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ABSTRACT 

 

This work is developed in the context of the project Study on the role of ankle ligaments in bone 
stability of the Department of Strength of Materials and Structural Engineering, in the ETSEIB. The 
aim of this project is to study with accuracy the movements of the tibia and talus, bones located 
in the lower extremities, depending on the injury that the ligament that joins them may have 
suffered. 

In order to achieve this final objective, this work offers the procedures and tools needed to 
measure the displacements in 3 dimensions of the components or structures to be analysed. These 
tools are mainly two cameras, set up as a stereo system, and the GOM Correlate system, used to 
calibrate the cameras and to be able to determine the displacement between images by means of 
measurement points. Using a mechanical system formed by a metallic structure and a spherical 
joint, the movement of the aforementioned bones will be simulated, with the aim of achieving an 
accuracy of less than one tenth of a millimetre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

RESUMEN 

 

Este trabajo se desarrolla en el contexto del proyecto Estudio sobre la función de los ligamentos 
del tobillo en la estabilidad del hueso del Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras 
de la Ingeniería, en la ETSEIB. En este proyecto se pretende estudiar con precisión los movimientos 
de la tibia i el astrágalo, huesos situados en las extremidades inferiores de los seres humanos, en 
función de la lesión que pueda haber sufrido uno de los ligamentos que los une. 

Para poder alcanzar este objetivo final, en este trabajo se ofrecen los procedimientos y las 
herramientas necesarias para medir con precisión los desplazamientos en 3 dimensiones, de los 
componentes o estructuras a analizar. Estas herramientas son, principalmente, dos cámaras, 
formando un sistema estéreo, y el sistema GOM Correlate, empleado para calibrar las cámaras y 
poder determinar el desplazamiento entre imágenes mediante puntos de medida. Mediante un 
sistema mecánico formado por una estructura metálica y una rótula esférica se simulará el 
movimiento de los huesos mencionados, con el objetivo de alcanzar una precisión en la medida 
inferior a la décima de milímetro.  
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RESUM 

 

Aquest treball es desenvolupa en el context del projecte Estudi sobre la funció dels lligaments del 
turmell en l’estabilitat de l’os del Departament de Resistència de Materials i Estructures a 
l’Enginyeria, en l’ETSEIB. En el projecte es pretén estudiar amb precisió els moviments de la tíbia i 
l’astràgal, ossos situats en les extremitats inferiors dels éssers humans, en funció de la lesió que 
pateix un dels lligaments que els uneix. 

Per poder arribar a aquest objectiu final, en aquest treball s’ofereixen els procediments i les eines 
necessàries per mesurar amb precisió desplaçaments en 3 dimensions, dels components o 
estructures a analitzar. Aquestes eines són, principalment, dues càmeres, formant un sistema 
estèreo, i el sistema GOM Correlate, emprat per a calibrar les càmeres i poder determinar el 
desplaçament entre imatges mitjançant punts de mesura. Mitjançant un sistema mecànic format 
per una estructura metàl·lica i un ròtula esfèrica es simula el moviment dels ossos esmentats, amb 
l’objectiu d’assolir una precisió en la mesura inferior a la dècima de mil·límetre. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El sistema locomotor humà està format pels sistemes osteoarticular i muscular, que permeten 
realitzar uns moviments determinats. En concret, el sistema osteoarticular està format per ossos, 
articulacions i lligaments [1]. Les articulacions del cos humà estan subjectes mitjançant els 
lligaments, de tal forma que els seus moviments estan limitats i, en certa manera, controlats. Quan 
un lligament qualsevol pateix una lesió, el moviment de l’ós resta descontrolat, més alliberat. 

Hi ha diferents nivells de lesió o afectació d’un lligament, en funció del grau de trencament del 
teixit, permetent al propi lligament recuperar-se i regenerar-se per si sol, o bé requerint d’una 
operació quirúrgica, implicant així un temps de recuperació més elevat. No obstant, si es decideix 
no operar i es pateix una recaiguda, el temps de recuperació pot ser encara més elevat, fet molt 
perjudicial si es tracta del cas d’una esportista. 

En aquest projecte s’oferiran les eines necessàries per poder avaluar els diferents llindars possibles 
d’afectació del lligament, per decidir si cal o no operar, explorant amb precisió els diferents 
moviments que té l’os mateix en funció del grau de lesió d’un lligament.  

Partint de l’estudi d’estructures de caràcter mecànic, simulant el moviment físic d’un os, i la 
inspecció dels moviments aplicats sobre aquestes estructures mitjançant dues càmeres, es 
pretendrà crear les bases per, en un futur, traslladar el procediment a la inspecció del moviment 
d’ossos reals. Així conflueixen en aquest projecte conceptes propis de les Enginyeries de 
Telecomunicacions, en concret de Sistemes Audiovisuals, i de Biomecànica [2]. 

Amb les imatges capturades s’usarà el programari GOM Correlate [3], idoni per inspeccionar amb 
precisió els moviments o deformacions efectuats sobre una estructura o objecte qualsevol a 
avaluar.  

Per comprovar la fiabilitat del procediment seguit es realitzaran un conjunt de proves, comparant 
les mesures obtingudes amb el programari GOM amb les de Ground Truth, és a dir la mesura de 
desplaçament real. L’objectiu principal serà no superar un llindar d’error comès entre ambdues 
mesures, per tal de garantir la precisió del setup configurat. 

El desenvolupament pràctic d’aquest projecte es durà a terme al Departament de Resistència de 
Materials i Estructures a l’Enginyeria, en l’ETSEIB, sota la co-direcció del professor Francesc Roure, 
a banda de la direcció del projecte per part del professor i tutor Josep R. Casas. Les tasques que es 
desenvoluparan en aquest treball, doncs, formen part del projecte “Estudi sobre la funció dels 
lligaments del turmell en l’estabilitat de l’os”, en col·laboració amb la Facultat de Medicina del 
Campus Universitari de Bellvitge. 

Per mesurar els desplaçaments, els traumatòlegs empraran marcadors que es desplaçaran 
solidàriament amb els ossos, de manera que el desplaçament de l'os sigui equivalent al del 
marcador. En aquest context, l'objectiu d'aquest projecte és mesurar amb la màxima precisió el 
desplaçament d'un marcador en 3D. 
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1.1. Objectius del projecte 

Els objectius d’aquest projecte són els següents: 

 

1. Entendre i aprendre el funcionament del programari GOM Correlate [4]. 
2. Calibrar correctament una càmera per tal de poder garantir que les mesures posteriors són 

precises.  
3. Realitzar una mesura sobre un objecte qualsevol, validant en concret un desplaçament en 

el pla d’eixos X-Y. 
4. Ser capaç de repetir el procediment descrit en els punts 2 i 3, ara mitjançant l’ús de dues 

càmeres, podent validar així una mesura de profunditat. 
5. Traslladar el procediment descrit en el punt 4 en l’entorn on es mesuraran els moviments 

dels ossos. 
6. Comparar el resultats obtinguts entre diferents entorns, i extreure’n les oportunes 

conclusions. 
7. Assolir una precisió de mesura de 0,1 mm en l’entorn del banc de precisió, pas previ a 

l’entorn del banc biomecànic, el definitiu.  
 

Més endavant, en l’apartat de les conclusions, es farà una revisió dels Objectius fixats en aquest 
apartat, i si s’han o no assolit en funció dels resultats exposats.  D’altra banda, en l’Annex 1 es 
presenta la planificació d’aquest projecte per tal d’assolir els objectius plantejats anteriorment.  
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2. Antecedents i Eines 

2.1. Hardware 

Els elements de hardware a destacar d’aquest projecte són les càmeres, el trípode, els dos bancs 
de treball de cada entorn i el tauler de calibració. 

 

2.1.1. Models càmeres 

El model de les dues càmeres és el IDS UI-3200SE [5], i té les següents especificacions: 

 4104x3006 (12,34 MPix). 

 24.0 fps.  
 Sony IMX304 1.1” CMOS. 
 USB 3.1 Gen. 1.  

Les lents tenen una distància focal fixa de 50 mm. Durant la realització dels experiments la 
configuració de les càmeres serà la següent, per tal d’obtenir millors imatges per al procés de 
calibració i de mesura: 

 Frames per second: 2.0. 
 Source gain: 0. 
 Gamma factor: 1.0.  

Fixem el paràmetre d’imatges per segon a un valor baix per mantenir estable la imatge, i eliminem 
el guany, ja que no és necessari amplificar amb aquest valor d’imatges per segon; finalment fixem 
el factor gamma a 1.0, de manera que no realitzem una amplificació dels valors foscos de la imatge. 
Aquesta configuració forma part del procediment d’assaig del departament, i per tant serà 
implementat en les proves que es realitzaran en el transcurs d’aquest treball. 

 

2.1.2. Calibració càmeres 

El procés de calibració d’una o mes càmeres és un procés imprescindible per tal d’obtenir les 
mesures d’una escena qualsevol, a partir de la captura d’un seguit d’imatges de la mateixa.  

Sobre les imatges capturades pels sensors, podem prendre mesures de desplaçament en píxels 
(sobre el pla de projecció de la imatge), però es pretén disposar de mesures mètriques en l'escena 
real. El procés de cal·libració serveix, doncs, per a obtenir els paràmetres de la projecció geomètrica 
de l'escena en la imatge de píxels (distància focal, geometria de l'eix òptic respecte del sensor). 
Aquests paràmetres permeten convertir les mesures de desplaçament en píxels a desplaçaments 
en unitats de longitud sobre l'escena. 

Com ja s’ha expressat en els Objectius del Projecte, es requerirà una precisió elevada en les 
mesures, de manera que la fase de calibració pren molta importància. La precisió en les mesures 
obtingudes a posteriori serà, doncs, proporcional a la precisió assolida en el procés de calibració.  

Amb les càmeres es projectarà una escena 3D en un pla d’imatge 2D. Pel cas d’una càmera simple 
i ideal, la projecció en el pla d’imatge té una geometria perfectament definida, de tal forma que 
les rectes que conformen l’escena, en 3D, es projecten en rectes en el pla d’imatge 2D, i les rectes 
paral·leles es projecten en feixos de rectes que conflueixen en un mateix punt. Aquest punt és el 
denominat punt de fuga, i s’esdevé com a conseqüència de la perspectiva de la projecció. 
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Figura 1: Tauler de calibració proporcionat per GOM. 

La projecció originada no és perfecta, i per tant s’ha de corregir. Mitjançant la projecció d’un 
objecte del qual se’n coneixen la geometria i les dimensions, denominat tauler de calibració, 
s’estimen els paràmetres que defineixen la projecció de la càmera , esmentats anteriorment. 

Aquests paràmetres són de 3 tipus: 

 De distorsió, els quals estimen la distorsió que s’introdueix pel sistema òptic.  
 Intrínsecs de la càmera, que són propis de la geometria del sensor. 
 Extrínsecs, relacionats amb la posició de la mateixa càmera, en relació a l’escena 3D.  

El procés en què s’estimen aquest conjunt de paràmetres es realitza a partir  d'unes imatges del 
tauler de calibració capturades amb les càmeres. A aquest procediment se’l denomina “calibració 
de les càmeres”. 

No existeix un procediment únic per realitzar aquesta calibració [6]. Un dels procediments seguits 
en l’inici d’aquest treball per tal d’aprendre i entendre els conceptes descrits va ser l’exemple 
d’implementació d’una calibració usant Matlab, de Jean-Yves Bouguet [7].  

En el context del treball que es desenvoluparà, però, aquest procediment serà parcialment 
automàtic: seguint les indicacions del programari GOM es capturen les imatges del tauler de 
calibració, i s’introdueixen posteriorment en el sistema per tal que el programa les processi i 
n’extregui els paràmetres esmentats. 

El tauler de calibració usat en aquest projecte és el proporcionat per GOM Correlate, adquirit pel 
Departament de Resistència de Materials prèviament a l’inici d’aquest treball.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Bancs i espais de treball 

A l’hora de realitzar els procediments de calibració de les càmeres i mesura de desplaçaments s’ha 
de garantir que la posició de les càmeres és sempre la mateixa, tant en l’espai com el punt al que 
apunten. Per fer-ho s’usarà un trípode, en les proves inicials, i els bancs de treball més endavant. 
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Figura 2: Trípode usat per les primeres proves (esquerra). Ampliació sobre 

les càmeres (dreta). 

Figura 3: Banc de treball de precisió, amb el tauler de calibració (esquerra). 
Perspectiva de les càmeres, en una prova 3D (dreta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En les següents proves es passarà a treballar en els bancs de treball, buscant augmentar la precisió 
en el procediment i en els resultats obtinguts. En primer lloc es treballarà en el banc de precisió, 
mostrat a la figura 3, on es pot apreciar el posicionament de les càmeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment es treballarà en el darrer entorn de treball, el banc biomecànic: 
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Figura 5: Mesuradors utilitzats en els 3 eixos de mesura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per corroborar la precisió del sistema de mesura en GOM del desplaçament que es realitza en 
l’objecte o estructura avaluats caldrà disposar d’una mesura real (Ground Truth). En cadascun dels 
3 casos descrits anteriorment s’obtindrà la mesura de Ground Truth d’una manera diferent: 

 En les proves realitzades amb el trípode s’usarà un regle mil·limetrat.  

 En les proves realitzades en el banc de treball de precisió s’usaran uns mesuradors de 
desplaçament, com es mostren a la figura 5. La seva precisió és de centèsimes de 
mil·límetre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es disposarà d’un total de 3 mesuradors, un per cada eix de mesura . 

 Finalment, en les proves realitzades en el banc de treball biomecànic, s’emprarà un 
captador de desplaçament potenciomètric, mostrat en la següent figura.  

 

 

 

 

Figura 4: Banc de treball en l'entorn biomecànic (esquerra). Punt de vista de les càmeres, instal·lades en el 
banc biomecànic (dreta). 
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Figura 6: Mesurador utilitzat en l'entorn biomecànic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot comprovar en l’anterior figura, en aquest cas sols es disposarà d’un mesurador, i per 
tant la mesura obtinguda serà el mòdul del vector desplaçament. Mitjançant l’ús de fórmules 
trigonomètriques es calcularà quin és el valor per a cada component.  

 

2.2. Software 

Per la part de software, en destaquem el sistema d'adquisició, calibració i control de les càmeres, 
així com el processament i anàlisi posterior de les imatges mitjançant el programari GOM, ja 
esmentat. 
 

2.2.1. Sistema GOM 

GOM Correlate és un software dissenyat per inspeccionar i mesurar distàncies de desplaçaments 
o estudiar deformacions aplicades sobre estructures [8] [9]. En funció de quina sigui la tasca es tria 
una opció (eina d’inspecció) o una altra (eina de deformacions). En aquest treball, però, s’escollirà 
sempre l’eina d’inspecció, ja que no es pretén mesurar deformacions de cap component, sinó en 
els seus desplaçaments. 

L’eina d’inspecció de desplaçaments es basa en buscar correspondències d’un o més punts de 
mesura entre les imatges capturades. Aquests punts poden ser generats automàticament a partir 
de la pròpia textura de l’objecte o bé introduïts manualment pel propi usuari. Més endavant 
s’aportaran més detalls. 

Mitjançant aquest software s’importen les imatges capturades prèviament per a calibrar i mesurar, 
i es generen els corresponents arxius de calibració i mesures de desplaçament mitjançant l’ús de 
marcadors. 
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Figura 7: Sistema de referència definit per  

al projecte. 

3. Metodologia 

3.1. Calibració 

El procés de calibració permet la transformació de les mesures de desplaçament en píxels a unitats 
mètriques. Per procedir en el desenvolupament d’una prova qualsevol necessitem prendre un 
seguit de captures. Les primeres imatges capturades corresponen a les de calibració. El procés de 
calibració és gairebé idèntic, usant GOM, tant en el cas 2D com 3D. Donat que en un inici sols es 
disposava d’una càmera, es va optar per realitzar el procés de calibració de la càmera i mesura del 
desplaçament d’un objecte qualsevol en 2D. Considerant la precisió requerida durant el procés de 
calibració es podrà comprovar que resulta gairebé impossible generar un fitxer de calibració 3D 
usant únicament una càmera.  

Mitjançant el tauler de calibració proporcionat per GOM, mostrat anteriorment en la figura 1, 
seguim el procediment per a calibrar la càmera usada. Els procediments per a calibrar estan també 
indicats pel fabricant, GOM. Amb aquest tauler, i en el cas de la calibració 2D (fem ús d’una sola 
càmera), ens disposem a calibrar-la. En les primers proves usem el trípode com el que es mostra 
en la figura 2, usant solament una càmera. En les imatges de la figura 2, però, s’hi veuen les dues 
càmeres, amb un suport afegit entre les càmeres i el propi trípode per poder fixar-les en el procés 
de calibració i mesures 3D. Els dos procediments a seguir amb el tauler s’exposen en el document 
ANNEX – MANUAL DE CALIBRACIÓ I MESURA DE DESPLAÇAMENTS MITJANÇANT GOM CORRELATE.  

Malgrat que l’etapa en què es processen les imatges de calibració, en GOM, per tal de generar -se 
el fitxer de calibració és automàtic, l’usuari ha de monitoritzar i comprovar que les imatges que 
s’importen, capturades manualment, han servit per generar un fitxer de calibració adequat per a 
les posteriors mesures que s’hi realitzen. Així, en cas d’error, es pot comprovar quina de les imatges 
genera l’hipotètic error, i es procedeix a repetir la captura d’aquelles imatges en concret. D’altra 
banda, si les condicions del setup en l’entorn de treball són les adequades (eixos correctament 
alineats i bona mesura de Ground Truth), l’obtenció d’una mesura d’error baixa, resultant de la 
comparació entre la de GOM i la mesura real, validarà el procés de calibració implementat per part 
de l’usuari i, en definitiva, el procediment que s’ha seguit.  

En la següent figura s’especifiquen la direcció i sentit dels eixos de mesura respecte el pla de la 
imatge, protagonistes al llarg de tot aquest treball i esmentats amb freqüència.  
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Com s’ha esmentat anteriorment, un cop s’han capturat el conjunt de les imatges mostrades en 
l’Annex (Manual), s’introdueixen al programari GOM i en processa la calibració. En la següent figura 
es mostra l’únic resultat de la calibració que GOM proporciona, ja que l’arxiu resultant està 
codificat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu consisteix en obtenir un valor en el paràmetre Calibration deviation baix, proper als 0 
píxels, per tal que les mesures que es facin a posteriori amb aquest fitxer de calibració siguin 
precises i puguin corroborar el desplaçament real. Aquest valor és una validació de la calibració 
que fa GOM del seu propi procés automàtic de calibració, mitjançant la reprojecció de la posició 
estimada en l'escena dels punts de referència detectats al tauler mitjançant els paràmetres de 
distorsió i calibració que s’han estimat. Més endavant s’exposen les consideracions per mesurar el 
desplaçament real (Ground Truth).  

Notem que ara, a diferència del fitxer de calibració generat en 2D (figura 8), es presenta un resum 
dels paràmetres de calibració (figura 9), i no tots els paràmetres detallats. Tornem a fixar-nos en la 
desviació, expressada en píxels o en mm (paràmetres Calibration deviation i Scale deviation). Quan 
el sistema està calibrat, el valor Scale deviation ens indica que l’error en la mesura, si s’utilitzés el 
tauler de calibració, seria de 0,018 mm. Recordem que aquests valors són el resultat de la 
reprojecció de la posició estimada del tauler mitjançant els paràmetres estimats durant el procés 
de calibració. 

Figura 8: Fitxer de calibració corresponent a 
una prova 2D. 
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Idealment els valors ressaltats de l’anterior figura s’haurien d’obtenir per  sota d’uns llindars 
definits per GOM (0,050 píxels,  0,021 mm), per induir així el mínim error en el posterior procés de 
mesura. No obstant, tenint en compte la precisió requerida en el projecte (de 0,1 mm), sobrepassar 
el llindar de desviació de 0,021 mm no serà crític per la validació de les mesures. En l’apartat de 
resultats es podrà verificar aquesta hipòtesi, comparant adientment els valors de Ground Truth i 
GOM.  

 

3.2. Banc de precisió 

Un cop realitzats alguns tests mitjançant el trípode, les següents proves es realitzaran en el banc 
de treball de precisió (presentat anteriorment en la figura 3), on es podrà mesurar amb elevada 
precisió quins són els desplaçaments reals de l’objecte mesura  (Ground Truth), que es pretén 
corroborar a continuació a GOM. Aquest banc esdevindrà el pas previ per poder passar al banc 
definitiu, en l’entorn biomecànic, on es mesuraran els moviments d’una estructura mecànica 
similar als ossos.  

Les càmeres se situen a una distància d’1,3 metres del tauler, distància a la qual es garanteix un 
bon visionat dels punts que el conformen. A continuació se’n mostra un exemple: una de les 
captures obtingudes en el procés de calibració, amb les càmeres a la distància esmentada, en la 
posició que s’observa en la figura número 3. 

 

 

Figura 9: Fitxer de calibració 
corresponent a una prova 3D. 
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Figura 11: Banc de treball biomecànic (esquerra). Estructura mecànica a avaluar (dreta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta  distància ofereix un bon visionat del conjunt de punts del tauler en la seva totalitat, tal i 
com s’indica per GOM per poder calibrar exitosament. No obstant, més endavant , es tractarà 
d’esbrinar quin és el total de punts necessaris per poder calibrar exitosament, número inferior a la 
totalitat de punts del tauler. El motiu es deu a que en el banc de treball biomecànic, presentat en 
el següent subapartat, no es podran situar les càmeres a una distància tant gran. 

En aquest banc de treball es disposa d’un total de 3 mesuradors de precisió, un per cada eix de 
mesura. Es presentaran més endavant (apartat de Resultats) algunes proves que ens han permès 
calibrar i mesurar correctament en GOM, inicialment mesurant en el pla X-Y. Per poder extreure 
les conclusions definitives i poder passar a l’entorn del banc biomecànic, però, s’usaran els 3 
mesuradors per mesurar en cadascun dels 3 eixos, i no únicament en un o dos. Els mesuradors 
esmentats s’han presentat anteriorment en la figura 5. 

 

3.3. Banc biomecànic 

Aquest entorn esdevindrà el darrer d’aquest projecte,  dissenyat per poder treballar i analitzar els 
moviments dels ossos amb més facilitat. En aquest projecte, però, s’analitzarà la fiabilitat del 
procediment seguit avaluant una estructura mecànica com la que es mostra en la següent figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Tercera imatge del procés de 
calibració, càmera esquerra. 
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Figura 12: Exemple de visualització de 
dades en l'interfície LabView. 

En aquest banc de treball es disposa d’un únic mesurador de desplaçament, a partir del qual 
s’extraurà la mesura de desplaçament de Ground Truth, presentat anteriorment en la figura 6. En 
el següent apartat s’exposarà la relació entre la mesura que ofereix el captador i la mesura que es 
farà en GOM.  

Al tractar amb un mesurador potenciomètric, la mesura de desplaçament de Ground Truth s’haurà 
de visualitzar usant un programa intermediari: LabView. Mitjançant una interfície gràfica es 
visualitzarà en temps real el desplaçament que s’imposarà sobre la barra, a més de l’angle que 
descriu la mateixa respecte la vertical, un cop s’ha exercit el moviment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Punts de mesura 

El conjunt de desplaçaments que s’avaluaran en el programari GOM es realitzaran mitjançant 
punts de mesura, o marcadors. En diferenciarem 3 tipus: 

 Els aleatoris, proposats per GOM automàticament en funció del contrast dels píxels d’una 
imatge. 

 Els reals, marcats sobre el material o objecte avaluat per tal de ser identificat més endavant 
a GOM. 

 Els virtuals, elegits durant el procés de mesura dels desplaçaments dins el GOM.  Aquests 
seran dissenyats i situats manualment sobre el propi material, per facilitar la identificació 
dels punts de mesura en GOM. En aquest cas no s’alterarà l’estat dels objectes o 
estructures analitzats. 

 

En les primeres proves els punts seran aleatoris, doncs l’objectiu d’aquestes serà comprovar que 
es pot calibrar i mesurar correctament. Com hem explicat anteriorment, i en cas que s’arribés a 
treballar amb els ossos, s’haurien d’utilitzar marcadors reals o virtuals, doncs la pròpia naturalesa 
del material dificultaria l’elecció i seguiment entre imatges de punts aleatoris. Per tant  en les 
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proves prèvies a l’entorn biomecànic l’objectiu serà garantir la precisió en les mesures usant 
marcadors reals i virtuals, i poder traslladar aquest procediment precisament al banc biomecànic.  

Un exemple de marcador real és el que es mostra en la següent figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objecte que s’usa en aquest cas és un tub de poliestirè, acolorit amb pintura i sobre el qual es 
marquen alguns punts amb bolígraf. En el test en què s’usa aquest objecte, un cop s’han processat 
les imatges en el programari GOM, es tractarà d’identificar els marcadors reals introduïts per tal 
d’avaluar el desplaçament exercit prèviament sobre el tub.  

Pel que fa al marcador virtual es dissenyen les següents figures circulars, idònies per a ser 
identificades com a punt de mesura segons el fabricant GOM [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas que es treballi amb una sola càmera, és a dir avaluant distàncies de mesura en 2D, i 
suposant que la mesura de la distància entre dos punts es realitza en un pla paral·lel al de la imatge, 
els paràmetres de calibració intrínsecs permeten passar de la mesura de distància en píxels a una 
distància mètrica. S’ha d’assegurar que la mesura es realitza en un pla paral·lel al de la imatge, sinó 
la mesura de Ground Truth no podrà coincidir amb l’obtinguda a GOM. 

Per al cas 3D (treballant amb dues càmeres), en canvi,  la localització d'un mateix punt en les 
imatges de les dues càmeres permet, en una configuració estèreo, mesurar la posició geomètrica 
d'aquest punt 3D (o el seu desplaçament) a partir de la variació de la posició del punt en les dues 
imatges (disparitat estèreo). 

Figura 13: Exemple de marcador real aplicat sobre un material. 

Figura 14: Marcador virtual. 



 

 24 

4. Experiments 

En aquest apartat s’exposen les proves que s’han dut a terme per tal d’assolir l’objectiu de la 
precisió requerida en les mesures obtingudes. Un cop assolit es passa al banc biomecànic en l’etapa 
final d’aquest treball. 

 

4.1. Experiments amb 1 càmera 

Un cop s’ha descrit el procediment per obtenir un fitxer de calibració apte per a mesurar 
posteriorment, haurem de fer els següents passos: incorporar aquest fitxer a GOM i mesurar-hi i 
corroborar les mesures de desplaçament. Inicialment es treballarà amb una sola càmera, mesurant 
desplaçaments en els eixos X i Y, tenint en compte el sistema de referència definit anteriorment a 
la figura 7.  

La primera prova, denominada Prova 2D I (Calibració i Mesura), servirà per aprendre els 
mecanismes de calibració i mesura en GOM. A banda de les 8 imatges capturades que ens 
permetran generar el fitxer de calibració, es capturen també les dues imatges de desplaçament 
mantenint sempre la càmera en la mateixa posició al llarg de tot el procés, mitjançant el trípode. 
Aquestes imatges són la imatge origen, on retirem el tauler de calibració i incorporem un nou 
objecte de mesura, i la de desplaçament, en què desplacem l’objecte una certa distància en els 2 
eixos esmentats, en aquest cas. Les dues imatges de mesura per la primera prova són les següents: 
 

 
A més d’afegir aquestes dues imatges a GOM, s’incorpora també el fitxer de calibració (.calib) 
generat anteriorment (figura 8), i procedim a iniciar la mesura del desplaçament. La següent figura 
número 16 mostra un seguit de punts verds identificats automàticament per GOM, a priori 
identificables també en la següent imatge (la imatge desplaçament), doncs no sempre serà capaç. 
Així doncs es treballarà en aquest test amb els punts de mesura referits anteriorment com a 
aleatoris.  

Per tal que els punts elegits siguin més fàcilment identificables entre les imatges de mesura, és 
recomanable  elegir zones texturitzades, amb un elevat contrast entre els píxels que les conformen; 
és a dir, tenint en compte que les imatges estan representades en l’escala de grisos, un punt 
adequat pot ser aquell que estigui envoltat de píxels d’un valor molt diferent (bé més elevat, bé 
amb menor elevació). 

 

Figura 15: Imatge origen del desplaçament (esquerra). Imatge de desplaçament (dreta). 



 

 25 

Figura 17: Punts seleccionats per calcular les mesures de desplaçament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguint aquest criteri elegim un total de 13 punts, dels quals GOM sols es capaç de reconèixer 10 
en la imatge desplaçada (figura 17, representats com a punts blaus). Si es prefereix disposar de 
més punts reconeguts es pot tornar a iniciar aquest procediment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta oportú comentar la selecció i reconeixement (o no reconeixement) dels punts per part de 
GOM, doncs el que ara és una selecció relativament aleatòria dels punts de mesura, més endavant 
no ho serà, sinó que seran marcadors proposats per l’usuari sobre els objectes i estructures de 
mesura, prèviament definits (els marcadors reals o virtuals, referits anteriorment en l’apartat 2).  

A continuació es mostra el valor del desplaçament que GOM calcula entre els punts de mesura 
definits, mesures que s’expressen en la següent figura en l’escala de mil·límetres.  

 

 

 

Figura 16: Punts avaluables proposats per GOM. 
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Figura 18: Punts seleccionats i taula resum dels valors de mesura obtinguts, en 
mil·límetres. 

Figura 19: Captures per al procés de calibració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mesura real de desplaçament (Ground Truth) equival a 4 cm. Cal tenir en compte que aquesta 
mesura s’ha realitzat amb la precisió que s’ha pogut obtenir usant un regle comú, amb precisió 
mil·limètrica. En aquesta prova el desplaçament en els eixos de l’objecte ha estat exclusivament 
en l’eix X ( d(x,y,z) = (4,0,0) cm ).  

Els resultats obtinguts s’analitzen a l’apartat 5.1.1, on s’avaluen els motius que poden haver 
conduit a adquirir la magnitud d’aquest error.  

A continuació s’inicia la següent prova, denominada Prova 2D II (Mesura), que servirà per avaluar 
la precisió de la mesura amb GOM. En aquesta ocasió es realitzarà la mesura sobre el propi tauler 
de calibració. Tornem a calibrar la càmera repetint el procediment exposat anteriorment, usant el  
tauler. Les 8 imatges capturades es presenten a continuació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a resultat del procés de calibració s’obté el fitxer de calibració que es presenta  en l’apartat 
d’Annexos (Annex 2). El principal paràmetre d’interès obtingut, Calibration deviation, és de 0,03. 
A continuació prenem la imatge de mesura de desplaçament (figura 20). En aquest test en 
capturem solament una, ja que volem calcular distàncies entre punts del mateix tauler, i 
comprovar si efectivament es correspon amb la mesura real.  
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Figura 21: Valors del desplaçament obtingut a GOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importem el fitxer de calibració generat per GOM i procedim a mesurar. A diferència de la primera 
prova, ara introduïm manualment els punts que volem avaluar. El valor real mesurat, altre cop 
obtingut amb la precisió que ofereix el regle mil·limetrat, és de 76 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A banda dels dos punts elegits per avaluar la mesura s’observa en la figura 21 el valor que GOM 
proporciona entre ambdós punts: 75,7 mm. Es realitza una valoració del resultat obtingut en 
l’apartat 5.1.2.  

El següent pas consisteix en passar dels punts de mesura aleatoris als punts reals i virtuals. Es 
repeteix el procediment de la primera prova, tractant en aquesta ocasió d’identificar manualment 
els punts, i no a partir de la detecció aleatòria proposada per GOM. El procediment i resultat 
obtingut s’adjunta en l’Annex 3. Així, amb aquest aprenentatge adquirit, es passa a repetir el 
mateix procediment, tractant però d’augmentar la precisió. Per tant, es traslladen les càmeres al 
banc de precisió. 

En aquesta nova prova, denominada Prova 2D III (Precisió), es realitzarà la calibració i mesura de 
desplaçament en un nou entorn, descrit en l’apartat 2 com a banc de precisió. El principal motiu 
és per tal de garantir la precisió en el procediment seguit, garantitzat a priori en el transcurs de les 
3 proves ja realitzades, però no a l’hora de prendre la mesura de Ground Truth.  En aquest nou 
entorn, doncs, es pot garantir per una banda la perpendicularitat dels eixos de la càmera respecte 
els eixos de mesura X - Y, avaluats també en els casos anteriors; per l’altra, la mesura real s’obté 

Figura 20: Imatge de mesura. 
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amb major precisió que l’aconseguida mitjançant un regle mil·limètric: usem els mesuradors d’alta 
precisió, mesurant fins l’ordre de la centèsima de mil·límetre. 

El resultat de la calibració es mostra en l’apartat d’Annexos (Annex 4). La Calibration deviation 
obtinguda és de 0,04. 

Les mesures reals del desplaçament són d(x , y) = (6,00 , 2,25) mm. Donats els valors de 
desplaçament tant menors, resulta dificultós observar a simple vista la diferència entre la imatge 
origen i la de desplaçament. Així, ambdues s’inclouen en l’apartat d’Annexos (Annex 5). Seguint el 
procediment de la prova que s’inclou en l’Annex 3 s’introdueixen, en aquest cas, 3 punts de mesura 
per avaluar-ne el desplaçament a GOM. Es mostren a continuació els resultats de la mesura, en la 
figura 22. 

 

  

 

 

 

 

Els resultats obtinguts s’analitzen convenientment en l’apartat 5.1.3. Aquesta és la darrera prova 
realitzada amb una sola càmera, és a dir, avaluant desplaçaments en 2D.  

 

4.2. Experiments amb 2 càmeres 

En el desenvolupament inicial d’aquest projecte es disposava únicament d’una càmera. Tot i 
requerir, segons les indicacions exposades anteriorment en l’apartat procedimental, dues càmeres 
per a calibrar i mesurar en 3D, en les primers proves d’aquest darrer cas es va intentar realitzar tot 
el procediment amb una sola càmera.  

El principal inconvenient va residir en haver de repetir dos cops la captura des de la perspectiva 
esquerra i dreta, usant però la mateixa càmera. 

 Per una banda es podia fer la captura de les 13 imatges des de la perspectiva de la càmera 
esquerra, i després repetir-ho per la dreta. L’inconvenient d’aquest cas era que no es podia 
garantir que la posició del tauler de calibració fos exactament la mateixa per cada parell 
d’imatges. 

 Com a alternativa es podia fer la captura de les imatges per parelles, mantenint la posició 
del tauler en cadascuna de les 13 captures, i canviar en cada cas la posició de la càmera, 
prenent així “alhora” les imatges dreta i esquerra. L’inconvenient d’aquest segon cas era 

Figura 22: Resultats de la mesura (esquerra). Ampliació del resultat obtingut per a un dels punts (dreta). 
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que no es podia garantir que la posició de la càmera, o cap on apuntava aquesta, fos 
exactament la mateixa entre les imatges de cada càmera esquerra i dreta.  

Notem, doncs, que garantir una alta precisió en cada cas, en les condicions descrites, era molt 
complicat. Així, en cap dels 7 tests implementats es va aconseguir generar satisfactòriament el 
fitxer de calibració necessari per procedir a mesurar.  En l’Annex 6 s’adjunten 2 dels errors 
típicament obtinguts en el transcurs dels diferents intents.  

Aquesta són els únics tests 3D en què s’intenta calibrar fent ús sols d’una càmera , prova que 
denominem Prova 3D I (Calibració fallida); no obstant, serveix per aprendre els mecanismes de 
calibració amb GOM, ara en 3D.  El primer suport usat va ser el trípode exposat en l’apartat 
procedimental anterior, i és en aquestes mateixes condicions que s’inicia la següent prova, 
denominada Prova 3D II (Calibració exitosa), que serveix per poder generar, per primera vegada, 
un fitxer de calibració en GOM en la configuració estèreo. S’usen ara sí les dues càmeres, fet que 
confirma que els requeriments de GOM en número de càmeres, com era d’esperar, són 
imprescindibles. 

A partir d’aquí es plantejarà avaluar, un cop s’ha superat aquesta barrera, com aconseguir uns 
millors paràmetres de calibració per, al seu torn, obtenir una millor precisió en la mesura en GOM. 

A continuació es va tractar d’importar a GOM el fitxer generat, mostrat en l’Annex 7, juntament 
amb les dues imatges de desplaçament de cada càmera. En aquest punt, però, encara no es va 
aconseguir mesurar, per falta de coneixement envers el Sistema GOM, tant en termes d’importació 
de fitxers com en termes de mesura. En relació a aquest segon punt, un dels principals 
inconvenients va residir en la tria de punts de mesura, a GOM. Si en la primera prova 2D s’exposa 
la relativa automatització d’aquest procés, donat que GOM proposa un seguit de punts de mesura, 
en el cas de 3D no és així i es tracta d’una elecció manual. En la següent prova, però, es passarà 
també d’aquesta barrera. 

Aquesta tercera prova, denominada Prova 3D III (Mesura amb precisió, amb marcador real), servirà 
per mesurar amb precisió en 1 dels 3 eixos de mesura, usant un marcador elegit per l’usuari, i 
desenvolupant-se en el banc de treball de precisió. 

Es procedeix a prendre les captures per calibrar, i no sols es prenen les imatges de desplaçament 
sobre un únic objecte, sinó que es fa per dos. El resultat del procés de calibració obtingut es 
presenta en l’Annex 8. Del resultat presentat en podem destacar diversos aspectes. El paràmetre 
destacat en les anteriors proves, Calibration deviation, resulta en un valor menor que els ja 
obtinguts en el transcurs de les proves 3D, aspecte pretès i positiu (Calibration deviation = 0,064 
píxels en la prova actual, 0,362 i 0,471 píxels en l’anterior prova). Tenint en compte que en els dos 
fitxers de calibració obtinguts en la prova anterior les diferents imatges capturades es van capturar 
mitjançant el trípode, i no en l’entorn del banc de treball, es pot constatar que la precisió en aquest 
nou entorn de treball augmenta. 

En les dues proves anteriors, per al cas 3D, no s’havia aconseguit processar els punts de mesura 
dins el Sistema GOM, i és en aquesta prova on s’assoleix també aquesta fita. Ara, però, es disposen 
de dues imatges més, per la posició origen i per la de desplaçament.  

Els punts se situen sobre la imatge origen en la càmera esquerra, seguint les indicacions de GOM. 
Els punts que s’elegiran en un cas i altre segueixen estratègies diferents. Un cop se situen els punts, 
GOM en busca la correspondència en la càmera dreta, en la imatge origen, i a continuació en les 
dues imatges de desplaçament, en les càmeres dreta i esquerra. 
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A continuació es mostren les dues imatges origen i desplaçament, per cadascun dels dos objectes 
avaluats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les figures anteriors es corresponen a les captures de la càmera dreta de dos objectes diferents: 
una clau anglesa i un tub de poliestirè, marcat amb pintura. En previsió de les proves que es 
realitzen més endavant, en el banc biomecànic, es comença a treballar amb marcadors introduïts 
pel mateix usuari. És el cas del tub de poliestirè, doncs a banda d’estar texturitzat, s’han introduït 
5 marcadors, manualment: una creu i quatre punts, encerclats en la següent figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Imatges de mesura en les etapes origen i desplaçament, respectivament. 

Figura 24: Ampliació en la selecció de marcadors, en la imatge de mesura. 
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Fins ara, quan havíem introduït a GOM el fitxer de calibració i les imatges de mesura, o bé s’elegien 
alguns dels punts proposats per GOM o bé s’analitzaven visualment les imatges i s’elegien punts 
manualment, buscant zones texturitzades; és a dir, en certa manera, es depenia de la texturització 
o no texturització del material usat. Així es podia adaptar l’objecte de mesura a la prova . En canvi, 
quan es treballi amb l’estructura mecànica, serà just al contrari: les condicions de la prova 
s’adapten a l’objecte avaluat. Per tant comencem a treballar usant marcadors reals, i es 
comprovarà si són analitzables o identificables satisfactòriament mitjançant GOM. 

Es procedeix a situar punts de mesura sobre els marcadors esmentats. La mesura de Ground Truth 
obtinguda amb el mesurador de precisió és de 2,50 mm, desplaçament realitzat en l’eix Y. 
Solament s’ha pogut mesurar en aquest eix al disposar únicament d’un mesurador de precisió, en 
el context d’aquesta prova. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

En relació al test amb la clau anglesa seguim el mateix procediment, però afegint els marcadors en 
GOM elegint zones texturitzades, com s’ha exposat anteriorment, doncs no s’ha afegit un 
marcador real sobre aquest material. La mesura de Ground Truth és de 2,95 mm.  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’anàlisi del resultat obtingut es realitza en l’apartat 5.2.1.  

Figura 25: Resultats de la mesura (esquerra). Ampliació del resultat obtingut per a un dels punts (dreta). 

Figura 26: Selecció del marcador i mesura en GOM. 
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Es procedeix en la següent prova, denominada Prova 3D IV (Mesura dels 3 eixos amb precisió, amb 
marcador real), a repetir la dinàmica de l’anterior prova; ara, però, s’introdueixen en el setup els 
altres 2 mesuradors de precisió, disposant així dels 3 mesuradors necessaris per obtenir la mesura 
de Ground Truth en els 3 eixos de mesura. Es tractarà doncs de la primera ocasió en que es realitza 
una mesura de desplaçament de l’eix Z (profunditat).   

Tornem a generar el fitxer de calibració, resultat que es mostra en l’apartat d’Annexos (Annex 9). 
La Calibration deviation obtinguda és de 0,145 píxels; a continuació procedim a capturar les 
imatges de mesura. En aquest cas s’optarà per usar exclusivament el material amb el marcador 
real: el tub de poliestirè. Pel que fa als punts elegits a GOM, sols s’ha aconseguit seleccionar 3 dels 
4 marcadors, i no ha estat possible seleccionar la creu. 

La mesura de Ground Truth cadascun dels 3 eixos és el següent:                

d(x , y , z) = (0,80 , -0,30 , 0,87) mm.  

A continuació es presenten els resultats obtinguts a GOM, en la figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 S’analitza el resultat obtingut en l’apartat 5.2.2.  

En les diverses proves realitzades i presentades fins al moment s’esdevenen certes dificultats per 
identificar punts de mesura adequats en GOM, bé en les proves en què es treballava amb punts 
aleatoris, bé en les darreres proves en què es treballa ja amb els marcadors reals,  aspecte que 
conduïa a haver de repetir les imatges de mesura. Així, es fixa l’objectiu de dissenyar i implementar 
un marcador adient per tal que es pugui reconèixer satisfactòriament a GOM, sigui quina sigui la 
prova que es realitzi (referit anteriorment com marcador virtual).  

Es procedeix en primer lloc a dissenyar el marcador, en la prova denominada Prova 3D V (Disseny 
marcador virtual). S’usarà un disseny circular com el que es mostra en la figura 28, proposant 
diferents radis i avaluant quin és el més fiable en termes de reconeixement, a GOM.  

Figura 27: Resultats de la mesura (esquerra). Ampliació del resultat obtingut per a un dels punts  
(dreta). 
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Figura 29: Imatge origen de mesura (esquerra) Resultat obtingut en GOM (dreta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es procedeix a realitzar diferents captures del conjunt de marcadors i es traslladen a GOM les 
imatges. Dels 3 marcadors, l’encerclat groc es reconegut satisfactòriament en el 100% dels tests, 
d’1,5 mm de diàmetre. 

Procedim a calibrar i capturar les imatges de mesura de desplaçament. El resultat de la calibració 
es mostra en l’apartat d’Annexos (Annex 10). La Calibration deviation obtinguda és de 0,182 píxels; 
a continuació procedim a capturar les imatges de mesura; considerant la dificultat d’apreciar a 
simple vista el desplaçament imposat sobre l’objecte de mesura, la captura de desplaçament 
s’inclou en l’apartat d’Annexos en l’Annex 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es valorarà adientment en l’apartat 5.2.3, el resultat obtingut valida, per primer cop, l’objectiu 
d’assolir la precisió requerida en els 3 eixos de mesura. Així, per tal de corroborar aquesta hipòtesi 
i confirmar la validació del procediment establert, abans de poder passar a l’entorn biomecànic, es 
repeteix la prova realitzada anteriorment en un total de 10 tests, prova denominada Prova 3D VI 
(Validació marcador virtual).  

Per tal de poder comparar més fàcilment els resultats obtinguts i poder-ne extreure una conclusió 
adequada, la mesura de desplaçament serà la mateixa en els 3 eixos i en els 10 tests: 2,50 mm. Els 
resultats corresponents s’inclouen i analitzen en l’apartat 5.2.4.  

 

Figura 28: 

Marcadors circulars 
dissenyats. 
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L’estructura i el disseny del banc de treball de l’entorn biomecànic, presentat anteriorment en la 
figura 4, limita considerablement la distància a la que les càmeres poden estar situades en relació 
a l’objecte de mesura. Així la present prova, denominada Prova 3D VII (Condicions entorn 
biomecànic), consistirà en: 

 

 Trobar la distància mínima a la que es pot calibrar exitosament les càmeres. 
 De no ser possible, adaptar les dimensions del tauler de calibració per tal de poder calibrar 

satisfactòriament en el banc de treball biomecànic. 

 

S’inicia doncs el procés de trobar la distància mínima esmentada. Es comença  situant les càmeresa 
una distància de 75 cm, respecte la posició del tauler de calibració, allunyant cada cop les càmeres 
en intervals de 5 cm fins que s’aconsegueix generar un fitxer de calibració; aquest fet succeeix a  
una distància d = 95 cm, distància a la que es poden situar les càmeres en el banc biomecànic. 

A la distància corroborada procedim a calibrar el sistema i desplaçar el marcador dissenyat 2,50 
mm en cada eix de mesura. El resultat de la calibració es mostra en l’apartat d’Annexos (Annex 12). 
La Calibration deviation obtinguda és de 0,074 píxels; el resultat de la mesura es mostra en la 
captura adjunta (figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els resultats s’analitzen en l’apartat 5.2.5.  

A partir de les dues proves anteriors, en què s’avalua en 10 ocasions el mateix desplaçament i 
s’adapta la distància a les condicions de l’entorn biomecànic, respectivament, es detecta un 
resultat incorrecte i constant en l’eix de mesura X. L’error obtingut pot ser degut a 3 escenaris: 

 Error en el fitxer de calibració, i per tant en el procés de calibració de l’actual prova , fet 
que deriva exclusivament a un error en la mesura de GOM de l’eix X, i no en la resta d’eixos. 

 Error en el mesurador de precisió situat en l’eix X, de manera que el valor que s’obté de 
Ground Truth és erroni, però l’obtingut a GOM és correcte. 

 Error en el disseny del banc de treball, bé sigui degut a una mala alineació dels eixos de la 
càmera envers els eixos del banc de treball, o bé en el propi eix X del banc. 

El primer escenari es podria descartar, ja que observant els resultats de l’anterior prova i la present, 
fetes a partir de dos fitxers de calibració diferents, s’obté solament l’error en l’eix X; així, avaluem 
la possibilitat del segon escenari. Procedim a intercanviar els mesuradors de l’eix X i Z, i usant el 
mateix fitxer de calibració, repetim la prova, que denominarem Prova 3D VIII (Mesurador de 
precisió erroni) : 

Figura 30: Valors obtinguts de la mesura, en GOM. 
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Figura 32: Perspectiva de l'entorn del banc biomecànic (esquerra). Ampliació del captador potenciòmetre i 
els punts de mesura virtuals, encerclats (dreta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els resultats s’analitzen en l’apartat 5.2.6.  

Per confirmar la hipòtesi plantejada es substitueix el mesurador de l’eix Z , situat anteriorment en 
l’eix X, per un de nou, i es repeteix el procediment tornant a calibrar el sistema i mesurant el 
desplaçament de 2,50 mm en cada eix de mesura, plantejant la darrera prova en l’entorn del banc 
de precisió: Prova 3D IX (Mesurador de precisió validat).  

El resultat de la calibració es mostra en l’apartat d’Annexos (Annex 13). La Calibration deviation 
obtinguda és de 0,093 píxels; a l’hora d’analitzar els resultats es prestarà especial atenció al 
mesurador de l’eix Z, seguint les indicacions descrites. Els resultats obtinguts, corresponents a la 
darrera prova realitzada en el banc de precisió, s’analitzen en l’apartat 5.2.7. 

Amb aquesta prova finalitzen els tests realitzats en el banc de precisió, i ja es procedeix a traslladar 
el setup amb què s’assoleix l’objectiu de precisió de la dècima de mil·límetre al banc biomecànic.  

 

4.3. Experiments al banc biomecànic 

Es mostra en la següent figura l’entorn on es treballarà, presentat anteriorment. Les càmeres se 
situaran a la distància mínima trobada anteriorment a la que es poden calibrar exitosament: 95 cm.  
A més, la primera prova que es realitza en aquest entorn sols tindrà moviments en el pla YZ, 
excloent l’eix X. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Nous valors obtinguts de la mesura, en 
GOM. 

1 

2 
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Figura 33: Perspectiva des del pla YZ del moviment de la barra. 

Figura 34: Relacions trigonomètriques per al 
banc biomecànic. 

En l’anterior figura, encerclat en negre (1), es remarca el capturador que ens permetrà adquirir la 
mesura de Ground Truth, i encerclat en blanc (2) els marcadors per mesurar el desplaçament en 
GOM. El desplaçament que s’imposa manualment sobre el sistema es duu a terme mitjançant 
l’estructura metàl·lica vertical.  

No obstant, pel posicionament que es pot observar dels marcadors (2) en relació al captador 
emprat en aquest setup(1), el valor de Ground Truth obtingut representa un desplaçament diferent 
del valor que s’observarà en els marcadors, a GOM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En punt P és on se situen els marcadors, sent P(zo,yo) la posició inicial, amb la barra posicionada 
verticalment, i P(zf,yf) la posició final, havent-hi aplicat un desplaçament. Així, cal trobar la relació 
entre el valor de desplaçament de la barra, mesurat pel captador, i el dels marcadors, que s’obté 
a GOM. Els valors yo i zo són coneguts, i corresponen a la distància entre el marcador avaluat a 
GOM i el centre de la base de l’estructura metàl·lica; a continuació s’exposen aquests valors, 
juntament amb les fórmules que resolen el problema plantejat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els valors zo i yo són, respectivament, 27 mm i 70 mm. Amb aquest plantejament es pot procedir 
a realitzar la primera prova en l’entorn biomecànic, denominada Prova entorn biomecànic I 
(Calibració i Mesura en 2 eixos).  
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Figura 35: Exemple d'imatges origen i desplaçament en el banc biomecànic. 

Figura 36: Valors de mesura obtinguts en GOM. 

S’inicia el procés calibrant les càmeres, per primera vegada en el nou entorn de treball. El resultat 
obtingut s’inclou en l’Annex 14, obtenint un paràmetre de Calibration deviation de 0,143 píxels. A 
més s’hi inclou una captura corresponent al procés de calibració; notem com s’ha aconseguit 
generar exitosament un fitxer de calibració sense observar-ne la totalitat dels punts que 
conformen el tauler.  

A continuació s’imposa un desplaçament sobre la barra fins que l’angle respecte la vertical marca 
10 graus, valor que es visiona en la interfície de LabView (mostrada anteriorment en la figura 15). 
Fent referència a les fórmules incloses en la figura 34, l’angle Ω equival a 10 graus, els valors zo i 
yo resten predeterminats tal i com s’ha expressat i, en conseqüència, els valors α i ro també. El 
càlcul dels valors Dz i Dy queden automàticament resolts, i en l’apartat de resultats se’n compararà 
aquest valor amb el de GOM. 

Es mostra a continuació les imatges origen i desplaçament de la càmera esquerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desplaçament del captador en aquest angle és de 20,3 mm. En el programari GOM s’obté el 
següent resultat de mesura, que correspon al desplaçament avaluat en els marcadors: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’apartat de resultats 5.3.1. s’analitzen els resultats obtinguts, aplicant la relació trigonomètrica 
entre ambdues mesures i valorant la precisió obtinguda. A continuació s’amplia la distància fins 
assolir un angle de 20 graus, mesurant un desplaçament en el capturador de 40,15 mm. En GOM 
s’obté el següent desplaçament, avaluant els marcadors com a punts de mesura. 
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Figura 37: Valors de mesura obtinguts en GOM. 

Figura 38: Valors de mesura obtinguts en 
GOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment s’inicia la darrera prova del projecte. La prova es denominarà Prova entorn biomecànic 
II (Mesura estàndard en 3 eixos). En el context d’aquesta prova es realitza una darrera modificació 
en l’estructura del banc de treball, afegint un disc esfèric en la base de la barra per tal d’introduir 
un lleuger moviment en l’eix X. Amb aquesta nova disposició del sistema, l’estructura analitzada 
pot realitzar uns moviments pràcticament idèntics als que realitzaria l’os que es vol analitzar en un 
futur. D’aquesta manera, en el resultat obtingut en GOM s’inclourà també la mesura del 
desplaçament de la component X, a diferència de l’anterior prova.  

Al realitzar-se aquesta prova en el mateix context de setup que l’anterior prova número I, 
considerant la precisió obtinguda entre les mesures de Ground Truth i GOM i presentada en 
l’apartat 5.3.1, es disposarà únicament de la mesura en GOM sense mesura de Ground Truth. Es 
presenta a continuació la figura 38, amb el resultat obtingut. 
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5. Resultats 

En aquest apartat s’han agrupat tots els resultats obtinguts en les proves i tests presentats 
anteriorment. Mitjançant els resultats obtinguts en totes les proves es podran extreure les 
conclusions adients, comprovant així si s’han assolit o no els objectius plantejats inicialment . 

 

5.1. Proves 2D 

5.1.1. Prova 2D I (Calibració i mesura) 

El resultat obtingut en la primera prova realitzada s’analitza a continuació. Recordem que la 
mesura obtinguda a GOM, en mitjana del conjunt de punts de mesura identificats, és de 38,166 
mm. La mesura de Ground Truth és de 40 mm.  Notem, però, que no és la mesura que obtenim a 
GOM, errant en un valor d’entre 1 i 3 mil·límetres en funció del punt avaluat. A més, el 
desplaçament en l’eix X no és el mateix per tots els punts analitzats, fet que ens indica que els eixos 
de l’objecte no s’han alineat adequadament respecte els eixos de la càmera.  

 

Taula 1: Resum dels valors obtinguts en la prova I 2D. 

Mesura real (Ground 
Truth) 

Mesura GOM (mean 
distance) 

Diferència mesures 
(error) 

Objectiu precisió 

40 mm 38,166 mm 1,834 mm No assolit 

 

L’objectiu plantejat en l’inici del treball en termes de precisió en la mesura, fixat en assolir una 
precisió de l’ordre de la dècima de mil·límetre, no s’ha assolit en la present prova. Els motius 
d’aquest error poden ser de tres tipus: 

 Error en la calibració, de manera que la mesura que ofereix GOM no sigui correcta, però sí 
la real. 

 Error en la mesura real, de manera que la mesura que ofereix GOM sigui correcta. 
 Error en l’alineació dels eixos de la càmera respecte els eixos de desplaçament de l’objecte 

mesura, de manera que la mesura real i la de GOM siguin correctes, però discordants.  

Procedint en les següents proves es tractarà d’identificar l’error i assolir un millor resultat, més 
proper a l’objectiu esmentat.  
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5.1.2. Prova 2D II (Mesura) 

El resultat obtingut en la segona prova realitzada, on es mesura la distància entre dos punts del 
tauler de calibració, s’analitza en aquest apartat.  La taula comparativa dels valors de Ground Truth 
i GOM és la següent. 

 

Taula 2: Resum dels valors obtinguts en la prova II 2D. 

Mesura real (Ground 
Truth) 

Mesura GOM  Diferència mesures 
(error) 

Objectiu precisió 

76 mm 75,70 mm 0,30 mm No assolit 

 

Tot i no assolir la precisió requerida, en aquesta segona prova s’ha comés un error menor que en 
l’anterior: error de 3 dècimes de mil·límetre. No obstant, la mesura real no s’ha obtingut amb la 
màxima precisió, doncs s’ha tornat a usar un regle mil·limetrat. L’error d’aquesta prova es pot 
deure, aquest cop, a dos motius:  

 Error derivat de la calibració, de manera que la mesura que ofereix GOM no sigui correcta, 
però sí la real. 

 Error derivat de la mesura real, de manera que la mesura que ofereix GOM sigui correcta. 

 

5.1.3. Prova 2D III (Precisió) 

Considerant la hipòtesi de l’error obtingut en la darrera prova, en la prova III es traslladava el setup 
en el banc de precisió. Els resultats obtinguts es comparen en la següent taula.  

 

Taula 3: Resum dels valors obtinguts en la prova IV 2D. 

 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 6,00 mm 6,00 mm 0 mm Assolit 

Eix Y 2,39 mm 2,25 mm 0,14 mm No assolit 

 

Es pot concloure que gràcies les condicions d’aquesta tercera prova s’ha aconseguit més precisió 
que en les anteriors. La mesura de l’eix X compleix satisfactòriament l’objectiu fixat de garantir 
precisió, com a mínim, en la dècima de mil·límetre. En l’eix Y no s’ha garantit, però resultant en un 
error molt menor que en les darreres proves. Tant la precisió en la mesura real com l’augment de 
precisió en el procés de calibració condueixen a reduir l’error, notablement, entre la mesura real i 
la de GOM. 
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5.2. Proves 3D 

 

5.2.1. Prova 3D III (Mesura amb precisió, amb marcador real) 

Els resultats corresponents a aquesta prova s’exposen a continuació. Com s’ha comentat, solament 
s’inclou la mesura d’un dels eixos, l’eix Y, al disposar únicament d’un mesurador de precisió en el 
context en què es va desenvolupar aquesta prova.  

Al mesurar dos objectes diferents s’inclouen dues taules, una per cada objecte.  

 
Taula 4: Resum dels valors obtinguts en la prova III 3D (tub). 

 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix Y 2,50 mm 2,479 mm 0,021 mm Assolit 

 
Taula 5: Resum dels valors obtinguts en la prova III 3D (clau anglesa). 

 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix Y 2,95 mm 2,967 mm 0,017 mm Assolit 

 

En ambdós casos s’ha assolit la precisió en la mesura requerida.   

 

5.2.2. Prova 3D IV (Mesura dels 3 eixos amb precisió, amb marcador real) 

En el moment en que es consta dels 3 mesuradors de precisió es procedeix a repetir l’anterior 
prova, fent la mesura en els 3 eixos. S’inclou solament una taula, ja que s’avaluarà un dels dos 
objectes de la prova anterior: el tub de poliestirè. Es mostra a continuació la taula resum dels 
resultats obtinguts. 

 

Taula 6: Resum dels valors obtinguts en la prova IV 3D. 

 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 0,80 mm 0,977 mm 0,177 mm No assolit 

Eix Y 0,30 mm 0,299 mm 0,001 mm Assolit 

Eix Z 0,87 mm 0,747 mm 0,133 mm No assolit 

 

Observem en la taula resum anterior que sols s’assoleix la precisió requerida en un dels eixos; 
l’error en els eixos X i Z, però, és molt menor que en les proves anteriors. Es confirma, doncs, la 
tendència cap a l’objectiu fixat, havent traslladat els procediments seguits en el nou banc de treball, 
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mitjançant la present i anterior proves (Proves 3D III i IV); fins aquest punt, però, no s’assoleix la 
precisió en la dècima de mil·límetre en els 3 eixos.  

 

5.2.3. Prova 3D V (Disseny marcador virtual) 

Un cop s’ha dissenyat el marcador virtual, es procedeix a repetir la mesura de desplaçament en 
els 3 eixos de mesura.  

Taula 7: Resum dels valors obtinguts en la prova V 3D. 

 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 0,59 mm 0,518 mm 0,072 mm Assolit 

Eix Y 0,84 mm 0,827 mm 0,013 mm Assolit 

Eix Z 1,26 mm 1,312 mm 0,052 mm Assolit 

 

Observem que per primer cop s’assoleix la precisió requerida per els 3 eixos. No obstant, per 
confirmar la validesa del procediment seguit i els resultats obtinguts, repetim la mateixa prova 10 
ocasions. 

 

5.2.4. Prova 3D VI (Validació marcador virtual) 

Es pretén corroborar si la precisió obtinguda en la prova número V es manté constant repetint-se 
el mateix procediment diversos cops, duent a terme un total de 10 tests en les mateixes condicions. 
Així el desplaçament serà sempre el mateix en els 3 eixos: 2,50 mm. Els resultats obtinguts són els 
següents: 

 

Taula 8: Resum dels valors obtinguts en la prova V 3D (Prova 1). 

Prova 1 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 2,50 mm 2,648 mm 0,148 mm No assolit 

Eix Y 2,50 mm 2,474 mm 0,026 mm Assolit 

Eix Z 2,50 mm 2,442 mm 0,058 mm Assolit 
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Taula 9: Resum dels valors obtinguts en la prova V 3D (Prova 2). 

Prova 2 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 2,50 mm 2,298 mm 0,202 mm No assolit 

Eix Y 2,50 mm 2,497 mm 0,003 mm Assolit 

Eix Z 2,50 mm 2,606 mm 0,106 mm No assolit 

 

Taula 10: Resum dels valors obtinguts en la prova V 3D (Prova 3). 

Prova 3 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 2,50 mm 2,322 mm 0,178 mm No assolit 

Eix Y 2,50 mm 2,478 mm 0,022 mm Assolit 

Eix Z 2,50 mm 2,556 mm 0,056 mm Assolit 

 

Taula 11: Resum dels valors obtinguts en la prova V 3D (Prova 4). 

Prova 4 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 2,50 mm 2,354 mm 0,146 mm No assolit 

Eix Y 2,50 mm 2,493 mm 0,007 mm Assolit 

Eix Z 2,50 mm 2,570 mm 0,070 mm Assolit 

 

Taula 12: Resum dels valors obtinguts en la prova V 3D (Prova 5). 

Prova 5 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 2,50 mm 2,669 mm 0,169 mm No assolit 

Eix Y 2,50 mm 2,457 mm 0,043 mm Assolit 

Eix Z 2,50 mm 2,457 mm 0,043 mm Assolit 
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Taula 13: Resum dels valors obtinguts en la prova V 3D (Prova 6). 

Prova 6 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 2,50 mm 2,688 mm 0,188 mm No assolit 

Eix Y 2,50 mm 2,469 mm 0,031 mm Assolit 

Eix Z 2,50 mm 2,473 mm 0,027 mm Assolit 

 

Taula 14: Resum dels valors obtinguts en la prova V 3D (Prova 7). 

Prova 7 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 2,50 mm 2,670 mm 0,170 mm No assolit 

Eix Y 2,50 mm 2,465 mm 0,035 mm Assolit 

Eix Z 2,50 mm 2,414 mm 0,086 mm Assolit 

 

Taula 15: Resum dels valors obtinguts en la prova V 3D (Prova 8). 

Prova 8 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 2,50 mm 2,692 mm 0,192 mm No assolit 

Eix Y 2,50 mm 2,468 mm 0,032 mm Assolit 

Eix Z 2,50 mm 2,473 mm 0,027 mm Assolit 

 

Taula 16: Resum dels valors obtinguts en la prova V 3D (Prova 9). 

Prova 9 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 2,50 mm 2,326 mm 0,174 mm No assolit 

Eix Y 2,50 mm 2,515 mm 0,015 mm Assolit 

Eix Z 2,50 mm 2,543 mm 0,043 mm Assolit 
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Taula 17: Resum dels valors obtinguts en la prova V 3D (Prova 10). 

Prova 10 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 2,50 mm 2,329 mm 0,171 mm No assolit 

Eix Y 2,50 mm 2,506 mm 0,006 mm Assolit 

Eix Z 2,50 mm 2,468 mm 0,032 mm Assolit 

 

Observem que la precisió assolida en el conjunt de les proves és, per cada eix, de: 

 0% per l’eix X (en 0 tests dels 10 s’ha assolit l’objectiu). 

 100% per l’eix Y (en totes les proves s’ha assolit l’objectiu).  
 90% per l’eix Z (en 9 tests dels 10 s’ha assolit l’objectiu). 

Tot i el resultat tant negatiu per el cas de l’eix X, analitzant les dades observem que el màxim error 
comès és de 0,202 mm, en el segon dels tests que s’inclouen en aquesta prova. D’altra banda, fent 
la mitjana de valors obtinguts com a mesura GOM s’obté un resultat per l’eix X gairebé perfecte, 
compensant-se l’error entre el conjunt dels tests, com es mostra a continuació.  

 

Taula 18: Resum dels valors obtinguts en la prova V 3D, en mitjana. 

Mitjana proves Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 2,50 mm 2,499 mm 0,001 mm Assolit 

Eix Y 2,50 mm 2,482 mm 0,018 mm Assolit 

Eix Z 2,50 mm 2,500 mm 0,000 mm Assolit 

 

 

5.2.5. Prova 3D VII (Condicions entorn biomecànic) 

En la nova distància en que se situen les càmeres, respecte el tauler de calibració i objecte de 
mesura, es repeteix el procediment habitual. Recordem que la distància anterior era d’1,3 m, i la 
nova és de 0,95 m. La taula resum és la següent: 

Taula 19: Resum dels valors obtinguts en la prova VI 3D. 

 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 2,50 mm 2,728 mm 0,228 mm No assolit 

Eix Y 2,50 mm 2,460 mm 0,040 mm Assolit 

Eix Z 2,50 mm 2,418 mm 0,082 mm Assolit 
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Notem que en aquesta ocasió, havent recalibrat les càmeres, situant-les a una distància diferent a 
la de les anteriors proves i realitzant el mateix desplaçament en tots els eixos, el valor en l’eix X 
torna a ser erroni, a diferència de l’obtingut en els eixos Y i Z. Sospitant que l’error es pot deure al 
mesurador situat en l’eix de mesura X, es procedeix a realitzar la següent prova.  

 

5.2.6. Prova 3D VIII (Mesurador de precisió erroni) 

Seguint amb les indicacions de l’anterior prova, número VII, es repetirà el procediment establert. 

Aquest cop, però, el mesurador que estava situat en l’eix X s’intercanvia de posició amb el de l’eix 

Z, esperant observar l’error en la precisió en aquest eix Z, i en canvi assolir l’objectiu de precisió en 

l’eix X, fet que no succeeix en cap dels 10 tests realitzats en la prova VI. La taula resum del resultat 

obtingut és la següent: 

 

Taula 20: Resum dels nous valors obtinguts en la prova VI 3D. 

 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 2,50 mm 2,466 mm 0,034 mm Assolit 

Eix Y 2,50 mm 2,524 mm 0,024 mm Assolit 

Eix Z 2,50 mm 2,673 mm 0,173 mm No assolit 

 

A diferència de les anteriors proves, ara assolim la precisió requerida en l’eix X, i no en la Z, fet que 
pot confirmar l’hipótesi plantejada.  

 

5.2.7. Prova 3D IX (Mesurador de precisió validat) 

Es realitza la prova en 2 ocasions, buscant constatar la darrera hipòtesi plantejada i la fiabilitat del 
procediment seguit, ara amb el nou marcador de precisió en l’eix Z. Els resultats són els següents. 

 

Taula 21: Resum dels valors obtinguts en la prova VII 3D. 

 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 2,50 mm 2,547 mm 0,047 mm Assolit 

Eix Y 2,50 mm 2,488 mm 0,012 mm Assolit 

Eix Z 2,50 mm 2,500 mm 0,000 mm Assolit 
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Taula 22: Resum dels valors obtinguts en la prova VII 3D. 

 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X 2,50 mm 2,567 mm 0,067 mm Assolit 

Eix Y 2,50 mm 2,507 mm 0,007 mm Assolit 

Eix Z 2,50 mm 2,513 mm 0,013 mm Assolit 

 

Amb aquesta darrera prova, on s’assoleix la precisió en els 3 eixos de mesura, es passa al darrer 
setup, el banc biomecànic. 

 

5.3. Proves entorn biomecànic 

Ens endinsem en el darrer banc de treball, on es podran realitzar les mesures amb els ossos en la 
continuació d’aquest projecte, i havent assolit la precisió requerida en l’anterior banc de treball. 
Per tal de garantir que la precisió assolida es pot garantir també en aquest nou setup, es realitzarà 
una primera prova amb mesura de Ground Truth, amb valors de mesura en els eixos Y i Z, 
únicament. Havent validat el resultat obtingut, es realitzarà una darrera prova, ara sí en els 3 eixos 
de mesura. 

Es treballarà amb la configuració exposada en l’apartat de Procediments (apartat 3). En el primer 
test s’usarà una barra o estructura metàl·lica que descriu moviments en els eixos Y i Z. En la darrera 
prova, però, s’introdueix un disc esfèric en la base de l’estructura, adquirint moviment en les 3 
dimensions.  

 

5.3.1. Prova entorn biomecànic I (Calibració i Mesura en 2 eixos) 

En el primer test realitzat l’angle descrit per la barra respecte la component vertical després de 

realitzar el moviment és de 10 graus. Recorrent a les fórmules plantejades en l’anterior apartat, es 

calculen les components Dz i Dy i el vector associat, a partir de l’angle de 10 graus. El valor resultant 

dels dos paràmetres esmentats ha de coincidir amb l’obtingut en GOM. Els resultats es presenten 

en la següent taula. 

 

Taula 23: Resum dels valors obtinguts en el test 1 de la prova I 3D, en l'entorn biomecànic. 

 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix Y -5,75 mm -5,960 mm 0,210 mm No assolit 

Eix Z 11,74 mm 11,882 mm 0,142 mm No assolit 

Vector despl. 13,072 mm 13,294 mm 0,222 mm No assolit 
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Pel que fa al segon test, en què l’angle descrit és de 20 graus, la taula resum anterior s’actualitza 

amb els següents valors: 

 

Taula 24: Resum dels valors obtinguts en el test 2 de la prova I 3D, en l'entorn biomecànic. 

 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix Y -13,872 mm -13,455 mm 0,417 mm No assolit 

Eix Z 21,781 mm 22,310 mm 0,529 mm No assolit 

Vector despl. 25,830 mm 26,05 mm 0,220 mm No assolit 

 

Notem com en cap dels dos tests realitzats s’ha assolit la precisió en la mesura fixada com a 
objectiu, fet que en canvi s’ha assolit en la darrera prova realitzada en el banc de precisió. Aquest 
error es podria deure a les fluctuacions de la mesura en temps real del captador potenciomètric. 
Aquestes fluctuacions es ponderen en, aproximadament, 0,25 graus, que fent ús de les fórmules 
plantejades anteriorment indueix un error màxim de mesura de 0,12 mm (0,3 mm en la component 
Z i 0,12 en la component Y). D’altra banda, l’error obtingut es podria deure a no haver aconseguit 
traslladar la precisió assolida en l’anterior setup durant el procediment de calibració del sistema.  

 

5.3.2. Prova entorn biomecànic II (Mesura estàndard en 3 eixos) 

En aquesta darrera prova s’afegeix en el setup del banc biomecànic el disc esfèric que permet 
realitzar moviments en els 3 eixos de mesura, incloent l’eix X que en l’anterior prova restava 
constant. Com es pot comprovar en la següent taula, els valors de desplaçament que s’obtenen en 
l’eix X són molt menors al dels altres 2 eixos de mesura, Y i Z.  

 

Taula 25: Resum dels valors obtinguts en la prova II 3D, en l'entorn biomecànic. 

 Mesura real 
(Ground Truth) 

Mesura GOM 
(mean distance) 

Diferència 
mesures (error) 

Objectiu precisió 

Eix X n.a. -1,145 mm n.a. n.a. 

Eix Y n.a. -5,844 mm n.a. n.a. 

Eix Z n.a. 6,292 mm n.a. n.a. 

Vector despl. n.a.  8,663 mm n.a n.a. 

 

Es mostren a continuació tres gràfics, un per a cada eix de mesura, on es pot comparar i visualitzar 
més fàcilment el principal valor a tenir en compte en els diferents tests realitzats: la diferència de 
mesures entre la mesura de Ground Truth i la mesura GOM. Es tindran en compte tots els tests 
presentats. S’han realitzat un total de 24 tests, 23 d’ells amb mesura de Ground Truth, tot i que no 
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Figura 39: Conjunt de tests realitzats en l'eix de mesura X. 

Figura 40: Conjunt de tests realitzats en l'eix de mesura Y. 

en tots ells s’ha avaluat el desplaçament d’un objecte en els 3 eixos de mesura. Així doncs s’han 
realitzat un total de 19, 21 i 18 tests en els eixos X, Y i Z, respectivament. 

Es poden destacar els següents aspectes: 

 En relació a l’eix de mesura X, constatem que la precisió augmenta significativament quan 
es trasllada el procediment al banc de precisió. A més, s’assoleix la precisió requerida per 
sota del llindar de la dècima de mil·límetre quan es detecta que el mesurador de precisió 
usat en aquest eix de mesura funciona erròniament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pel que fa a l’eix de mesura Y, la precisió augmenta quan els procediments de calibració i 
mesura es realitzen en format estèreo, introduint la segona càmera, i es manté molt 
estable durant tots els tests. No obstant, no s’aconsegueix traslladar la precisió assolida 
anteriorment quan es passa al setup del banc biomecànic, pels possibles motius exposats 
anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error en mm 

Seqüència d’experiments 

Error en mm 

Seqüència d’experiments 
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Figura 41: Conjunt de tests realitzats en l'eix de mesura Z. 

 Finalment, pel que respecta a l’eix de mesura Z, la precisió requerida s’assoleix quan es 
treballa amb el marcador virtual, i no amb punts de mesura marcats prèviament sobre el 
material o estructura avaluats. El pic en el test 14 verifica la hipòtesi plantejada envers el 
funcionament discordant del mesurador de precisió, situat anteriorment en l’eix de 
mesura X. A més, com en l’eix de mesura Y, no s’aconsegueix traslladar la precisió assolida 
al banc biomecànic. 
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Seqüència d’experiments 
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6. Conclusions 

El conjunt d’objectius fixats en l’inici d’aquest treball es van definir per tal d’assolir, al seu torn, el 
darrer objectius de tots: obtenir una precisió en la mesura inferior a la dècima de mil·límetre en 
l’entorn del banc de precisió. Ha estat possible assolir i consolidar aquest objectiu en el banc de 
precisió, amb un lleuger augment de la imprecisió quan s’ha traslladat el procediment en l’entorn 
del banc biomecànic. 

Entenent i aprenent adequadament el funcionament del programari GOM s’assoleix l’objectiu 
d’obtenir satisfactòriament un fitxer de calibració tant en l’ús d’una sola càmera com en el cas del 
sistema estèreo, pas imprescindible per poder obtenir unes mesures correctes i suficientment 
precises en GOM.  

Amb els resultats i gràfics presentats anteriorment es mostra com s’assoleix la precisió requerida  
en l’entorn del banc de precisió. Són diversos els procediments que permeten assolir aquesta fita, 
des de traslladar el setup al propi banc esmentat fins al disseny del marcador virtual, assolint 
d’aquesta manera un error en les mesures obtingudes inferior a la dècima de mil·límetre, en els 3 
eixos de mesura.  

Tot i no haver assolit aquesta mateixa precisió en l’entorn biomecànic, els responsables del 
projecte biomèdic confirmen que la precisió en les mesures obtingudes en aquest banc són 
assumibles, tenint en compte, a més, l’error en la mesura de Ground Truth que deriva de les 
fluctuacions del mesurador potenciomètric o la possibilitat d’assolir una millor calibració en cas de 
visualitzar més punts del tauler. El sistema, doncs, resta preparat per iniciar les següents proves de 
l’entorn biomecànic, substituint l’estructura mecànica pels ossos reals, proves que per manca de 
temps i diverses dificultats de gestió relacionades amb el Covid-19 no s’han pogut iniciar en el 
context d’aquest treball. 

El manual que s’inclou com a Annex, juntament amb el conjunt de procediments que s’inclouen en 
l’apartat d’experimentació, facilitaran la continuïtat del treball realitzat, no solament en el context 
del projecte sinó en altres àmbits i projectes del mateix Departament.  Es tracta, doncs, d’un 
resultat tangible. 

Les competències genèriques que s’han desenvolupat durant el transcurs d’aquest treball són les 
següents: 

 Habilitat d’identificar, formular i resoldre problemes d’enginyeria, podent resoldre i 
superar els diferents obstacles que s’han esdevingut al llarg d’aquest treball, exposats i 
identificats anteriorment 

 Dinàmica experimental i capacitat de gestionar instruments, competència desenvolupada 
i assolida amb els diferents experiments i proves implementades en l’entorn del Laboratori. 

 Treball en equip, competència assolida havent treballat i col·laborat amb els companys de 
laboratori. 
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7. Futurs desenvolupaments 

Els propers passos per continuar la feina d’aquest projecte consistirien en provar el sistema 
dissenyat substituint el sistema mecànic per ossos reals, realitzant inicialment un test inicial per 
fer una calibració i mesura del sistema, seguint la dinàmica del procediment seguit durant les 
proves realitzades, i a continuació implementar un conjunt de proves amb diferents ossos, per tal 
de poder comparar i contrastar la fiabilitat del sistema. 

La primera dificultat a superar residirà en l’elecció del marcador a usar, per situar més endavant 
els punts de mesura en GOM. El principal inconvenient resideix en si és possible situar el marcador 
virtual sobre la superfície del propi os, dissenyat anteriorment per les proves de l’entorn del banc 
de precisió i biomecànic. De no ser possible, s’hauria de recórrer a usar marcadors reals, imposats 
sobre la superfície de l’os, o bé treballar amb marcadors aleatoris, a priori dificultós donada la 
naturalesa del material analitzat. 

D’altra banda es podria considerar dur a terme les modificacions necessàries en el setup del darrer 
entorn de treball, el biomecànic, en busca d’un augment de la precisió en les mesures obtingudes, 
substituint el mesurador potenciomètric que ofereix el valor de Ground Truth, eliminant-ne el 
soroll que genera les fluctuacions que alteraven la mesura en temps real, o bé buscant obtenir una 
millor calibració del sistema.  

En l’ANNEX – MANUAL DE CALIBRACIÓ I MESURA DE DESPLAÇAMENTS MITJANÇANT GOM 
CORRELATE, esmentat anteriorment, s’exposa un breu manual d’instruccions, on es presenten els 
passos més importants a tenir en compte per tal de poder treballar adequadament amb el 
programa GOM. Així, i seguint les indicacions d’algunes de les proves exposades en aquest treball, 
on els resultats han estat satisfactoris, es podrà continuar més fàcilment amb la feina que s’ha dut 
a terme en aquest treball. 
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8. Pressupost 

El pressupost del treball que s’ha realitzat es pot dividir en dues parts: els costos del personal i els 
de les components que s’han usat per poder desenvolupar la feina realitzada. En primer lloc es 
presenten els costos del personal. 

 

   Taula 26: Cost del personal del projecte. 

Personal Sou per 
hora 

Total d’hores per 
persona 

Cost 

Alumne (1) 9 540 6318,00 €  

 

Professor i directors (3) 25 30  2925,00 €  

 

Tècnics del Laboratori (2) 25 30  1950,00 €  

 

 

En el valor total s’inclou el percentatge associat a la Seguretat Social, corresponent al 30%.  D’altra 
banda, pel que fa als costos dels components, se n’exclouen els relatius als bancs de treball, els 
mesuradors i captadors de moviment usats i una de les càmeres, considerats ja amortitzats. Així se 
n’inclouen la segona càmera, el software GOM, el tauler de calibració i l’ordinador portàtil usat. 

 

   Taula 27: Cost dels components del projecte. 

Component Cost 

Programari GOM (1) 15.000,00 €  

 

Tauler de calibració (1) 500,00 €  

 

Càmera (1) 3645,49 €  

 

Ordinador portàtil (1) 

 

850,00 € 

 

El cost total del projecte equival a 31.188,49 €. 
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Figura 42: Work Packages del projecte desenvolupat. 

10. Annexos 

Annex 1 – Planificació del projecte 

En aquest Annex es presenta la planificació del projecte. Les primeres tasques s’enfocaran a 
entendre i aprendre a treballar amb el programari GOM Correlate,  en el context d’ús d’una una 
càmera (entorn 2D); a continuació es repetiran els procediments, usant ara sí les dues càmeres 
(entorn 3D); finalment, quan s’hagi assolit la precisió requerida, es passarà a l’entorn de treball 
definitiu, on es podrà treballar amb els ossos.  

Els Work Packages que conformen aquest projecte es presenten en el següent diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per complementar la planificació es realitza un Diagrama de Gantt, situant en el temps el conjunt 
de tasques que conformen els Work Packages anteriors. 
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En conseqüència de la situació excepcional viscuda els darrers mesos a partir del COVID-19, a les 4 
setmanes de treball es va tornar a planificar el Diagrama de Gantt anterior, davant la impossibilitat 
d’accedir al Laboratori entre la segona quinzena de Març i el mes de Juny. A més, durant tot el mes 
d’Agost no va ser possible accedir-hi, fet que va endarrerir encara més els plaços previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Diagrama de Gantt inicial. 

Figura 44: Diagrama de Gantt final. 
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Figura 46: Imatges de mesura. 

Annex 2 – Fitxer de calibració corresponent a la Prova 2D II (Mesura) 

 

El procediment d’aquesta prova es presenta en l’apartat  4.1. Experiments amb 1 càmera, i els 

resultats obtinguts s’inclouen en l’apartat 5.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 3 – Introducció de punts de mesura manualment 

Seguint una dinàmica semblant a la de la primera prova exposada en 2D, tornem a usar un objecte 
de desplaçament sobre el que mesurarem, en real i a GOM. A més, en aquesta prova s’aconsegueix 
aprendre com situar punts, manualment, per mesurar entre les imatges origen i de desplaçament.  

Es tracta d’un procés diferent al de la prova anterior, doncs en la segona prova 2D es calculava el 
desplaçament entre els punts marcats per l’usuari. En canvi, ara es situaran diferents punts en la 
primera imatge per tal que GOM els situï en la segona imatge, la de desplaçament, i aleshores es 
calculi el desplaçament. 

A continuació es presenten les dues imatges de desplaçament.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Resum dels paràmetres de 
calibració d'una prova 2D. 
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La mesura real, mesurada com en les anteriors proves mitjançant un regle mil·limetrat, equival a 
70,1 mm. Situem sobre la primera imatge un total de 3 punts, i avaluem el desplaçament en l’eix 
X, tal com es mostra en la següent captura (figura 46). 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 28: Resum dels valors obtinguts en la prova III 2D. 

Mesura real (Ground 

Truth) 

Mesura GOM (mean 

distance) 

Diferència mesures 

(error) 

Objectiu precisió 

70,10 mm 73,57 mm 3,47 mm No assolit 

 

Avaluant els valors obtinguts, se’n treuen dues conclusions. En primer lloc notem com el valor de 
desplaçament no és exactament el mateix en els 3 punts definits (diferència de +- 1 dècima de 
mil·límetre). En segon lloc, el valor no coincideix amb la mesura real: error de 3 mil·límetres.  

Ambdues conclusions es poden deure a dos escenaris diferents: 

- Error en la calibració i, en conseqüència, en la mesura a GOM. 
- Error en el posicionament de la càmera respecte els eixos del tauler de calibració I objecte 

de mesura. 

Tenint en compte aquests factors, es tractarà en les següents proves de ser més precís en tots els 
passos, no sols en la mesura: també en la calibració. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Resultats de la mesura (esquerra). Ampliació del resultat obtingut per a un dels punts (dreta). 



 

 59 

Figura 49: Imatges origen i desplaçament, en un test desenvolupat en el banc de precisió. 

Annex 4 - Fitxer de calibració corresponent a la Prova 2D III (Precisió) 

El procediment d’aquesta prova es presenta en l’apartat 4.1. Experiments amb 1 càmera, i els 

resultats obtinguts s’inclouen en l’apartat 5.1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 5 – Imatges origen i desplaçament de la Prova 2D III (Precisió) 

El procediment d’aquesta prova es presenta en l’apartat 4.1. Experiments amb 1 càmera, i els 

resultats obtinguts s’inclouen en l’apartat 5.1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Resum dels paràmetres de 

calibració d'una prova 3D. 
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Annex 6 – Errors de calibració 3D  

El procediment d’aquesta prova es presenta en l’apartat 4.2.  Experiments amb 2 càmeres. Dos dels 

errors típicament obtinguts en el procés de calibració són els que es mostren en la figura 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 7 – Fitxer de calibració corresponent a la Prova 3D II (Calibració exitosa) 

El procediment d’aquesta prova es presenta en l’apartat 4.2. Experiments amb 2 càmera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Errors de calibració. 

Figura 51: Fitxers de calibracions exitoses. 
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Annex 8 - Fitxer de calibració corresponent a la Prova 3D III (Mesura amb precisió, amb marcador 

real) 

El procediment d’aquesta prova es presenta en l’apartat 4.2. Experiments amb 2 càmera, i els 

resultats obtinguts s’inclouen en l’apartat 5.2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Resum dels paràmetres de 

calibració en una prova 3D. 
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Annex 9 - Fitxer de calibració corresponent a la Prova 3D IV (Mesura dels 3 eixos amb precisió, 

amb marcador real) 

El procediment d’aquesta prova es presenta en l’apartat 4.2. Experiments amb 2 càmera, i els 

resultats obtinguts s’inclouen en l’apartat 5.2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Resum dels paràmetres de 

calibració en una prova 3D. 
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Figura 54: Resum dels paràmetres de 

calibració en una prova 3D. 

Figura 55: Imatge de desplaçament en un test realitzat en 

el banc de precisió. 

Annex 10 - Fitxer de calibració corresponent a la Prova 3D V (Disseny marcador virtual) 

El procediment d’aquesta prova es presenta en l’apartat 4.2. Experiments amb 2 càmera, i els 

resultats obtinguts s’inclouen en l’apartat 5.2.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 11 – Imatge de desplaçament corresponent a la Prova 3D V (Disseny marcador virtual) 

El procediment d’aquesta prova es presenta en l’apartat 4.2. Experiments amb 2 càmera, i els 

resultats obtinguts s’inclouen en l’apartat 5.2.3.  
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Figura 56: Resum dels paràmetres de 

calibració en una prova 3D. 

Annex 12 - Fitxer de calibració corresponent a la Prova 3D VII (Condicions entorn biomecànic) 

El procediment d’aquesta prova es presenta en l’apartat 4.2. Experiments amb 2 càmera, i els 

resultats obtinguts s’inclouen en l’apartat 5.2.5.  
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Annex 13 - Fitxer de calibració corresponent a la Prova 3D IX (Mesurador de precisió validat) 

El procediment d’aquesta prova es presenta en l’apartat 4.2. Experiments amb 2 càmera, i els 

resultats obtinguts s’inclouen en l’apartat 5.2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Resum dels paràmetres de 
calibració en una prova 3D. 
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Annex 14 - Fitxer de calibració corresponent a la Prova entorn biomecànic I (Calibració i Mesura 

en 2 eixos) 

El procediment d’aquesta prova es presenta en l’apartat 4.3. Experiments al banc biomecànic, i els 

resultats obtinguts s’inclouen en l’apartat 5.3.1. Captura del procés de calibració. 

 

Figura 58: Resum dels paràmetres de calibració en una prova 3D (esquerra). Captura del procés de calibració 
(dreta). 


