquest.

Degut a la dificultat d’identificar amb exactitud aquest valor sobre els gràfics experimentals es 

considera que el límit elàstic es la tensió a la qual el material té una deformació plàstica del 

a tensió màxima, o de ruptura, és el valor màxim de tensió que un material pot suportat abans de 

se la estricció. 

.3.3.4 Allargament unitari 

la magnitud que mesura l’increment de longitud durant l’assaig de tracció. Es defineix com a 

l’increment de longitud de la proveta dividit entre la longitud inicial, i no té unitats.

.3.3.5 Mòdul de resiliència 

La resiliència d’un material es la quantitat d’energia que pot absorbir un material abans de deformar

se plàsticament. El càlcul del seu mòdul es l’integral de l’àrea sota la corba de tracció, només en la 

zona elàstica del material. 

Actualment existeixen diverses línies d’investigació que estudien l’efecte del brunyit amb bola, i les 

seves aplicacions a la industria. A més també es realitzen estudis per determinar la influència d’afegir 

vibracions al procés. En aquests estudis s’ha pogut determinar una sèrie d’efectes din

per les vibracions que milloren l’eficàcia del procés de brunyit. 

.4.1 Brunyit amb bola 

Robles et al, la duresa superficial d’un material pot augmentar des d’un 16

del brunyit. Aquesta variació és en funció dels paràmetres utilitzats en el procés de

En un article, Janczewski et al, han estudiat el canvi de les propietats superficials que el brunyit 

provoca en polímers de baixa densitat [7]. En aquest, s’ha deduït que la millora de r

s significativament inferior que en el cas dels metalls. 

article, es descobreix que els valors de duresa pel material es mantenen iguals que abans de la 

operació. Tot i això, dedueixen que la operació te sentit en aquest tipus de materials, ja que redueix 
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a la tensió existent sobre la secció 

crítica del material en el moment en que s’inicia la deformació plàstica d’aquest. 

Degut a la dificultat d’identificar amb exactitud aquest valor sobre els gràfics experimentals es 

tensió a la qual el material té una deformació plàstica del 0,2%. 

s el valor màxim de tensió que un material pot suportat abans de 

la magnitud que mesura l’increment de longitud durant l’assaig de tracció. Es defineix com a 

l’increment de longitud de la proveta dividit entre la longitud inicial, i no té unitats. 

d’energia que pot absorbir un material abans de deformar-

mòdul es l’integral de l’àrea sota la corba de tracció, només en la 

d’investigació que estudien l’efecte del brunyit amb bola, i les 

seves aplicacions a la industria. A més també es realitzen estudis per determinar la influència d’afegir 

vibracions al procés. En aquests estudis s’ha pogut determinar una sèrie d’efectes dinàmics produïts 

Robles et al, la duresa superficial d’un material pot augmentar des d’un 16% fins a un 

tres utilitzats en el procés de 

han estudiat el canvi de les propietats superficials que el brunyit 

En aquest, s’ha deduït que la millora de rugositat 

s significativament inferior que en el cas dels metalls. A més, en el mateix 

article, es descobreix que els valors de duresa pel material es mantenen iguals que abans de la 

aquest tipus de materials, ja que redueix 



 

12 

significativament el seu desgast. Aparentment això é

cadenes de LDPA. 

Rodríguez et al [8], en el seu estudi de millora d’eixos amb brunyit dedueixen que en el cas de peces 

de revolució, el brunyit augmenta significativament la qualitat de l’acabat (fins a R

duresa (fins a un 60% HB),a més d’induir tensions residuals de compressió. A mes, conclouen que el 

brunyit pot realitzar-se amb el màxim avanç de la màqu

polit o el moletejat.   

Shivalingappa et al[9], van realitzar un estudi so

d’alumini 2024. En aquest van demostrar que per obtenir els valors òptims de 

requereix un avanç de 2 mm i 6 passades

Bounouara, Hamadche i Amirat [10], van real

resistència a fatiga de l’acer API X70, en forma de tubs. Durant aquest estudi es va descobrir que

aquest material, en aplicar el brunyit el valor de duresa disminuïa un 1,6%, de 246,3 a 242,1 HV.

En la seva tesi doctoral, Travieso Rodríguez

diversos materials, i com els diferents paràmetres de 

d’alumini A96351 planes, va descobrir que el paràmetre més significatiu en la duresa es la velocitat 

d’avanç, i que el seu valor ideal es de 200 m/min. En provetes d’alumini A92017, amb forma convexa, 

va descobrir que el paràmetre mes significatiu és el radi de curvatura de la peça

valor òptim de 100 mm. Per ultim va estudiar una altra superfície convexa, en aquest cas d’acer AISI 

1038. Per aquest cas el paràmetre mes significatiu torna a ser el ra

estudiada, i el valor ideal torna a ser de 100 mm.

1.4.2 Brunyit amb bola assistit amb vibracions

Al 2015, Gomez-Gras [12] va desenvolupar una de les primeres eines de brunyit assistit per 

vibracions. Aquesta genera les vibracions gràcies a 

en un camp magnètic variable, que produeix una força cíclica sobre dues plaques, que son 

deformades i causen la vibració. Per comprovar

d’alumini A92017 i acer G10380. Per a les peces d’alumini

el rang seleccionat, no tenia cap influencia en la duresa del material. El paràmetre més i

aquest cas va ser el número de passades, obten

una Va de 400 m/min el valor de la duresa també augmenta.

 En el cas de l’acer els resultats sòn molt similars. La força extra no genera majors dureses, 

aquest cas tampoc ho fa l’augment del nombre

de la velocitat d’avanç influeix en la duresa del material.

Travieso Rodríguez et  al[13], van dur a terme un altre estudi, amb la mateixa eina. En aquest van 

observar una millora de Ra// d’un 64% i de

d’una millora de Ra// de 54% i de Ra ⊥

  

  

. Aparentment això és degut a canvis en la conformació de les 

], en el seu estudi de millora d’eixos amb brunyit dedueixen que en el cas de peces 

de revolució, el brunyit augmenta significativament la qualitat de l’acabat (fins a Ra de 0,3 

duresa (fins a un 60% HB),a més d’induir tensions residuals de compressió. A mes, conclouen que el 

el màxim avanç de la màquina, fent d’aquest un procés mes ràpid que el 

Shivalingappa et al[9], van realitzar un estudi sobre l’impacte del brunyit en la superfície de l’aliatge 

d’alumini 2024. En aquest van demostrar que per obtenir els valors òptims de duresa

requereix un avanç de 2 mm i 6 passades. 

], van realitzar un estudi  sobre la influència del brunyit en la 

resistència a fatiga de l’acer API X70, en forma de tubs. Durant aquest estudi es va descobrir que

aquest material, en aplicar el brunyit el valor de duresa disminuïa un 1,6%, de 246,3 a 242,1 HV.

En la seva tesi doctoral, Travieso Rodríguez [11] va investigar l’efècte del brunyit amb bola sobre 

diversos materials, i com els diferents paràmetres de brunyit n’afecten la duresa. En provetes 

A96351 planes, va descobrir que el paràmetre més significatiu en la duresa es la velocitat 

d’avanç, i que el seu valor ideal es de 200 m/min. En provetes d’alumini A92017, amb forma convexa, 

ue el paràmetre mes significatiu és el radi de curvatura de la peça a brunyir, sent el 

valor òptim de 100 mm. Per ultim va estudiar una altra superfície convexa, en aquest cas d’acer AISI 

1038. Per aquest cas el paràmetre mes significatiu torna a ser el radi de curvatura de la peça 

estudiada, i el valor ideal torna a ser de 100 mm. 

.4.2 Brunyit amb bola assistit amb vibracions 

desenvolupar una de les primeres eines de brunyit assistit per 

les vibracions gràcies a una bobina, la qual converteix una corrent alterna 

en un camp magnètic variable, que produeix una força cíclica sobre dues plaques, que son 

deformades i causen la vibració. Per comprovar-ne l’eficàcia es va realitzar un estudi sobr

. Per a les peces d’alumini es va observar que la força de brunyit

influencia en la duresa del material. El paràmetre més i

úmero de passades, obtenint la màxima duresa amb 5 passades. A més,  amb 

de la duresa també augmenta. 

En el cas de l’acer els resultats sòn molt similars. La força extra no genera majors dureses, 

aquest cas tampoc ho fa l’augment del nombre de passades. Per tant en aquest cas només la variació 

de la velocitat d’avanç influeix en la duresa del material. 

], van dur a terme un altre estudi, amb la mateixa eina. En aquest van 

observar una millora de Ra// d’un 64% i de Ra⊥ d’ un 92% amb el procés assistit er vibració, enfront 

⊥ d’un 57% que s’obtenen amb el procés sense vibracions.  
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s degut a canvis en la conformació de les 

], en el seu estudi de millora d’eixos amb brunyit dedueixen que en el cas de peces 

de 0,3 μm) i la 

duresa (fins a un 60% HB),a més d’induir tensions residuals de compressió. A mes, conclouen que el 

ina, fent d’aquest un procés mes ràpid que el 

re l’impacte del brunyit en la superfície de l’aliatge 

duresa, 80 HRB, es 

ència del brunyit en la 

resistència a fatiga de l’acer API X70, en forma de tubs. Durant aquest estudi es va descobrir que en 

aquest material, en aplicar el brunyit el valor de duresa disminuïa un 1,6%, de 246,3 a 242,1 HV. 

va investigar l’efècte del brunyit amb bola sobre 

brunyit n’afecten la duresa. En provetes 

A96351 planes, va descobrir que el paràmetre més significatiu en la duresa es la velocitat 

d’avanç, i que el seu valor ideal es de 200 m/min. En provetes d’alumini A92017, amb forma convexa, 

a brunyir, sent el 

valor òptim de 100 mm. Per ultim va estudiar una altra superfície convexa, en aquest cas d’acer AISI 

di de curvatura de la peça 

desenvolupar una de les primeres eines de brunyit assistit per 

converteix una corrent alterna 

en un camp magnètic variable, que produeix una força cíclica sobre dues plaques, que son 

ne l’eficàcia es va realitzar un estudi sobre peces 

es va observar que la força de brunyit, en 

influencia en la duresa del material. El paràmetre més influent en 

int la màxima duresa amb 5 passades. A més,  amb 

En el cas de l’acer els resultats sòn molt similars. La força extra no genera majors dureses, a més, en 

de passades. Per tant en aquest cas només la variació 

], van dur a terme un altre estudi, amb la mateixa eina. En aquest van 

d’ un 92% amb el procés assistit er vibració, enfront 

d’un 57% que s’obtenen amb el procés sense vibracions.   



Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37

Jerez Mesa et al. [5] van desenvolupar una nova eina de brunyit assistida per vibracions, aquest cop 

capaç de generar vibracions amb una freqüència de 40 kHZ. Aquesta eina va ser provada exitosament 

sobre peces de Ti-6Al-4V. Comparant els resultats obtinguts, el procés assistit amb vibracions d’alta 

freqüència presenta una millora mes alta de la R

49,1%) i duresa superficial (39,5% enfront de 20,5%). Els resultats indiquen que per obtenir el millor 

resultat sobre aquest material es necessari seleccionar la màxima amplitud de vibració.

Teimouri et al [14] van realitzar un estudi per avaluar les propietats superficials i les tensions residuals 

de l’alumini AA-6061. En aquest van descobrir que l’increment de la vibració durant el procés 

augmenta la duresa del material. Tot i això, les rugositats superficials no h

comportament lineal. 

Jerez Mesa et al[15]; van realitzar un estudi sobre titani 

d’afegir vibracions al procés de brunyit alterava la duresa del material f

mm; passant de valors de 320 HV

vibració. 

El brunyit amb bola i els seus efèctes han estat estudiats sobre una gran quantitat de materials. En la 

gran majoria d’aquests s’ha pogut observar un augment de la dur

tractament; a més d’una millora de la seva rugositat superficial. Els paràmetres mes influents en 

aquest canvi, en la majoría de casos, són la força de brunyit i el número de passades realitzades. 

El fet d’afegir vibracions al p

observar que en la majorïa de casos, en afegir vibracions al procés, els valors de duresa superfícial 

augmenten respecte al procés sense vibracions. 

En aquest projecte s’estudia l’e

prèvia a l’estudi ha ajudat

quina és la tendència que han de seguir els resultats. 

Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37  

  

Jerez Mesa et al. [5] van desenvolupar una nova eina de brunyit assistida per vibracions, aquest cop 

capaç de generar vibracions amb una freqüència de 40 kHZ. Aquesta eina va ser provada exitosament 

4V. Comparant els resultats obtinguts, el procés assistit amb vibracions d’alta 

freqüència presenta una millora mes alta de la Ra (61,6% enfront de 37,0%), R

49,1%) i duresa superficial (39,5% enfront de 20,5%). Els resultats indiquen que per obtenir el millor 

resultat sobre aquest material es necessari seleccionar la màxima amplitud de vibració.

realitzar un estudi per avaluar les propietats superficials i les tensions residuals 

6061. En aquest van descobrir que l’increment de la vibració durant el procés 

augmenta la duresa del material. Tot i això, les rugositats superficials no h

]; van realitzar un estudi sobre titani Ti-6Al-4V, on van comprovar que el fet 

d’afegir vibracions al procés de brunyit alterava la duresa del material fins a una profunditat de 0,5 

valors de 320 HV, del material sense tractar, a 350 HV

El brunyit amb bola i els seus efèctes han estat estudiats sobre una gran quantitat de materials. En la 

gran majoria d’aquests s’ha pogut observar un augment de la duresa superfícial deprés del 

tractament; a més d’una millora de la seva rugositat superficial. Els paràmetres mes influents en 

aquest canvi, en la majoría de casos, són la força de brunyit i el número de passades realitzades. 

El fet d’afegir vibracions al procés de brunyit en millora les propietats de forma significativa. Es pot 

observar que en la majorïa de casos, en afegir vibracions al procés, els valors de duresa superfícial 

augmenten respecte al procés sense vibracions.  

En aquest projecte s’estudia l’efecte del brunyit tant amb vibració com sense vibració. La recerca 

prèvia a l’estudi ha ajudat decidir els paràmetres a de brunyit a variar, així com

s la tendència que han de seguir els resultats.  
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Jerez Mesa et al. [5] van desenvolupar una nova eina de brunyit assistida per vibracions, aquest cop 

capaç de generar vibracions amb una freqüència de 40 kHZ. Aquesta eina va ser provada exitosament 

4V. Comparant els resultats obtinguts, el procés assistit amb vibracions d’alta 

enfront de 37,0%), Rt (66,1% enfront de 

49,1%) i duresa superficial (39,5% enfront de 20,5%). Els resultats indiquen que per obtenir el millor 

resultat sobre aquest material es necessari seleccionar la màxima amplitud de vibració. 

realitzar un estudi per avaluar les propietats superficials i les tensions residuals 

6061. En aquest van descobrir que l’increment de la vibració durant el procés 

augmenta la duresa del material. Tot i això, les rugositats superficials no hi presenten un 

4V, on van comprovar que el fet 

ins a una profunditat de 0,5 

a 350 HV aplicant el brunyit amb 

El brunyit amb bola i els seus efèctes han estat estudiats sobre una gran quantitat de materials. En la 

esa superfícial deprés del 

tractament; a més d’una millora de la seva rugositat superficial. Els paràmetres mes influents en 

aquest canvi, en la majoría de casos, són la força de brunyit i el número de passades realitzades.  

rocés de brunyit en millora les propietats de forma significativa. Es pot 

observar que en la majorïa de casos, en afegir vibracions al procés, els valors de duresa superfícial 

fecte del brunyit tant amb vibració com sense vibració. La recerca 

decidir els paràmetres a de brunyit a variar, així com a obtenir una idea de 
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CAPÍTOL 2: DESENVOLUPAMENT I

 

2.1 Estudi realitzat 

En aquest projecte s’han dut a terme diferents estudis per caracteritzar les pr

l’acer ST37, així com la seva variació després del procés de brunyit.

En primer lloc s’ha realitzat una sèrie de 

fer estudis per mesurar la duresa d’aquestes. Finalment les provetes han estat sotmeses a assajos de 

tracció per tal de determinar la variació de les propietats mecàniques abans i després del bruny

mitjançant un experiment DOE factorial. 

2.2 Planificació d'activitats –

En aquest apartat es presenta la planificació temporal de totes les activitats que componen el 

projecte, en forma de diagrama de Gantt

Figura 

2.3 Mètode d'execució 

En els següents apartats es descriurà el procediment dut a terme per tal de realitzar els diferents 

experiments, així com la nomenclatura utilitzada per aquests.

Previ a l’inici de les proves al laboratori ha estat necessari mecanitzar un dispositiu on es puguin 

inserir les provetes mentre es realitza el brunyit. Aquest està realitzat sobre un brut de resina

té capacitat per tres provetes.  

  

  

: DESENVOLUPAMENT I METODOLOGIA 

En aquest projecte s’han dut a terme diferents estudis per caracteritzar les propietats mecàniques de 

37, així com la seva variació després del procés de brunyit. 

En primer lloc s’ha realitzat una sèrie de brunyits a diferents provetes. Seguidament s’ha procedit a 

fer estudis per mesurar la duresa d’aquestes. Finalment les provetes han estat sotmeses a assajos de 

tracció per tal de determinar la variació de les propietats mecàniques abans i després del bruny

mitjançant un experiment DOE factorial.  

– GANTT 

En aquest apartat es presenta la planificació temporal de totes les activitats que componen el 

projecte, en forma de diagrama de Gantt (figura 3).  

Figura 3. Diagrama de Gantt del projecte 

En els següents apartats es descriurà el procediment dut a terme per tal de realitzar els diferents 

experiments, així com la nomenclatura utilitzada per aquests. 

al laboratori ha estat necessari mecanitzar un dispositiu on es puguin 

inserir les provetes mentre es realitza el brunyit. Aquest està realitzat sobre un brut de resina

 Memòria 

 

opietats mecàniques de 

brunyits a diferents provetes. Seguidament s’ha procedit a 

fer estudis per mesurar la duresa d’aquestes. Finalment les provetes han estat sotmeses a assajos de 

tracció per tal de determinar la variació de les propietats mecàniques abans i després del brunyit, 

En aquest apartat es presenta la planificació temporal de totes les activitats que componen el 

 

En els següents apartats es descriurà el procediment dut a terme per tal de realitzar els diferents 

al laboratori ha estat necessari mecanitzar un dispositiu on es puguin 

inserir les provetes mentre es realitza el brunyit. Aquest està realitzat sobre un brut de resina epoxi, i 



Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37

En estudis anteriors s’ha observat que en ap

el brunyit, es produeixen deformacions a les peces que provoquen que aquestes surtin del dispositiu i 

l’operació surti malament. Per arreglar

cargolats al dispositiu i impedeixen aquesta deformació no desitjada

Figura 

 

2.3.1 Numeració de provetes

Les provetes son d’acer ST37. La composició química del 

 

Material C 

% 0,11 

Les provetes han estat numerades usant quatre termes. El primer es la 

comú a totes les provetes. El segon indica la força que s’ha utilitzat pel brunyit. El tercer terme indica 

la intensitat de vibració que aporta el generador d’ona, i l’últim terme indica la posició dins del 

dispositiu. 

Per tant la nomenclatura de les provetes es ST37

es la nomenclatura per distingir les diferents mostres realitzades amb els mateixos paràmetres.

 

Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37  

  

En estudis anteriors s’ha observat que en aplicar una vibració a les provetes de material dúctil durant 

el brunyit, es produeixen deformacions a les peces que provoquen que aquestes surtin del dispositiu i 

l’operació surti malament. Per arreglar-ho s’han mecanitzat uns suports d’alumini, que aniran 

cargolats al dispositiu i impedeixen aquesta deformació no desitjada (figura 4)

Figura 4. Dispositiu de mecanitzat, amb els suports d'alumini

.3.1 Numeració de provetes 

’acer ST37. La composició química del material ve descrita a la taula següent.

Taula 1. Composició química de l’acer ST37 [16] 

Si Mn P S 

0,03 0,056 0,007 0,005 

Les provetes han estat numerades usant quatre termes. El primer es la nomenclatura de l’acer, ST37, 

comú a totes les provetes. El segon indica la força que s’ha utilitzat pel brunyit. El tercer terme indica 

la intensitat de vibració que aporta el generador d’ona, i l’últim terme indica la posició dins del 

t la nomenclatura de les provetes es ST37-A-B-C; on A es la força, B la intensitat de vibració i C 

es la nomenclatura per distingir les diferents mostres realitzades amb els mateixos paràmetres.
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licar una vibració a les provetes de material dúctil durant 

el brunyit, es produeixen deformacions a les peces que provoquen que aquestes surtin del dispositiu i 

ho s’han mecanitzat uns suports d’alumini, que aniran 

(figura 4). 

 
. Dispositiu de mecanitzat, amb els suports d'alumini 

material ve descrita a la taula següent. 

Cr Ni 

0,07 0,03 

nomenclatura de l’acer, ST37, 

comú a totes les provetes. El segon indica la força que s’ha utilitzat pel brunyit. El tercer terme indica 

la intensitat de vibració que aporta el generador d’ona, i l’últim terme indica la posició dins del 

C; on A es la força, B la intensitat de vibració i C 

es la nomenclatura per distingir les diferents mostres realitzades amb els mateixos paràmetres. 
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Taula 

Proveta 

ST37-0-0 

ST37-90-0 

ST37-150-0 

ST37-260-0 

ST37-90-50 

ST37-150-50 

ST37-260-50 

ST37-90-100 

ST37-150-100 

ST37-260-100 

 

2.3.2 Brunyit de les provetes 

Abans de començar el brunyit va ser necessari calibrar l’eina per decidir les profunditats que s’havien 

d’utilitzar. Per fer-ho s’ha muntat l’eina a una mà

comprimit per que exercís una força. 

Les dades llegides pel sensor, de força i profunditat, es mostren al següent gràfic

  

  

Taula 2. Nomenclatura de les provetes 

Força de brunyit 

(N) 

Freqüència de 

vibració (%) 

0 0 

90 0 

150 0 

260 0 

90 50 

150 50 

260 50 

90 100 

150 100 

260 100 

Abans de començar el brunyit va ser necessari calibrar l’eina per decidir les profunditats que s’havien 

ho s’ha muntat l’eina a una màquina de tracció-compressió, i molt poc a poc se l’ha 

Les dades llegides pel sensor, de força i profunditat, es mostren al següent gràfic (figura 5)

 Memòria 

 

Abans de començar el brunyit va ser necessari calibrar l’eina per decidir les profunditats que s’havien 

compressió, i molt poc a poc se l’ha 

(figura 5). 



Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37

En aquest gràfic s’aprecien dues 

s’eleva ràpidament en poca profunditat, aquesta força é

es dona comprimint una molla dins l’eina, amb ajut d’una rosca, i es pot considerar com un terme 

independent de l’equació de la f

Per tant, a l’hora de calibrar l’eina només es té en compte el segon tram lineal, el que es veu influït 

per la profunditat de passada.

Es dibuixa un nou gràfic, només amb la segona 

trobar els valors de força.
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Figura 5. Corba de calibratge de l’eina 

En aquest gràfic s’aprecien dues zones ben marcades. La primera és una 

oca profunditat, aquesta força és la precàrrega de l’eina. Aquesta precàrrega 

es dona comprimint una molla dins l’eina, amb ajut d’una rosca, i es pot considerar com un terme 

independent de l’equació de la força. 

Per tant, a l’hora de calibrar l’eina només es té en compte el segon tram lineal, el que es veu influït 

per la profunditat de passada. 

Es dibuixa un nou gràfic, només amb la segona recta (figura 6), i s’obté la regressió lineal per poder 

alors de força. 

Figura 6. Tram lineal de la corba 

y = 58.06x + 58.67

1 2 3

Profunditat (mm)

F (N) vs profunditat (mm)
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s una pujada brusca on la força 

s la precàrrega de l’eina. Aquesta precàrrega 

es dona comprimint una molla dins l’eina, amb ajut d’una rosca, i es pot considerar com un terme 

Per tant, a l’hora de calibrar l’eina només es té en compte el segon tram lineal, el que es veu influït 

, i s’obté la regressió lineal per poder 

 

y = 58.06x + 58.67
R² = 0.998

4



 

18 

Un cop s’ha trobat l’equació de la recta es procedeix a donar diversos valors de profunditat per veure 

possibles forces. 

 
Taula 3

Profunditat

0,

0,

1,

2,

3,

 

Durant el procés de brunyit és poden produir errors en aquests valors, ja que entre altes coses, pot 

variar lleument la posició del zero de l’eina cada cop que es desmunta. Tenint això en compte s’ha 

decidit que les profunditats a les que es brunyirà es a 0,5 mm, 1,5 mm i 3,

força de 90 N, 150 N i 260 N respectivament.

Un cop decidides les profunditats a les quals es treballarà ja es pot iniciar el procés de brunyit. Els 

altres paràmetres característics del brunyit, es mantenen consta

mostrats a la taula 4. 

 
Taula 4. Paràmetres ca

Va (mm/min)

Distancia entre passades (mm)

Numero de repeticions

  

  

Un cop s’ha trobat l’equació de la recta es procedeix a donar diversos valors de profunditat per veure 

3. Forces en funció de la profunditat 

Profunditat [mm] Força [N] 

0,5 87,7 

0,75 102,215 

1 116,73 

1,5 145,76 

2 174,79 

2,5 203,82 

3 232,85 

3,5 261,88 

s poden produir errors en aquests valors, ja que entre altes coses, pot 

posició del zero de l’eina cada cop que es desmunta. Tenint això en compte s’ha 

ts a les que es brunyirà es a 0,5 mm, 1,5 mm i 3,5 mm; assumint valors de 

força de 90 N, 150 N i 260 N respectivament. 

profunditats a les quals es treballarà ja es pot iniciar el procés de brunyit. Els 

altres paràmetres característics del brunyit, es mantenen constants durant tots els experiments, i son 

. Paràmetres característics del brunyit 

Va (mm/min) 900 

Distancia entre passades (mm) 0,5 

Numero de repeticions 1 

 Memòria 

 

Un cop s’ha trobat l’equació de la recta es procedeix a donar diversos valors de profunditat per veure 

s poden produir errors en aquests valors, ja que entre altes coses, pot 

posició del zero de l’eina cada cop que es desmunta. Tenint això en compte s’ha 

5 mm; assumint valors de 

profunditats a les quals es treballarà ja es pot iniciar el procés de brunyit. Els 

nts durant tots els experiments, i son 
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A continuació es presenta de forma esquemàtica el procés seguit per realitzar el brunyit.

 

1. Col·locar el dispositiu de suport de les provetes a la 

2. Muntar les provetes a brunyir al dispositiu. Si les provetes no queden enrasades a la

superfície utilitzar una massa

3. Cargolar els suports d’alumini per prevenir que les provetes es deformin durant el 

mecanitzat. 

4. Muntar les boles a l’eina de brunyir. A la punta de l’eina hi van sis boles de diàmetre 2 m

una bola de diàmetre 10 mm. 

de greix de molibdè.

5. Muntar l’eina de brunyir a la fresadora. En 

connectar també el cable del generador de senyals a l’eina.

6. Engegar la fresadora i posar en marxa el programa CNC. En cas de que sigui necessari, posar 

en marxa el generador d’ones.

7. Un cop el programa 

la quantitat de greix restant. Si es necessari afegir mes greix.

8. Desmuntar els suports d’alumini i donar la volta a les provetes. Pot ser necessari llimar pels 

laterals per fer que l

amb la martell de nylon.

9. Tornar a muntar els suports d’alumini i l’eina i tornar a posar en marxa el programa CNC.

10. Quan el programa acabi, desmuntar l’eina i canviar les boles. Treur

etiquetar-les. 

El brunyit es realitza amb l’eina de vibracions ultrasòniques desenvolupada pel professor Ramon 

Jérez Mesa a la seva tesi doctoral
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A continuació es presenta de forma esquemàtica el procés seguit per realitzar el brunyit.

Col·locar el dispositiu de suport de les provetes a la fresadora. 

Muntar les provetes a brunyir al dispositiu. Si les provetes no queden enrasades a la

superfície utilitzar una massa de nylon per ajustar-les correctament.

Cargolar els suports d’alumini per prevenir que les provetes es deformin durant el 

Muntar les boles a l’eina de brunyir. A la punta de l’eina hi van sis boles de diàmetre 2 m

una bola de diàmetre 10 mm.  Abans de començar a muntar les boles s’ha d’afegir una gota 

de greix de molibdè. 

Muntar l’eina de brunyir a la fresadora. En el cas que el brunyit sigui assistit per vibracions 

connectar també el cable del generador de senyals a l’eina. 

Engegar la fresadora i posar en marxa el programa CNC. En cas de que sigui necessari, posar 

en marxa el generador d’ones. 

Un cop el programa hagi acabat la primera cara de les provetes, desmuntar l’eina per revisar 

la quantitat de greix restant. Si es necessari afegir mes greix. 

Desmuntar els suports d’alumini i donar la volta a les provetes. Pot ser necessari llimar pels 

laterals per fer que la proveta entri correctament dins del dispositiu. Si es necessari enrasar 

amb la martell de nylon. 

Tornar a muntar els suports d’alumini i l’eina i tornar a posar en marxa el programa CNC.

Quan el programa acabi, desmuntar l’eina i canviar les boles. Treur

El brunyit es realitza amb l’eina de vibracions ultrasòniques desenvolupada pel professor Ramon 

Jérez Mesa a la seva tesi doctoral (figura 7).  
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A continuació es presenta de forma esquemàtica el procés seguit per realitzar el brunyit. 

Muntar les provetes a brunyir al dispositiu. Si les provetes no queden enrasades a la 

les correctament. 

Cargolar els suports d’alumini per prevenir que les provetes es deformin durant el 

Muntar les boles a l’eina de brunyir. A la punta de l’eina hi van sis boles de diàmetre 2 mm, i 

Abans de començar a muntar les boles s’ha d’afegir una gota 

el cas que el brunyit sigui assistit per vibracions 

Engegar la fresadora i posar en marxa el programa CNC. En cas de que sigui necessari, posar 

hagi acabat la primera cara de les provetes, desmuntar l’eina per revisar 

Desmuntar els suports d’alumini i donar la volta a les provetes. Pot ser necessari llimar pels 

a proveta entri correctament dins del dispositiu. Si es necessari enrasar 

Tornar a muntar els suports d’alumini i l’eina i tornar a posar en marxa el programa CNC. 

Quan el programa acabi, desmuntar l’eina i canviar les boles. Treure les provetes acabades i 

El brunyit es realitza amb l’eina de vibracions ultrasòniques desenvolupada pel professor Ramon 
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La primera sèrie de brunyits es realitza sense vibracions, mentre que a les següents s’instal·la un 

generador d’ones amb variador de freqüència per poder afegir vibracions al procés

d’afegir vibracions al procés altera significativament les propietats me

Figura 8. Generador d’ones amb variador de freqüència

2.3.3 Metrologia 

Les provetes estan fetes a partir d’una xapa laminada de material, tallades individualment d’aquesta 

mitjançant làser. L’amplada de la xapa inicial no es constant en tota la seva superfície, i, de la mateixa 

manera, el procediment de tall no és 

les provetes tenen diferents seccions les unes de les altres. 

Per aconseguir una major exactitud en els resultats s’han mesurat l’alçada i el gruix de totes les 

provetes per tal de conèixer la secció resistent de cadascuna. Aquest procediment ha estat repetit 

tres cops a cada proveta per tal de minimitzar l’error comés. Un cop obting

d’amplada i alçada de cada proveta s’ha calculat el promig dels tres valors. A partir d’aquí l’àrea mitja 

s’obté multiplicant l’alçada per l’amplada.

  

  

Figura 7. Eina de brunyir 

de brunyits es realitza sense vibracions, mentre que a les següents s’instal·la un 

generador d’ones amb variador de freqüència per poder afegir vibracions al procés (figura 8)

d’afegir vibracions al procés altera significativament les propietats mecàniques del material.

 
. Generador d’ones amb variador de freqüència 

Les provetes estan fetes a partir d’una xapa laminada de material, tallades individualment d’aquesta 

xapa inicial no es constant en tota la seva superfície, i, de la mateixa 

exacte per a totes les mostres. Per tant el resultat final es que 

les provetes tenen diferents seccions les unes de les altres.  

a major exactitud en els resultats s’han mesurat l’alçada i el gruix de totes les 

provetes per tal de conèixer la secció resistent de cadascuna. Aquest procediment ha estat repetit 

per tal de minimitzar l’error comés. Un cop obtingudes totes les mesures 

d’amplada i alçada de cada proveta s’ha calculat el promig dels tres valors. A partir d’aquí l’àrea mitja 

s’obté multiplicant l’alçada per l’amplada. 

 Memòria 

 

 

de brunyits es realitza sense vibracions, mentre que a les següents s’instal·la un 

(figura 8). El fet 

càniques del material. 

Les provetes estan fetes a partir d’una xapa laminada de material, tallades individualment d’aquesta 

xapa inicial no es constant en tota la seva superfície, i, de la mateixa 

. Per tant el resultat final es que 

a major exactitud en els resultats s’han mesurat l’alçada i el gruix de totes les 

provetes per tal de conèixer la secció resistent de cadascuna. Aquest procediment ha estat repetit 

udes totes les mesures 

d’amplada i alçada de cada proveta s’ha calculat el promig dels tres valors. A partir d’aquí l’àrea mitja 
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2.3.4 Microdureses 

El projecte contempla l’estudi de la duresa del material abans 

comprovat la duresa de les provetes brunyides, comparant

Les dureses han estat mesurades amb un microduròmetre Buelher model 5114

duròmetre té un penetrador

tant la forma de les empremtes

des de 1 g fins a 2 kg. 

 

Abans de començar a mesurar les dureses ha sigut necessari dur a terme un protocol de correcció de 

mesura de longitud, per trobar l’error de mesura que comet l’usuari.

Per dur a terme aquest protocol es mesuren diverses longituds a un patró amb una resolució d

mm (figura 10). Aquestes mesures s’introdueixen a un full Excel

valors mesurats per l’usuari al patró de longitud i els valors reals de les longituds. A més també 

proporciona valors de l’error estàndard per a c

objectius de 10 augments i 50 augments.

Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37  

  

El projecte contempla l’estudi de la duresa del material abans i després del brunyit. Per fer

comprovat la duresa de les provetes brunyides, comparant-la amb la d’una mostra sense brunyir.

Les dureses han estat mesurades amb un microduròmetre Buelher model 5114

duròmetre té un penetrador Vickers, una punta en forma de piràmide amb un angle de 136º; per 

ant la forma de les empremtes es romboïdal. Aquest duròmetre permet exercir carregues que van 

 
Figura 9. Microduròmetre Buehler 5114 

s de començar a mesurar les dureses ha sigut necessari dur a terme un protocol de correcció de 

mesura de longitud, per trobar l’error de mesura que comet l’usuari. 

Per dur a terme aquest protocol es mesuren diverses longituds a un patró amb una resolució d

. Aquestes mesures s’introdueixen a un full Excel que realitza un ajust lineal entre els 

valors mesurats per l’usuari al patró de longitud i els valors reals de les longituds. A més també 

proporciona valors de l’error estàndard per a cada objectiu. Aquest procediment ha estat repetit pels 

objectius de 10 augments i 50 augments. 
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i després del brunyit. Per fer-ho s’ha 

la amb la d’una mostra sense brunyir. 

Les dureses han estat mesurades amb un microduròmetre Buelher model 5114 (figura 9). Aquest 

amb un angle de 136º; per 

es romboïdal. Aquest duròmetre permet exercir carregues que van 

s de començar a mesurar les dureses ha sigut necessari dur a terme un protocol de correcció de 

Per dur a terme aquest protocol es mesuren diverses longituds a un patró amb una resolució de 0,01 

realitza un ajust lineal entre els 

valors mesurats per l’usuari al patró de longitud i els valors reals de les longituds. A més també 

ada objectiu. Aquest procediment ha estat repetit pels 
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Figura 

Un cop es té fet el calibratge del microdurómetre ja es poden mesurar les dureses. A cada 

li han fet empremtes amb forces generades per masses de 0,

mantingudes durant 10 segons. D’aquesta manera les masses mes elevades penetren a l’interior de 

la peça, mentre que les masses petites es queden més 

partir del qual es pot veure l’evolució de la duresa a mesura que es penetra més a dins del material. 

La mesura de la duresa s’ha repetit 5 cops per a cada càrrega i cada proveta. Un cop obtingudes totes 

les mesures, i amb la recta de calibratge trobada anteriorment, s’ha utilitzat una nova plantilla 

qual  se li introdueixen els valors de les mesures de longitud fetes amb el microdurómetre, la massa 

aplicada, el numero d’augments de l’objectiu i els valors

regressió calculada anteriorment, així com els seus errors. L’excel corregeix l’error de l’usuari i calcula 

el promig dels valors de duresa, així com l’error. Aquest error es una combinació de la dispersió dels 

valors mesurats, l’error accidental, comés per l’usuari i calculat a partir dels valors de la regressió i 

l’error de resolució, propi de cada objectiu. 

2.3.5 Assajos de tracció 

Les provetes han estat assajades a tracció seguint la norma UNE

metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1. Metodo de ensayo a temperatura ambiente.” 

2.3.5.1  Métode d’assaig 

Els assajos s’han dut a terme amb una màquina Microtest EM2/20. La lectura de la força s’ha dut a 

terme amb una cel·la de carrega HBM

han estat exportades a un Spider-30, capaç de 8 lectures en paral·lel, tant de voltatge, intensitat, 

galgues, mig pont o pont complert. Les 

la lectura per múltiples fonts. 

Com l’acer ST37 és un material molt dúctil, arribant a allargaments superiors

fractura, la velocitat de l’assaig s’ha configurat a 5 mm/min per a totes les provetes. Aquestes 

provetes tenen una longitud aproximada d’uns 

de 6 o 7 minuts, el que ve a ser unes 25000 dades per assaigs.

El muntatge per realitzar l’assaig consisteix en col·locar la cel·la de càrrega a la part superior de la 

màquina d’assajos, i instal·lar dues mordaces pneumàtiques per subjectar les provetes planes. 

  

  

 
Figura 10. Patró de longituds normalitzat 

Un cop es té fet el calibratge del microdurómetre ja es poden mesurar les dureses. A cada 

orces generades per masses de 0,025 kg, 0,05 kg, 0,2 kg, 1 kg i 2 kg, 

mantingudes durant 10 segons. D’aquesta manera les masses mes elevades penetren a l’interior de 

la peça, mentre que les masses petites es queden més a prop de la superfície, obtenint un perfil a 

partir del qual es pot veure l’evolució de la duresa a mesura que es penetra més a dins del material. 

La mesura de la duresa s’ha repetit 5 cops per a cada càrrega i cada proveta. Un cop obtingudes totes 

esures, i amb la recta de calibratge trobada anteriorment, s’ha utilitzat una nova plantilla 

se li introdueixen els valors de les mesures de longitud fetes amb el microdurómetre, la massa 

aplicada, el numero d’augments de l’objectiu i els valors del pendent i d’intersecció de la recta de 

regressió calculada anteriorment, així com els seus errors. L’excel corregeix l’error de l’usuari i calcula 

el promig dels valors de duresa, així com l’error. Aquest error es una combinació de la dispersió dels 

alors mesurats, l’error accidental, comés per l’usuari i calculat a partir dels valors de la regressió i 

l’error de resolució, propi de cada objectiu.  

Les provetes han estat assajades a tracció seguint la norma UNE-EN ISO 6892-1 “

metálicos. Ensayo de tracción. Parte 1. Metodo de ensayo a temperatura ambiente.” [17

Els assajos s’han dut a terme amb una màquina Microtest EM2/20. La lectura de la força s’ha dut a 

terme amb una cel·la de carrega HBM U10M de 25 kN de classe 0,04 (figura 11). Les dades llegides 

30, capaç de 8 lectures en paral·lel, tant de voltatge, intensitat, 

galgues, mig pont o pont complert. Les dades adquirides s’han desat en format ASC, per a faci

Com l’acer ST37 és un material molt dúctil, arribant a allargaments superiors al 25% abans de 

fractura, la velocitat de l’assaig s’ha configurat a 5 mm/min per a totes les provetes. Aquestes 

tud aproximada d’uns  10 cm, pel que s’espera un temps d’assaig aproximat 

de 6 o 7 minuts, el que ve a ser unes 25000 dades per assaigs. 

El muntatge per realitzar l’assaig consisteix en col·locar la cel·la de càrrega a la part superior de la 

jos, i instal·lar dues mordaces pneumàtiques per subjectar les provetes planes. 

 Memòria 

 

Un cop es té fet el calibratge del microdurómetre ja es poden mesurar les dureses. A cada proveta se 

025 kg, 0,05 kg, 0,2 kg, 1 kg i 2 kg, 

mantingudes durant 10 segons. D’aquesta manera les masses mes elevades penetren a l’interior de 

a prop de la superfície, obtenint un perfil a 

partir del qual es pot veure l’evolució de la duresa a mesura que es penetra més a dins del material.  

La mesura de la duresa s’ha repetit 5 cops per a cada càrrega i cada proveta. Un cop obtingudes totes 

esures, i amb la recta de calibratge trobada anteriorment, s’ha utilitzat una nova plantilla a la 

se li introdueixen els valors de les mesures de longitud fetes amb el microdurómetre, la massa 

del pendent i d’intersecció de la recta de 

regressió calculada anteriorment, així com els seus errors. L’excel corregeix l’error de l’usuari i calcula 

el promig dels valors de duresa, així com l’error. Aquest error es una combinació de la dispersió dels 

alors mesurats, l’error accidental, comés per l’usuari i calculat a partir dels valors de la regressió i 

1 “Materiales 

[17] 

Els assajos s’han dut a terme amb una màquina Microtest EM2/20. La lectura de la força s’ha dut a 

Les dades llegides 

30, capaç de 8 lectures en paral·lel, tant de voltatge, intensitat, 

s’han desat en format ASC, per a facilitar-ne 

25% abans de 

fractura, la velocitat de l’assaig s’ha configurat a 5 mm/min per a totes les provetes. Aquestes 

10 cm, pel que s’espera un temps d’assaig aproximat 

El muntatge per realitzar l’assaig consisteix en col·locar la cel·la de càrrega a la part superior de la 

jos, i instal·lar dues mordaces pneumàtiques per subjectar les provetes planes.  
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Tots els assajos han sigut gravats amb una càmera d’alta definició a 59.94006 fps. Prèviament a 

l’assaig, les provetes han estat pintades

correctament els desplaçaments de cadascun dels punts. Aquest vídeo es farà servir posteriorment 

per al processat de dades.

2.3.5.2  Processat de dades

L’objectiu d’aquests assaigs es obtenir la corba tensió

les corbes es poden obtenir els paràmetres següents:

- Límit elàstic (RP0.2)

- Tensió màxima (S

- Allargament a la tensió

- Mòdul de resiliènci

Primer pas: Consisteix a separar els fotogrames dels vídeos HD en imatges. La càmera utilitzada grava 

a 59.94006 FPS. Els assajos tenen una durada aproximada de 7 minuts, per tant s’obtenen unes 

25000 imatges.  

Segon pas: Consisteix en sincronitzar la presa de dades de la cel·la amb les imatges extret

anteriorment. Aquest pas és

deformacions obtingudes. 

Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37  

  

Tots els assajos han sigut gravats amb una càmera d’alta definició a 59.94006 fps. Prèviament a 

l’assaig, les provetes han estat pintades amb un patró aleatori per que la càme

correctament els desplaçaments de cadascun dels punts. Aquest vídeo es farà servir posteriorment 

per al processat de dades. 

Figura 11. Muntatge per realitzar l’assaig de tracció. 

.3.5.2  Processat de dades 

L’objectiu d’aquests assaigs es obtenir la corba tensió-deformació de les provetes. Un cop obtingudes 

les corbes es poden obtenir els paràmetres següents: 

Límit elàstic (RP0.2) 

Smax) 

a la tensió màxima (eSmax) 

resiliència 

Consisteix a separar els fotogrames dels vídeos HD en imatges. La càmera utilitzada grava 

a 59.94006 FPS. Els assajos tenen una durada aproximada de 7 minuts, per tant s’obtenen unes 

Consisteix en sincronitzar la presa de dades de la cel·la amb les imatges extret

anteriorment. Aquest pas és el que relaciona les forces aplicades sobre la proveta amb les 

deformacions obtingudes.  
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Tots els assajos han sigut gravats amb una càmera d’alta definició a 59.94006 fps. Prèviament a 

amb un patró aleatori per que la càmera pugui reconèixer 

correctament els desplaçaments de cadascun dels punts. Aquest vídeo es farà servir posteriorment 

 

deformació de les provetes. Un cop obtingudes 

Consisteix a separar els fotogrames dels vídeos HD en imatges. La càmera utilitzada grava 

a 59.94006 FPS. Els assajos tenen una durada aproximada de 7 minuts, per tant s’obtenen unes 

Consisteix en sincronitzar la presa de dades de la cel·la amb les imatges extretes 

el que relaciona les forces aplicades sobre la proveta amb les 
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Per sincronitzar les dues fonts s’ha instal·lat un conj

de voltímetre que mesura la tensió rebuda per aquests. Quan comença l’adquisició de dades i el 

vídeo ja grava, s’apaga el sistema LED durant un segon. Això provoca una caiguda i posterior augment 

a la intensitat de la llum al vídeo i el mateix efecte en e

Matlab, anomenada sincronitza_traccio

(Figura 12) 

 

Figura 12. Esquema del

Aquesta rutina actua primer sobre les dades de voltatge. Quan comença la sèrie de dades busca el 

valor de la mediana d’11 valors.Després busca una caiguda fins a la meitat del valor de la mediana, 

corresponent a l’instant on es desconnecten els LEDs, i guarda la posició d’aquest valor. 

Posteriorment busca un valor de temps on el valor de voltatge torni a pujar per sobre la meitat de la 

mediana, corresponent al moment on tornem a engegar el LED. La posic

guarda. Posteriorment calcula el temps mig d’ambdues posicions.

A continuació analitza les imatges per trobar el mateix instant de temps. Aquestes imatges estan 

gabades amb un model de color RGB. El primer pas que fa el programa és demanar el número exac

de fotogrames per segon. A continuació procedeix a calcular la intensitat lumínica de les 11 primeres 

imatges, sumant les intensitats dels 3 colors de tots els píxels de cadascuna, i en troba la mediana, 

com abans. A continuació segueix avançant pel con

de la suma decauper sota la meitat. Això és perquè en apagar el LED la imatge es torna fosca. 

Aquesta caiguda en el valor es produeix en el mateix instant que la caiguda de voltatge anterior. A 

continuació el programa segueix avançant pels fotogrames fins que troba un punt on el valor puja de 

cop, aquest és el moment on s’engega la llum .La mitjana d’amb

que havia trobat anteriorment. Amb totes aquestes dades el programa

  

  

Per sincronitzar les dues fonts s’ha instal·lat un conjunt de LED i un canal de l’adquisició de dades fa 

de voltímetre que mesura la tensió rebuda per aquests. Quan comença l’adquisició de dades i el 

vídeo ja grava, s’apaga el sistema LED durant un segon. Això provoca una caiguda i posterior augment 

sitat de la llum al vídeo i el mateix efecte en el de voltatge al sensor. Amb una rutina de 

sincronitza_traccio és possible sincronitzar els inicis de les dues sèries de dades 

. Esquema del procés de sincronització 

 

Aquesta rutina actua primer sobre les dades de voltatge. Quan comença la sèrie de dades busca el 

valor de la mediana d’11 valors.Després busca una caiguda fins a la meitat del valor de la mediana, 

esconnecten els LEDs, i guarda la posició d’aquest valor. 

Posteriorment busca un valor de temps on el valor de voltatge torni a pujar per sobre la meitat de la 

mediana, corresponent al moment on tornem a engegar el LED. La posició d’aquest valor es també e

guarda. Posteriorment calcula el temps mig d’ambdues posicions. 

A continuació analitza les imatges per trobar el mateix instant de temps. Aquestes imatges estan 

gabades amb un model de color RGB. El primer pas que fa el programa és demanar el número exac

de fotogrames per segon. A continuació procedeix a calcular la intensitat lumínica de les 11 primeres 

imatges, sumant les intensitats dels 3 colors de tots els píxels de cadascuna, i en troba la mediana, 

com abans. A continuació segueix avançant pel conjunt d’imatges fins a trobar una imatge on el valor 

de la suma decauper sota la meitat. Això és perquè en apagar el LED la imatge es torna fosca. 

Aquesta caiguda en el valor es produeix en el mateix instant que la caiguda de voltatge anterior. A 

ó el programa segueix avançant pels fotogrames fins que troba un punt on el valor puja de 

cop, aquest és el moment on s’engega la llum .La mitjana d’ambdós temps ha de ser sincrònic amb el 

que havia trobat anteriorment. Amb totes aquestes dades el programa ja pot trobar el moment on 
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unt de LED i un canal de l’adquisició de dades fa 

de voltímetre que mesura la tensió rebuda per aquests. Quan comença l’adquisició de dades i el 

vídeo ja grava, s’apaga el sistema LED durant un segon. Això provoca una caiguda i posterior augment 

. Amb una rutina de 

és possible sincronitzar els inicis de les dues sèries de dades 

 

Aquesta rutina actua primer sobre les dades de voltatge. Quan comença la sèrie de dades busca el 

valor de la mediana d’11 valors.Després busca una caiguda fins a la meitat del valor de la mediana, 

esconnecten els LEDs, i guarda la posició d’aquest valor. 

Posteriorment busca un valor de temps on el valor de voltatge torni a pujar per sobre la meitat de la 

ó d’aquest valor es també es 

A continuació analitza les imatges per trobar el mateix instant de temps. Aquestes imatges estan 

gabades amb un model de color RGB. El primer pas que fa el programa és demanar el número exacte 

de fotogrames per segon. A continuació procedeix a calcular la intensitat lumínica de les 11 primeres 

imatges, sumant les intensitats dels 3 colors de tots els píxels de cadascuna, i en troba la mediana, 

junt d’imatges fins a trobar una imatge on el valor 

de la suma decauper sota la meitat. Això és perquè en apagar el LED la imatge es torna fosca. 

Aquesta caiguda en el valor es produeix en el mateix instant que la caiguda de voltatge anterior. A 

ó el programa segueix avançant pels fotogrames fins que troba un punt on el valor puja de 

ós temps ha de ser sincrònic amb el 

ja pot trobar el moment on 
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s’inicia la força respecte el vídeo, així com el moment on la proveta trenca. Un cop ha trobat el 

moment de ruptura el mostra a l’usuari, per que aquest el confirmi

Finalment es genera un fitxer amb totes les dades de sincronisme. A més a més es genera un altre 

fitxer que conté els noms de totes les imatges des de l’inici de l’assaig fins al punt de ruptura, 

anomenat filenamelist. 

Tercer pas: Un cop les imatges ja est

processar. Això s’aconsegueix mitjançant una rutina de Matlab, anomenada 

rutina obre el fitxer Sincro

l’usuari que dibuixi una malla, tal com s’aprecia a la

La malla no cobreix tota la imatge, ja que a l’hora de calcular, els punts de l’esquerra desapareixen de 

la imatge a causa del desplaçament causa

conserva. Això únicament augmenta el temps de càlcul sense millorar els resultats.

Aquesta rutina crea dos fitxers de text

en els eixos x i y respectivament. 

Quart pas: Consisteix a calcular els desplaçaments dels diferents punts de la proveta. Per fer

utilitzat la rutina automate_image_mp_2017b

canvis a la configuració de Matlab per que funcioni correctament. Aquests canvis s’han de fer al fitxer 

anomenat cpcorr. A la línea 77 del fitxer s’ha de canviar el valor de 

correlació de la malla interna de la imatge canvi de 10x10 pí

i 134 del programa, on s’ha de canviar la r

aquests canvis ja es pot iniciar la rutina. 

El primer pas que fa el programa és llegir el fitxer 

a buscar la primera imatge de la llista i suma els 3 colors, per treballar en blanc i negre. A continuació 

dibuixa la malla generada

doble del corrsize a l’entorn de cada punt de la malla.
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s’inicia la força respecte el vídeo, així com el moment on la proveta trenca. Un cop ha trobat el 

moment de ruptura el mostra a l’usuari, per que aquest el confirmi. 

Finalment es genera un fitxer amb totes les dades de sincronisme. A més a més es genera un altre 

fitxer que conté els noms de totes les imatges des de l’inici de l’assaig fins al punt de ruptura, 

Un cop les imatges ja estan sincronitzades s’ha de generar una malla sobre la qual 

processar. Això s’aconsegueix mitjançant una rutina de Matlab, anomenada 

Sincro, i busca la primera imatge de la llista. Seguidament l’obre i demana a 

’usuari que dibuixi una malla, tal com s’aprecia a la figura 13. 

Figura 13. Malla generada sobre un fotograma 

La malla no cobreix tota la imatge, ja que a l’hora de calcular, els punts de l’esquerra desapareixen de 

a causa del desplaçament causa per la deformació de la peça, però la malla encara es 

conserva. Això únicament augmenta el temps de càlcul sense millorar els resultats.

crea dos fitxers de text, gridxi gridy que són els punts de les coordena

en els eixos x i y respectivament.  

Consisteix a calcular els desplaçaments dels diferents punts de la proveta. Per fer

automate_image_mp_2017b. Abans d’utilitzar aquesta rutina és necessari realitzar 

canvis a la configuració de Matlab per que funcioni correctament. Aquests canvis s’han de fer al fitxer 

. A la línea 77 del fitxer s’ha de canviar el valor de corrsize

correlació de la malla interna de la imatge canvi de 10x10 píxels a 50x50. L’altre canvi és

i 134 del programa, on s’ha de canviar la resolució a 1/1000 de píxel [18

iniciar la rutina.  

El primer pas que fa el programa és llegir el fitxer filenamelist generat anteriorment. Seguidament va 

a buscar la primera imatge de la llista i suma els 3 colors, per treballar en blanc i negre. A continuació 

dibuixa la malla generada anteriorment a sobre de la imatge. Seguidament agafa una matriu del 

a l’entorn de cada punt de la malla. 
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s’inicia la força respecte el vídeo, així com el moment on la proveta trenca. Un cop ha trobat el 

Finalment es genera un fitxer amb totes les dades de sincronisme. A més a més es genera un altre 

fitxer que conté els noms de totes les imatges des de l’inici de l’assaig fins al punt de ruptura, 

an sincronitzades s’ha de generar una malla sobre la qual 

processar. Això s’aconsegueix mitjançant una rutina de Matlab, anomenada Grid_generator. Aquesta 

, i busca la primera imatge de la llista. Seguidament l’obre i demana a 

 

La malla no cobreix tota la imatge, ja que a l’hora de calcular, els punts de l’esquerra desapareixen de 

per la deformació de la peça, però la malla encara es 

conserva. Això únicament augmenta el temps de càlcul sense millorar els resultats. 

que són els punts de les coordenades de la malla 

Consisteix a calcular els desplaçaments dels diferents punts de la proveta. Per fer-ho s’ha 

. Abans d’utilitzar aquesta rutina és necessari realitzar 

canvis a la configuració de Matlab per que funcioni correctament. Aquests canvis s’han de fer al fitxer 

corrsize de 5 a 25. Això fa que la 

xels a 50x50. L’altre canvi és a la línia 133 

esolució a 1/1000 de píxel [18]. Un cop s’han efectuat 

generat anteriorment. Seguidament va 

a buscar la primera imatge de la llista i suma els 3 colors, per treballar en blanc i negre. A continuació 

anteriorment a sobre de la imatge. Seguidament agafa una matriu del 
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El programa recorda cada matriu de la primera imatge, i va a buscar

l’entorn de l’anterior. Les referències que utilitza per trobar

pintura que se li ha aplicat abans de l’assaig. D’aquesta manera és capaç de trobar els valors de la 

deformació per a cada fotograma. Quan els valors de deformació superen un 1% el programa to

generar una nova matriu, així s’assegura de què les deformacions no en redueixin la precisió del 

reconeixement.  

Tot aquest procediment es repeteix per a cadascun dels fotogrames, d’aquesta manera s’obté un 

mapa de posicions dels punts en els eixos x

requereix un temps de càlcul molt elevat, superior als 14 hores per cada mostra.

Cinquè pas: Un cop es té la posició dels punts en tots els moments de l’assaig es procedeix a trobar 

les deformacions. Per fer-ho s’utilitza la rutina 

les posicions dels punts sobre els eixos x i y de cada fotograma, i per mínims quadràtics calcula l’angle 

de rotació, el moviment del punt en els eixos x i y i les deforma

S’han detectat casos on aquesta rutina ha produït errors, i s’ha desenvolupat una nova rutina, 

deformacio_uniforme. Aquesta rutina calcula els desplaçaments i les deformacions analíticament, per 

tant només ha de resoldre l’angle per mínims quadràtics. 

Aquestes rutines generen un fitxer on apareixen totes les variables calculades per a cada fotograma.

Sisè pas: Amb les deformacions calculades el següent pas és generar la corba de tracció. Aquest pas 

es duu a terme amb una rutina anomenada 

de deformacions, així com el fitxer de forces, per generar la corba. El pr

introdueixi l’àrea de cada proveta manualment, i en retorn genera un fitxer anomenat 

aquest fitxer estan les dades de la corba de tracció, ex, ey, 

Setè pas: Consisteix a extreure els paràmetres d’estudi

dades de la corba tensió-deformació extretes anteriorment i una plantilla Excel. La plantilla té 

incorporats els algoritmes que calculen els diversos paràmetres.

Per trobar el mòdul de Young el programa bus

zona elàstica de la corba. El pendent entre els punts més ben alineats, és a dir, amb el mínim error 

relatiu entre ells, serà el mòdul de Young.

Com que aquest mètode de càlcul està optimitzat per mate

un material molt dúctil, el càlcul del mòdul de Young és erroni.

  

  

El programa recorda cada matriu de la primera imatge, i va a buscar-la a la següent imatge, en 

ies que utilitza per trobar-la són els marcadors deixats per la 

pintura que se li ha aplicat abans de l’assaig. D’aquesta manera és capaç de trobar els valors de la 

deformació per a cada fotograma. Quan els valors de deformació superen un 1% el programa to

generar una nova matriu, així s’assegura de què les deformacions no en redueixin la precisió del 

Tot aquest procediment es repeteix per a cadascun dels fotogrames, d’aquesta manera s’obté un 

mapa de posicions dels punts en els eixos x i y en tot l’assaig. El problema d’aquest mètode és que 

requereix un temps de càlcul molt elevat, superior als 14 hores per cada mostra. 

: Un cop es té la posició dels punts en tots els moments de l’assaig es procedeix a trobar 

ho s’utilitza la rutina correccio_deformacio_uniforme. Aquesta rutina agafa 

les posicions dels punts sobre els eixos x i y de cada fotograma, i per mínims quadràtics calcula l’angle 

de rotació, el moviment del punt en els eixos x i y i les deformacions, també sobre els eixos x i y.

S’han detectat casos on aquesta rutina ha produït errors, i s’ha desenvolupat una nova rutina, 

. Aquesta rutina calcula els desplaçaments i les deformacions analíticament, per 

tant només ha de resoldre l’angle per mínims quadràtics.  

Aquestes rutines generen un fitxer on apareixen totes les variables calculades per a cada fotograma.

s deformacions calculades el següent pas és generar la corba de tracció. Aquest pas 

es duu a terme amb una rutina anomenada genera_corba_traccio. A aquesta rutina utilitza el fitxer 

de deformacions, així com el fitxer de forces, per generar la corba. El programa demanarà que se li 

introdueixi l’àrea de cada proveta manualment, i en retorn genera un fitxer anomenat 

aquest fitxer estan les dades de la corba de tracció, ex, ey, σ i el temps. 

: Consisteix a extreure els paràmetres d’estudi de la corba generada. Per fer-ho s’utilitzen les 

deformació extretes anteriorment i una plantilla Excel. La plantilla té 

incorporats els algoritmes que calculen els diversos paràmetres. 

Per trobar el mòdul de Young el programa busca de manera iterativa els punts més ben alineats a la 

zona elàstica de la corba. El pendent entre els punts més ben alineats, és a dir, amb el mínim error 

relatiu entre ells, serà el mòdul de Young. 

Com que aquest mètode de càlcul està optimitzat per materials fràgils, i l’acer amb què es treballa és 

un material molt dúctil, el càlcul del mòdul de Young és erroni. 

 Memòria 

 

la a la següent imatge, en 

la són els marcadors deixats per la 

pintura que se li ha aplicat abans de l’assaig. D’aquesta manera és capaç de trobar els valors de la 

deformació per a cada fotograma. Quan els valors de deformació superen un 1% el programa torna a 

generar una nova matriu, així s’assegura de què les deformacions no en redueixin la precisió del 

Tot aquest procediment es repeteix per a cadascun dels fotogrames, d’aquesta manera s’obté un 

i y en tot l’assaig. El problema d’aquest mètode és que 

: Un cop es té la posició dels punts en tots els moments de l’assaig es procedeix a trobar 

. Aquesta rutina agafa 

les posicions dels punts sobre els eixos x i y de cada fotograma, i per mínims quadràtics calcula l’angle 

cions, també sobre els eixos x i y. 

S’han detectat casos on aquesta rutina ha produït errors, i s’ha desenvolupat una nova rutina, 

. Aquesta rutina calcula els desplaçaments i les deformacions analíticament, per 

Aquestes rutines generen un fitxer on apareixen totes les variables calculades per a cada fotograma. 

s deformacions calculades el següent pas és generar la corba de tracció. Aquest pas 

. A aquesta rutina utilitza el fitxer 

ograma demanarà que se li 

introdueixi l’àrea de cada proveta manualment, i en retorn genera un fitxer anomenat corba-cor. En 

ho s’utilitzen les 

deformació extretes anteriorment i una plantilla Excel. La plantilla té 

ca de manera iterativa els punts més ben alineats a la 

zona elàstica de la corba. El pendent entre els punts més ben alineats, és a dir, amb el mínim error 

rials fràgils, i l’acer amb què es treballa és 
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Figura 14. Corba amb el mòdul de Y

 

Com es pot veure al gràfic de la 

Tot i això, el mètode de càlcul ajusta una recta de

sobre l’eix de les ordenades. Com aquest error no s’ha pogut esmenar, i s’ha trobat 

s’ha optat per treballar amb un mòdul de Young de 210 GPa per tots els casos. Aquest mòdul és el 

que té aquest acer abans de realitzar

manualment a la plantilla de càlcul, 

mecàniques. 

2.4 Normatives 

Tots els assajos d’aquest treball s’han realitzat seguint les normatives UNE

la seva versió mes actual. En el cas dels assajos de duresa s’ha seguit la norma 

1:2018:  Materials metal

tracció la norma seguid

de tracció. Part 1: mètode d’assaig a temperatura ambient.
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. Corba amb el mòdul de Young teòric i l’ obtingut pel mètode de 

Com es pot veure al gràfic de la figura 14 el gràfic presenta un pendent de 210 GPa (línia vermella). 

Tot i això, el mètode de càlcul ajusta una recta de pendent inferior, proper als 11

sobre l’eix de les ordenades. Com aquest error no s’ha pogut esmenar, i s’ha trobat 

s’ha optat per treballar amb un mòdul de Young de 210 GPa per tots els casos. Aquest mòdul és el 

que té aquest acer abans de realitzar-li cap tractament. Aquest valor del mòdul s’ha introduït 

manualment a la plantilla de càlcul, i es el que s’ha utilitzat per calcular la resta de propietats 

Tots els assajos d’aquest treball s’han realitzat seguint les normatives UNE

la seva versió mes actual. En el cas dels assajos de duresa s’ha seguit la norma 

Materials metal·lics. Assaig de duresa Vickers. Part 1. En el cas dels assajos de 

racció la norma seguida ha estat la UNE-EN ISO 6892-1:2010: Materials metal

de tracció. Part 1: mètode d’assaig a temperatura ambient. 
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pel mètode de càlcul 

el gràfic presenta un pendent de 210 GPa (línia vermella). 

pendent inferior, proper als 110 GPa, i desplaçada 

sobre l’eix de les ordenades. Com aquest error no s’ha pogut esmenar, i s’ha trobat a totes les corbes, 

s’ha optat per treballar amb un mòdul de Young de 210 GPa per tots els casos. Aquest mòdul és el 

Aquest valor del mòdul s’ha introduït 

que s’ha utilitzat per calcular la resta de propietats 

Tots els assajos d’aquest treball s’han realitzat seguint les normatives UNE-EN ISO corresponents, en 

la seva versió mes actual. En el cas dels assajos de duresa s’ha seguit la norma UNE-EN ISO 6507-

En el cas dels assajos de 

Materials metal·lics. Assajos 
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CAPÍTOL 3: RESULTATS 

En aquest capítol es presentaran els resultats dels diferents experiments duts a terme. La discussió 

sobre aquests es realitzarà al capítol 4.

3.1 Dureses 

En aquest apartat s’exposen les dades de duresa mesurades als diferents paràmetres de brunyit. Per 

obtenir aquests valors s’ha realitzat la mitja dels valors de les tres provetes de cada combinació de 

paràmetres. També s’adjunta un gràfic amb els 

3.1.1 ST37-0 

 
Taula 

Carrega (Kp) 

2 

1 

0,2 

0,05 

0,025 

 

  

  

  

 

En aquest capítol es presentaran els resultats dels diferents experiments duts a terme. La discussió 

capítol 4. 

En aquest apartat s’exposen les dades de duresa mesurades als diferents paràmetres de brunyit. Per 

obtenir aquests valors s’ha realitzat la mitja dels valors de les tres provetes de cada combinació de 

gràfic amb els perfils de dureses resultants (figura 15). 

Taula 5. Perfil de dureses per ST37-0 

 Duresa (HV) Error 

112,36 5,08 

112,65 10,18 

111,58 8,66 

111,66 11,82 

107,96 8,70 

 Memòria 

 

En aquest capítol es presentaran els resultats dels diferents experiments duts a terme. La discussió 

En aquest apartat s’exposen les dades de duresa mesurades als diferents paràmetres de brunyit. Per 

obtenir aquests valors s’ha realitzat la mitja dels valors de les tres provetes de cada combinació de 
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3.1.2 ST73-90-0 

 

Carrega (Kp)

 

3.1.3 ST37-150-0 

 

Carrega (Kp)
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Taula 6. Perfil de dureses per ST37-90-0 

Carrega (Kp) Duresa (HV) Error 

2 127,21 5,64 

1 136,23 5,68 

0,2 140,17 9,07 

0,05 148,16 15,80 

0,025 147,72 12,08 

Taula 7. Perfil de dureses per ST37-150-0 

Carrega (Kp) Duresa (HV) Error 

2 137,46 4,37 

1 141,35 7,43 

0,2 148,47 4,97 

0,05 154,96 11,32 

0,025 157,94 9,84 
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3.1.4 ST37-260-0 

 
Taula 

Carrega (Kp) 

2 

1 

0,2 

0,05 

0,025 

 

3.1.5 ST37-90-50 

 
Taula 

Carrega (Kp) 

2 

1 

0,2 

0,05 

0,025 

 

  

  

  

Taula 8. Perfil de dureses per ST37-260-0 

 Duresa (HV) Error 

146,54 5,63 

148,22 4,67 

152,45 6,12 

157,71 8,97 

163,04 10,04 

Taula 9. Perfil de dureses per ST37-90-50 

 Duresa (HV) Error 

116,67 4,41 

119,03 4,77 

114,49 4,96 

114,06 8,21 

105,34 8,21 

 Memòria 
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3.1.6 ST37-150-50 

 

Carrega (Kp)

3.1.7 ST37-260-50 

 

Carrega (Kp)
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Taula 10. Perfil de dureses per ST37-150-50 

Carrega (Kp) Duresa (HV) Error 

2 121,17 3,42 

1 124,39 3,67 

0,2 124,77 4,82 

0,05 125,02 6,97 

0,025 124,04 9,69 

 

Taula 11. Perfil de dureses per ST37-260-50 

Carrega (Kp) Duresa (HV) Error 

2 138,15 4,20 

1 136,84 3,79 

0,2 136,87 5,50 

0,05 139,22 10,21 

0,025 136,86 13,21 
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3.1.8 ST37-90-100 

 
Taula 12

Carrega (Kp) 

2 

1 

0,2 

0,05 

0,025 

 

3.1.9 ST37-150-100 

 
Taula 13

Carrega (Kp) 

2 

1 

0,2 

0,05 

0,025 

 

  

  

  

12. Perfil de dureses per ST37-90-100 

 Duresa (HV) Error 

122,57 3,45 

122,78 3,93 

126,54 7,03 

124,99 9,45 

111,37 7,58 

13. Perfil de dureses per ST37-150-100 

 Duresa (HV) Error 

123,24 4,33 

126,00 5,20 

125,77 4,79 

125,00 5,64 

125,97 8,43 

 Memòria 
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3.1.10 ST37-260-100 

 

Carrega (Kp)

 

3.1.11 Gràfic de perfils de duresa

 

Figura 
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Taula 14. Perfil de dureses per ST37-260-100 

Carrega (Kp) Duresa (HV) Error 

2 140,54 4,98 

1 140,22 4,75 

0,2 141,56 6,47 

0,05 145,13 11,95 

0,025 136,45 13,13 

.1.11 Gràfic de perfils de duresa 

Figura 15. Perfils de duresa per les diferents condicions de brunyit

1 0.2 0.05 0.025

Carrega(kp)
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. Perfils de duresa per les diferents condicions de brunyit 

ST37-90-0

ST37-150-0

ST37-260-0

ST37-90-50

ST37-150-50

ST37-260-50

ST37-90-100

ST37-150-100

ST37-260-100

ST37-0
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3.2 Paràmetres de les corbes

A continuació es presenten els paràmetres de les corbes, extrets pel mètode de 

anteriorment. 
Taula 15

proveta Rp0,2 (MPa

ST37-0-1 196.89

ST37-0-2 202.50

ST37-0-3 208.59

ST37-90-0-1 230.05

ST37-90-0-2 230.06

ST37-90-0-3 216.23

ST37-150-0-1 255.10

ST37-150-0-2 195.68

ST37-150-0-3 245.63

ST37-260-0-1 289.63

ST37-260-0-2 259.25

ST37-260-0-3 283.85

ST37-90-50-1 234.65

ST37-90-50-2 236.47

ST37-90-50-3 228.29

ST37-150-50-1 245.53

ST37-150-50-2 245.38

ST37-150-50-3 243.27

ST37-260-50-1 288.70

ST37-260-50-2 300.81

ST37-260-50-3 266.71

ST37-90-100-1 221.45

ST37-90-100-2 231.89

ST37-90-100-3 230.45

ST37-150-100-1 260.89

ST37-150-100-2 245.48

ST37-150-100-3 248.06

ST37-260-100-1 286.86

ST37-260-100-2 274.85

ST37-260-100-3 292.38

 

  

  

.2 Paràmetres de les corbes 

A continuació es presenten els paràmetres de les corbes, extrets pel mètode de 

15. Paràmetres extrets de les corbes 

Rp0,2 (MPa) sMax (MPa) e(Smax) (S/U) MR (MPa)

196.89 312.40 0.24 0.48

202.50 320.01 0.21 0.49

208.59 328.14 0.23 0.52

230.05 311.60 0.24 0.61

230.06 323.86 0.23 0.57

216.23 318.71 0.24 0.51

255.10 323.07 0.15 0.67

195.68 311.30 0.20 0.36

245.63 319.50 0.21 0.87

289.63 332.45 0.15 0.96

259.25 326.64 0.22 0.39

283.85 331.11 0.20 0.80

234.65 321.59 0.21 0.60

236.47 324.05 0.20 0.62

228.29 320.89 0.22 0.53

245.53 328.13 0.20 0.68

245.38 331.12 0.20 0.68

243.27 324.78 0.19 0.66

288.70 325.32 0.18 0.89

300.81 332.07 0.17 0.92

266.71 327.72 0.16 0.71

221.45 305.46 0.23 0.62

231.89 324.47 0.19 0.58

230.45 325.37 0.23 0.58

260.89 322.83 0.21 0.77

245.48 316.81 0.22 0.61

248.06 322.08 0.21 0.65

286.86 337.03 0.15 0.84

274.85 321.37 0.18 0.79

292.38 332.53 0.16 0.86

 Memòria 

 

A continuació es presenten els paràmetres de les corbes, extrets pel mètode de càlcul descrit 

MR (MPa) 

0.48 

0.49 

0.52 

0.61 

0.57 

0.51 

0.67 

0.36 

0.87 

0.96 

0.39 

0.80 

0.60 

0.62 

0.53 

0.68 

0.68 

0.66 

0.89 

0.92 

0.71 

0.62 

0.58 

0.58 

0.77 

0.61 

0.65 

0.84 

0.79 

0.86 
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CAPÍTOL 4: ANÀLISI DE RESULTATS

Amb el fi de comprovar la veracitat de les dades obtingudes experimentalment s’ha realitzat un 

estudi estadístic mitjançant el software Minitab. Amb això es comprovarà 

les dades recollides en els experiments

les seves combinacions, sobre els valors obtinguts.

4.1 Experiments per verificar la influencia del brunyit sobre la duresa 

del material 

Un dels avantatges del brunyit amb bola es l’augment de duresa

les peces tractades, el qual pot ser avantatjós en determinats casos. 

un procés que té com principi la deformació plàstica del material, fet que a

residuals a compressió d’aquest. 

augment de la duresa del material a la zona on el brunyit ha estat efectuat

proporcionalitat del perfil de dureses superficial de les provetes s’ha dut a terme un experiment 

factorial amb el software Minitab.

Les provetes abans de ser brunyides, han estat fabricades per laminat i tallades amb làser. Per 

verificar la influència del procés de brunyit amb bola sobre el material de les mateixes, es realitzen 

passades de brunyit sobre

força de brunyit i l’amplitud de vibració. De cada paràmetre s’avaluen tres nivells. Amb aquestes 

combinacions es dissenya un experiment factorial per tal d’analitzar la seva influènc

dels resultats. D’aquestes combinacions surt un DOE 3

rèpliques cadascun, per un total de 27 experiments. 

S’han repetit els experiment per a cada cà

és que si les diferents dureses assetjades per diferents càrregues es comporten de manera 

proporcional a la càrrega 

La proporcionalitat dels experiments es calcularà amb una rect

cadascuna de les variables, així com la combinació d’aquestes, segons la següent equació

������ ��� � �� (��)
= �� +
∗ ���� +
∗ �� + �
∗ ���� ∗
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: ANÀLISI DE RESULTATS 

Amb el fi de comprovar la veracitat de les dades obtingudes experimentalment s’ha realitzat un 

estudi estadístic mitjançant el software Minitab. Amb això es comprovarà 

les dades recollides en els experiments, així com la influència dels diferents paràmetres de brunyit, i 

sobre els valors obtinguts. 

.1 Experiments per verificar la influencia del brunyit sobre la duresa 

 

Un dels avantatges del brunyit amb bola es l’augment de duresa que provoca s

, el qual pot ser avantatjós en determinats casos. Això es degut a que el brunyit é

un procés que té com principi la deformació plàstica del material, fet que a

compressió d’aquest. Aquest augment de tensions provoca, entre altres efectes

augment de la duresa del material a la zona on el brunyit ha estat efectuat

del perfil de dureses superficial de les provetes s’ha dut a terme un experiment 

torial amb el software Minitab. 

Les provetes abans de ser brunyides, han estat fabricades per laminat i tallades amb làser. Per 

verificar la influència del procés de brunyit amb bola sobre el material de les mateixes, es realitzen 

passades de brunyit sobre les cares planes. Aquest procés es fa variant 2 paràmetres, com ara: la 

força de brunyit i l’amplitud de vibració. De cada paràmetre s’avaluen tres nivells. Amb aquestes 

combinacions es dissenya un experiment factorial per tal d’analitzar la seva influènc

dels resultats. D’aquestes combinacions surt un DOE 32, el que fa un total de 9 experiments, amb tres 

rèpliques cadascun, per un total de 27 experiments.  

xperiment per a cada càrrega utilitzada per al càlcul de duresa.

és que si les diferents dureses assetjades per diferents càrregues es comporten de manera 

 també ho farà el perfil de dureses produït pel brunyit.

dels experiments es calcularà amb una recta de regressió que te en compte 

cadascuna de les variables, així com la combinació d’aquestes, segons la següent equació

( )
�1 ∗ ��� + �2 ∗ ���� + �3 ∗ ���� + �4 ∗ �� + �

+ �7 ∗ ��� ∗ �� + �8 ∗ ��� ∗ ��� + �9 ∗ ��� ∗ ����

�11 ∗ ���� ∗ ��� + �12 ∗ ���� ∗ ���� + �13 ∗ ����

��� + �15 ∗ ���� ∗ ���� 
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Amb el fi de comprovar la veracitat de les dades obtingudes experimentalment s’ha realitzat un 

estudi estadístic mitjançant el software Minitab. Amb això es comprovarà la validesa estadística de 

ia dels diferents paràmetres de brunyit, i 

.1 Experiments per verificar la influencia del brunyit sobre la duresa 

que provoca sobre la superfície de 

Això es degut a que el brunyit és 

un procés que té com principi la deformació plàstica del material, fet que augmenta les tensions 

Aquest augment de tensions provoca, entre altres efectes, un 

augment de la duresa del material a la zona on el brunyit ha estat efectuat. Per verificar la 

del perfil de dureses superficial de les provetes s’ha dut a terme un experiment 

Les provetes abans de ser brunyides, han estat fabricades per laminat i tallades amb làser. Per 

verificar la influència del procés de brunyit amb bola sobre el material de les mateixes, es realitzen 

les cares planes. Aquest procés es fa variant 2 paràmetres, com ara: la 

força de brunyit i l’amplitud de vibració. De cada paràmetre s’avaluen tres nivells. Amb aquestes 

combinacions es dissenya un experiment factorial per tal d’analitzar la seva influència en les bondats 

, el que fa un total de 9 experiments, amb tres 

rrega utilitzada per al càlcul de duresa. La suposició inicial 

és que si les diferents dureses assetjades per diferents càrregues es comporten de manera 

també ho farà el perfil de dureses produït pel brunyit. 

a de regressió que te en compte 

cadascuna de les variables, així com la combinació d’aquestes, segons la següent equació (eq. 3) 

�5 ∗ ��� + �6

��� + �10 ∗ ����

��� ∗ �� + �14
(eq. 3) 
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On x- es la càrrega aplicada en cada cas (0,025; 0,05; 0,2; 1 i 2 k

4.1.1 Verificació de la proporcionalitat

En aquest cas per un R-quadrat (ajustat) 

 
Taula 16. Coeficients de la corba de regressió per a una carrega de 2 kp

  

  

es la càrrega aplicada en cada cas (0,025; 0,05; 0,2; 1 i 2 kp) 

1.1 Verificació de la proporcionalitat de la duresa amb una càrrega de 2 kp 

quadrat (ajustat) = 86% els coeficients prenen els valors de la taula 16

Coeficients de la corba de regressió per a una carrega de 2 kp 

Terme Coeficient 

CT 129,887 

C1 -8,40 

C2 -3,46 

C3 11,86 

C4 6,53 

C5 -5,42 

C6 -1,11 

C7 -2,78 

C8 0,59 

C9 2,18 

C10 4,51 

C11 -2,42 

C12 -2,08 

C13 -1,73 

C14 1,83 

C15 -0,10 

 

 Memòria 

 

taula 16. 
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Com es pot observar en els gràfics adjunts de les 

sinó que presenten una distribució normal. Al mateix temps els residus es troben distribuïts sobre 

una recta, fet que demostra que els experiments han estat duts a terme correctament.
 

 

Al diagrama de Pareto  de la 

son rellevants pels resultats obtinguts (per 

influencia superior de la força de brunyit respecte a l’amplitud de vibració.

A la figura 19 es mostra la influè

Térm

Figura 17. Gràfic de probabilitat normal per HV2
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Com es pot observar en els gràfics adjunts de les figures 16 i 17, els valors de duresa no son 

sinó que presenten una distribució normal. Al mateix temps els residus es troben distribuïts sobre 

una recta, fet que demostra que els experiments han estat duts a terme correctament.

Al diagrama de Pareto  de la figura  18 es pot observar que ambdós paràmetres

son rellevants pels resultats obtinguts (per un nivell de confiança del 95%)

influencia superior de la força de brunyit respecte a l’amplitud de vibració. 

Figura 18. Diagrama de Pareto per HV2 

es mostra la influència de la variació de cada paràmetre sobre els valors de

mino

AB

B

A

1086420

A Força de Brunyi

B Amplitud Vibra

Factor Nom

Efecte estandaritzat

2.10

Diagrama de Pareto d'efectes estandaritzats
(la respuesta es Duresa 2k (HV); α = 0,05)

. Gràfic de probabilitat normal per HV2 
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Figura 16. Histograma per HV2
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, els valors de duresa no son aleatoris, 

sinó que presenten una distribució normal. Al mateix temps els residus es troben distribuïts sobre 

una recta, fet que demostra que els experiments han estat duts a terme correctament. 

paràmetres triats com a variables 

un nivell de confiança del 95%), tot i que hi ha una 

 

 

ncia de la variació de cada paràmetre sobre els valors de HV. 

it (N)

ació (%)

840

sidu

rama
uresa 2k (HV))

. Histograma per HV2 
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Figura 19

Es pot apreciar com en augmentar la força, el valor de duresa sempre augmenta; fet que és 

totalment lògic perquè mentre més força es faci, més alt serà el valor de les tensions residuals 

compressives aportades, i això redundarà en que el material adquirirà

amb vibracions les dureses aconseguides són mes baixes que quan no estreballa amb vibracions. 

Entre els resultats aconseguits amb 50 % i 100 % d’amplituds de les vibracions es veu clarament que 

els valors de dureses augmenten. 
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19. Gràfic d'efectes principals sobre HV2 

Es pot apreciar com en augmentar la força, el valor de duresa sempre augmenta; fet que és 

totalment lògic perquè mentre més força es faci, més alt serà el valor de les tensions residuals 

compressives aportades, i això redundarà en que el material adquirirà més duresa. Quan es treballa 

amb vibracions les dureses aconseguides són mes baixes que quan no estreballa amb vibracions. 

Entre els resultats aconseguits amb 50 % i 100 % d’amplituds de les vibracions es veu clarament que 

260150 100500

de Brunyit (N) Amplitud Vibració (%)

d'efectes principals  per Duresa 2k (HV)
Mitjanes de dades

 Memòria 

 

Es pot apreciar com en augmentar la força, el valor de duresa sempre augmenta; fet que és 

totalment lògic perquè mentre més força es faci, més alt serà el valor de les tensions residuals 

més duresa. Quan es treballa 

amb vibracions les dureses aconseguides són mes baixes que quan no estreballa amb vibracions. 

Entre els resultats aconseguits amb 50 % i 100 % d’amplituds de les vibracions es veu clarament que 
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4.1.2 Verificació de la 

En aquest cas per un R-quadrat (ajustat) 

Taula 
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.1.2 Verificació de la proporcionalitat de la duresa per una càrrega de 1 kp

quadrat (ajustat) = 86,52% els coeficients prenen els valors de la 
 

Taula 17. Coeficients de la corba de regressió per a una carrega de 1 kp

Terme Coeficient 

CT 131,4 

C1 -8,46 

C2 -1,91 

C3 10,37 

C4 67,47 

C5 -5,73 

C6 -1,73 

C7 -3,39 

C8 1,82 

C9 1,57 

C10 4,39 

C11 -2,63 

C12 -1,76 

C13 -1,01 

C14 0,81 

C15 0,19 
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rrega de 1 kp 

els coeficients prenen els valors de la taula 17. 

a una carrega de 1 kp 
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Es pot observar als gràfics de les figures 20 i 21

mes d’una distribució normal. 

 

Al diagrama de Pareto de la figura 22 

de la duresa segueixen sent la força de brunyit i l’amplitud de vibració, però la combinació dels v

segueix sense tenir influència sobre els valors.

  

Figura 

 

A la figura 23 es mostra la influència de cada paràmetre sob

de 1 kp. 
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Figura 20. Gràfic de probabilitat normal per HV1

  

  

figures 20 i 21 que els valors segueixen un comportament lineal, a 

 es pot apreciar com els valors que tenen influencia en el valor 

de la duresa segueixen sent la força de brunyit i l’amplitud de vibració, però la combinació dels v

ncia sobre els valors. 

 
Figura 22. Diagrama de Pareto per HV1 

ncia de cada paràmetre sobre la duresa mesurada amb una cà
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Figura 21. Histograma per HV1Gràfic de probabilitat normal per HV1 
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que els valors segueixen un comportament lineal, a 

es pot apreciar com els valors que tenen influencia en el valor 

de la duresa segueixen sent la força de brunyit i l’amplitud de vibració, però la combinació dels valors 

re la duresa mesurada amb una càrrega 

8

Histograma per HV1 
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Es pot apreciar el mateix comportament que en el cas anterior, en 

augmenta degut a l’augment de les tensions residuals. No obstant la variació de la duresa en funció 

de la variació de vibració segueix sense ser constant.
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Figura 23. Gràfic d'efectes principals sobre HV1 

 

Es pot apreciar el mateix comportament que en el cas anterior, en incrementar

augmenta degut a l’augment de les tensions residuals. No obstant la variació de la duresa en funció 

de la variació de vibració segueix sense ser constant. 
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incrementar la força la duresa 

augmenta degut a l’augment de les tensions residuals. No obstant la variació de la duresa en funció 



 

42 

4.1.3 Verificació de la proporcionalitat de la

En aquest cas per un R-quadrat (ajustat) 

 
Taula 18. Coeficients de la corba de regressió per a 

 

En els gràfics de les figures 24 i 25 es pot apreciar que els valors es comporten de la mateixa manera 

que en els dos casos anteriors.  

  

  

proporcionalitat de la duresa per una càrrega de 0,2 kp 

quadrat (ajustat) = 93,94% els coeficients prenen els valors dela taula 18

. Coeficients de la corba de regressió per a una carrega de 0,2 kp 

Terme Coeficient 

CT 133,584 

C1 -9,18 

C2 -1,92 

C3 11,1 

C4 10,78 

C5 -9,55 

C6 -1,23 

C7 -3 

C8 -0,37 

C9 3,37 

C10 6,02 

C11 -1,37 

C12 -4,66 

C13 -3,02 

C14 1,74 

C15 1,29 

es pot apreciar que els valors es comporten de la mateixa manera 

 Memòria 

 

la taula 18. 

es pot apreciar que els valors es comporten de la mateixa manera 
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En aquest cas, com es pot veure a la 

influència en els valors de duresa. A mes, per primer cop, la combinació

influència en el valor de la duresa.
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Figura 24. Gràfic de probabilitat normal per HV0,

Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37  

  

En aquest cas, com es pot veure a la figura 26, els valors de força i vibració tenen molta mes 

ncia en els valors de duresa. A mes, per primer cop, la combinació

ncia en el valor de la duresa. 

Figura 26. Diagrama de Pareto per HV0,2 
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vibració tenen molta mes 

ncia en els valors de duresa. A mes, per primer cop, la combinació dels dos valors també té 

 

it (N)

ació (%)

642

u

ma
a 0,2k (HV))

. Histograma per HV0,2 
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Figura 27

 

Tal i com es pot veure al gràfic d’efectes principals

manera que amb anterioritat a la variació de la carrega i a l’augment de vibració.

  

90

145

140

135

130

125

Força d

M
it

ja

Gràfic d

  

  

 
27. gràfic d'efectes principals per HV0,2 

Tal i com es pot veure al gràfic d’efectes principals (figura 27), la duresa reacciona de la mateixa 

variació de la carrega i a l’augment de vibració.  
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, la duresa reacciona de la mateixa 
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4.1.4 Verificació de la proporcionalitat de la

En aquest cas per un R-quadrat (ajustat) 

 
Taula 19

Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37  

  

proporcionalitat de la duresa per una càrrega de 0,05 kp

quadrat (ajustat) = 98,03% els coeficients prenen els valors de la 

19. Coeficients de la corba de regressió per a una carrega de 0,05 kp

Terme Coeficient 

CT 136,868 

C1 -8,890 

C2 -3,213 

C3 12,103 

C4 16,741 

C5 -12,251 

C6 -4,490 

C7 3,438 

C8 -4,937 

C9 1,499 

C10 4,561 

C11 -0,407 

C12 -4,154 

C13 -7,999 

C14 5,343 

C15 2,656 
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rrega de 0,05 kp 

els coeficients prenen els valors de la Taula 19. 

. Coeficients de la corba de regressió per a una carrega de 0,05 kp 
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Observant el gràfic de probabilitat normal i l’histograma

residus segueixen una distribució normal. Això es indicatiu de la linealitat de resultats, així com de la 

correcta execució de l’experiment. 

En el diagrama de Pareto de la figura 30

influents sobre el valor de la duresa, però el valor de l’efecte estandarditzat ha augmentat. Això 

indica que la influència d’aquests es mes elevada conforme

superfície de la peça estudiada. 

Figura 
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Figura 28. Gràfic de probabilitat normal per HV0,05

  

  

Observant el gràfic de probabilitat normal i l’histograma, a les figures 28 i 29, es pot veure que els 

residus segueixen una distribució normal. Això es indicatiu de la linealitat de resultats, així com de la 

figura 30 es pot veure que els paràmetres de brunyit segueixen sent 

influents sobre el valor de la duresa, però el valor de l’efecte estandarditzat ha augmentat. Això 

indica que la influència d’aquests es mes elevada conforme les mesures es van apropant mes a la 

 
Figura 30. Diagrama de Pareto per HV0,05 
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es pot veure que els 

residus segueixen una distribució normal. Això es indicatiu de la linealitat de resultats, així com de la 

es pot veure que els paràmetres de brunyit segueixen sent 

influents sobre el valor de la duresa, però el valor de l’efecte estandarditzat ha augmentat. Això 

les mesures es van apropant mes a la 
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En el gràfic d’efectes principals

principals per aquest experiment es igual als anteriors.
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Figura 31. Gràfic d'efectes principals per HV0,05 

d’efectes principals de la figura 31 es pot veure que el comportament dels efectes 

principals per aquest experiment es igual als anteriors. 
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es pot veure que el comportament dels efectes 
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4.1.5 Verificació de la proporcionalitat de la

En aquest cas per un R-quadrat (ajustat) 

Taula 20. Coeficients de la corba de regressió per a una carrega de 0,025 kp

 

 

 

  

  

proporcionalitat de la duresa per una càrrega de 0,025 kp

quadrat (ajustat) = 94,98% els coeficients prenen els valors de la 
 

. Coeficients de la corba de regressió per a una carrega de 0,025 kp 

Terme Coeficient 

CT 133,85 

C1 -11,18 

C2 -0,43 

C3 11,61 

C4 22,38 

C5 -14,33 

C6 -8,05 

C7 2,68 

C8 -3 

C9 0,32 

C10 2,11 

C11 -2,74 

C12 0,63 

C13 -4,79 

C14 5,74 

C15 -0,95 

 Memòria 

 

rrega de 0,025 kp 

s coeficients prenen els valors de la taula 20. 
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En els gràfics de les figures 32 i 33

normal, com en tots els casos anteriors.

 

Observant el diagrama de Pareto

l’amplitud de vibració segueixen sent molt significat

combinació dels dos valors ha tornat a deixar de ser influent pel valor final de duresa.

 

 

Si s’observa el gràfic d’efectes principals

elevada sobre la duresa superficial del material que la força de brunyit.
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Figura 33. Histograma per HV0,025

Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37  

  

figures 32 i 33 es pot veure que el comportament també segueix una distribució 

normal, com en tots els casos anteriors. 

Observant el diagrama de Pareto (figura 34) es pot veure que l’efecte de la força de brunyit i 

l’amplitud de vibració segueixen sent molt significatius per al valor de duresa, però, en aquest cas la 

combinació dels dos valors ha tornat a deixar de ser influent pel valor final de duresa.

Figura 34. Diagrama de Pareto per HV0,025 

Si s’observa el gràfic d’efectes principals (figura 35) es pot veure com la vibració té una influència mé

elevada sobre la duresa superficial del material que la força de brunyit. 
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es pot veure que el comportament també segueix una distribució 

es pot veure que l’efecte de la força de brunyit i 

ius per al valor de duresa, però, en aquest cas la 

combinació dels dos valors ha tornat a deixar de ser influent pel valor final de duresa. 

 

re com la vibració té una influència més 

it (N)

ació (%)
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. Gràfic de probabilitat normal per HV0,025 
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Figura 35. Gràfic d'efectes principals per HV0,025

 

4.1.6 Comentaris sobre els resultats dels

Es pot apreciar que el comportament de les dureses mesurades en funció tant de la

com de la càrrega es proporcional en tots els casos, amb coeficients R

correcte afirmar que la variació dels perfil

Observant els diferents diagrames de Pareto es pot veure com la in

augmentant conforme la carrega aplicada es mes baixa. Les carregues mes baixes penetren menys en 

la peça, per tant els valors han estat mesurats mes a prop de la superfície. Per tan

procés es més elevada a la superfície del material que a l’interior d’aquest. Aquest fet es degut a que 

el brunyit es un tractament que s’aplica a la sup

seva influència es troba present. 

Observant els gràfics d’efectes principals es pot veure

brunyit es proporcional ascendent en tots els casos, es a dir,

de duresa. Això és degut a que la força genera tensions residuals de compressió, que son les que 

augmenten el valor de duresa, i com mes elevades son aquestes mes elevat es el valor de la duresa.

No obstant, la influència de la vibració no

descens del valor de la duresa, i en el pas del 50% al 100% es produeix una remuntada del valor. Les 

vibracions ajuden a la mobilitat de les dislocacions. Això fa que aquestes penetrin mes. Per

queden mes acumulades a la superfíc

efecte direccional. L’ona paral·lela no te perquè afectar a la dislocació. 
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. Gràfic d'efectes principals per HV0,025 

.1.6 Comentaris sobre els resultats dels experiments 

Es pot apreciar que el comportament de les dureses mesurades en funció tant de la força de brunyit 

l en tots els casos, amb coeficients R2 molt elevats.  Per tant

correcte afirmar que la variació dels perfils de duresa es lineal també. 

Observant els diferents diagrames de Pareto es pot veure com la influència del procés en la duresa va 

augmentant conforme la carrega aplicada es mes baixa. Les carregues mes baixes penetren menys en 

han estat mesurats mes a prop de la superfície. Per tant la influè

s elevada a la superfície del material que a l’interior d’aquest. Aquest fet es degut a que 

el brunyit es un tractament que s’aplica a la superfície del material, per tant és en aquesta zona on la 

Observant els gràfics d’efectes principals es pot veure en tots els casos que la influència 

l ascendent en tots els casos, es a dir, a més força aplicada major es l’augment 

s degut a que la força genera tensions residuals de compressió, que son les que 

augmenten el valor de duresa, i com mes elevades son aquestes mes elevat es el valor de la duresa.

ncia de la vibració no es lineal. En tots els casos el pas del 0% al 50% produeix un 

descens del valor de la duresa, i en el pas del 50% al 100% es produeix una remuntada del valor. Les 

vibracions ajuden a la mobilitat de les dislocacions. Això fa que aquestes penetrin mes. Per

queden mes acumulades a la superfície, per tant la superfície no té que endurir. Es d’esperar un 

efecte direccional. L’ona paral·lela no te perquè afectar a la dislocació.  
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 de la força de 
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s degut a que la força genera tensions residuals de compressió, que son les que 

augmenten el valor de duresa, i com mes elevades son aquestes mes elevat es el valor de la duresa. 

es lineal. En tots els casos el pas del 0% al 50% produeix un 

descens del valor de la duresa, i en el pas del 50% al 100% es produeix una remuntada del valor. Les 

vibracions ajuden a la mobilitat de les dislocacions. Això fa que aquestes penetrin mes. Però no 

que endurir. Es d’esperar un 
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4.2 Verificació de les propietats del material

En apartats anteriors s’han cal

tracció. En aquest apartat es realitza un estudi estadístic per verificar  el comportament de la variació 

de les propietats, així com l’exactitud dels experiments utilitzats per calcul

Degut a que el brunyit es una operació que genera tensions residuals dins del material, i que el 

material estudiat presenta un comportament anisòtrop, es a dir, que les mesures de 

propietats es veuen alterades depenent de la direcció des 

experiment per comprovar la proporcion

El disseny de l’experiment per la verificació de les propietats del material es el mateix que s’ha 

utilitzat per verificar les dureses

cadascuna de les propietats mecàniques estudiades

dureses. 

 

Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37  

  

.2 Verificació de les propietats del material 

En apartats anteriors s’han calculat diverses propietats mecàniques del material a partir d’assajos de 

tracció. En aquest apartat es realitza un estudi estadístic per verificar  el comportament de la variació 

de les propietats, així com l’exactitud dels experiments utilitzats per calcular

Degut a que el brunyit es una operació que genera tensions residuals dins del material, i que el 

material estudiat presenta un comportament anisòtrop, es a dir, que les mesures de 

propietats es veuen alterades depenent de la direcció des d’on es mesuren, s’ha dissenyat un 

experiment per comprovar la proporcionalitat dels canvis en les propietats mecàniques.

El disseny de l’experiment per la verificació de les propietats del material es el mateix que s’ha 

utilitzat per verificar les dureses. Per tant l’equació que regeix els paràmetres de la recta d’ajust

cadascuna de les propietats mecàniques estudiades es la mateixa que l’
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culat diverses propietats mecàniques del material a partir d’assajos de 

tracció. En aquest apartat es realitza un estudi estadístic per verificar  el comportament de la variació 

ar-les. 

Degut a que el brunyit es una operació que genera tensions residuals dins del material, i que el 

material estudiat presenta un comportament anisòtrop, es a dir, que les mesures de les seves 

d’on es mesuren, s’ha dissenyat un 

alitat dels canvis en les propietats mecàniques. 

El disseny de l’experiment per la verificació de les propietats del material es el mateix que s’ha 

. Per tant l’equació que regeix els paràmetres de la recta d’ajust per 

l’equació 3, que regeix les 
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4.2.1 Límit elàstic 

Per un R-quadrat (ajustat) de 97,36 

regressió. 

Taula 21. Coeficients de la recta de regressió per límit elàstic

 

  

  

 es tenen els següents valors de coeficients de  la recta de 

. Coeficients de la recta de regressió per límit elàstic 

Terme Coeficient 

CT 256,721 

C1 -24,46 

C2 -9,19 

C3 33,65 

C4 -1 

C5 1,87 

C6 -0,87 

C7 -1,20 

C8 1,43 

C9 -0,23 

C10 3,83 

C11 -3,94 

C12 0,11 

C13 -2,63 

C14 2,51 

C15 0,12 

 Memòria 

 

es tenen els següents valors de coeficients de  la recta de 
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Observant el gràfic de la probab

es lineal i s’ajusta als valors trobats en els experiments.  Al diagrama de Pareto de la 

observar quins paràmetres só

l’únic paràmetre rellevant perla variació del límit elàstic es la força de brunyit. 

 

Observant el gràfic d’efectes principals

proporcional en l’augment del límit elàstic. Com mes gran es la força mes augmenta el valor d’aquest. 

En canvi, l’efecte de la vibració sobre el material es pot considerar 
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Figura 36. Gràfic de probabilitat normal per Rp0,2
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Observant el gràfic de la probabilitat normal i l’histograma (figures 36 i 37) 

es lineal i s’ajusta als valors trobats en els experiments.  Al diagrama de Pareto de la 

observar quins paràmetres són rellevants pels valors de límit elàstic calculats. Es pot apreciar com 

l’únic paràmetre rellevant perla variació del límit elàstic es la força de brunyit. 

Observant el gràfic d’efectes principals (figura 39) es pot veure com la força de brunyit té un efecte 

proporcional en l’augment del límit elàstic. Com mes gran es la força mes augmenta el valor d’aquest. 

En canvi, l’efecte de la vibració sobre el material es pot considerar menyspreable
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Figura 38. Diagrama de Pareto per Rp0,2 
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 es pot veure que el model 

es lineal i s’ajusta als valors trobats en els experiments.  Al diagrama de Pareto de la figura 38 es pot 

n rellevants pels valors de límit elàstic calculats. Es pot apreciar com 

l’únic paràmetre rellevant perla variació del límit elàstic es la força de brunyit.  

es pot veure com la força de brunyit té un efecte 

proporcional en l’augment del límit elàstic. Com mes gran es la força mes augmenta el valor d’aquest. 

menyspreable. 
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4.2.2 Tensió màxima 

Per un R quadrat (ajustat) de 62,28

 

Taula 

 

Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37  

  

R quadrat (ajustat) de 62,28 es tenen els següents coeficients de la recta de regressió.

Taula 22. Coeficients de la recta de regressió per Tensió màxima

Terme Coeficient 

CT 325,676 

C1 -3,85 

C2 -2,22 

C3 6,08 

C4 -2,08 

C5 1,37 

C6 0,71 

C7 -2,02 

C8 -0,37 

C9 2,39 

C10 -0,09 

C11 4,80 

C12 -4,71 

C13 2,11 

C14 -4,43 

C15 2,32 
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es tenen els següents coeficients de la recta de regressió. 

Tensió màxima 
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Observant el gràfic de probabilitat normal

errors no segueixen una distribució normal. A mé

També es presenten valors extrems on el valor del residu es dispara.

 

 

En el diagrama de Pareto de la figura 42

variació de la tensió màxima suportada pel material es la for

La combinació de força de brunyit i amplitud de vibració es presenta com a mes rellevant que 

l’amplitud per si sola. No obstant, aquest valor no es suficient per que la combinació de valors segui 

significativa en els resultats finals.  

Figura 
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Figura 40. Gràfic de probabilitat normal per sMax

  

  

Observant el gràfic de probabilitat normal (figura 40) i l’histograma (figura 41) es pot veure que els 

xen una distribució normal. A més, els valors experimentals tenen un mal ajust lineal. 

També es presenten valors extrems on el valor del residu es dispara. 

figura 42 es pot veure que l’únic paràmetre significatiu per a la 

variació de la tensió màxima suportada pel material es la força de brunyit, com en l’apartat anterior. 

La combinació de força de brunyit i amplitud de vibració es presenta com a mes rellevant que 

l’amplitud per si sola. No obstant, aquest valor no es suficient per que la combinació de valors segui 

  

 
Figura 42. Diagrama de Pareto per sMax 
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es pot veure que els 

tenen un mal ajust lineal. 

es pot veure que l’únic paràmetre significatiu per a la 

ça de brunyit, com en l’apartat anterior. 

La combinació de força de brunyit i amplitud de vibració es presenta com a mes rellevant que 

l’amplitud per si sola. No obstant, aquest valor no es suficient per que la combinació de valors segui 

6

. Histograma per sMax 
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Observant el gràfic d’efectes principals

la tensió màxima suportada per la proveta augmenta  de forma proporcional. En canvi, observant les 

variacions de vibració es pot veure que les diferencies son molt petites, al voltant d’un 1%. Aquestes 

diferencies son massa poc significatives per afirmar que son degudes al procés de brunyit. 
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Figura 43. Gràfic d'efectes principals per sMax 

Observant el gràfic d’efectes principals (figura 43) es pot veure com en augmentar la força de brunyit 

la tensió màxima suportada per la proveta augmenta  de forma proporcional. En canvi, observant les 

variacions de vibració es pot veure que les diferencies son molt petites, al voltant d’un 1%. Aquestes 

erencies son massa poc significatives per afirmar que son degudes al procés de brunyit. 
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es pot veure com en augmentar la força de brunyit 

la tensió màxima suportada per la proveta augmenta  de forma proporcional. En canvi, observant les 

variacions de vibració es pot veure que les diferencies son molt petites, al voltant d’un 1%. Aquestes 

erencies son massa poc significatives per afirmar que son degudes al procés de brunyit.  
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4.2.3 Allargament a la tensió màxima

Per un R-quadrat ajustat de 50,82 es tenen els següents valors de coeficients de la recta de regressió:

 

Taula 23. Coeficients de la recta de regressió per e(Smax)

 

  

  

.2.3 Allargament a la tensió màxima 

es tenen els següents valors de coeficients de la recta de regressió:

. Coeficients de la recta de regressió per e(Smax) 

Terme Coeficient 

CT 0,1987 

C1 0,02168 

C2 0,00196 

C3 -0,02363 

C4 0,00648 

C5 -0,00627 

C6 -0,00021 

C7 0,01062 

C8 -0,00716 

C9 -0,00346 

C10 -0,01876 

C11 0,00533 

C12 0,01343 

C13 0,00814 

C14 0,00184 

C15 -0,00998 

 Memòria 

 

es tenen els següents valors de coeficients de la recta de regressió: 
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Observant els gràfics de probabilitat normal

els valors segueixen una tendència lineal i presenten una distribució normal d’errors. Tot i això hi ha 

una sèrie de valors de l’error que es disparen, i surten de l’ajust lineal.

  

 

En el diagrama de Pareto

l’allargament torna a ser la força de vibració. Un altre cop la combinació de valors es mes destacada 

que el valor de l’amplitud de vibració per si sol, però insuficient per tenir en compte com a

significatiu. 

 

Observant el gràfic d’efectes principals

redueix notablement a mesura que s’augmenta el valor de la força de brunyit. No obstant, observant 
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Observant els gràfics de probabilitat normal (figura  45) i l’ histograma (figura 46)

els valors segueixen una tendència lineal i presenten una distribució normal d’errors. Tot i això hi ha 

una sèrie de valors de l’error que es disparen, i surten de l’ajust lineal. 

En el diagrama de Pareto (figura 46) es pot veure com l’únic paràmetre influent en els valors de 

l’allargament torna a ser la força de vibració. Un altre cop la combinació de valors es mes destacada 

que el valor de l’amplitud de vibració per si sol, però insuficient per tenir en compte com a

Figura 46. Diagrama de Pareto per e(Smax) 

Observant el gràfic d’efectes principals (figura 47) es pot veure com el valor de l’allargament es 

redueix notablement a mesura que s’augmenta el valor de la força de brunyit. No obstant, observant 
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(figura 46) es pot veure com 

els valors segueixen una tendència lineal i presenten una distribució normal d’errors. Tot i això hi ha 

es pot veure com l’únic paràmetre influent en els valors de 

l’allargament torna a ser la força de vibració. Un altre cop la combinació de valors es mes destacada 

que el valor de l’amplitud de vibració per si sol, però insuficient per tenir en compte com a 

 

es pot veure com el valor de l’allargament es 

redueix notablement a mesura que s’augmenta el valor de la força de brunyit. No obstant, observant 

it (N)

ació (%)
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60 

la variació de la vibració es pot veure que els valors no varien linealment, i que el valor d’aquesta 

variació es molt petit. 

Figura 47. Gràfic d'efectes principals per e(Smax)
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la variació de la vibració es pot veure que els valors no varien linealment, i que el valor d’aquesta 
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la variació de la vibració es pot veure que els valors no varien linealment, i que el valor d’aquesta 
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4.2.4 Mòdul de resiliència

 Per un R-quadrat (ajustat) de 78,12

 

Taula 
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4.2.4 Mòdul de resiliència 

quadrat (ajustat) de 78,12 els coeficients de la recta prenen els següents valors:

Taula 24. Coeficients de la recta de regressió pel mòdul de resiliència

Terme Coeficient 

CT 0,7209 

C1 -0,1284 

C2 -0,0284 

C3 0,1568 

C4 0,0269 

C5 0,0084 

C6 -0,0353 

C7 -0,0284 

C8 0,0055 

C9 0,0230 

C10 0,0506 

C11 -0,0215 

C12 -0,0291 

C13 -0,0221 

C14 0,0160 

C15 0,0061 
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els coeficients de la recta prenen els següents valors: 

Coeficients de la recta de regressió pel mòdul de resiliència 
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Observant el gràfic de probabilitat normal

tendència lineal. Tot i això, hi ha un grup de punts que es desvien de la resta. Això provoca que el 

coeficient de correlació de l’ajust no sigui

normal (figura 49). 

 

 

Observant el diagrama de Pareto (figura 50)

es la força de brunyit. 

Figura 

 

Observant el gràfic d’efectes principals

el mòdul de resiliència augmenta també. En canvi, en augmentar les vibracions, el valor del mòdul 

disminueix lleument, tot i que aquesta variació no arriba a ser significativa.
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Figura 48. Gràfic de probabilitat normal per MR

  

  

Observant el gràfic de probabilitat normal (figura 48) es pot veure com els errors segueixen una 

tendència lineal. Tot i això, hi ha un grup de punts que es desvien de la resta. Això provoca que el 

coeficient de correlació de l’ajust no sigui massa elevat. Tot i això els errors segueixen una distribució 

(figura 50) es pot veure com l’únic paràmetre influent en els valor 

 
Figura 50. Diagrama de Pareto per MR 

Observant el gràfic d’efectes principals (figura 51), es pot veure que en augmentar la força de 

el mòdul de resiliència augmenta també. En canvi, en augmentar les vibracions, el valor del mòdul 

disminueix lleument, tot i que aquesta variació no arriba a ser significativa. 
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es pot veure com els errors segueixen una 

tendència lineal. Tot i això, hi ha un grup de punts que es desvien de la resta. Això provoca que el 

massa elevat. Tot i això els errors segueixen una distribució 

es pot veure com l’únic paràmetre influent en els valor 

, es pot veure que en augmentar la força de brunyit 

el mòdul de resiliència augmenta també. En canvi, en augmentar les vibracions, el valor del mòdul 

0.10

per MR 
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4.2.5 Comentaris sobre les propietats del material

Com es pot observar en diversos  histogrames  de residus, els valors de diversos experiments no 

responen a una distribució normal, sinó que mostren una agrupació de punts. Respecte al gràfic de 

probabilitat normal, els punts no segueixen una distribució normal. En conseqüència els residus no 

son normals. 

Analitzant això es pot pensar que hi ha algun paràmetre que influeix en els resultats i que no s’ha 

tingut en compte en el disseny de l’experime

estat inclosos a l’experiment, i la seva elecció ha estat validada per estudis anteriors, es creu que la 

no aleatorietat dels residus es deu a la baixa robustesa dels experiments. 

Conseqüentment, és nece

acció futura afegir més repeticions a cada una de les configuracions de brunyit.
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Figura 51. Gràfic d'efectes principals per MR 

4.2.5 Comentaris sobre les propietats del material 

Com es pot observar en diversos  histogrames  de residus, els valors de diversos experiments no 

responen a una distribució normal, sinó que mostren una agrupació de punts. Respecte al gràfic de 

probabilitat normal, els punts no segueixen una distribució normal. En conseqüència els residus no 

Analitzant això es pot pensar que hi ha algun paràmetre que influeix en els resultats i que no s’ha 

tingut en compte en el disseny de l’experiment. Degut a que els únics paràmetres que han variat han 

estat inclosos a l’experiment, i la seva elecció ha estat validada per estudis anteriors, es creu que la 

no aleatorietat dels residus es deu a la baixa robustesa dels experiments.  

necessari realitzar més repeticions de cada experiment. Es propos

s repeticions a cada una de les configuracions de brunyit.

26015090

0.90

0.85

0.80

0.75

0.70

0.65

0.60

100500

Força Vibració

Gràfic d'efectes principals per MR (MPa)
Mitjes de dades

  

 63 

 

Com es pot observar en diversos  histogrames  de residus, els valors de diversos experiments no 

responen a una distribució normal, sinó que mostren una agrupació de punts. Respecte al gràfic de 

probabilitat normal, els punts no segueixen una distribució normal. En conseqüència els residus no 

Analitzant això es pot pensar que hi ha algun paràmetre que influeix en els resultats i que no s’ha 

nt. Degut a que els únics paràmetres que han variat han 

estat inclosos a l’experiment, i la seva elecció ha estat validada per estudis anteriors, es creu que la 

s repeticions de cada experiment. Es proposarà com a 

s repeticions a cada una de les configuracions de brunyit. 
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CAPÍTOL 5: IMPACTE AMBIENTAL

L’operació de brunyit, al basar el seu funcionament en la deformació pl

residus directament, tot i això si que s’ha de tenir en compte l’impacte 

indirectament. 

El problema ambiental mes evident es l’ús de l’energia que fa funcionar la maquinaria, tant en el 

procés de brunyit com en els assajos de tracció. 

A part del consum energètic, el procés de brunyit genera mé

mecanitzar les provetes ha estat mecanitzat prèviament a partir d’un semiproducte de resina, per 

tant es generen residus en forma d’encenall

Un altre problema present en els processos de mecanitzat es la contaminació acústica, que pot 

arribar a ser perjudicial per l’operari. En aquest cas es recomanable utilitzar sempre els EPI

apropiats. 

Un cop realitzats tots els assajos, les provetes utilitzades es convertiran en residus, per tant també 

requeriran el tractament adient per no perjudicar el medi ambient.

 

  

  

: IMPACTE AMBIENTAL 

operació de brunyit, al basar el seu funcionament en la deformació plàstica del material no genera 

residus directament, tot i això si que s’ha de tenir en compte l’impacte ambiental generat 

El problema ambiental mes evident es l’ús de l’energia que fa funcionar la maquinaria, tant en el 

en els assajos de tracció.  

, el procés de brunyit genera més residus. El dispositiu utilitzat per 

mecanitzar les provetes ha estat mecanitzat prèviament a partir d’un semiproducte de resina, per 

d’encenall. 

Un altre problema present en els processos de mecanitzat es la contaminació acústica, que pot 

arribar a ser perjudicial per l’operari. En aquest cas es recomanable utilitzar sempre els EPI

provetes utilitzades es convertiran en residus, per tant també 

requeriran el tractament adient per no perjudicar el medi ambient. 

 Memòria 

 

àstica del material no genera 

ambiental generat 

El problema ambiental mes evident es l’ús de l’energia que fa funcionar la maquinaria, tant en el 

s residus. El dispositiu utilitzat per 

mecanitzar les provetes ha estat mecanitzat prèviament a partir d’un semiproducte de resina, per 

Un altre problema present en els processos de mecanitzat es la contaminació acústica, que pot 

arribar a ser perjudicial per l’operari. En aquest cas es recomanable utilitzar sempre els EPI’s 

provetes utilitzades es convertiran en residus, per tant també 
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Conclusions 

S’ha estudiat la influència del brunyit sobre les propietats mecànique

Un cop realitzats els experiments s’ha pogut determinar que

1.  l’únic paràmetre influent en totes les propietats del 

millors propietats s’han obtingut amb la força 

com més elevada é

2. La vibració no té un efecte significatiu sobre cap de les propietats del material excepte la 

duresa. Això es degut a

que la força, i en un assaig de tracció s’estudia el comportament de  la totalitat de la secció 

de la peça. Tot i això, l’efecte de la vibració sobre la duresa es negatiu, per tant l’ideal

aquest material es real

3. No ha estat possible determinar la variació del mòdul de Young que comporta el procés. Això 

ha estat degut a la poca resolució de la càmera, i la poca optimització de les rutines de càlcul 

per a materials dúctils. 

resolució, així com una revisió del mètode de càlcul per evitar errors.

4. Les dades extretes d’una part dels experiments presenten una distribució d’errors no normal. 

Això és degut a que el

necessari realitzar moltes mes repeticions dels experiments que les realitzades a l’estudi per 

obtenir resultats concloents. 

5. Seria recomanable, en estudis futurs, augmentar el nombre de repeticions de 

experiment realitzat.
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ncia del brunyit sobre les propietats mecàniques de l’acer ST37.

experiments s’ha pogut determinar que: 

l’únic paràmetre influent en totes les propietats del material es la força de brunyit

millors propietats s’han obtingut amb la força mes elevada, de 260N. Per tant e

més elevada és la força, la millora de les propietats mecàniques

La vibració no té un efecte significatiu sobre cap de les propietats del material excepte la 

Això es degut a que la vibració té un efecte més concentrat a la superfície de la peça 

que la força, i en un assaig de tracció s’estudia el comportament de  la totalitat de la secció 

de la peça. Tot i això, l’efecte de la vibració sobre la duresa es negatiu, per tant l’ideal

es realitzar el brunyit sense vibracions. 

No ha estat possible determinar la variació del mòdul de Young que comporta el procés. Això 

ha estat degut a la poca resolució de la càmera, i la poca optimització de les rutines de càlcul 

per a materials dúctils. En estudis futurs es recomana utilitzar una càmera de major 

resolució, així com una revisió del mètode de càlcul per evitar errors.

Les dades extretes d’una part dels experiments presenten una distribució d’errors no normal. 

s degut a que el material estudiat es molt anisòtrop. En aquest tipus de materials é

necessari realitzar moltes mes repeticions dels experiments que les realitzades a l’estudi per 

obtenir resultats concloents.  

Seria recomanable, en estudis futurs, augmentar el nombre de repeticions de 

experiment realitzat. 
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s de l’acer ST37. 

material es la força de brunyit. Les 

mes elevada, de 260N. Per tant es dedueix que 

mecàniques del material es més alta. 

La vibració no té un efecte significatiu sobre cap de les propietats del material excepte la 

s concentrat a la superfície de la peça 

que la força, i en un assaig de tracció s’estudia el comportament de  la totalitat de la secció 

de la peça. Tot i això, l’efecte de la vibració sobre la duresa es negatiu, per tant l’ideal en 

No ha estat possible determinar la variació del mòdul de Young que comporta el procés. Això 

ha estat degut a la poca resolució de la càmera, i la poca optimització de les rutines de càlcul 

dis futurs es recomana utilitzar una càmera de major 

resolució, així com una revisió del mètode de càlcul per evitar errors. 

Les dades extretes d’una part dels experiments presenten una distribució d’errors no normal. 

. En aquest tipus de materials és 

necessari realitzar moltes mes repeticions dels experiments que les realitzades a l’estudi per 

Seria recomanable, en estudis futurs, augmentar el nombre de repeticions de cada 
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Pressupost 

En aquest apartat s’estudiaran els costos derivats de dur a terme el projecte.

Aquests son els costos de ma d’obra

utilitzada. 

Ma d’obra 

Feina 

Enginyer junior 

Enginyer sènior 

Operari de taller 

 

 

Costos de material

Material 

Bola de rodadura 

Ø10 mm 

Bola de rodadura Ø2 

mm 

Cargols 

Provetes de tracció 

Greix de molibdè 
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En aquest apartat s’estudiaran els costos derivats de dur a terme el projecte.

ostos de ma d’obra els costos de material, així com els costos d’us de la maquinaria 

Taula 25. Costos de ma d'obra 

Cost (€/h) Temps dedicat (h) 

25 500 

35 100 

12 65 

 Total (€) 

Costos de material 

Taula 26. Costos de material 

Cost(€/unitat) Unitats 

0,40 12 

0,20 72 

0,05 12 

0,40 500 

7,94 1 

 Total(€) 
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En aquest apartat s’estudiaran els costos derivats de dur a terme el projecte. 

els costos de material, així com els costos d’us de la maquinaria 

Cost total (€) 

12500 

3500 

780 

16780 

Cost total(€) 

4,80 

14,40 

0,60 

200 

7,94 

41,34 
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Costos de maquinaria 

Taula 

Maquina Cost (

Centre de mecanitzat 

CNC 

35

Màquina d’assajos de 

tracció 

25

Duròmetre 25

Eina de brunyir 17

  

 

Llicencies de software 

Taula 28

Software 

Matlab 

Matlabparallelcomputingtoolbox

Minitab 

Office 

Total 

 

  

  

  

Taula 27. Costos de maquinaria 

Cost (€/h) Hores Cost total (

35 30 1050

25 10 

25 90 2250

17 30 

 Total (€) 4060

28. Costos de llicencies de software 

Cost llicencia(€) 

800 

Matlabparallelcomputingtoolbox 400 

1808,95 

99 

3107,95 

 Memòria 

 

Cost total (€) 

1050 

250 

2250 

510 

4060 
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Costos totals 

Concepte

Ma d’obra

Costos de material

Costos de maquinaria

Software

Total

 

Per tant, el cost total de la realització del projecte es de 

amb vint-i-nou cèntims. 
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Taula 29. Costos totals 

Concepte Preu

Ma d’obra 16780

Costos de material 41,34

Costos de maquinaria 4060

Software 3107,95

Total 23989.29

Per tant, el cost total de la realització del projecte es de vint-i-tres mill nou cents vuitanta nou euros 
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Preu(€) 

16780 

41,34 

4060 

3107,95 

23989.29 

tres mill nou cents vuitanta nou euros 
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Annex A. Programes CNC

A1. Brunyit a 90 N

G54 

G0 X0  Y0 Z30 

Z3 

G1 Z-0,5 F60 

N1000: G91 X74 F900 

Y0,25 

X-74 

[L#1999] 

#RPT[N1000,[L#1999],236]

;G90 G0 Z5 

A2. Brunyit a 150 N

G54 

G0 X0  Y0 Z30 

Z3 

G1 Z-1,5 F60 

N1000: G91 X74 F900 

Y0,25 

X-74 

[L#1999] 

#RPT[N1000,[L#1999],236]

Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37  

  

. Programes CNC 

Brunyit a 90 N 

#RPT[N1000,[L#1999],236] 

Brunyit a 150 N 

#RPT[N1000,[L#1999],236] 
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;G90 G0 Z5 

A3. Brunyit a 260 N 

G54 

G0 X0  Y0 Z30 

Z3 

G1 Z-3,5 F60 

N1000: G91 X74 F900 

Y0,25 

X-74 

[L#1999] 

#RPT[N1000,[L#1999],236] 

;G90 G0 Z5 
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Annex B. Rutines de Matlab

B1. Sinctonitza_traccio

% Llegeix fitxer Catman, analitza el fitxer i el sincronitza amb el vídeo

% Genera el fitxer filenamelist.mat

%% Versió 29 de novembre de 2018

% Agafa automàticament el nom del fitxer catman de la carpeta 

% Genera el fitxer de "-video.txt" on descriu FPS i mida de fotos.

% Accelera la busqueda de la caiguda d'intensitat fent

% Millora la gestio dels noms dels fitxers, agafant els existent i

% ordenant-los, no generant

% 

%% Versió de 8 d'abril de 2016

%% Millores: 

% Detecta si el video es mes curt que les dades i acaba el calcul al final de video. Avisa d'aquest fet a 

la finestra d'ordres. 

function sincronitza_traccio(Dades10,V_freq)

%load data in case you did not load it into workspace yet

if exist('Dades10','var')==0

    metro=dir('*.asc'); 

    if length(metro)==1 

        Dades10name=metro(1).name;

Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37  

  

B. Rutines de Matlab 

B1. Sinctonitza_traccio 

% Llegeix fitxer Catman, analitza el fitxer i el sincronitza amb el vídeo 

% Genera el fitxer filenamelist.mat 

%% Versió 29 de novembre de 2018 

% Agafa automàticament el nom del fitxer catman de la carpeta actual, si és únic.

video.txt" on descriu FPS i mida de fotos. 

% Accelera la busqueda de la caiguda d'intensitat fent-la cada int_incr (5) fotogrames.

% Millora la gestio dels noms dels fitxers, agafant els existent i 

, no generant-los segons un patro. 

%% Versió de 8 d'abril de 2016 

% Detecta si el video es mes curt que les dades i acaba el calcul al final de video. Avisa d'aquest fet a 

function sincronitza_traccio(Dades10,V_freq) 

oad data in case you did not load it into workspace yet 

if exist('Dades10','var')==0 

Dades10name=metro(1).name; 
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actual, si és únic. 

la cada int_incr (5) fotogrames. 

% Detecta si el video es mes curt que les dades i acaba el calcul al final de video. Avisa d'aquest fet a 
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    else 

        [Dades10name,PathDades10] = uigetfile('*.asc','Open CATMAN file');

        if Dades10name==0 

            disp('You did not select a file!') 

            return 

        end 

        cd(PathDades10); 

    end 

    Dades10=llegeix_catman(Dades10name); % Ja inverteix la Força

end 

%define the size of the data set 

N_forca=size(Dades10); 

N_forca=N_forca(1); 

% Converteix la matriu en vectors 

F_temps=Dades10(1:N_forca,1); 

Forca=Dades10(1:N_forca,2);  

Voltatge=Dades10(1:N_forca,3); 

%% Busca punt de sincronia 

% Filtra Voltatge 

pas=5;  % Selecciona l'interval de filtratge com 2*pas+1

for i=(1+pas):(N_forca-pas) 

    Voltatge(i)=median(Dades10((i-pas):(i+pas),3));

  

  

[Dades10name,PathDades10] = uigetfile('*.asc','Open CATMAN file'); 

 

Dades10=llegeix_catman(Dades10name); % Ja inverteix la Força 

pas=5;  % Selecciona l'interval de filtratge com 2*pas+1 

pas):(i+pas),3)); 

 Annexos 
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end 

% Busca esglao en Voltatge

[N_F_inici_sincro,N_F_final_sincro]=busca_esglao(Voltatge);

%% Llegeix imatge i calcula la intensitat

cd('Procesat video'); % Canvia a directori de p

kk=dir('*.tif');    % obté el llistat d'imatges

N_video=size(kk);N_video=N_video(1);    % Determina el nombre d'imatges

for i=1:N_video 

    filenamelist(i)=string(kk(i).name);

end 

clear kk;   %Neteja la matriu de noms

filenamelist=char(sort(filena

% Pregunta la freqüència de video si no s'entra com a parametre, ni hi ha fitxer 

Dades_video=strcat('../',Dades10name(1:length(Dades10name)

if exist(Dades_video,'file') % Hi ha fitxer que descriu video. Llegeix dad

    file10 = fopen(Dades_video,'r','ieee

    textscan(file10, '%s', 1,'Delimiter', '

    V_freq=fscanf(file10,'%f',1);        

    fclose(file10);                                                             % Tanca arxiu 

else     % No hi ha fitxer. Desa dades.

    if exist('V_freq','var')==0  % La frequencia 

        answer =  inputdlg({'FPS ?'},'Freq. vídeo',1,{'59.94006'});  % Demana freq, suggereix la del video 

HD 
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% Busca esglao en Voltatge 

[N_F_inici_sincro,N_F_final_sincro]=busca_esglao(Voltatge); 

%% Llegeix imatge i calcula la intensitat 

cd('Procesat video'); % Canvia a directori de processat 

kk=dir('*.tif');    % obté el llistat d'imatges 

N_video=size(kk);N_video=N_video(1);    % Determina el nombre d'imatges

filenamelist(i)=string(kk(i).name); 

clear kk;   %Neteja la matriu de noms 

filenamelist=char(sort(filenamelist).'); 

% Pregunta la freqüència de video si no s'entra com a parametre, ni hi ha fitxer 

Dades_video=strcat('../',Dades10name(1:length(Dades10name)-4),'-video.txt');

if exist(Dades_video,'file') % Hi ha fitxer que descriu video. Llegeix dades. 

file10 = fopen(Dades_video,'r','ieee-be');                                      % Obre arxiu auxiliar de video

textscan(file10, '%s', 1,'Delimiter', '\t',  'ReturnOnError', false);       % Salta 1 l

V_freq=fscanf(file10,'%f',1);                                                 % Llegeix frequpencia de video

fclose(file10);                                                             % Tanca arxiu  

else     % No hi ha fitxer. Desa dades. 

if exist('V_freq','var')==0  % La frequencia no s'ha posat com a parametre.

answer =  inputdlg({'FPS ?'},'Freq. vídeo',1,{'59.94006'});  % Demana freq, suggereix la del video 
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N_video=size(kk);N_video=N_video(1);    % Determina el nombre d'imatges 

% Pregunta la freqüència de video si no s'entra com a parametre, ni hi ha fitxer -video.txt. 

video.txt'); 

be');                                      % Obre arxiu auxiliar de video 

t',  'ReturnOnError', false);       % Salta 1 línia 

% Llegeix frequpencia de video 

no s'ha posat com a parametre. 

answer =  inputdlg({'FPS ?'},'Freq. vídeo',1,{'59.94006'});  % Demana freq, suggereix la del video 
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        V_freq = str2double(cell2mat(answer(1,1)));

        clear answer; 

    end 

    mida_foto=size(imread(filenamelist(1,:)));  % Llegeix mida de les imatges.

    Imatge_X=mida_foto(2);  % Determina amplada imatge

    Imatge_Y=mida_foto(1);  % Determina alçada imatge

    sortida=fopen(Dades_video,'w+');  % Obre arxiu auxiliar de video

    fprintf(sortida,'%s \n%f \n','FPS:',V_freq);    % Desa freq

    fprintf(sortida,'%s \n%i \n','Pixels horitzontal:',Imatge_X); % Desa amplada imatge

    fprintf(sortida,'%s \n%i \n','Pixels verticals:',Imatge_Y); % Desa alçada imatge

    fclose(sortida); % Tanca arxiu  

end 

% Crea la base de temps del vídeo 

Video_temps=zeros(N_video,1);  

for i=1:N_video 

    Video_temps(i)=(i-1)/V_freq; 

end 

% Busca esglao en Intensitat de video 

% Crea perfil d'intensitats de les 10 primeres imatges

intensitat=zeros(N_video,1); 

for i=1:10 

    intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i

  

  

V_freq = str2double(cell2mat(answer(1,1))); 

mida_foto=size(imread(filenamelist(1,:)));  % Llegeix mida de les imatges. 

Imatge_X=mida_foto(2);  % Determina amplada imatge 

Imatge_Y=mida_foto(1);  % Determina alçada imatge 

sortida=fopen(Dades_video,'w+');  % Obre arxiu auxiliar de video 

n','FPS:',V_freq);    % Desa freq 

n','Pixels horitzontal:',Imatge_X); % Desa amplada imatge 

n','Pixels verticals:',Imatge_Y); % Desa alçada imatge 

 

% Crea perfil d'intensitats de les 10 primeres imatges 

intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i

 Annexos 

 

intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i 
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end 

ref=median(intensitat(1:10))/2;   % Estableix llindar a la meitat de la mediana

int_incr=5;  % Defineix el pas d'acceleració de búsqueda

while intensitat(i)>ref   % Busca caiguda ràpida

    i=i+int_incr; 

    intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i

end 

i=i-int_incr; % Retrocedeix int_incr fotogrames

while intensitat(i)>ref   % Afina 

    i=i+1; 

    intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i

end 

Video_inici_sincro=i-1; % Defineix el darrer fotograma il·luminat

i=i+5; % Avança 5 dades (per evitar soroll)

intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i

while intensitat(i)<ref   %Busca pujada ràpid

    i=i+int_incr; 

    intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i

end 

i=i-int_incr; % Retrocedeix int_incr fotogrames

while intensitat(i)<ref   % Afina busqueda de la pujada

    i=i+1; 
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ref=median(intensitat(1:10))/2;   % Estableix llindar a la meitat de la mediana

int_incr=5;  % Defineix el pas d'acceleració de búsqueda 

while intensitat(i)>ref   % Busca caiguda ràpida 

intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i

int_incr; % Retrocedeix int_incr fotogrames 

while intensitat(i)>ref   % Afina busqueda de la caiguda 

intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i

1; % Defineix el darrer fotograma il·luminat 

i=i+5; % Avança 5 dades (per evitar soroll) 

t(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i

while intensitat(i)<ref   %Busca pujada ràpid 

intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i

int_incr; % Retrocedeix int_incr fotogrames 

while intensitat(i)<ref   % Afina busqueda de la pujada 
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ref=median(intensitat(1:10))/2;   % Estableix llindar a la meitat de la mediana 

intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i 

intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i 

t(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i 

intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i 
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    intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i

end 

Video_final_sincro=i; % Defineix el prime

% Calcula defasatge de temps. 

delta_temps=((F_temps(N_F_inici_sincro)+F_temps(N_F_final_sincro))

(Video_temps(Video_inici_sincro)+Video_temps(Video_final_sincro)))/2;

%% Busca inici de tracció 

% 

Forca_max=max(Forca); 

Forca_min=Forca_max; 

N_Forca_min=N_F_inici_sincro; 

%Busca màxim i minim de forca. 

for i=N_F_inici_sincro:N_forca 

    if Forca(i)==Forca_max 

        N_Forca_max=i; 

        break 

    end 

    if Forca(i)<Forca_min 

        N_Forca_min=i; 

        Forca_min=Forca(i); 

    end 

end 

%Busca mínim de força, abans que el màxim

  

  

intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i

Video_final_sincro=i; % Defineix el primer fotograma il·luminat de nou 

delta_temps=((F_temps(N_F_inici_sincro)+F_temps(N_F_final_sincro))-

(Video_temps(Video_inici_sincro)+Video_temps(Video_final_sincro)))/2; 

%Busca mínim de força, abans que el màxim 
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intensitat(i)= sum(sum(sum(imread(filenamelist(i,:))))); %calcula la intensitat de la imatge i 
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rao=50; %estableix el rang on es busca l'inici de càrrega.

Forca_limit=Forca_min+(Forca_max

% Busca inici de tracció com la diferència màxima entre la derivada per la dreta i l'esquerra.

kk_pas+1 punts per calcular el pendent.

kk_pas=9; 

i=N_Forca_min+kk_pas; 

N_F_inici=i; 

F_increment=0; 

%kk=0; 

while Forca(i)<Forca_limit 

    kk_mes=polyfit(F_temps(i:i+kk_pas),Forca(i:i+kk_pas),1);

    kk_menys=max(polyfit(F_temps(i

    kk=kk_mes(1)-kk_menys(1);

    if kk>F_increment 

        F_increment=kk; 

        N_F_inici=i; 

    end 

    i=i+1; 

end 

N_V_inici=round((F_temps(N_F_inici)

clear kk kk_mes kk_menys F_increment kk_pas rao;

%% Busca ruptura 

% Busca la màxima caiguda de força
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rao=50; %estableix el rang on es busca l'inici de càrrega. 

Forca_limit=Forca_min+(Forca_max-Forca_min)/rao; 

% Busca inici de tracció com la diferència màxima entre la derivada per la dreta i l'esquerra.

kk_pas+1 punts per calcular el pendent. 

 

while Forca(i)<Forca_limit  

kk_mes=polyfit(F_temps(i:i+kk_pas),Forca(i:i+kk_pas),1); 

kk_menys=max(polyfit(F_temps(i-kk_pas:i),Forca(i-kk_pas:i),1),0); 

kk_menys(1); 

N_V_inici=round((F_temps(N_F_inici)-delta_temps)*V_freq+1); 

clear kk kk_mes kk_menys F_increment kk_pas rao; 

% Busca la màxima caiguda de força 
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% Busca inici de tracció com la diferència màxima entre la derivada per la dreta i l'esquerra. Agafa 
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N_F_ruptura=N_Forca_max; 

delta_F=Forca(N_F_ruptura)-Forca(N_F_ruptura+1);

for i=N_Forca_max+1:N_forca-1 

    if Forca(i)<Forca_min 

        break 

    end 

    kk=Forca(i)-Forca(i+1); 

    if kk>delta_F 

        delta_F=kk; 

        N_F_ruptura=i; 

    end 

end 

clear delta_F kk; 

% Busca darrer punt per sobre de la força estable del final

Forca_inf=median(Forca(N_forca-10:N_forca));  % Defineix valor estable com mediana dels darrers 

10 punts. 

N_F_ruptura_total=N_forca-10; 

for i=N_F_ruptura:N_forca-10 

    if Forca(i)<=Forca_inf 

        N_F_ruptura_total=i; 

        break 

    end 

end 

  

  

Forca(N_F_ruptura+1); 

% Busca darrer punt per sobre de la força estable del final 

10:N_forca));  % Defineix valor estable com mediana dels darrers 
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10:N_forca));  % Defineix valor estable com mediana dels darrers 
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% Busca el fotograma de ruptura.

N_V_ruptura=round((F_temps(N_F_ruptura)

fotograma a buscar 

N_V_ruptura_total=min(N_video,round((F_temps(N_F_ruptura_total)

% Defineix darrer fotograma a buscar

if N_V_ruptura>N_V_ruptura_total

    N_V_ruptura=N_V_ruptura_total

    kkkk='Video mes curt que dades'

end 

foto=zeros(N_V_ruptura_total

imatge0=imread(filenamelist(N_V_ruptura,:)); % Llegeix la imatge N_V_ruptura

 

% Busca la màxima diferència de fotogrames.

for i=N_V_ruptura+1:N_V_ruptura_total

    imatge1=imread(filenamelist(i,:)); % Llegeix la imatge i

    kk=imatge1-imatge0; 

    foto(i-N_V_ruptura)=sum(sum(sum(sum(bsxfun(@times,kk,kk)))));

    imatge0=imatge1; 

end 

 

% Defineix el punt d'esglaó

kk=0.8*max(foto); 
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% Busca el fotograma de ruptura. 

N_V_ruptura=round((F_temps(N_F_ruptura)-delta_temps)*V_freq+1)-5; % Defineix primer 

a_total=min(N_video,round((F_temps(N_F_ruptura_total)-delta_temps)*V_freq+1)+1); 

% Defineix darrer fotograma a buscar 

if N_V_ruptura>N_V_ruptura_total-10 

N_V_ruptura=N_V_ruptura_total-10; 

kkkk='Video mes curt que dades' 

foto=zeros(N_V_ruptura_total-N_V_ruptura+1,1); %Crea la matriu on guardar resultats

imatge0=imread(filenamelist(N_V_ruptura,:)); % Llegeix la imatge N_V_ruptura

% Busca la màxima diferència de fotogrames. 

for i=N_V_ruptura+1:N_V_ruptura_total 

imread(filenamelist(i,:)); % Llegeix la imatge i 

N_V_ruptura)=sum(sum(sum(sum(bsxfun(@times,kk,kk))))); 

% Defineix el punt d'esglaó 
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5; % Defineix primer 

delta_temps)*V_freq+1)+1); 

N_V_ruptura+1,1); %Crea la matriu on guardar resultats 

imatge0=imread(filenamelist(N_V_ruptura,:)); % Llegeix la imatge N_V_ruptura 
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for i=N_V_ruptura+1:N_V_ruptura_total

    if foto(i-N_V_ruptura)>kk  

        N_V_ruptura=i-1; 

        break 

    end 

end 

 

% Ajusta manualment els fotogrames 

N_V_ruptura=ajusta_trencament(N_V_ruptura,filenamelist);

clear foto imatge0 imatge1 kk; 

%% Genera i desa llistat d'imatges 

filenamelist=filenamelist(N_V_inici:N_V_ruptura,:); % Genera el nom de la primera imatge

save('filenamelist.mat','filenamelist'); 

%% Desa dades 

cd ('..'); 

Dades10name=strcat(Dades10name(1:length(Dades10name)

sortida=fopen(Dades10name,'w+'); 

fprintf(sortida,'%s \n','Dada de sincronisme');

fprintf(sortida,'%s \n%i \n','Inici video',Video_inici_sincro);

fprintf(sortida,'%s \n%i \n','Final video',Video_final_sincro);

fprintf(sortida,'%s \n%i \n','Inici força',N_F_inici_sincro);

fprintf(sortida,'%s \n%i \n','Final força',N_F_final_sincro);

  

  

for i=N_V_ruptura+1:N_V_ruptura_total 

 

N_V_ruptura=ajusta_trencament(N_V_ruptura,filenamelist); 

ist(N_V_inici:N_V_ruptura,:); % Genera el nom de la primera imatge

 

Dades10name=strcat(Dades10name(1:length(Dades10name)-4),'-sincro.txt'); 

n','Dada de sincronisme'); 

n','Inici video',Video_inici_sincro); 

n','Final video',Video_final_sincro); 

n','Inici força',N_F_inici_sincro); 

n','Final força',N_F_final_sincro); 
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ist(N_V_inici:N_V_ruptura,:); % Genera el nom de la primera imatge 
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fprintf(sortida,'%s \n%f \n

fprintf(sortida,'%s \n','Dada d''inici assaigs');

fprintf(sortida,'%s \n%i \n','Inici video',N_V_inici);

fprintf(sortida,'%s \n%i \n

fprintf(sortida,'%s \n','Dada de ruptura');

fprintf(sortida,'%s \n%i \n','Ruptura video',N_V_ruptura);

fprintf(sortida,'%s \n%i \n

fclose(sortida); 

close all 

end 

 

function [N_V_ruptura] = ajusta_trencament(N

    scrsz = get(0,'ScreenSize');

    dibuix=figure('Position',[scrsz(3)/10 scrsz(4)/10 (8*scrsz(3)/10) (8*scrsz(4)/10)]);

    tria=0; 

    %uicontrol('Style', 'pushbutton', 'String', '<','Position', [20 20 50 20],'Callback',  

@decrementa_fotograma);

    %uicontrol('Style', 'pushbutton', 'String', '>','Position', [(8*scrsz(3)/10)

@incrementa_fotograma);

    while tria~=2 

        dibuixa_trencament(N_V_ruptura,filenamelist);

        tria=menu('Fotogrma','+','OK

        if tria==1 
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n\n','Delta de temps (s)',delta_temps); 

n','Dada d''inici assaigs'); 

n','Inici video',N_V_inici); 

n\n','Inici força',N_F_inici); 

n','Dada de ruptura'); 

n','Ruptura video',N_V_ruptura); 

n\n','Ruptura força',N_F_ruptura); 

function [N_V_ruptura] = ajusta_trencament(N_V_ruptura,filenamelist) 

scrsz = get(0,'ScreenSize'); 

dibuix=figure('Position',[scrsz(3)/10 scrsz(4)/10 (8*scrsz(3)/10) (8*scrsz(4)/10)]);

%uicontrol('Style', 'pushbutton', 'String', '<','Position', [20 20 50 20],'Callback',  

menta_fotograma); 

%uicontrol('Style', 'pushbutton', 'String', '>','Position', [(8*scrsz(3)/10)

@incrementa_fotograma); 

dibuixa_trencament(N_V_ruptura,filenamelist); 

tria=menu('Fotogrma','+','OK','-'); 
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dibuix=figure('Position',[scrsz(3)/10 scrsz(4)/10 (8*scrsz(3)/10) (8*scrsz(4)/10)]); 

%uicontrol('Style', 'pushbutton', 'String', '<','Position', [20 20 50 20],'Callback',  

%uicontrol('Style', 'pushbutton', 'String', '>','Position', [(8*scrsz(3)/10)-70 20 50 20],'Callback', 
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            N_V_ruptura=N_V_ruptura+1; 

        end 

        if tria==3 

            N_V_ruptura=N_V_ruptura-1; 

        end 

        if tria==2 

            close all; 

            return 

        end 

    end 

    close dibuix 

end 

 

function dibuixa_trencament(N_V_ruptura,filenamelist)

    subplot(2,2,3),imshow(filenamelist(N_V_ruptura

    title('Fotograma anterior (telca -)');        % Posa nom i text

    subplot(2,2,1:2),imshow(filenamelist(N_V_ru

    title(['Darrer fotograma no fracturat ',num2str(N_V_ruptura),' (telca RETORN)'])        % Posa nom i 

text 

    subplot(2,2,4),imshow(filenamelist(N_V_ruptura+1,:)); %  Dibuixa la primera imatge trencada

    title('Primer fotograma fracturat (telca +)');       % Posa nom i text

end 

 

  

  

 

function dibuixa_trencament(N_V_ruptura,filenamelist) 

subplot(2,2,3),imshow(filenamelist(N_V_ruptura-1,:)); % Dibuixa la imatge anterior 

)');        % Posa nom i text 

subplot(2,2,1:2),imshow(filenamelist(N_V_ruptura,:)); %  Dibuixa la darrera imatge sencera

title(['Darrer fotograma no fracturat ',num2str(N_V_ruptura),' (telca RETORN)'])        % Posa nom i 

subplot(2,2,4),imshow(filenamelist(N_V_ruptura+1,:)); %  Dibuixa la primera imatge trencada

title('Primer fotograma fracturat (telca +)');       % Posa nom i text 
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ptura,:)); %  Dibuixa la darrera imatge sencera 

title(['Darrer fotograma no fracturat ',num2str(N_V_ruptura),' (telca RETORN)'])        % Posa nom i 

subplot(2,2,4),imshow(filenamelist(N_V_ruptura+1,:)); %  Dibuixa la primera imatge trencada 
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function [Vinici,Vfinal]=busca_esglao(Volt)

    ref=median(Volt(1:10))/2;   % Estableix llindar a la meitat de la mediana

    i=1; 

    while Volt(i)>ref   % Busca caiguda

        i=i+1; 

    end 

    Vinici=i-1; 

    i=i+5; % Avança 5 dades (per evitar soroll)

    while Volt(i)<ref   %Busca pujada

        i=i+1; 

    end 

    Vfinal=i; 

end 
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function [Vinici,Vfinal]=busca_esglao(Volt) 

ref=median(Volt(1:10))/2;   % Estableix llindar a la meitat de la mediana 

while Volt(i)>ref   % Busca caiguda 

i=i+5; % Avança 5 dades (per evitar soroll) 

while Volt(i)<ref   %Busca pujada 
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B2. Grid_generator 

%% Versio 09-07-2018 

% Llegeix fitxers que no comencen pel nom 1

% Augmenta la bora a CORSIZE 

%% Versio 18-07-2017 

% Corregeix una errada d'ubicacio de les malles circulars en 3er i 4rt quadrant.

function [grid_x,grid_y]=grid_generator(FileNameBase,PathNameBase, grid_x, grid_y)

% Code to generate the DIC analysis grid

% Changed by Sven  

% Completely rewritten by Chris 

% Programmed first by Dan and Rob  

%  

% Last revision: 02/11/15 

% Darrera modificació Jordi Llumà 

% The grid_generator function will help you create grids of markers.

% First you'll be asked for the base image that is

% which is typically your first image. Then you'll be asked if you want to 

% modify an old grid or create a new one. The dialog has different options

% allowing you to create a marker grid which is rectangular, circular, a

% line or contains only of two markers or delet markers from created grid.

% Every combination of them is also 

% possible. You will be asked to click at the sites of interest and the

  

  

% Llegeix fitxers que no comencen pel nom 1 

% Corregeix una errada d'ubicacio de les malles circulars en 3er i 4rt quadrant. 

function [grid_x,grid_y]=grid_generator(FileNameBase,PathNameBase, grid_x, grid_y) 

% Code to generate the DIC analysis grid 

% The grid_generator function will help you create grids of markers. 

% First you'll be asked for the base image that is used to define the grid 

% which is typically your first image. Then you'll be asked if you want to  

% modify an old grid or create a new one. The dialog has different options 

% allowing you to create a marker grid which is rectangular, circular, a 

or contains only of two markers or delet markers from created grid. 

% possible. You will be asked to click at the sites of interest and the 
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% markers will be plotted on top of your image. You can choose if you want

% to keep these markers or if you want to try again. If you keep them they

% will be saved and you'll come back to the main menu.

% It has to be noted that you can always generate your own marker 

% positions. Therefore the marker position in pixel has to be sa

% text based format where the x

% y-position saved as grid_y.dat.

% 

% Check if a grid is loaded if not new variables will be created

if exist('grid_x','var')~=1 

    grid_x=[]; 

end 

if exist('grid_y','var')~=1 

    grid_y=[]; 

end 

sincro=dir('*-sincro.txt'); 

if length(sincro)==1 

    kk=importdata(sincro(1).name,'',14); %llegeix el fotograma d'inici de l'assaigs

    fotograma=kk(1).data; 

    kk=dir('./Procesat video/*.tif');    % obté el llistat d'imatges

    N_video=size(kk);N_video=N_video(1);    % Determina el nombre d'imatges

    for i=1:N_video 
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% markers will be plotted on top of your image. You can choose if you want

keep these markers or if you want to try again. If you keep them they 

% will be saved and you'll come back to the main menu. 

% It has to be noted that you can always generate your own marker  

% positions. Therefore the marker position in pixel has to be saved as a 

% text based format where the x-position is saved as grid_x.dat and the 

position saved as grid_y.dat. 

% Check if a grid is loaded if not new variables will be created 

 

 

kk=importdata(sincro(1).name,'',14); %llegeix el fotograma d'inici de l'assaigs

 

kk=dir('./Procesat video/*.tif');    % obté el llistat d'imatges 

deo=size(kk);N_video=N_video(1);    % Determina el nombre d'imatges
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% markers will be plotted on top of your image. You can choose if you want 

 

kk=importdata(sincro(1).name,'',14); %llegeix el fotograma d'inici de l'assaigs 

deo=size(kk);N_video=N_video(1);    % Determina el nombre d'imatges 
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        filenamelist(i)=string(kk(i).name); 

    end 

    clear kk;   %Neteja la matriu de noms

    filenamelist=char(sort(filenamelist).');

    FileNameBase=filenamelist(fotograma,:); % Genera el nom de la imatge inicial

    PathNameBase=[pwd '/Procesat video'];

end 

% Prompt user for base image if no image already assigned

if exist('FileNameBase','var')~=1 

    [FileNameBase,PathNameBase,Filter

    {'*.bmp;*.tif;*.jpg;*.TIF;*.BMP;*.JPG','Image files (*.bmp,*.tif,*.jpg)';'*.*',  'All Files (*.*)'}, ...

    'Open base image for grid creation');

else  

    FilterIndex=1; 

end 

% FilterIndex 

% FileNameBase 

% PathNameBase 

% Check if an image is chosen, if true go to directory an load image, call

% gridtypeselection, if false end program

if FilterIndex~=0  

     cd(PathNameBase);    

  

  

 

clear kk;   %Neteja la matriu de noms 

filenamelist=char(sort(filenamelist).'); 

FileNameBase=filenamelist(fotograma,:); % Genera el nom de la imatge inicial 

PathNameBase=[pwd '/Procesat video']; 

% Prompt user for base image if no image already assigned 

[FileNameBase,PathNameBase,FilterIndex] = uigetfile( ... 

{'*.bmp;*.tif;*.jpg;*.TIF;*.BMP;*.JPG','Image files (*.bmp,*.tif,*.jpg)';'*.*',  'All Files (*.*)'}, ...

'Open base image for grid creation'); 

if an image is chosen, if true go to directory an load image, call 

% gridtypeselection, if false end program 
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{'*.bmp;*.tif;*.jpg;*.TIF;*.BMP;*.JPG','Image files (*.bmp,*.tif,*.jpg)';'*.*',  'All Files (*.*)'}, ... 
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     im_grid = imread(FileNameBase); 

     [grid_x,grid_y,~,~] = gridtypeselection(FileNameBase, PathN

%call gridselection 

else %if not the empty variables will be cleared

     clear  FileNameBase PathNameBase FilterIndex

  disp('No Image is chosen')

end 

close all 

end 

%% Main Menu 

function [grid_x,grid_y,FileNameBase,Pat

PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,loadgrid)

% Code to select which kind of grid should be added and to display the actual grid

% Decide which type of grid you want to create

% In this area you should select 

% 

hold off 

imshow(im_grid,'InitialMagnification',100); %show chosen Image

mida=size(im_grid); 

CORSIZE=25; 

hold on 

plot([CORSIZE,CORSIZE,mida(2)

CORSIZE,mida(1)-CORSIZE,CORSIZE,CORSIZE]);

hold off 
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im_grid = imread(FileNameBase);  

[grid_x,grid_y,~,~] = gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,1); 

else %if not the empty variables will be cleared 

clear  FileNameBase PathNameBase FilterIndex 

disp('No Image is chosen') 

function [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = gridtypeselection(FileNameBase, 

PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,loadgrid) 

% Code to select which kind of grid should be added and to display the actual grid

% Decide which type of grid you want to create 

% In this area you should select the type of grid you want to add or create 

imshow(im_grid,'InitialMagnification',100); %show chosen Image 

plot([CORSIZE,CORSIZE,mida(2)-CORSIZE,mida(2)-CORSIZE,CORSIZE],[CORSIZE,mida(1)

SIZE,CORSIZE,CORSIZE]); 
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ameBase, im_grid, grid_x, grid_y,1); 

hNameBase] = gridtypeselection(FileNameBase, 

% Code to select which kind of grid should be added and to display the actual grid 

 

CORSIZE,CORSIZE],[CORSIZE,mida(1)-
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%------------------------ 

% Load old grid? 

%  

if loadgrid 

loadoldgrid=menu(sprintf('Load old grid?'),...

'Yes','No'); 

if loadoldgrid==1 

 [gridxname,Pathgridx] = uigetfile('*.dat','Open grid_x.dat'); %load grid_x

    if gridxname==0 

        disp('You did not select a file!') 

    end 

    cd(Pathgridx); 

    grid_x=importdata(gridxname,'\t'); 

 [gridyname,Pathgridy] = uigetfile('*.dat','Open grid_y.dat');%load grid_y

    if gridyname==0 

        disp('You did not select a file!') 

    end 

    cd(Pathgridy); 

    grid_y=importdata(gridyname,'\t') 

end 

end 

hold on %plot old grid 

  

  

loadoldgrid=menu(sprintf('Load old grid?'),... 

[gridxname,Pathgridx] = uigetfile('*.dat','Open grid_x.dat'); %load grid_x 

  

[gridyname,Pathgridy] = uigetfile('*.dat','Open grid_y.dat');%load grid_y 
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plot(grid_x, grid_y,'+r') 

hold off 

%------------------------ 

% Grid selection 

% 

gridselection = menu(sprintf('Gridgenerator Main Menu'),...

    'Rectangular','Circular','Two Markers','Line','Remove Markers','END');

    % Rectangular 

    if gridselection==1 

        [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = rect_grid(FileNameBase, PathNameBase, 

im_grid, grid_x, grid_y);      

    end 

    % Circular 

    if gridselection==2 

        [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = circ_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, 

grid_x, grid_y); 

 

    end 

    % Two Markers 

    if gridselection==3 

        [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = twop_gr

im_grid, grid_x, grid_y);   

    end 

    % Line 
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gridselection = menu(sprintf('Gridgenerator Main Menu'),... 

'Rectangular','Circular','Two Markers','Line','Remove Markers','END'); 

[grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = rect_grid(FileNameBase, PathNameBase, 

im_grid, grid_x, grid_y);       

[grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = circ_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, 

[grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = twop_grid(FileNameBase, PathNameBase, 
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[grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = rect_grid(FileNameBase, PathNameBase, 

[grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = circ_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, 

id(FileNameBase, PathNameBase, 
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    if gridselection==4 

        [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = line_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, 

grid_x, grid_y); 

    end 

    % Remove Markers 

    if gridselection==5 

    [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = removepoints(FileNameBase, PathNameBase, 

im_grid, grid_x, grid_y); 

    end 

    % END 

    if gridselection==6 

    end 

end 

%% Select a rect area 

function [grid_x,grid_y,FileNameBase,Path

im_grid, grid_x, grid_y) 

% Function to select a rectangular grid and to add these to an existing one

% wirtten by Chris 

% 

title(sprintf('Define the region of interest.  Pick (single click) a point in the LO

gage section.\n  Do the same for a point in the UPPER RIGHT portion of the gage section.'))

[x(1,1),y(1,1)]=ginput(1); 

hold on 

plot(x(1,1),y(1,1),'+b') 

  

  

[grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = line_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, 

[grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = removepoints(FileNameBase, PathNameBase, 

function [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = rect_grid(FileNameBase, PathNameBase, 

% Function to select a rectangular grid and to add these to an existing one 

title(sprintf('Define the region of interest.  Pick (single click) a point in the LOWER LEFT region of the 

n  Do the same for a point in the UPPER RIGHT portion of the gage section.'))

 Annexos 

 

[grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = line_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, 

[grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = removepoints(FileNameBase, PathNameBase, 

NameBase] = rect_grid(FileNameBase, PathNameBase, 

WER LEFT region of the 

n  Do the same for a point in the UPPER RIGHT portion of the gage section.')) 
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[x(2,1),y(2,1)]=ginput(1); 

hold on 

plot(x(2,1),y(2,1),'+b') 

drawnow 

xmin = min(x); 

xmax = max(x); 

ymin = min(y); 

ymax = max(y); 

lowerline=[xmin ymin; xmax ymin];

upperline=[xmin ymax; xmax ymax];

leftline=[xmin ymin; xmin ymax];

rightline=[xmax ymin; xmax ymax];

plot(lowerline(:,1),lowerline(:,2),'

plot(upperline(:,1),upperline(:,2),'

plot(leftline(:,1),leftline(:,2),'

plot(rightline(:,1),rightline(:,2),'

% closereq 

cd(PathNameBase); 

% Prompt user for grid spacing/resolution

prompt = {'Enter horizontal (x) resolution for image analysis [p

        'Enter vertical (y) resolution for image analysis [pixels]:'};

dlg_title = 'Input for grid creation';
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lowerline=[xmin ymin; xmax ymin]; 

upperline=[xmin ymax; xmax ymax]; 

leftline=[xmin ymin; xmin ymax]; 

rightline=[xmax ymin; xmax ymax]; 

plot(lowerline(:,1),lowerline(:,2),'-b') 

plot(upperline(:,1),upperline(:,2),'-b') 

plot(leftline(:,1),leftline(:,2),'-b') 

plot(rightline(:,1),rightline(:,2),'-b') 

% Prompt user for grid spacing/resolution 

prompt = {'Enter horizontal (x) resolution for image analysis [pixels]:', ... 

'Enter vertical (y) resolution for image analysis [pixels]:'}; 

dlg_title = 'Input for grid creation'; 
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num_lines= 1; 

def     = {'50','50'}; 

answer = inputdlg(prompt,dlg_title,num_lines,def);

xspacing = str2double(cell2mat(answer(1,1)))

yspacing = str2double(cell2mat(answer(2,1)));

% Round xmin,xmax and ymin,ymax "up" based on selected spacing

numXelem = ceil((xmax-xmin)/xspacing)

numYelem = ceil((ymax-ymin)/yspacing)

xmin_new = (xmax+xmin)/2-((numXelem/2)*xspacing);

xmax_new = (xmax+xmin)/2+((numXelem/2)*xspacing);

ymin_new = (ymax+ymin)/2-((numYelem/2)*yspacing);

ymax_new = (ymax+ymin)/2+((numYelem/2)*yspacing);

% Create the analysis grid and show user

[x,y] = meshgrid(xmin_new:xspacing:xmax_new,ymin_new:yspacing:ymax_new);

[rows, columns] = size(x); 

%zdummy = 200.*ones(rows,columns);

imshow(FileNameBase) 

title(['Selected grid has ',num2str(rows*columns), ' rasterpoints'])    % plot a title onto the image

hold on; 

plot(grid_x,grid_y,'+r') 

plot(x,y,'+b') 

 

  

  

answer = inputdlg(prompt,dlg_title,num_lines,def); 

xspacing = str2double(cell2mat(answer(1,1))); 

yspacing = str2double(cell2mat(answer(2,1))); 

% Round xmin,xmax and ymin,ymax "up" based on selected spacing 

xmin)/xspacing)-1; 

ymin)/yspacing)-1; 

((numXelem/2)*xspacing); 

max+xmin)/2+((numXelem/2)*xspacing); 

((numYelem/2)*yspacing); 

ymax_new = (ymax+ymin)/2+((numYelem/2)*yspacing); 

% Create the analysis grid and show user 

[x,y] = meshgrid(xmin_new:xspacing:xmax_new,ymin_new:yspacing:ymax_new); 

%zdummy = 200.*ones(rows,columns); 

title(['Selected grid has ',num2str(rows*columns), ' rasterpoints'])    % plot a title onto the image

 Annexos 

 

title(['Selected grid has ',num2str(rows*columns), ' rasterpoints'])    % plot a title onto the image 
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% Do you want to keep/add 

confirmselection = menu(sprintf('Do you want to use this grid?'),...

    'Yes','No, try again','Go back to Main Menu');

    % Yes 

    if confirmselection==1 

        % Save settings and grid files in the image directory for visualization/plotting 

        x=reshape(x,[],1); 

        y=reshape(y,[],1); 

        grid_x=[grid_x;x]; 

        grid_y=[grid_y;y]; 

        save settings.dat xspacing yspacing xmin_new xmax_new ymin_new ymax_new 

        save grid_x.dat grid_x 

        save grid_y.dat grid_y 

        close all 

        hold off 

        gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0);

    end 

    % No, try again 

    if confirmselection==2 

        close all 

        hold off 

        imshow(im_grid,'truesize');
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% Do you want to keep/add the grid? 

confirmselection = menu(sprintf('Do you want to use this grid?'),... 

'Yes','No, try again','Go back to Main Menu'); 

 

% Save settings and grid files in the image directory for visualization/plotting 

save settings.dat xspacing yspacing xmin_new xmax_new ymin_new ymax_new 

save grid_x.dat grid_x -ascii -tabs 

save grid_y.dat grid_y -ascii -tabs 

gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0);

 

show(im_grid,'truesize'); 
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% Save settings and grid files in the image directory for visualization/plotting later 

save settings.dat xspacing yspacing xmin_new xmax_new ymin_new ymax_new -ascii -tabs 

gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0); 
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        hold on; 

        plot(grid_x,grid_y,'+r'); 

        hold off; 

        rect_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y);

    end 

    % Go back to Main Menu 

    if confirmselection==3 

        close all 

        hold off 

        gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0);

    end 

end 

%% Select a circular area 

function [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = circ_grid(FileNameBase, PathNameBase, 

im_grid, grid_x, grid_y) 

title(sprintf('Pick three points on the circle in clockwise order at the upper boundary of the sample.') )

[x(1,1),y(1,1)]=ginput(1); 

hold on 

plot(x(1,1),y(1,1),'+g') 

[x(2,1),y(2,1)]=ginput(1); 

plot(x(2,1),y(2,1),'+g') 

[x(3,1),y(3,1)]=ginput(1); 

plot(x(3,1),y(3,1),'+g') 

  

  

rect_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y); 

gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0); 

function [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = circ_grid(FileNameBase, PathNameBase, 

le(sprintf('Pick three points on the circle in clockwise order at the upper boundary of the sample.') )

 Annexos 

 

function [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = circ_grid(FileNameBase, PathNameBase, 

le(sprintf('Pick three points on the circle in clockwise order at the upper boundary of the sample.') ) 
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xnew=x; 

ynew=y; 

% Calculate center between the 3 sorted points and the normal slope of the vectors

slope12=-1/((ynew(2,1)-ynew(1,1))/(xnew(2,1)

slope23=-1/((ynew(3,1)-ynew(2,1))/(xnew(3,1)

center12(1,1)=(xnew(2,1)

center12(1,2)=(ynew(2,1)

center23(1,1)=(xnew(3,1)

center23(1,2)=(ynew(3,1)

% Calculate the crossing point of the two vectors

achsenabschnitt1=center12(1,2)

achsenabschnitt2=center23(1,2)

xcross=(achsenabschnitt2

ycross=slope12*xcross+achsenabschnitt1;

plot(xcross,ycross,'or') 

% Calculate radius  

R=sqrt((xcross-xnew(1,1))*(xcross

% Calculate angle between vectors

xvector=[1;0]; 

x1vec(1,1)=xnew(1,1)-xcross;x1vec(2,1)=ynew(1,1)

x3vec(1,1)=xnew(3,1)-xcross;x3vec(2,1)=ynew(3,1)

alpha13=acos((dot(x1vec,x3vec))/(sqrt(x1vec'*x1vec)*sqrt(x3vec'*x3vec)))*180/pi;
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% Calculate center between the 3 sorted points and the normal slope of the vectors

ynew(1,1))/(xnew(2,1)-xnew(1,1))); 

ynew(2,1))/(xnew(3,1)-xnew(2,1))); 

center12(1,1)=(xnew(2,1)-xnew(1,1))/2+xnew(1,1); 

center12(1,2)=(ynew(2,1)-ynew(1,1))/2+ynew(1,1); 

center23(1,1)=(xnew(3,1)-xnew(2,1))/2+xnew(2,1); 

center23(1,2)=(ynew(3,1)-ynew(2,1))/2+ynew(2,1); 

% Calculate the crossing point of the two vectors 

achsenabschnitt1=center12(1,2)-center12(1,1)*slope12; 

achsenabschnitt2=center23(1,2)-center23(1,1)*slope23; 

xcross=(achsenabschnitt2-achsenabschnitt1)/(slope12-slope23); 

ycross=slope12*xcross+achsenabschnitt1; 

xnew(1,1))*(xcross-xnew(1,1))+(ycross-ynew(1,1))*(ycross-ynew(1,1)));

% Calculate angle between vectors 

xcross;x1vec(2,1)=ynew(1,1)-ycross; 

xcross;x3vec(2,1)=ynew(3,1)-ycross; 

acos((dot(x1vec,x3vec))/(sqrt(x1vec'*x1vec)*sqrt(x3vec'*x3vec)))*180/pi;
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% Calculate center between the 3 sorted points and the normal slope of the vectors 

ynew(1,1))); 

acos((dot(x1vec,x3vec))/(sqrt(x1vec'*x1vec)*sqrt(x3vec'*x3vec)))*180/pi; 
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alpha03=acos((dot(xvector,x3vec))/(sqrt(xvector'*xvector)*sqrt(x3vec'*x3vec)))*180/pi;

if x3vec(2,1)>0  % Ubica al 3er i 4rt quadrant.

    alpha03=360-alpha03; 

end 

totalangle=alpha13; 

maxangle=alpha03; 

angldiv=abs(round(totalangle))*10; 

anglstep=(totalangle/angldiv); 

anglall(1:angldiv+1)=maxangle+anglstep*(1:angldiv+1)

xcircle(1:angldiv+1)=xcross+R*cos(-anglall(1:angldiv+1)/180*pi);

ycircle(1:angldiv+1)=ycross+R*sin(-anglall(

plot(xcircle,ycircle,'-b') 

drawnow 

title(['Segment of circle spreads over ',num2str(totalangle),'

% Accept the chosen circle, try again or give up 

confirmcircselection = menu(sprintf('Do you want to use this circle as basis?'),..

    'Yes','No, try again','Go back to grid-type selection');  

    % No, try again 

    if confirmcircselection==2 

        close all 

        imshow(im_grid,'truesize'); 

        hold on 

  

  

alpha03=acos((dot(xvector,x3vec))/(sqrt(xvector'*xvector)*sqrt(x3vec'*x3vec)))*180/pi; 

if x3vec(2,1)>0  % Ubica al 3er i 4rt quadrant. 

anglall(1:angldiv+1)=maxangle+anglstep*(1:angldiv+1)-anglstep; 

anglall(1:angldiv+1)/180*pi); 

anglall(1:angldiv+1)/180*pi); 

title(['Segment of circle spreads over ',num2str(totalangle),'�']) 

% Accept the chosen circle, try again or give up  

confirmcircselection = menu(sprintf('Do you want to use this circle as basis?'),... 

type selection');   

 Annexos 
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        plot(grid_x,grid_y,'+r');

        hold off 

        circ_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y);

    end 

    % Go back to grid-type selection

    if confirmcircselection==3

        close all 

        gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0);

    end 

    % Yes 

    if confirmcircselection==1

        prompt = {'Enter the number of intersections between markers on the circle:'};

        dlg_title = 'Input for grid creation';

        num_lines= 1; 

        def     = {'30'}; 

        answer = inputdlg(prompt,

        angldiv = str2double(cell2mat(answer(1,1)));

        anglstep=(totalangle/angldiv);

        anglall(1:angldiv+1)=maxangle+anglstep*(1:angldiv+1)

        markerxpos(1:angldiv+1)=xcross+R*cos(

        markerypos(1:angldiv+1)=ycross+R*sin(
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plot(grid_x,grid_y,'+r'); 

circ_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y); 

type selection 

if confirmcircselection==3 

gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0);

if confirmcircselection==1 

prompt = {'Enter the number of intersections between markers on the circle:'};

dlg_title = 'Input for grid creation'; 

answer = inputdlg(prompt,dlg_title,num_lines,def); 

angldiv = str2double(cell2mat(answer(1,1))); 

anglstep=(totalangle/angldiv); 

anglall(1:angldiv+1)=maxangle+anglstep*(1:angldiv+1)-anglstep; 

markerxpos(1:angldiv+1)=xcross+R*cos(-anglall(1:angldiv+1)/180*pi); 

markerypos(1:angldiv+1)=ycross+R*sin(-anglall(1:angldiv+1)/180*pi); 
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gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0); 

prompt = {'Enter the number of intersections between markers on the circle:'}; 
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        plot(markerxpos,markerypos,'ob');

        % Pick the lower bound in the image

        title(sprintf('Pick three points lying on the circle in clockwise order. The

the width of the raster') ) 

        [x(4,1),y(4,1)]=ginput(1); 

        hold on 

        plot(x(1,1),y(1,1),'+r') 

        lowboundx=x(4,1); 

        lowboundy=y(4,1); 

        R2=sqrt((xcross-lowboundx(1,1))*(xcross

lowboundy(1,1))); 

        markerxposlb(1:angldiv+1)=xcross+R2*cos(

        markeryposlb(1:angldiv+1)=ycross+R2*sin(

        plot(markerxposlb,markeryposlb,'ob');

        prompt = {'Enter the number of intersections between the upper and lower bound:'};

        dlg_title = 'Input for grid creation';

        num_lines= 1; 

        def     = {'5'}; 

        answer = inputdlg(prompt,dlg_title,num_lines,def);

        Rdiv = str2double(cell2mat(answer(1,1)));

        Rstep=((R-R2)/Rdiv); 

        Rall(1:Rdiv+1)=R2+Rstep*(1:Rdiv+1)

 

  

  

plot(markerxpos,markerypos,'ob'); 

% Pick the lower bound in the image 

title(sprintf('Pick three points lying on the circle in clockwise order. The first and last one define 

lowboundx(1,1))*(xcross-lowboundx(1,1))+(ycross-lowboundy(1,1))*(ycross

markerxposlb(1:angldiv+1)=xcross+R2*cos(-anglall(1:angldiv+1)/180*pi); 

markeryposlb(1:angldiv+1)=ycross+R2*sin(-anglall(1:angldiv+1)/180*pi); 

plot(markerxposlb,markeryposlb,'ob'); 

prompt = {'Enter the number of intersections between the upper and lower bound:'};

dlg_title = 'Input for grid creation'; 

nswer = inputdlg(prompt,dlg_title,num_lines,def); 

Rdiv = str2double(cell2mat(answer(1,1))); 

Rall(1:Rdiv+1)=R2+Rstep*(1:Rdiv+1)-Rstep; 

 Annexos 

 

first and last one define 

lowboundy(1,1))*(ycross-

prompt = {'Enter the number of intersections between the upper and lower bound:'}; 
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        x=ones(Rdiv+1,angldiv+1)*xcross;

        y=ones(Rdiv+1,angldiv+1)*yc

        x=x+Rall'*cos(-anglall(1:angldiv+1)/180*pi);

        y=y+Rall'*sin(-anglall(1:angldiv+1)/180*pi);

        close all 

%         imshow(im_grid,'truesize');

        hold on 

        plot(grid_x,grid_y,'+r')    

        plot(x,y,'.b')     

        title(['Selected grid has ',num2str(angldiv*Rdiv), ' rasterpoints'])    % plot a title onto the image

         % Do you want to keep/add the grid?

        confirmselection = menu(sprintf('Do you want to use this grid?'),...

        'Yes','No, try again','Go back to Main Menu');

        % Yes 

        if confirmselection==1

            % Save settings and grid files in the image directory for visualization/plotting later

            x=reshape(x,[],1); 

            y=reshape(y,[],1); 

            grid_x=[grid_x;x]; 

            grid_y=[grid_y;y]; 

            save grid_x.dat grid_x 

            save grid_y.dat grid_y 
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x=ones(Rdiv+1,angldiv+1)*xcross; 

y=ones(Rdiv+1,angldiv+1)*ycross; 

anglall(1:angldiv+1)/180*pi); 

anglall(1:angldiv+1)/180*pi); 

%         imshow(im_grid,'truesize'); 

plot(grid_x,grid_y,'+r')     

title(['Selected grid has ',num2str(angldiv*Rdiv), ' rasterpoints'])    % plot a title onto the image

% Do you want to keep/add the grid? 

confirmselection = menu(sprintf('Do you want to use this grid?'),... 

'Yes','No, try again','Go back to Main Menu'); 

if confirmselection==1 

% Save settings and grid files in the image directory for visualization/plotting later

 

 

 

 

save grid_x.dat grid_x -ascii -tabs 

save grid_y.dat grid_y -ascii -tabs 
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title(['Selected grid has ',num2str(angldiv*Rdiv), ' rasterpoints'])    % plot a title onto the image 

% Save settings and grid files in the image directory for visualization/plotting later 
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            close all 

            hold off 

            gridtypeselection(FileNameBase, PathNa

        end 

        % No, try again 

        if confirmselection==2 

            close all 

            hold off 

            imshow(im_grid,'truesize'); 

            hold on; 

            plot(grid_x,grid_y,'+r'); 

            hold off; 

            circ_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y);

        end 

        % Go back to Main Menu 

        if confirmselection==3 

            close all 

            hold off 

            gridtypeselection(FileNameBase, PathName

        end 

    end 

end 

  

  

gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0); 

circ_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y); 

gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0); 

 Annexos 
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%% Select 2 Points 

function [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = twop_grid(FileNameBase, PathNameBase, 

im_grid, grid_x, grid_y) 

title(sprintf('Pick two points on the sample.') )

[x(1,1),y(1,1)]=ginput(1); 

hold on 

plot(x(1,1),y(1,1),'+b') 

[x(2,1),y(2,1)]=ginput(1); 

plot(x(2,1),y(2,1),'+b') 

% Do you want to keep/add the grid?

confirmselection = menu(sprintf('Do you want to use this grid?'),...

    'Yes','No, try again','Go back to M

    % Yes 

    if confirmselection==1 

        % Save settings and grid files in the image directory for visualization/plotting later

        x=reshape(x,[],1); 

        y=reshape(y,[],1); 

        grid_x=[grid_x;x]; 

        grid_y=[grid_y;y]; 

        save grid_x.dat grid_x 

        save grid_y.dat grid_y 

        close all 

        hold off 
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function [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = twop_grid(FileNameBase, PathNameBase, 

title(sprintf('Pick two points on the sample.') ) 

 

 

% Do you want to keep/add the grid? 

confirmselection = menu(sprintf('Do you want to use this grid?'),... 

'Yes','No, try again','Go back to Main Menu'); 

 

% Save settings and grid files in the image directory for visualization/plotting later

save grid_x.dat grid_x -ascii -tabs 

save grid_y.dat grid_y -ascii -tabs 

  

 105 

function [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = twop_grid(FileNameBase, PathNameBase, 

% Save settings and grid files in the image directory for visualization/plotting later 
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        gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0);

    end 

    % No, try again 

    if confirmselection==2 

        close all 

        hold off 

        imshow(im_grid,'truesize'); 

        hold on; 

        plot(grid_x,grid_y,'+r'); 

        hold off; 

        twop_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y);

    end 

 

    % Go back to Main Menu 

    if confirmselection==3 

        close all 

        hold off 

        gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0);

    end 

end 

%% Select a line 

function [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = line_grid(FileNameBase, PathNameBase, 

im_grid, grid_x, grid_y) 

  

  

gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0); 

twop_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y); 

gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0); 

function [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = line_grid(FileNameBase, PathNameBase, 
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function [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = line_grid(FileNameBase, PathNameBase, 
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title(sprintf('Pick two points on the sample.') )

[x(1,1),y(1,1)]=ginput(1); 

hold on 

plot(x(1,1),y(1,1),'+b') 

[x(2,1),y(2,1)]=ginput(1); 

plot(x(2,1),y(2,1),'+b') 

lineslope=(y(2,1)-y(1,1))/(x(2,1)

intersecty=y(1,1)-lineslop

ycalc=lineslope*x+intersecty;

plot(x(:,1),ycalc(:,1),'-b') 

prompt = {'Enter the number of intersections between markers on the line:'};

dlg_title = 'Input for grid creation';

num_lines= 1; 

def     = {'30'}; 

answer = inputdlg(prompt,dlg_title,num_lines,def);

linediv = str2num(cell2mat(answer(1,1)));

linestep=((max(x)-min(x))/linediv);

x(1:linediv+1)=min(x)+linestep*(1:linediv+1)

y=lineslope*x+intersecty;

plot(x,y,'ob') 

title(['Selected grid has ',num2str(line
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title(sprintf('Pick two points on the sample.') ) 

 

 

y(1,1))/(x(2,1)-x(1,1)); 

lineslope*x(1,1); 

ycalc=lineslope*x+intersecty; 

prompt = {'Enter the number of intersections between markers on the line:'};

dlg_title = 'Input for grid creation'; 

inputdlg(prompt,dlg_title,num_lines,def); 

linediv = str2num(cell2mat(answer(1,1))); 

min(x))/linediv); 

x(1:linediv+1)=min(x)+linestep*(1:linediv+1)-linestep; 

y=lineslope*x+intersecty; 

title(['Selected grid has ',num2str(linediv), ' rasterpoints'])    % plot a title onto the image
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prompt = {'Enter the number of intersections between markers on the line:'}; 

div), ' rasterpoints'])    % plot a title onto the image 
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% Do you want to keep/add the grid? 

confirmselection = menu(sprintf('Do you want to use this grid?'),...

    'Yes','No, try again','Go back to Main Menu');

    % Yes 

    if confirmselection==1 

        % Save settings and grid files in the image directory for visualization/plotting later

        x=reshape(x,[],1); 

        y=reshape(y,[],1); 

        grid_x=[grid_x;x]; 

        grid_y=[grid_y;y]; 

        save grid_x.dat grid_x -ascii -tabs 

        save grid_y.dat grid_y -ascii -tabs 

        close all 

        hold off 

        gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0);

    end 

    % No, try again 

    if confirmselection==2 

        close all 

        hold off 

        imshow(im_grid,'truesize'); 

        hold on; 

  

  

 

confirmselection = menu(sprintf('Do you want to use this grid?'),... 

'Yes','No, try again','Go back to Main Menu'); 

% Save settings and grid files in the image directory for visualization/plotting later 

 

 

gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0); 
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        plot(grid_x,grid_y,'+r');

        hold off; 

        line_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y);

    end 

    % Go back to Main Menu

    if confirmselection==3 

        close all 

        hold off 

        gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0);

    end 

end 

%% Select Points to remove

function [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = removepoints(FileNameBase, 

PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y

% Delete some markers 

% 

%create working copy of the grid

grid_xtemp=grid_x; 

grid_ytemp=grid_y; 

imshow(im_grid,'InitialMagnification',100); %show chosen Image

hold on 

plot(grid_x, grid_y,'ob'); 

hold off, 
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plot(grid_x,grid_y,'+r'); 

line_grid(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y); 

% Go back to Main Menu 

 

gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0);

%% Select Points to remove 

function [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = removepoints(FileNameBase, 

PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y) 

%create working copy of the grid 

imshow(im_grid,'InitialMagnification',100); %show chosen Image 
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gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0); 

function [grid_x,grid_y,FileNameBase,PathNameBase] = removepoints(FileNameBase, 
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title(sprintf('Define the region of interest.  

        [xdel,ydel]=ginput(2); 

        x(1,1) = xdel(1); 

        x(1,2) = xdel(2); 

        y(1,1) = ydel(2); 

        y(1,2) = ydel(1); 

        deletepoints=find(grid_x>min(x) & grid_x<max(x) & grid_y<

        grid_xtemp(deletepoints,:)=[]; 

        grid_ytemp(deletepoints,:)=[]; 

        imshow(im_grid,'InitialMagnification',100); %show chosen Image

        hold on 

        plot(grid_xtemp, grid_ytemp,'ob');

        hold off, 

        % delete point permanently? 

        keepchanges = menu(sprintf('Do you want to delete these markers permanently?'),'Yes','No');

        if keepchanges==1 

            grid_x=grid_xtemp; 

            grid_y=grid_ytemp; 

            save grid_x.dat grid_x -ascii -tabs

            save grid_y.dat grid_y -ascii -tabs

            close all 

  

  

title(sprintf('Define the region of interest.  \n  All points inside that region will be deleted'))

deletepoints=find(grid_x>min(x) & grid_x<max(x) & grid_y<max(y) & grid_y>min(y));

imshow(im_grid,'InitialMagnification',100); %show chosen Image 

plot(grid_xtemp, grid_ytemp,'ob'); 

keepchanges = menu(sprintf('Do you want to delete these markers permanently?'),'Yes','No');

tabs 

tabs 
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All points inside that region will be deleted')) 

max(y) & grid_y>min(y)); 

keepchanges = menu(sprintf('Do you want to delete these markers permanently?'),'Yes','No'); 
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            hold off 

            gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0);

        end 

        if keepchanges==2 

            gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0);

        end  

end 
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gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0);

FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0);
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gridtypeselection(FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0); 

FileNameBase, PathNameBase, im_grid, grid_x, grid_y,0); 
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B3. automate_image_mp_2017b

%% Versio del 5 de juliol de 2018 

% Optimitzacions menors de velocitat 

% Reparteix millor la carrega entre processadors

% Neteja de codi comentat i innecessari

% Eliminacio dels parametre i sortida validx i validy

%% Versio 11 d'abril del 2018 

% Corregeix que validx i validy estiguin a la imatge que toca.

%  Llegeix imatges de 16 bits i suma colors en comptes de fer mitjana.

%% Caldria definir Validx i Validy per a no reasignar memoria cada vegada.

function automate_image_mp_2017b(llindar,grid_x,grid_y,filenamelist) %,validx,validy)

%% Coarse grained multi core code to start actual image correlation

% Be aware that you will need the Parallel Computing 

% Matlab 2014b, all earlier version do not work. Experience shows that

% logical processor cores as available within the Core i7 series of Intel

% do not accelerate the code much. this seems to be due to the highly

% optimized fft code of matlab and the extensive memory bandwidth needed.

% 

% Last change by Llumà 

% 

% Last revision: 30/10/15 

 

  

  

automate_image_mp_2017b 

 

% Reparteix millor la carrega entre processadors 

innecessari 

% Eliminacio dels parametre i sortida validx i validy 

% Corregeix que validx i validy estiguin a la imatge que toca. 

%  Llegeix imatges de 16 bits i suma colors en comptes de fer mitjana. 

i Validy per a no reasignar memoria cada vegada. 

function automate_image_mp_2017b(llindar,grid_x,grid_y,filenamelist) %,validx,validy) 

%% Coarse grained multi core code to start actual image correlation 

% Be aware that you will need the Parallel Computing Toolbox and at least 

% Matlab 2014b, all earlier version do not work. Experience shows that 

% logical processor cores as available within the Core i7 series of Intel 

% do not accelerate the code much. this seems to be due to the highly 

of matlab and the extensive memory bandwidth needed. 
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% The automation function is the central function and processes all markers and

% images by the use of the matlab function cpcorr.m.

% Therefore the Current directory in matlab has to be the folder where

%  automate_image.m finds the filenamelist.mat, grid_x.dat and grid_y.dat as well

% as the images specified in filenamelist.mat. Just type automate_image; and

% press ENTER at the command line of 

% At first, automate_image.m will open the first image in the filenamelist.mat and

% plot the grid as green crosses on top. The next step will need some time since

% all markers in that image have to be processed for the first image. After correlat

% image one and two the new raster positions will be plotted as red crosses. On top

% of the image and the green crosses. The next dialog will ask you if you want to

% continue with this correlation or cancel. If you press continue, automate_image.m

% will process all images in the filenamelist.mat. The time it will take to process

% all images will be plotted on the figure but can easily be estimated by knowing the

% raster point processing speed (see processing speed).

% Depending on the number of ima

% can take between seconds and days. For 100 images and 200 markers a decent

% computer should need 200 seconds. To get a better resolution you can always

% run jobs overnight (e.g. 6000 markers in 1000 images

% Keep in mind that CORRSIZE which you changed in cpcorr.m will limit your

% resolution. If you chose to use the 15 pixel as suggested a marker distance of

% 30 pixel will lead to a full cover of the strain field. Choosing smalle
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% The automation function is the central function and processes all markers and

% images by the use of the matlab function cpcorr.m. 

Current directory in matlab has to be the folder where 

%  automate_image.m finds the filenamelist.mat, grid_x.dat and grid_y.dat as well

% as the images specified in filenamelist.mat. Just type automate_image; and

% press ENTER at the command line of matlab. 

% At first, automate_image.m will open the first image in the filenamelist.mat and

% plot the grid as green crosses on top. The next step will need some time since

% all markers in that image have to be processed for the first image. After correlat

% image one and two the new raster positions will be plotted as red crosses. On top

% of the image and the green crosses. The next dialog will ask you if you want to

% continue with this correlation or cancel. If you press continue, automate_image.m

will process all images in the filenamelist.mat. The time it will take to process

% all images will be plotted on the figure but can easily be estimated by knowing the

% raster point processing speed (see processing speed). 

% Depending on the number of images and markers you are tracking, this process

% can take between seconds and days. For 100 images and 200 markers a decent

% computer should need 200 seconds. To get a better resolution you can always

% run jobs overnight (e.g. 6000 markers in 1000 images) with higher resolutions.

% Keep in mind that CORRSIZE which you changed in cpcorr.m will limit your

% resolution. If you chose to use the 15 pixel as suggested a marker distance of

% 30 pixel will lead to a full cover of the strain field. Choosing smaller marker
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% The automation function is the central function and processes all markers and 

%  automate_image.m finds the filenamelist.mat, grid_x.dat and grid_y.dat as well 

% as the images specified in filenamelist.mat. Just type automate_image; and 

% At first, automate_image.m will open the first image in the filenamelist.mat and 

% plot the grid as green crosses on top. The next step will need some time since 

% all markers in that image have to be processed for the first image. After correlating 

% image one and two the new raster positions will be plotted as red crosses. On top 

% of the image and the green crosses. The next dialog will ask you if you want to 

% continue with this correlation or cancel. If you press continue, automate_image.m 

will process all images in the filenamelist.mat. The time it will take to process 

% all images will be plotted on the figure but can easily be estimated by knowing the 

ges and markers you are tracking, this process 

% can take between seconds and days. For 100 images and 200 markers a decent 

% computer should need 200 seconds. To get a better resolution you can always 

) with higher resolutions. 

% Keep in mind that CORRSIZE which you changed in cpcorr.m will limit your 

% resolution. If you chose to use the 15 pixel as suggested a marker distance of 

r marker 
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% distances will lead to an interpolation since two neighboring markers share

% pixels. Nevertheless a higher marker density can reduce the noise of the strain field.

% When all images are processed, automate_image will write the files validx.mat,

% validy.mat, validx.txt and validy.txt. The text files are meant to store the result in a

% format which can be accessed by other programs also in the future.

CORSIZE=25; 

if exist('llindar','var')==0 

    llindar = 1; % estableix una redefinició de patron

end 

ratio=1+llindar/100; % Calcula la relació entre L i L0

% Load necessary files 

if exist('grid_x','var')==0 

    grid_x=load('grid_x.dat');              % file with x position, created by grid_generator.m

end 

if exist('grid_y','var')==0 

    grid_y=load('grid_y.dat');              % file with y position, created by grid_generator.m

end 

if exist('filenamelist','var')==0 

    kkk=load('filenamelist');            % file with the list of filenames to be processed

    filenamelist=kkk.filenamelist; 

    clear kkk; 

end 

  

  

% distances will lead to an interpolation since two neighboring markers share 

% pixels. Nevertheless a higher marker density can reduce the noise of the strain field. 

% When all images are processed, automate_image will write the files validx.mat, 

% validy.mat, validx.txt and validy.txt. The text files are meant to store the result in a 

% format which can be accessed by other programs also in the future. 

llindar = 1; % estableix una redefinició de patrons si la deformació arriba a aquest llindar en %.

ratio=1+llindar/100; % Calcula la relació entre L i L0 

grid_x=load('grid_x.dat');              % file with x position, created by grid_generator.m 

grid_y=load('grid_y.dat');              % file with y position, created by grid_generator.m 

kkk=load('filenamelist');            % file with the list of filenames to be processed 
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s si la deformació arriba a aquest llindar en %. 
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malla_x=round(reshape(grid_x,[],1));  % Reordena grid

malla_y=round(reshape(grid_y,[],1));  % Reordena grid

grid_x=malla_x+CORSIZE;  % Desplaça CORSIZE

grid_y=malla_y+CORSIZE;  % Desplaça CORSIZE

%% Initialize variables 

[row,~]=size(grid_x);      % this will determine the number of rasterpoints we have to run through

[r,~]=size(filenamelist);                   % this will determine the number of images we have to loop 

through 

fila_inici=find(grid_x==gri

kkk=find(grid_y==grid_y(1));   %Troba els punts que son incici de columna

fila_final=find(grid_x==grid_x(kkk(end)));   % Troba els punts que son final de fila

dif_base=grid_x(fila_final)

validx=zeros(row,r);validy=validx;

clear kkk; 

%% multicore part, here we start the matlabpool and the matlab workers

% after checking if there is a matlabpool available it starts a local one.

% If you want to limit the number of workers to the real core count (not

% the logical ones, you can add the number in line 94 (e.g. matlabpool 4)

poolobj = gcp('nocreate'); % If no pool, do not create new one.

if isempty(poolobj) 

    poolobj = parpool; 

end 

poolsize = poolobj.NumWorkers;
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malla_x=round(reshape(grid_x,[],1));  % Reordena grid 

malla_y=round(reshape(grid_y,[],1));  % Reordena grid 

grid_x=malla_x+CORSIZE;  % Desplaça CORSIZE 

grid_y=malla_y+CORSIZE;  % Desplaça CORSIZE 

[row,~]=size(grid_x);      % this will determine the number of rasterpoints we have to run through

[r,~]=size(filenamelist);                   % this will determine the number of images we have to loop 

fila_inici=find(grid_x==grid_x(1));  %Troba els punts que son incici de fila 

kkk=find(grid_y==grid_y(1));   %Troba els punts que son incici de columna 

fila_final=find(grid_x==grid_x(kkk(end)));   % Troba els punts que son final de fila

dif_base=grid_x(fila_final)-grid_x(fila_inici);% Defineix la longitud en pixels de cada fila de la malla

validx=zeros(row,r);validy=validx; 

%% multicore part, here we start the matlabpool and the matlab workers 

% after checking if there is a matlabpool available it starts a local one. 

ou want to limit the number of workers to the real core count (not 

% the logical ones, you can add the number in line 94 (e.g. matlabpool 4) 

poolobj = gcp('nocreate'); % If no pool, do not create new one. 

poolsize = poolobj.NumWorkers; 
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[row,~]=size(grid_x);      % this will determine the number of rasterpoints we have to run through 

[r,~]=size(filenamelist);                   % this will determine the number of images we have to loop 

fila_final=find(grid_x==grid_x(kkk(end)));   % Troba els punts que son final de fila 

% Defineix la longitud en pixels de cada fila de la malla 
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% Divideix feina per processador 

lengthx=ones(poolsize+1,1); 

for j=1:poolsize 

    lengthx(j+1)=round(j*row/poolsize)+1;

end 

% single program multiple data -  here we distribute the work between the

% available workers 

spmd (poolsize) 

    input_points_x=grid_x(lengthx(labindex):lengthx(labindex+1)

    input_points_y=grid_y(lengthx(labindex):lengthx(labindex+1)

end 

base_points_x=input_points_x; 

base_points_y=input_points_y; 

%% Determina mida imatge i genera matrius base

mida=size(imread(filenamelist(1,:))); 

base=zeros(mida(1)+2*CORSIZE-1,mida(2)+2*CORSIZE

input=base; 

% Start image correlation using cpcorr.m

g = waitbar(0,sprintf('Processing images'));        % initialize the waitbar

set(g,'Position',[275,50,275,50])                               

height] 

foto=imread(filenamelist(1,:)); 

  

  

lengthx(j+1)=round(j*row/poolsize)+1; 

here we distribute the work between the 

input_points_x=grid_x(lengthx(labindex):lengthx(labindex+1)-1); 

input_points_y=grid_y(lengthx(labindex):lengthx(labindex+1)-1); 

%% Determina mida imatge i genera matrius base 

1,mida(2)+2*CORSIZE-1); 

% Start image correlation using cpcorr.m 

g = waitbar(0,sprintf('Processing images'));        % initialize the waitbar 

                              % set the position of the waitbar [left bottom width 
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base (CORSIZE:end-CORSIZE,CORSIZE:end

base image ( which is always 

correlation results in case the light conditions are changing during the experiment

validx(:,1)=malla_x; 

validy(:,1)=malla_y; 

%% Open new figure so previous ones (if open) are not overwritten

figure; 

imshow(foto);           % show the first image

title('Initial Grid For Image Correlation (Note green crosses)')        % put a title

hold on 

plot(malla_x,malla_y,'g+')            % plot the grid onto the image

hold off 

tic;             % start the timer

for i=2:r               % run through all images

    foto=imread(filenamelist(i,:));

    input(CORSIZE:end-CORSIZE,CORSIZE:end

image which has to be correlated

    % here we send of the ima

    % on their specific markers

    spmd 

        input_points_for=round([input_points_x input_points_y]);

        base_points_for=[base_points_x base_points_y];

        % rounding the input and base points gives

        % seems to be a imcrop problem but I'm still investigating
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CORSIZE,CORSIZE:end-CORSIZE) = sum(uint32(foto),3,'native');            % read in the 

base image ( which is always  image number one. You might want to change that to improve 

correlation results in case the light conditions are changing during the experiment

%% Open new figure so previous ones (if open) are not overwritten 

imshow(foto);           % show the first image 

title('Initial Grid For Image Correlation (Note green crosses)')        % put a title

plot(malla_x,malla_y,'g+')            % plot the grid onto the image 

timer 

for i=2:r               % run through all images 

foto=imread(filenamelist(i,:)); 

CORSIZE,CORSIZE:end-CORSIZE) = sum(uint32(foto),3,'native');       % read in the 

image which has to be correlated 

% here we send of the image to the individual workers which will work 

% on their specific markers 

input_points_for=round([input_points_x input_points_y]); 

base_points_for=[base_points_x base_points_y]; 

% rounding the input and base points gives much better resolution - 

% seems to be a imcrop problem but I'm still investigating 
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CORSIZE) = sum(uint32(foto),3,'native');            % read in the 

image number one. You might want to change that to improve 

correlation results in case the light conditions are changing during the experiment 

title('Initial Grid For Image Correlation (Note green crosses)')        % put a title 

CORSIZE) = sum(uint32(foto),3,'native');       % read in the 
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        input_correl(:,:)=cpcorr(input_points_for,base_points_for, input, base);           % here we go and 

give all the markers and images to process to cpcorr.m 

image processing toolbox 

        input_correl_x=input_correl(:,1);                                       % the results we get from cpcorr for the x

direction 

        input_points_x=input_correl_x; 

        input_correl_y=input_correl(:,2);                                       % the results we get from cpcorr for the y

direction 

        input_points_y=input_correl_y; 

    end 

    % we need to collect all the data from our workers

    for j=1:poolsize 

        validx_temp(lengthx(j):lengthx(j+1)

        validy_temp(lengthx(j):lengthx(j+1)

    end 

    validx(:,i)=validx_temp-CORSIZE;   % Corregeix el desplaçament de CORSIZE i desa

    validy(:,i)=validy_temp-CORSIZE;   % Corregeix el desplaçament de CORSIZE i desa

%% Calculem la diferencia entre correlació i base.

    dif_correl(:)=validx_temp(fila_final)-

fila de la malla 

    dif=dif_correl./dif_base;  % Calcula ratio d'allargaments.

    if median(dif) >= ratio  % reasigna la malla si la mediana supera llindar 

        base = input;   % Reasignem el fotograma de cerca.

        spmd 

  

  

input_correl(:,:)=cpcorr(input_points_for,base_points_for, input, base);           % here we go and 

give all the markers and images to process to cpcorr.m which ic a function provided by the matlab 

input_correl_x=input_correl(:,1);                                       % the results we get from cpcorr for the x

rrel_y=input_correl(:,2);                                       % the results we get from cpcorr for the y

% we need to collect all the data from our workers 

emp(lengthx(j):lengthx(j+1)-1)=input_correl_x{j}; 

validy_temp(lengthx(j):lengthx(j+1)-1)=input_correl_y{j}; 

CORSIZE;   % Corregeix el desplaçament de CORSIZE i desa 

CORSIZE;   % Corregeix el desplaçament de CORSIZE i desa 

%% Calculem la diferencia entre correlació i base. 

-validx_temp(fila_inici);  % Defineix la longitud en pixels de cada 

dif=dif_correl./dif_base;  % Calcula ratio d'allargaments. 

if median(dif) >= ratio  % reasigna la malla si la mediana supera llindar  

base = input;   % Reasignem el fotograma de cerca. 
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input_correl(:,:)=cpcorr(input_points_for,base_points_for, input, base);           % here we go and 

which ic a function provided by the matlab 

input_correl_x=input_correl(:,1);                                       % the results we get from cpcorr for the x-

rrel_y=input_correl(:,2);                                       % the results we get from cpcorr for the y-

validx_temp(fila_inici);  % Defineix la longitud en pixels de cada 
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            base_points_x=round(inpu

            base_points_y=round(input_points_y);   % Reasignem la graella Y de cerca.

        end 

        dif_base=dif_correl;    % Reasigna la longitud de files.

    end 

%% Actualitzem resultats a pantalla

    waitbar(i/r);                     % update the waitbar

    if mod(i,5)==0    % Pintem un de cada 5 fotogrames.

        imshow(foto)     ;                % update image

        hold on 

        plot(malla_x,malla_y,'g+');                               %

        plot(validx(:,i),validy(:,i),'r+');        % plot actual postition of raster

        hold off 

        drawnow 

    end 

    time=toc;                                                 % take time

    estimatedtime=time/i*

    title(['# Im.: ', num2str(r),'; Proc. Im. #: ', num2str((i)),'; # Rasterp.:',num2str(row), '; Est. Time [s] ', 

num2str(estimatedtime), ';  Elapsed Time [s] ', num2str(time)]);    % plot a title onto the image

    drawnow 

end 

save validx.dat validx -ascii 

save validy.dat validy -ascii 
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base_points_x=round(input_points_x);   % Reasignem la graella X de cerca.

base_points_y=round(input_points_y);   % Reasignem la graella Y de cerca.

dif_base=dif_correl;    % Reasigna la longitud de files. 

%% Actualitzem resultats a pantalla 

waitbar(i/r);                     % update the waitbar 

if mod(i,5)==0    % Pintem un de cada 5 fotogrames. 

imshow(foto)     ;                % update image 

plot(malla_x,malla_y,'g+');                               % plot start position of raster

plot(validx(:,i),validy(:,i),'r+');        % plot actual postition of raster 

time=toc;                                                 % take time 

estimatedtime=time/i*r;           % estimate time to process 

title(['# Im.: ', num2str(r),'; Proc. Im. #: ', num2str((i)),'; # Rasterp.:',num2str(row), '; Est. Time [s] ', 

num2str(estimatedtime), ';  Elapsed Time [s] ', num2str(time)]);    % plot a title onto the image

ascii -tabs; 

ascii -tabs; 

  

 119 

t_points_x);   % Reasignem la graella X de cerca. 

base_points_y=round(input_points_y);   % Reasignem la graella Y de cerca. 

plot start position of raster 

title(['# Im.: ', num2str(r),'; Proc. Im. #: ', num2str((i)),'; # Rasterp.:',num2str(row), '; Est. Time [s] ', 

num2str(estimatedtime), ';  Elapsed Time [s] ', num2str(time)]);    % plot a title onto the image 
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close(g) 

close all 

  

  

  

 Annexos 
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B5. correccio_deformacio_uniforme

% correccio_deformacio_uniforme.m corregeix desviacions de l'eix de traccio respecte a l'horitzontal 

(angle alfa). 

% Determina la traslacio i les deformacions principals.

% Aplica una correccio de Chauvenet per a eliminar punts perduts.

% Estima l'error per punt.

% Es una branca paral·lela de correccio_deformacio del 18

%% Millores de la versió: 

%% Versio: 09-07-2018 

% Canvia el signe de l'eix y per ser consistent amb els fotogrames.

%% Versio: 28 de juny del 2018

% si no trova validy-fil, llegeix validy automaticament.

%% Versio: 06 de febrer de 2018

function [validx,validy]=correccio_deformacio_uniforme(v

    % Defineix el canvis màxims entre entre fotogrames.

    llindar=[pi/180,0.01,0.01,4,4];  % 1º per rotacio, 1% per deformacions i 4 pixels per traslacions.

    % Defineix la mida de la imatge com la FHD 1920x1080 i marge 26

%     marge=26;mida_x=1920;mida_y=1080;

    % Defineix la mida de la imatge com la pco a 2400 Hz 1280x202 i marge 26

    marge=26;mida_x=1280;mida_y=202;

    lx1=marge;ly1=marge;lx2=mida_x

    %load data in case you did not load it into workspace 
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correccio_deformacio_uniforme 

% correccio_deformacio_uniforme.m corregeix desviacions de l'eix de traccio respecte a l'horitzontal 

% Determina la traslacio i les deformacions principals. 

% Aplica una correccio de Chauvenet per a eliminar punts perduts. 

% Estima l'error per punt. 

% Es una branca paral·lela de correccio_deformacio del 18-01-22 

 

% Canvia el signe de l'eix y per ser consistent amb els fotogrames. 

%% Versio: 28 de juny del 2018 

fil, llegeix validy automaticament. 

%% Versio: 06 de febrer de 2018 

function [validx,validy]=correccio_deformacio_uniforme(validx,validy) 

% Defineix el canvis màxims entre entre fotogrames. 

llindar=[pi/180,0.01,0.01,4,4];  % 1º per rotacio, 1% per deformacions i 4 pixels per traslacions.

% Defineix la mida de la imatge com la FHD 1920x1080 i marge 26 

mida_x=1920;mida_y=1080; 

% Defineix la mida de la imatge com la pco a 2400 Hz 1280x202 i marge 26

marge=26;mida_x=1280;mida_y=202; 

lx1=marge;ly1=marge;lx2=mida_x-marge;ly2=mida_y-marge; 

%load data in case you did not load it into workspace yet 
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% correccio_deformacio_uniforme.m corregeix desviacions de l'eix de traccio respecte a l'horitzontal 

llindar=[pi/180,0.01,0.01,4,4];  % 1º per rotacio, 1% per deformacions i 4 pixels per traslacions. 

% Defineix la mida de la imatge com la pco a 2400 Hz 1280x202 i marge 26 
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    if exist('validx')==0 

        if exist('./validx.dat') 

            validxname='./validx.dat'; 

        else   

            [validxname,Pathvalidx] = uigetfile('*.dat','Open validx.dat');

            if validxname==0 

                disp('You did not select a file!')

                return 

            end 

            cd(Pathvalidx); 

        end 

        validx=importdata(validxname,'\t');

    end 

    if exist('validy')==0 

        if exist('./validy-fil.dat') 

            validyname='./validy-fil.dat'; 

        else   

            if exist('./validy.dat') 

                validyname='./validy.dat'; 

            else   

                [validyname,Pathvalidy] = uigetfile('*.dat','Open validy

                if validyname==0 

  

  

[validxname,Pathvalidx] = uigetfile('*.dat','Open validx.dat'); 

disp('You did not select a file!') 

t'); 

[validyname,Pathvalidy] = uigetfile('*.dat','Open validy-fil.dat'); 

 Annexos 

 



Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37

                    disp('You did not select a file!')

                    return 

                end 

                cd(Pathvalidy); 

            end 

        end 

        validy=importdata(validyname,'

    end 

    %define the size of the data set

    sizevalidx=size(validx); 

    looppoints=sizevalidx(1,1);

    loopimages=sizevalidx(1,2);

    % Genera vectors pels paràmetres (alfa, (1+e1), (1+e2),cmx,cmy)

    a=zeros(loopimages,5);error=zeros(loopimages,1);

    p5=a(1,:); %inicialitza variables

     % defineix posicions originals

    options = optimset('MaxFunEvals', 1e5,'MaxIter',1e5); %defineix el numero maxim d'avaluacions

    for i=2:loopimages 

        index =find((validx(:,i)>lx1)&(validx(:,i)<lx2)&(validy(:,

que estan dins de limits 

        p1=validx(index,i);p2=validy(index,i);p3=validx(index,1);p4=validy(index,1); % Nomes contempla 

els punts que estan dins de limits.

        llat=0; % Assigna longitud 0 per força
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disp('You did not select a file!') 

validy=importdata(validyname,'\t'); 

%define the size of the data set 

 

looppoints=sizevalidx(1,1); 

loopimages=sizevalidx(1,2); 

% Genera vectors pels paràmetres (alfa, (1+e1), (1+e2),cmx,cmy) 

a=zeros(loopimages,5);error=zeros(loopimages,1); 

5=a(1,:); %inicialitza variables 

% defineix posicions originals 

options = optimset('MaxFunEvals', 1e5,'MaxIter',1e5); %defineix el numero maxim d'avaluacions

index =find((validx(:,i)>lx1)&(validx(:,i)<lx2)&(validy(:,i)>ly1)&(validy(:,i)<ly2)); % Busca els punts 

p1=validx(index,i);p2=validy(index,i);p3=validx(index,1);p4=validy(index,1); % Nomes contempla 

els punts que estan dins de limits. 

llat=0; % Assigna longitud 0 per forçar execucio 
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options = optimset('MaxFunEvals', 1e5,'MaxIter',1e5); %defineix el numero maxim d'avaluacions 

i)>ly1)&(validy(:,i)<ly2)); % Busca els punts 

p1=validx(index,i);p2=validy(index,i);p3=validx(index,1);p4=validy(index,1); % Nomes contempla 
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        while (llat~=length(p1))  % Itera l'ajust fins a no descartar punts.

            llat=length(p1);      % Determina el nombre de punts que ajustem.

            a(i,:)=fmincon(@(p5) model_linial(p1,p2,p3,p4,p5),a(i

1,:)+llindar,[],options);  %Ajusta deformacio uniforme als punts seleccionats.

            p5=a(i,:);      % Assigna els parametres ajustats.

            lla=llat;index=Chauvenet(p1,p2,p3,p4,p5);  % Filtra pel criteri de Chauvenet

            while (lla~=length(index))  % Itera el criteri de Chauvenet fins a estabilitzar

                lla=length(index); 

                p1=p1(index);p2=p2(index);p3=p3(index);p4=p4(index); % Nomes contempla els punts que 

estan dins de limits. 

                index=Chauvenet(p1,p2,p3,p4,p5); % Filtra pel criteri de Chauvenet

            end 

        end 

        error(i)=model_linial(p1,p2,p3,p4,p5)/size(p1,1);

        %% pinta resultats cada 5 fotogrames

        if mod(i,5)==0 

            cosk=cos(p5(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul.

            senk=sin(p5(1)); 

            ka=(1+p5(2))*cosk; %precalcula termes per accelerar càlcul.

            kb=(1+p5(3))*senk; 

            kc=(1+p5(3))*cosk; 

            kd=(1+p5(2))*senk; 

            dxe=p5(4)+p3*ka-p4*kb; 

  

  

while (llat~=length(p1))  % Itera l'ajust fins a no descartar punts. 

llat=length(p1);      % Determina el nombre de punts que ajustem. 

a(i,:)=fmincon(@(p5) model_linial(p1,p2,p3,p4,p5),a(i-1,:),[],[],[],[],a(i-1,:

1,:)+llindar,[],options);  %Ajusta deformacio uniforme als punts seleccionats. 

p5=a(i,:);      % Assigna els parametres ajustats. 

lla=llat;index=Chauvenet(p1,p2,p3,p4,p5);  % Filtra pel criteri de Chauvenet 

while (lla~=length(index))  % Itera el criteri de Chauvenet fins a estabilitzar 

p1=p1(index);p2=p2(index);p3=p3(index);p4=p4(index); % Nomes contempla els punts que 

ndex=Chauvenet(p1,p2,p3,p4,p5); % Filtra pel criteri de Chauvenet 

error(i)=model_linial(p1,p2,p3,p4,p5)/size(p1,1); 

%% pinta resultats cada 5 fotogrames 

lcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul.

ka=(1+p5(2))*cosk; %precalcula termes per accelerar càlcul. 
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1,:)-llindar,a(i-

p1=p1(index);p2=p2(index);p3=p3(index);p4=p4(index); % Nomes contempla els punts que 

lcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul. 
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            dye=p5(5)+p4*kc+p3*kd;

            plot(validx(:,1),-validy(:,1),'g+',p1,

        end 

        title(['Fotograma: ', num2str(i)]);    % plot a title onto t

        drawnow 

    end 

    % Desa resultats al disc

    fitxerid=fopen('deformacions.txt','w+');

    fprintf(fitxerid,'%s \t%s 

    for i=1:loopimages 

      fprintf(fitxerid,'%f \t%f 

    end 

    % Tanca tot 

    fclose(fitxerid); 

    close all; 

    clear ; 

end 

 

function f=model_linial(dx,dy,dx0,dy0,a) %Cal definir

    f=0; % reinicia variable de sumatori

    n=size(dx,1); % determina el nombre de punts experimentals.

    cosk=cos(a(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul.
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dye=p5(5)+p4*kc+p3*kd; 

validy(:,1),'g+',p1,-p2,'rx',dxe,-dye,'b+'); 

title(['Fotograma: ', num2str(i)]);    % plot a title onto the image 

% Desa resultats al disc 

fitxerid=fopen('deformacions.txt','w+'); 

t%s \t%s \t%s \t%s \t%s \n','e1  ','e2  ','alfa(rad)','dx(pixel)','dy(pixel)','Error');

t%f \t%f \t%f \t%f \t%f \n',a(i,2),a(i,3),a(i,1),a(i,4),a(i,5),error(i));

function f=model_linial(dx,dy,dx0,dy0,a) %Cal definir-la per a un fotograma !!!!

; % reinicia variable de sumatori 

n=size(dx,1); % determina el nombre de punts experimentals. 

cosk=cos(a(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul.
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n','e1  ','e2  ','alfa(rad)','dx(pixel)','dy(pixel)','Error'); 

n',a(i,2),a(i,3),a(i,1),a(i,4),a(i,5),error(i)); 

la per a un fotograma !!!! 

cosk=cos(a(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul. 
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    senk=sin(a(1)); 

    ka=(1+a(2))*cosk; 

    kb=(1+a(3))*senk; 

    kc=(1+a(3))*cosk; 

    kd=(1+a(2))*senk; 

    for i=1:n  %Suma les discrepancies 

        f=f+(dx(i)-(a(4)+dx0(i)*ka-dy0(i)*kb))^2+(dy(i)

    end 

end 

 

function index=Chauvenet(p1,p2,p3,p4,p5) % Aplica e

    n=size(p1,1); % determina el nombre de punts experimentals.

    cosk=cos(p5(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul.

    senk=sin(p5(1)); 

    ka=(1+p5(2))*cosk; %precalcula termes

    kb=(1+p5(3))*senk; 

    kc=(1+p5(3))*cosk; 

    kd=(1+p5(2))*senk; 

    d2=(p5(4)+p3*ka-p4*kb-p1).^2+(p5(5)+p4*kc+p3*kd

quadrat entre estimat i detectat 

    d=sqrt(d2);     % Calcula vector de distancies entre estimat i detectat

    sigma=sqrt(sum(d2)/n);  % Calcula desviacio tipica de les distancies.

    maxi=abs(icdf('Normal',1/(2*n),0,sigma));    % Calcula distancia maxima asumible per Chauvenet

  

  

dy0(i)*kb))^2+(dy(i)-(a(5)+dy0(i)*kc+dx0(i)*kd))^2; 

function index=Chauvenet(p1,p2,p3,p4,p5) % Aplica el criteri de Chauvenet a 2 sigma 

n=size(p1,1); % determina el nombre de punts experimentals. 

cosk=cos(p5(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul.

ka=(1+p5(2))*cosk; %precalcula termes per accelerar càlcul. 

p1).^2+(p5(5)+p4*kc+p3*kd-p2).^2;  % Calcula vector de distancies al 

de distancies entre estimat i detectat 

sigma=sqrt(sum(d2)/n);  % Calcula desviacio tipica de les distancies. 

maxi=abs(icdf('Normal',1/(2*n),0,sigma));    % Calcula distancia maxima asumible per Chauvenet
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cosk=cos(p5(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul. 

p2).^2;  % Calcula vector de distancies al 

maxi=abs(icdf('Normal',1/(2*n),0,sigma));    % Calcula distancia maxima asumible per Chauvenet 
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%    maxi=2*sigma;    % Calcula distancia m

    index=find(d<maxi); % Busca punts bons

   % Repetir el calcul fins a estabilitzar

   % Chauvenet 

End 
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%    maxi=2*sigma;    % Calcula distancia maxima asumible per Chauvenet 

index=find(d<maxi); % Busca punts bons 

% Repetir el calcul fins a estabilitzar 
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B6. Deformacio_uniforme 

% deformacio_uniforme.m corregeix desviacions de l'eix de traccio respecte a l'horitzontal 

alfa). 

% Determina la traslacio i les deformacions principals de manera analítica.

% Aplica una correccio de Chauvenet per a eliminar punts perduts.

% Estima l'error per punt. 

% Es una branca de substitució de correccio_deformacio_uniforme del 08

%% Millores de la versió: 

%% Versió 26-04-19 

%  

function deformacio_uniforme() 

    % Defineix el canvis màxims entre entre fotogrames.

    llindar=pi/36;  % 5º per rotacio. 

    % Llegeix la mida de la imatge o la defineix com la FHD 1920x1080 i marge 2

    marge=26; 

    metro=dir('../*-video.txt');  % cerca fitxer d'informació del vídeo */

    if length(metro)==1 

        file10 = fopen(['../' metro(1).name],'r','ieee

video 

        textscan(file10, '%s', 3,'Delimiter', '

        mida_x=fscanf(file10,'%f',1);                                                 % Llegeix amplada imatge

        textscan(file10, '%s', 1,'Delimiter', '

        mida_y=fscanf(file10,'%f',1);                                                 % Llegeix alçada imatge

  

  

 

% deformacio_uniforme.m corregeix desviacions de l'eix de traccio respecte a l'horitzontal 

% Determina la traslacio i les deformacions principals de manera analítica. 

% Aplica una correccio de Chauvenet per a eliminar punts perduts. 

% Es una branca de substitució de correccio_deformacio_uniforme del 08-03-19 

% Defineix el canvis màxims entre entre fotogrames. 

% Llegeix la mida de la imatge o la defineix com la FHD 1920x1080 i marge 26 

video.txt');  % cerca fitxer d'informació del vídeo */ 

file10 = fopen(['../' metro(1).name],'r','ieee-be');                                      % Obre arxiu auxiliar de 

scan(file10, '%s', 3,'Delimiter', '\t',  'ReturnOnError', false);       % Salta 3 l�nies 

mida_x=fscanf(file10,'%f',1);                                                 % Llegeix amplada imatge 

textscan(file10, '%s', 1,'Delimiter', '\t',  'ReturnOnError', false);       % Salta 1 l�nia 

mida_y=fscanf(file10,'%f',1);                                                 % Llegeix alçada imatge 
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% deformacio_uniforme.m corregeix desviacions de l'eix de traccio respecte a l'horitzontal (angle 

be');                                      % Obre arxiu auxiliar de 
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        fclose(file10);                                                             % Tanca arxiu 

    else 

        mida_x=1920;mida_y=1080;  % Si no hi ha fitxer assigna FHD

    end 

    lx1=marge;ly1=marge;lx2=mida_x

    % Llegeix els fitxers del automate

    if exist('./validx.dat','file')  % Detecta X si hi ha validx al directori

        validxname='./validx.dat';

    else  

        [validxname,Pathvalidx] = uigetfile('*.dat','Open validx.dat'); % Demana on és el fitxer X

       if validxname==0 

           disp('You did not select a file!')

            return 

        end 

        cd(Pathvalidx); 

    end 

    validx=importdata(validxname,'

    if exist('./validy-fil.dat','file')  % Detecta Y si hi ha validx al directori

        validyname='./validy-

    else   

        if exist('./validy.dat','file')

            validyname='./validy.dat';
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fclose(file10);                                                             % Tanca arxiu  

mida_x=1920;mida_y=1080;  % Si no hi ha fitxer assigna FHD 

lx1=marge;ly1=marge;lx2=mida_x-marge;ly2=mida_y-marge; 

% Llegeix els fitxers del automate 

if exist('./validx.dat','file')  % Detecta X si hi ha validx al directori 

validxname='./validx.dat'; 

[validxname,Pathvalidx] = uigetfile('*.dat','Open validx.dat'); % Demana on és el fitxer X

disp('You did not select a file!') 

validx=importdata(validxname,'\t');  %Llegeix validx 

fil.dat','file')  % Detecta Y si hi ha validx al directori 

-fil.dat'; 

if exist('./validy.dat','file') 

validyname='./validy.dat'; 
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[validxname,Pathvalidx] = uigetfile('*.dat','Open validx.dat'); % Demana on és el fitxer X 
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        else   

            [validyname,Pathvalidy] = uigetfile('*.dat','Open validy

            if validyname==0 

                disp('You did not select a file!')

                return 

            end 

            cd(Pathvalidy); 

        end 

    end 

    validy=importdata(validyname,'\t'); 

    % Determina nombre de fotos i punts

    sizevalidx=size(validx); 

%    looppoints=sizevalidx(1,1); 

    loopimages=sizevalidx(1,2); 

    % Genera vectors pels paràmetres (alfa, (1+e1), (1+e2),cmx,cmy)

    a=zeros(loopimages,5);error=zeros(loopimages,1);

    p=a(1,:);       %inicialitza variables 

    a(1,2:3)=1;         % Posa e+1 inicial igual a 1

     % defineix posicions originals 

    options = optimset('MaxFunEvals', 1e5,'MaxIter',1e5,'TolX',1e

d'avaluacions 

    for i=2:loopimages 

  

  

[validyname,Pathvalidy] = uigetfile('*.dat','Open validy-fil.dat'); % Demana on és el fitxer Y

disp('You did not select a file!') 

 

% Determina nombre de fotos i punts 

% Genera vectors pels paràmetres (alfa, (1+e1), (1+e2),cmx,cmy) 

a=zeros(loopimages,5);error=zeros(loopimages,1); 

a(1,2:3)=1;         % Posa e+1 inicial igual a 1 

options = optimset('MaxFunEvals', 1e5,'MaxIter',1e5,'TolX',1e-6); %defineix el numero maxim 
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fil.dat'); % Demana on és el fitxer Y 

6); %defineix el numero maxim 
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        index =find((validx(:,i)>lx1)&(validx(:,i)<lx2)&(validy(:,i)>ly1)&(validy(:,i)<ly2)); % Busca els punts 

que estan dins de limits 

        x=validx(index,i);y=validy(index,i);x0=validx(index,1);y0=validy(index,1); % Nomes contempla els 

punts que estan dins de limits.

        llat=0; % Assigna longitud 0 per forçar execucio

        while (llat~=length(x))  % Itera l'ajust fi

            llat=length(x);      % Determina el nombre de punts que ajustem.

            sumes=sumatoris(x,y,x0,y0);  % Determina els sumatoris per a fer l'ajust per minims quadrats.

%            alfa=fminbnd(@(alfa) model_linial(s

%Ajusta deformacio uniforme als punts seleccionats.

            alfa=fminbnd(@(alfa) model_linial(x,y,x0,y0,sumes,alfa),a(i

1,1)+llindar,options);  %Ajusta deformacio uniforme als pun

            p=parametres(alfa,sumes);      % Assigna els parametres ajustats.

            lla=llat;index=Chauvenet(x,y,x0,y0,p);  % Filtra pel criteri de Chauvenet

            while (lla~=length(index))  % Itera el criteri de Chauvenet fin

                lla=length(index);

                x=x(index);y=y(index);x0=x0(index);y0=y0(index); % Nomes contempla els punts que estan 

dins de limits. 

                index=Chauvenet(x,y,x0,y0,p); % Filtra pel criteri de Chauvenet

            end 

        end 

%        error(i)=model_linial(sumes,alfa)/size(x,1);   % Calcula l'error de l'ajust al fotograma i

        error(i)=model_linial(x,y,x0,y0,sumes,alfa)/size(x,1);   % Calcula l'error de l'ajust al fotograma i

        a(i,:)=p;       % Emmagatzema els valors de l'ajust al fotograma i
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index =find((validx(:,i)>lx1)&(validx(:,i)<lx2)&(validy(:,i)>ly1)&(validy(:,i)<ly2)); % Busca els punts 

x=validx(index,i);y=validy(index,i);x0=validx(index,1);y0=validy(index,1); % Nomes contempla els 

punts que estan dins de limits. 

llat=0; % Assigna longitud 0 per forçar execucio 

while (llat~=length(x))  % Itera l'ajust fins a no descartar punts. 

llat=length(x);      % Determina el nombre de punts que ajustem. 

sumes=sumatoris(x,y,x0,y0);  % Determina els sumatoris per a fer l'ajust per minims quadrats.

%            alfa=fminbnd(@(alfa) model_linial(sumes,alfa),a(i-1,1)-llindar,a(i

%Ajusta deformacio uniforme als punts seleccionats. 

alfa=fminbnd(@(alfa) model_linial(x,y,x0,y0,sumes,alfa),a(i

1,1)+llindar,options);  %Ajusta deformacio uniforme als punts seleccionats. 

p=parametres(alfa,sumes);      % Assigna els parametres ajustats. 

lla=llat;index=Chauvenet(x,y,x0,y0,p);  % Filtra pel criteri de Chauvenet

while (lla~=length(index))  % Itera el criteri de Chauvenet fins a estabilitzar

lla=length(index); 

x=x(index);y=y(index);x0=x0(index);y0=y0(index); % Nomes contempla els punts que estan 

index=Chauvenet(x,y,x0,y0,p); % Filtra pel criteri de Chauvenet 

%        error(i)=model_linial(sumes,alfa)/size(x,1);   % Calcula l'error de l'ajust al fotograma i

error(i)=model_linial(x,y,x0,y0,sumes,alfa)/size(x,1);   % Calcula l'error de l'ajust al fotograma i

% Emmagatzema els valors de l'ajust al fotograma i 
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index =find((validx(:,i)>lx1)&(validx(:,i)<lx2)&(validy(:,i)>ly1)&(validy(:,i)<ly2)); % Busca els punts 

x=validx(index,i);y=validy(index,i);x0=validx(index,1);y0=validy(index,1); % Nomes contempla els 

sumes=sumatoris(x,y,x0,y0);  % Determina els sumatoris per a fer l'ajust per minims quadrats. 

llindar,a(i-1,1)+llindar,options);  

alfa=fminbnd(@(alfa) model_linial(x,y,x0,y0,sumes,alfa),a(i-1,1)-llindar,a(i-

 

lla=llat;index=Chauvenet(x,y,x0,y0,p);  % Filtra pel criteri de Chauvenet 

s a estabilitzar 

x=x(index);y=y(index);x0=x0(index);y0=y0(index); % Nomes contempla els punts que estan 

%        error(i)=model_linial(sumes,alfa)/size(x,1);   % Calcula l'error de l'ajust al fotograma i 

error(i)=model_linial(x,y,x0,y0,sumes,alfa)/size(x,1);   % Calcula l'error de l'ajust al fotograma i 
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        %% pinta resultats cada 5 fotogrames

        if mod(i,5)==0 

            cosk=cos(p(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul.

            sink=sin(p(1)); 

            ka=p(2)*cosk; %precalcula termes per accelerar càlcul.

            kb=p(3)*sink; 

            kc=p(3)*cosk; 

            kd=p(2)*sink; 

            dxe=p(4)+x0*ka-y0*kb; 

            dye=p(5)+y0*kc+x0*kd; 

            plot(validx(:,1),-validy(:,1),'g+',x,

        end 

        title(['Fotograma: ', num2str(i)]);drawnow    % plot a title onto the image

    end 

    % Desa resultats al disc 

    fitxerid=fopen('deformacions.txt','w+');

    fprintf(fitxerid,'%s \t%s \t%s \t%s \t%s 

    for i=1:loopimages 

      fprintf(fitxerid,'%f \t%f \t%f \t%f \t%f 

    end 

    % Tanca tot 

    fclose(fitxerid); 

  

  

%% pinta resultats cada 5 fotogrames 

cosk=cos(p(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul.

ka=p(2)*cosk; %precalcula termes per accelerar càlcul. 

g+',x,-y,'rx',dxe,-dye,'b+'); 

title(['Fotograma: ', num2str(i)]);drawnow    % plot a title onto the image 

fitxerid=fopen('deformacions.txt','w+'); 

t%s \t%s \n','e1  ','e2  ','alfa(rad)','dx(pixel)','dy(pixel)','Error');

t%f \t%f \n',a(i,2)-1,a(i,3)-1,a(i,1),a(i,4),a(i,5),error(i));

 Annexos 

 

cosk=cos(p(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul. 

n','e1  ','e2  ','alfa(rad)','dx(pixel)','dy(pixel)','Error'); 

1,a(i,1),a(i,4),a(i,5),error(i)); 
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    close all; 

    clear ; 

end 

% function f=model_linial(sumes,alfa) %Cal definir

%     cosk=cos(alfa); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul.

%     sink=sin(alfa); 

%     p=parametres(alfa,sumes);

%     

f=sumes(13)*p(4)^2+sumes(13)*p(5)^2+p(2)^2*sumes(2)+p(3)^2*sumes(6)+sumes(11)+sumes(12)+

2*(p(2)*(p(4)*cosk+p(5)*sink)*sumes(2)+p(3)*(p(5)*cosk

p(5)*sumes(10)-p(2)*cosk*sumes(1)+p(3)*sink*sumes(5)

%Calcula el sumatori 

% end 

function f=model_linial(x,y,x0,y0,sumes,alfa) %Cal definir

   p=parametres(alfa,sumes);

   cosk=cos(p(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul.

   sink=sin(p(1)); 

   ka=p(2)*cosk; %precalcula termes per accelerar càlcul.

   kb=p(3)*sink; 

   kc=p(3)*cosk; 

   kd=p(2)*sink; 

   d2=(p(4)+x0*ka-y0*kb-x).^2+(p(5)+y0*kc+x0*kd

entre estimat i detectat 

   f=sum(d2); %Calcula el sumatori
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% function f=model_linial(sumes,alfa) %Cal definir-la per a un fotograma !!!!

%     cosk=cos(alfa); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul.

%     p=parametres(alfa,sumes); 

mes(13)*p(4)^2+sumes(13)*p(5)^2+p(2)^2*sumes(2)+p(3)^2*sumes(6)+sumes(11)+sumes(12)+

2*(p(2)*(p(4)*cosk+p(5)*sink)*sumes(2)+p(3)*(p(5)*cosk-p(4)*sink)*sumes(6)

p(2)*cosk*sumes(1)+p(3)*sink*sumes(5)-p(3)*cosk*sumes(8)

function f=model_linial(x,y,x0,y0,sumes,alfa) %Cal definir-la per a un fotograma !!!!

p=parametres(alfa,sumes); 

cosk=cos(p(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul.

ka=p(2)*cosk; %precalcula termes per accelerar càlcul. 

x).^2+(p(5)+y0*kc+x0*kd-y).^2;  % Calcula vector de distancies al quadrat 

sum(d2); %Calcula el sumatori 
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la per a un fotograma !!!! 

%     cosk=cos(alfa); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul. 

mes(13)*p(4)^2+sumes(13)*p(5)^2+p(2)^2*sumes(2)+p(3)^2*sumes(6)+sumes(11)+sumes(12)+

p(4)*sink)*sumes(6)-p(4)*sumes(9)-

p(3)*cosk*sumes(8)-p(2)*sink*sumes(4)); 

la per a un fotograma !!!! 

cosk=cos(p(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul. 

y).^2;  % Calcula vector de distancies al quadrat 
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end 

 

function index=Chauvenet(x,y,x0,y0,p) % Aplica el criteri de Chauvenet a 2 sigma

    n=size(x,1); % determina el nombre de punts experimentals.

    cosk=cos(p(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per

    sink=sin(p(1)); 

    ka=p(2)*cosk; %precalcula termes per accelerar càlcul.

    kb=p(3)*sink; 

    kc=p(3)*cosk; 

    kd=p(2)*sink; 

    d2=(p(4)+x0*ka-y0*kb-x).^2+(p(5)+y0*kc+x0*kd

entre estimat i detectat 

    d=sqrt(d2);     % Calcula vector de distancies entre estimat i detectat

    sigma=sqrt(sum(d2)/n);  % Calcula desviacio tipica de les distancies.

    maxi=abs(icdf('Normal',1/(2*n),0,sigma));    % Calcula distancia maxima asumible p

    index=find(d<maxi); % Busca punts bons

end 

 

function sumes=sumatoris(x,y,x0,y0) 

    sumes=zeros(13,1); 

    sumes(13)=size(x,1); % determina el nombre de punts experimentals.

    for i=1:sumes(13) 

        sumes(1)=sumes(1)+x(i)*x0(i);  

  

  

function index=Chauvenet(x,y,x0,y0,p) % Aplica el criteri de Chauvenet a 2 sigma 

n=size(x,1); % determina el nombre de punts experimentals. 

cosk=cos(p(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul.

ka=p(2)*cosk; %precalcula termes per accelerar càlcul. 

x).^2+(p(5)+y0*kc+x0*kd-y).^2;  % Calcula vector de distancies al quadrat 

d=sqrt(d2);     % Calcula vector de distancies entre estimat i detectat 

sigma=sqrt(sum(d2)/n);  % Calcula desviacio tipica de les distancies. 

maxi=abs(icdf('Normal',1/(2*n),0,sigma));    % Calcula distancia maxima asumible per Chauvenet

index=find(d<maxi); % Busca punts bons 

sumes(13)=size(x,1); % determina el nombre de punts experimentals. 

 % Sumatori de X per Xo 

 Annexos 

 

accelerar calcul. 

y).^2;  % Calcula vector de distancies al quadrat 

er Chauvenet 
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        sumes(2)=sumes(2)+x0(i); 

        sumes(3)=sumes(3)+x0(i)*x0(i); 

        sumes(4)=sumes(4)+y(i)*x0(i);

        sumes(5)=sumes(5)+x(i)*y0(i);

        sumes(6)=sumes(6)+y0(i);

        sumes(7)=sumes(7)+y0(i)*y0(i);

        sumes(8)=sumes(8)+y(i)*y0(i);

        sumes(9)=sumes(9)+x(i);

        sumes(10)=sumes(10)+y(i);

        sumes(11)=sumes(11)+x(i)*x(i);        % Sumatori de X^2

        sumes(12)=sumes(12)+y(i)*y(i);        % Sumatori de Y^2

    end 

%% Versió compacte d'escriptura. Comparar velocitats.

%     sumes=zeros(13,1); 

%     sumes(1)=dot(x,x0); % 

%     sumes(2)=sum(x0);   

%     sumes(3)=dot(x0,x0); 

%     sumes(4)=dot(y,x0); % Sumatori de Y per Xo

%     sumes(5)=dot(x,y0); % Sumatori de X per Yo

%     sumes(6)=sum(y0);  

%     sumes(7)=dot(y0,y0);

%     sumes(8)=dot(y,y0); % Sumatori de Y per Yo

Influència del brunyit en les propietats mecàniques de l’acer ST37  

  

sumes(2)=sumes(2)+x0(i);   % Sumatori de Xo 

sumes(3)=sumes(3)+x0(i)*x0(i);  % Sumatori de Xo^2 

sumes(4)=sumes(4)+y(i)*x0(i); % Sumatori de Y per Xo 

sumes(5)=sumes(5)+x(i)*y0(i); % Sumatori de X per Yo 

sumes(6)=sumes(6)+y0(i);  % Sumatori de Yo 

sumes(7)=sumes(7)+y0(i)*y0(i); % Sumatori de Yo^2 

sumes(8)=sumes(8)+y(i)*y0(i); % Sumatori de Y per Yo 

sumes(9)=sumes(9)+x(i);  % Sumatori de X 

sumes(10)=sumes(10)+y(i);  % Sumatori de Y 

sumes(11)=sumes(11)+x(i)*x(i);        % Sumatori de X^2 

sumes(12)=sumes(12)+y(i)*y(i);        % Sumatori de Y^2 

%% Versió compacte d'escriptura. Comparar velocitats. 

 

% Sumatori de X per Xo 

 % Sumatori de Xo 

%     sumes(3)=dot(x0,x0);  % Sumatori de Xo^2 

% Sumatori de Y per Xo 

% Sumatori de X per Yo 

 % Sumatori de Yo 

sumes(7)=dot(y0,y0); % Sumatori de Yo^2 

% Sumatori de Y per Yo 
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%     sumes(9)=sum(x);  % Sumatori de X

%     sumes(10)=sum(y);  % Sumatori de Y

%     sumes(11)=dot(x,x); % Sumatori de X^2

%     sumes(12)=dot(y,y); % Sumatori de Y

%     sumes(13)=size(x,1); % determina el nombre de punts experimentals.

end 

 

function p=parametres(alfa,sumes) 

    p(1)=alfa; 

    cosk=cos(p(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul.

    sink=sin(p(1)); 

    p(2)=((sumes(13)*sumes(1)-sumes(2)*sumes(9))*cosk+(sumes(13)*sumes(4)

sumes(2)*sumes(10))*sink)/(sumes(13)*sumes(3)

    p(3)=((sumes(13)*sumes(8)-sumes(6)*sumes(10))*cosk

sumes(6)*sumes(9))*sink)/(sumes(13)*sumes(7)

    p(4)=(sumes(9)-p(2)*cosk*sumes(2)+p(3)*sink*sumes(6))/sumes(13);

    p(5)=(sumes(10)-p(3)*cosk*sumes(6)

end 

  

  

  

% Sumatori de X 

% Sumatori de Y 

% Sumatori de X^2 

% Sumatori de Y^2 

%     sumes(13)=size(x,1); % determina el nombre de punts experimentals. 

cosk=cos(p(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul.

sumes(2)*sumes(9))*cosk+(sumes(13)*sumes(4)-

sumes(2)*sumes(10))*sink)/(sumes(13)*sumes(3)-sumes(2)^2); 

sumes(6)*sumes(10))*cosk-(sumes(13)*sumes(5)-

sumes(6)*sumes(9))*sink)/(sumes(13)*sumes(7)-sumes(6)^2); 

p(2)*cosk*sumes(2)+p(3)*sink*sumes(6))/sumes(13); 

p(3)*cosk*sumes(6)-p(2)*sink*sumes(2))/sumes(13); 
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cosk=cos(p(1)); % precalcula el producte de funcions trigonométriques per accelerar calcul. 
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B7. Genera_corba_traccio

% Llegeix deformacions X, Y i tensiÃ³
% Genera corba de tracciÃ³ 
 
%% Millores de la versiÃ³:
% (18-01-24) 
% Llegeix la seccio del fitxer*
% Sino la demana i la graba al fitxer.
% 
% (16-03-09) 
% Llegeix ex i ey com a primeres variables.
 
%% Versio: 24 de gener de 2018
 
 
function [corba_traccio]=genera_corba_traccio(ex,ey,forca,V_freq);
 
%load data in case you did not load it into workspace yet
    if exist('videox')==0 
        if exist('./Procesat video/deformacions.txt')
videoxname='./Procesat video/deformacions.txt';
else   
            [videoxname,Pathvideox] = uigetfile('*.txt','Open deformacions.txt');
            if videoxname==0
                disp('You did not select a file!')
                return 
            end 
            cd(Pathvideox); 
        end 
        kk=importdata(videoxname,' ');
ex=kk.data(:,1); 
        ey=kk.data(:,2); 
end 
    %define the size of the data set
N=size(ex); 
    N=N(1); 
    % Assigna freqÃ¼Ã¨ncia de video de HD si no en rep cap
if exist('V_freq')==0 
        V_freq=59.94006; 
    end 
 
    % Llegeix forÃ§a 
    if exist('forca')==0 
        [Dades10name,PathDades10] = uigetfile('*.asc','Open CATMAN file');
        if Dades10name==0
            disp('You did not select a file!')
            return 
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B7. Genera_corba_traccio 

% Llegeix deformacions X, Y i tensiÃ³ 
% Genera corba de tracciÃ³ convencional 

%% Millores de la versiÃ³: 

% Llegeix la seccio del fitxer*-metro.txt si hi es. 
% Sino la demana i la graba al fitxer. 

% Llegeix ex i ey com a primeres variables. 

%% Versio: 24 de gener de 2018 

[corba_traccio]=genera_corba_traccio(ex,ey,forca,V_freq); 

%load data in case you did not load it into workspace yet 

if exist('./Procesat video/deformacions.txt') 
videoxname='./Procesat video/deformacions.txt'; 

[videoxname,Pathvideox] = uigetfile('*.txt','Open deformacions.txt');
if videoxname==0 

disp('You did not select a file!') 

ta(videoxname,' '); 

%define the size of the data set 

% Assigna freqÃ¼Ã¨ncia de video de HD si no en rep cap 

[Dades10name,PathDades10] = uigetfile('*.asc','Open CATMAN file');
 

disp('You did not select a file!') 
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[videoxname,Pathvideox] = uigetfile('*.txt','Open deformacions.txt'); 

[Dades10name,PathDades10] = uigetfile('*.asc','Open CATMAN file'); 
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        end 
        cd(PathDades10); 
        Dades10=llegeix_catman(Dades10name); % Ja inverteix la ForÃ§a
    end 
 
    %define the size of the data set 
N_forca=size(Dades10); 
    N_forca=N_forca(1); 
 
    % Converteix la matriu en vectors 
    F_t=Dades10(1:N_forca,1); 
    Forca=Dades10(1:N_forca,2);  
clear Dades10; 
 
    % Demana la secciÃ³ i la primera dada de for
    seccio = llegeix_seccio(); 
    F_inici = llegeix_inici_forca(); 
 
    % Genera la base de temps del video i en calcula la tensiÃ³.
    % TambÃ© grava les dades. 
    kkllarg=size(Dades10name); 
fitxersortida=strcat(Dades10name(1:(kkllarg(2)
    fitxerid=fopen(fitxersortida,'w+'); 
fprintf(fitxerid,'%s \t%s \t%s \t%s \n','ex','ey','s (MPa)','t (s)');
v_temps=zeros(N,1);sigma=zeros(N,1);
j=F_inici;F_t_i=F_t(F_inici); 
    F_temps=F_t-F_t_i; 
for i=1:N 
        v_temps(i)=(i-1)/V_freq; 
        while F_temps(j)<=v_temps(i) 
            j=j+1; 
        end 
        sigma(i)=(Forca(j-1)+(Forca(j)-Forca(j
1)))/seccio; 
        fprintf(fitxerid,'%f \t%f \t%f \t%f 
    end 
    % Tanca tot 
    fclose(fitxerid); 
    close all; 
    clear ; 
end 
 
function [seccio]=llegeix_seccio() 
metro=dir('*-metro.txt'); 
    if length(metro)==1 
            file10 = fopen(metro(1).name,'r','ieee
            textscan(file10, '%s', 1,'Delimiter', '
            seccio=fscanf(file10,'%f',1);                                                 % Llegeix seccio

  

  

Dades10=llegeix_catman(Dades10name); % Ja inverteix la ForÃ§a 

 

% Demana la secciÃ³ i la primera dada de for 

% Genera la base de temps del video i en calcula la tensiÃ³. 

fitxersortida=strcat(Dades10name(1:(kkllarg(2)-4)),'-corba-cor.txt'); 

n','ex','ey','s (MPa)','t (s)'); 
v_temps=zeros(N,1);sigma=zeros(N,1); 

Forca(j-1))*(v_temps(i)-F_temps(j-1))/(F_temps(j)-F_t

t%f \n',ex(i),ey(i),sigma(i),v_temps(i)); 

file10 = fopen(metro(1).name,'r','ieee-be');                                      % Obre arxiu de metrologia
textscan(file10, '%s', 1,'Delimiter', '\t',  'ReturnOnError', false);       % Salta 1 lï¿½nia
seccio=fscanf(file10,'%f',1);                                                 % Llegeix seccio 

 Annexos 

 

F_temps(j-

be');                                      % Obre arxiu de metrologia 
t',  'ReturnOnError', false);       % Salta 1 lï¿½nia 
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fclose(file10);                                                             % Tanca arxiu Cadman
        else 
answer =  inputdlg({'SecciÃ³ de la prov
seccio = str2double(cell2mat(answer(1,1)));
clear answer; 
metro=dir('*-sincro.txt'); % Busca nom de la mostra
            if length(metro)==1
                metro=strcat(metro(1).name(1:end
metrologia 
                fitxerid=fopen(metro,'w+');
                fprintf(fitxerid,'%s 
                fprintf(fitxerid,'%f 
fclose(fitxerid); 
end 
    end 
end 
 
function [F_inici]=llegeix_inici_forca()
    sincro=dir('*-sincro.txt');
    if length(sincro)==1 
kk=importdata(sincro(1).name,'',16); %llegeix el dada d'inici de l'assaigs
            F_inici=kk(1).data;
        else 
            answer =  inputdlg({'Numero de dada
temps',1,{'1'}); 
F_inici = str2num(cell2mat(answer(1,1)));
clear answer; 
    end 
end 
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fclose(file10);                                                             % Tanca arxiu Cadman 

answer =  inputdlg({'SecciÃ³ de la proveta en mmÂ² ?'},'CÃ lcul de tensions',1,{'1'});
seccio = str2double(cell2mat(answer(1,1))); 

sincro.txt'); % Busca nom de la mostra 
if length(metro)==1 

metro=strcat(metro(1).name(1:end-10),'metro.txt'); % Genera nom del fitxer de 

fitxerid=fopen(metro,'w+'); 
fprintf(fitxerid,'%s \n','SecciÃ³ de la proveta en mmÂ² :'); 
fprintf(fitxerid,'%f \n',seccio); 

[F_inici]=llegeix_inici_forca() 
sincro.txt'); 

kk=importdata(sincro(1).name,'',16); %llegeix el dada d'inici de l'assaigs 
F_inici=kk(1).data; 

answer =  inputdlg({'Numero de dada de forÃ§a de l''inici de l''assaigs ?'},'Sincronisme de 

F_inici = str2num(cell2mat(answer(1,1))); 
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lcul de tensions',1,{'1'}); 

% Genera nom del fitxer de 

 

de forÃ§a de l''inici de l''assaigs ?'},'Sincronisme de 


