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Resum 

L'estudi mecànic de la tela està molt menys avançat que el dels sòlids rígids, o el dels cossos 

elàstics, debut a la combinació de rigidesa en unes direccions i flexibilitat total en altres que 

presenta el material. El model inextensible de la tela de Coltraro, Amorós, Alberich-

Carramiñana estudiat en aquest projecte prediu la posició de la tela en un moviment real. 

Aquest projecte ha consistit a fer un enregistrament de moviments reals de tela en l'espai 

tridimensional amb la tecnologia Optitrack creada pel fabricant NaturalPoint Inc., simular-los 

amb el model de tela inextensible de Coltraro, Amorós, Alberich-Carramiñana i comparar el 

moviment real amb la simulació. El model introdueix nous paràmetres per a entendre el 

comportament de la tela, i mitjançant procediments d'optimització, s'han determinat els valors 

d'aquests paràmetres per cada moviment real enregistrat. 

Un cop determinat el valor dels paràmetres, s'ha fet una anàlisi de la dependència entre els 

paràmetres del model i les propietats que es considera que poden afectar el seu resultat. 

També s'han ajustat fórmules lineals que poden pronosticar el valor dels paràmetres a partir 

de la naturalesa de la tela, amb l'objectiu poder predir el moviment de peces de tela concretes 

amb un marge d'error d'1 cm a partir d'una proposta de manipulació robòtica. 
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1. Introducció 

Actualment, el comportament mecànic dels sòlids rígids o dels cossos elàstics està molt 

estudiat i el coneixement aquest tema és molt ampli, però en el cas de la tela no és així. 

L'estudi de la tela és molt més difícil pel fet que té dos comportaments extremadament 

oposats. Segons en quines direccions presenta unes característiques de rigidesa pròpies dels 

cossos elàstics i, en canvi, en altres es pot doblegar lliurement sent totalment flexible. Per 

aquest motiu hi ha un gran desconeixement en l'àrea de la manipulació robòtica de la roba. 

Inicialment, l'objectiu d'aquest treball era fer diversos experiments de manipulació de roba amb 

diferents peces de roba per un robot i registrar-los a través d'una càmera Kinnect, o dispositiu 

LIDAR. Finalment, no ha pogut ser així. Els experiments de manipulació de la roba han hagut 

de ser realitzats de forma manual imitant els moviments desitjats del robot i la captura dels 

moviments ha sigut a través del sistema de gravació infraroja desenvolupat per l'empresa 

NaturalPoint Inc., disponible en el laboratori de l'IRI. 

En una segona fase el propòsit del treball és aplicar el model mecànic de la tela desenvolupat 

pels directors del projecte, Jaume Amorós i Franco Coltraro, en col·laboració amb l'IRI (Institut 

de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC) desenvolupat en el context del projecte 

CLOTHILDE ("CLOTH manIpulation Learning from DEmonstrations") finançat per l'ERC 

(Consell Europeu de Recerca) en el marc del programa de recerca i innovació "European 

Union's Horizon 2020" (acord de subvenció núm. 741930). També compta amb el suport de 

l'Agència Estatal d'Investigació a través del Segell d'Excel·lència Mara de Maeztu a l'IRI 

(MDM-2016-0656). Aplicant aquest model mecànic s'espera poder calibrar els paràmetres 

dels quals depèn aquest i trobar el seu valor per a cada un dels moviments registrats. 

Un cop obtinguts els valors dels paràmetres, el tercer objectiu que s'ha pretès complir en 

aquest treball és aconseguir predir de la forma més exacte possible el valor d'aquests sense 

haver de fer cap mena de simulació anteriorment i poder donar-li un sentit físic a aquests 

paràmetres. 
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2. Model de deformació inextensible de la roba 

El model mecànic de la tela aplicat en aquest treball considera la roba com una superfície de 

dues dimensions continua i inextensible, cosa que vol dir que la mida de la tela és contant al 

llarg del temps, aquestes dues premisses fan que el model sigui molt més senzill sense que 

afecti els paràmetres del model. La hipòtesi de continuïtat implica que el model és independent 

del mallat [1] i la hipòtesi d'inextensibilitat, cosa coherent per la majoria de teles [2], fa que 

paràmetres com l'estirament i la cisalla es puguin no tenir en compte dins del model. 

Donada una parametrització φ = φ(ξ, η) ∈ R3 d’una superfície llisa S ⊂ R3 la seva primera 

forma fonamental s’expressa com: 

 

(Eq. 2.1.)  

 

on φξ = ∂ξφ és la derivada parcial. Aquesta matriu 2 x 2 defineix la mètrica de S i dona una 

única manera de mesurar angles i distàncies intrínseques en la superfície [3], el que s'entén 

com inextensibilitat. Fent servir multiplicadors de Lagrange s'imposa aquesta condició com 

una restricció dura. Per tractar computacionalment això, fem servir els elements finits [4] de la 

següent manera: els fem servir per discretitzar la Lagrangiana del sistema mecànic però no 

de les equacions de moviment, obtenint d'aquesta manera com a equacions d'Euler-Lagrange 

un sistema d'equacions diferencials ordinaris (ODE) i no un sistema d'equacions en derivades 

parcials (PDE) difícilment integrable, com per exemple [5]. Un cop avaluades les limitacions 

d'inextensibilitat s'integra numèricament les equacions de moviment, modificant l'enfocament 

descrit a [6] per considerar a l'alhora la inextensibilitat i els xocs contra un objecte fix. La flexió 

es modela utilitzant l'energia de Willmore descrita a [7]. 

La Lagrangiana del sistema mecànic és la següent: 

 

(Eq. 2.2.)  
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D'aquesta Lagrangiana s'obté el següent sistema d'equacions diferencials ordinàries com a 

equacions d'Euler-Lagrange: 

 

 (Eq. 2.3.)  

 

on: 

La hipòtesi d'inextensibilitat redueix molt el nombre de paràmetres físics del model (no hi ha 

paràmetres de cisallament o estirament i els seus respectius amortiments). No obstant això, 

la dinàmica de la tela pot ser molt complicada i hi ha un factor important que no es té en 

compte en les equacions anteriors: la resistència de l'aire. Tot i que existeixen alguns models 

simplificats [9], les forces aerodinàmiques són difícils de modelar, especialment a prop dels 

límits de la tela, perquè apareixen turbulències i la resposta no rígida de la tela a aquestes 

turbulències és molt més imprevisible que la d'un cos rígid, fins i tot vibrant [10]. 

La solució senzilla adoptada a aquesta influència complexa de l’aerodinàmica ha estat la 

següent: el principi d'equivalència estableix que per a qualsevol objecte la seva massa inercial 

és igual a la seva massa gravitatòria, cosa que vol dir que un objecte al buit de massa inercial 

m cauria lliurement sota l'acció d'una força de magnitud mg, on g és la gravetat. No obstant 

això, els experiments mostren que en presència d'aire les velocitats de caiguda lliure depenen 

de la forma de l'objecte. En anteriors experiments [2] s’ha trobat que els efectes aerodinàmics 

es poden modelar sense incloure’ls explícitament, permetent que les masses inercials i 

gravitatòries siguin diferents. Tot i que això no és cert en el món físic, la consideració de les 
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dues masses com a virtuals en aquest model permet tenir en compte totes les contribucions 

aerodinàmiques a la dinàmica de la tela (arrossegament, sustentació, turbulències als límits) 

amb gran precisió. Per tant, posem Fδ = δMG, establint δ com un nou paràmetre a ajustar. A 

la taula 2.1. es resumeix el significat de tots els paràmetres del model. 

 

Paràmetre Significat 

ρ Densitat (massa inercial) 

δ Massa virtual (gravitacional) 

θ Rigidesa/flexió 

α Esmorteïment per lentes oscil·lacions 

β Esmorteïment per ràpides oscil·lacions 

Taula 2.1. Paràmetres físics del model. 
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3. Captura de moviments de la tela 

La captura de moviments de la tela s'ha efectuat amb el hardware i software del fabricant 

NaturalPoint Inc. Aquest sistema capta el moviment 3D a través d'unes càmeres que només 

detecten els objectes que reflecteixen la llum infraroja. Les càmeres que s'han fet servir per 

aquest projecte són del model Optitrack Flex 13 i el software ha sigut el Motive, combinació la 

qual ofereix el millor seguiment en temps real d'objectes segons el fabricant [11]. Per detectar 

el moviment dels objectes aquest sistema treballa a través de marcadors reflectants de llum 

infraroja que s'enganxen en els punts de l'objecte els quals es vulgui saber el moviment 

exacte. Tot aquest material s'ha pogut fer servir gràcies a disponibilitat del mateix en el 

laboratori de l'IRI (Institut de Robòtica i Informàtica industrial, UPC-CSIC). 

3.1. Càmera Optitrack Flex 13 

La càmera Optitrack Flex 13 permet el seguiment d'escenes complexes amb múltiples 

objectes. Té una molt baixa distorsió i una alta lluminositat, gràcies al denominat "vidre ràpid" 

té un gran abast i volum de captura, tot això amb una precisió al voltant de ± 0,10 mm per la 

majoria d'aplicacions. Permet poder veure a temps real les dades que s'estan capturant sense 

cap mena de soroll en el PC i amb molt poca demanda per la CPU. Disposa d'un assistent de 

punteria per fer més fàcil la configuració del sistema. Aquest model de càmera també pot 

capturar la imatge real, com la d'una càmera normal i corrent, en escala de grisos. Pot canviar 

entre el mode infraroig i el normal amb un botó [12]. 

 

 

Fig. 3.1.1. Càmera Optitrack Flex 13. 
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A continuació es descriuen les especificacions tècniques de les càmeres Optitrack model Flex 

13: 

• Mida píxel: 4,8 µm × 4,8 µm. 

• Mida imatger: 6,144 mm × 4,9152 mm. 

• Resolució: 1280 × 1024 (1.3 MP). 

• Fotogrames per segon: 30-120 FPS (ajustables). 

• Latència: 8,3 ms. 

• Tipus obturador: Global. 

• Velocitat obturador: 20µs – 7,5 ms (segons FPS). 

• Lent: 5.5mm F#1.8 

• FOV horitzontal: 56° 

• FOV vertical: 46° 

• Muntura: M12. 

• Filtre infraroig: 800 nm. 

 

Aquest model de càmera es connecta a l’ordinador a través del OptiHub 2, fabricat també 

NaturalPoint Inc., al qual se li poden connectar fins a sis càmeres alhora [13]. 

 

Fig. 3.1.2. Optihub 2. 



Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM  Pàg. 13 

 

A més a més de tot aquest hardware, també són necessaris dos instruments de calibratge per 

ajustar les càmeres abans de començar a gravar, aquests dos instruments són la vareta i 

l'esquadra de calibratge [14 i 15]. 

 

Fig. 3.1.2. Vareta i esquadra de calibratge. 

3.2. Software Motive 

El software que s’ha fet servir per captar el moviment de la tela en 3D és el Motive, programari 

que està desenvolupat pel mateix fabricant de les càmeres infraroges. El seu funcionament 

és molt fàcil i intuïtiu, a continuació es descriuen els passos que s’han de fer per a fer una 

gravació: 

1. Calibrar: 

1. En el menú superior clicar “Layout”> “Calibrate”. 

2. Clicar botó “Mask visible” per eliminar el soroll. 

3. Clicar botó “Star wanding”. 

4. Moure la vareta de calibratge davant de les càmeres intentant que quedin 

pintats tots els punts visibles de les càmeres. 

5. Clicar botó “Calculate” i a continuació clicar “Apply result” 

6. Col·locar esquadra de calibratge on es vulgui tenor el zero de les coordenades 

de gravació. 

7. Clicar “Set ground plane”. 
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2. Gravar: 

1. En el menú superior clicar “Layout”> “Capture”. 

2. Clicar botó vermell per començar la gravació. 

3. Clicar botó vermell per finalitzar la gravació. 

3. Editar: 

1. En el menú superior clicar “Layout”> “Edit”. 

2. Les gravacions es representaran en el panell central inferior per nodes en una 

línia de temps. Aquests nodes es poden anomenar com es vulgui donant doble 

clic en la llista que hi ha al panell inferior esquerra. 

3. Clicant dos cops sobre la línia de temps ens sortiran dos segments per 

seleccionar una part d’interès i separar-la en un altre node o ajuntar-lo amb un 

altre 

4. Exportar a CSV: 

5. En el panell superior esquerra estarà remarcada la gravació la qual s’està 

editant, donant clic dret al seu damunt s’obrirà un desplegable on se 

seleccionarà "Export tracking data". 

6. En la finestra que s’obrirà triar la carpeta, el nom i el format en el qual es 

guardarà l’arxiu. 

7. Clicar “Save”. 

3.3. Sistema de gravació 

La part més important a l'hora de configurar la gravació és la col·locació de les càmeres, al 

laboratori del IRI s'ha disposat de cinc càmeres Flex 13 les quals són més que suficients per 

assegurar una bona captura del moviment de la tela a condició que la disposició de les 

càmeres sigui la correcta. 

En la figura 2.3.1. es pot observar la configuració en la qual s'ha decidit fer les gravacions. En 

considerar la tela com un objecte 2D no té sentit gravar la part del davant i la del darrere, per 

tant, les càmeres han sigut col·locades formant un semicercle davant de la zona on s'han 

realitzat els moviments. 
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Fig. 3.3.1. Configuració sistema de gravació. 

La premissa més important que s'ha de complir és que les càmeres no poden enfocar-se les 

unes amb les altres, ja que això provoca que interfereixin entre elles. A partir d'aquí s'han 

enfocat totes les càmeres cap al centre del semicercle imaginari que dibuixen entre elles, que 

el punt on es col·locarà la tela en l'inici dels moviments. 

Per millorar la precisió de les gravacions també s'han col·locat les càmeres en diferents 

trípodes i suports que estiguin a alçades diferents. 
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4. Teles i moviments analitzats 

Per a comprovar que el model té un bon ajust en qualsevol circumstància s’han gravat 

diferents teles amb diferents mides movent-se de diferents maneres i a velocitats diferents. 

Concretament, s’han gravat 4 tipus de teles, 2 mides, 2 moviments i 2 velocitats. A més, també 

s’han gravat les diferents teles col·lidint amb diferents objectes encara que per falta de temps 

aquestes gravacions no han pogut ser analitzades. 

S’han fet un total de 64 gravacions que corresponen a cada una de les possibles 

combinacions de teles, mides, moviment i velocitats dos cops. Cada una de les gravacions 

s’han fet durant uns 15 segons aproximadament on la tela comença en repòs, a continuació 

es fa el moviment  que pertoqui i finalment es para de fer el moviment i la tela acaba en repòs. 

4.1. Tipus de teles 

L’única propietat de les teles que fa falta conèixer a l’hora d’analitzar el model és la seva 

densitat, ja que els altres paràmetres que intervenen en les equacions d’aquest són 

desconeguts debut a la novetat del model, i es calibraran en aquest treball i les seves 

continuacions. El material amb el qual estan fabricades les teles analitzades i les seves 

densitats són les següents: 

1. Tela 1: Fabricada amb cotó de densitat igual a 0.3046 kg/m2. 

2. Tela 2: Fabricada amb llana de densitat igual a 0.1804 kg/m2. 

3. Tela 3: Fabricada amb polièster de densitat igual a 0.1042 kg/m2. 

4. Tela 4: Fabricada amb texà de densitat igual a 0.3046 kg/m2. 

Pel que fa a les mides de les teles de cada una s’han analitzat dues mides diferents per a 

poder estudiar posteriorment de quina forma la mida de la tela afecta el model o si directament 

no afecta. Les dues mides que s’han utilitzat són una mida estàndard d’un full A3 i una altra 

de mida A2, els quals tenen una mesures de 420x297 mm i 594x420 mm respectivament. 
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4.1.1. Posicionament marcadors 

Una part molt important per optimitzar de la millor manera les gravacions obtingudes és la tria 

del posicionament dels marcadors reflectors de llum infraroja en les teles. Els marcadors que 

s'han utilitzat són de 2 mm de diàmetre i tenen una cola adhesiva la qual s'enganxa fàcilment 

a les teles. Aquests s'han col·locat en les teles formant una malla rectangular d'elements de 

mida 148,5x140 mm, amb la qual cosa les teles de mida A2 tenen un total de 20 marcadors i 

les d'A3 12 marcadors. Sabent la posició exacta de cada un dels marcadors al llarg de temps 

i passant aquestes dades per un programa, el qual s'explicarà més endavant, que per mitjà 

d'interpolació lineal dels marcadors aproxima la posició de qualsevol punt de la tela encara 

que no hagi sigut gravat. Tenint això es pot fer una representació en vídeo molt exacta del 

moviment fet a la vida real. 

 

Fig. 3.1.1.1. Disposició marcadors (punts vermells) tela A3. 

 

 

Fig. 4.1.1.2. Disposició marcadors (punts vermells) tela A2. 
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4.2. Tipus de moviments 

Davant de la no disponibilitat, per dificultats tècniques, de robot que pogués manipular peces 

de tela de manera controlada, s'ha decidit que els moviments que hauria de fer el robot els 

faria una persona, admetent que el robot és molt precís i sempre farà exactament el mateix 

moviment, cosa que amb una persona és impossible, però no hi ha una altra opció millor. 

El penjador que s'ha fet servir per suportar les teles és un que ja s'havia usat en projectes 

anteriors que també estudien el moviment de la tela, desenvolupat per Franco Coltraro. És un 

penjador molt bàsic, però a la vegada molt útil, format per un tub quadrat d'alumini amb unes 

pinces subjecta papers que fixen la tela i un suport al mig per agafar-lo. 

 

Fig. 4.2.1. Penjador teles. 

Com ja s'ha especificat anteriorment s'analitzaran dos moviments diferents, cada un d'aquests 

moviments s'ha gravat en dues velocitats diferents, una ha sigut anomenada velocitat lenta i 

l'altre ràpida. Si hagués sigut possible l'ús del braç robòtic aquesta velocitat estaria 

predefinida, però com no ha sigut així s'ha fet aproximadament a una velocitat més lenta un 

cop i a una velocitat més elevada un altre i posteriorment amb ajuda del Matlab s'ha calculat 

la velocitat mitjana de cada un dels moviments gravats. Aquest càlcul de la velocitat és molt 

important calcular-lo, ja que és una de les variables que es creu que influeixen en el model. 
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4.2.1. Moviment endavant-enrere 

Aquest primer moviment consisteix a moure el penjador de forma horitzontal endavant i enrere 

intentant mantenir la verticalitat d’aquest.  

 

Fig. 4.2.1.1. Representació gràfica moviment endavant-enrere. 

4.2.2. Moviment de rotació esquerra-dreta 

El segon moviment es tracta de girar entorn del centre del penjador uns 30º aproximadament 

cap a l'esquerra i cap a la dreta successivament mantenint la verticalitat d'aquest. 

 

Fig. 4.2.2.1. Representació gràfica rotació esquerra-dreta. 
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4.3. Col·lisions 

Els moviments exposats anteriorment són els que finalment han sigut utilitzats pel calibratge 

dels paràmetres del model, però a més d'aquest també s'han gravat interaccions de la tela 

amb objectes. Encara que per falta de temps aquestes gravacions no han sigut analitzades, 

el seu estudi pot ser útil en un futur. S'han gravat col·lisions amb dos objectes diferents. 

El primer objecte és una taula a la qual se li ha gravat com es comporta la tela si l'estenem 

damunt, com si se simulés posar unes estovalles i com es comporta en deixar-la recolzada a 

mitges, dibuixant una L si la mirem de perfil. Aquestes dues col·lisions també s'han gravat 

tenint una tovallola damunt de la taula, cosa que provoca que tingui més fricció amb la tela, 

cosa que és interessant d'analitzar per veure com de diferent es comporta la tela quan hi ha 

més o menys fricció. 

Fig. 4.3.1. Representació gràfica tela estesa.  Fig. 4.3.2. Representació gràfica tela recolzada. 

El segon objecte amb el qual s’han gravat col·lisions és amb un pal de plàstic. Aquestes 

gravacions no tenen els moviments tan definits com les anteriors, es colpejava aleatòriament 

la tela penjada del penjador de diferents formes per veure el seu comportament, canviar la 

rapidesa del cop i l’angle d'aquest. 

 

Fig. 4.3.3. Representació gràfica col·lisions amb pal. 
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En el cas de la taula no se li han ficat cap mena de marcadors, ja que en ser un objecte que 

està en tot moment immòbil i la tela es recolza sempre sobre la superfície plana de la mateixa 

és molt fàcil de representar tot i que no es vegi en les gravacions. En canvi, el cas del pal de 

plàstic és tot el contrari i, per tant, s'ha decidit col·locar dos marcadors en ell, un a cada extrem. 

Els marcadors del pal es veuen en tot moment i a l'hora de fer la simulació a l'ordinador només 

caldria ajuntar-los amb una línia recta i el pal ja estaria perfectament representat. 

Totes les combinacions possibles d'aquestes col·lisions han sigut gravades amb les quatre 

teles que han sigut descrites en el capítol 4.1. 
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5. Ajust de paràmetres 

5.1. Obtenció dades gravacions 

Del software Motive s'extreu un arxiu CSV de cada una de les gravacions en el que indica la 

seqüència de posicions dels marcadors col·locats en la tela al llarg del temps. Aquest arxiu té 

una estructura simulant una matriu les files de la qual serien cada una de les línies redactades 

i les columnes estan separades per comes. 

La primera columna de l'arxiu mostra el número de fotograma, la segona el temps i partir 

d'aquí cada agrupació de tres columnes mostra la posició X, Y i Z de cada marcador que han 

estat anomenats per números de l'1 al 20 en el cas de les teles A2 i de l'1 al 12 en les teles 

A3. 

 

Fig. 5.1.1. Exemple estructura arxiu extret del software Motive. 

Amb els codis de Matlab "malladoA2" (veure annex A.1.1.) i "malladoA3" (veure annex A.1.2.) 

es poden obtenir en forma de matriu de Matlab les seqüències de posicions dels marcadors 

al llarg del temps per qualsevol de les teles A2 i A3 respectivament. Aquesta matriu és la que 

es desa com a XYZinter. El procés de com el codi aconsegueix la matriu està explicat en els 

comentaris del mateix codi que es pot veure en els seus respectius annexos. 
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5.2. Definició error 

La qualitat de l’ajust dels paràmetres s’ha calculat a través de l'error. Per calcular l’error entre 

la simulació feta a la realitat i la que genera el model es defineix la seqüència de posicions 

dels marcadors al llarg del temps com: { ϕ0, ϕ1, ..., ϕm} i les posicions que resulten en aplicar 

el model teòric com: { φ0, φ1, ..., φm }. A partir d’aquí, es pot escriure la següent equació: 

𝐿 =  ∑ ‖φ𝑖 −  ϕ𝑖‖
2𝑚

𝑖=1    (Eq. 5.2.1.)   

 

on || · || és la norma L2. Finalment, el valor del qual s’analitzarà la seva evolució al llarg del 

temps és el valor absolut: 

𝑒𝑖 =  √‖φ𝑖 − ϕ𝑖‖2   (Eq. 5.2.2.)   

 

El valor final de l’error en un moviment es calcula com la mitjana dels ei al llarg de tot el temps 

que dura el moviment. També s’ha calculat la dispersió de les mesures al llarg del temps fent 

servir dos cops la desviació estàndard: 

𝑑𝑖 = 𝑒𝑖 + 2√
∑ 𝑒𝑖

𝑚
𝑖=1

𝑚
   (Eq. 5.2.3.)   

 

5.3. Paràmetres del model a ajustar  

Com s’ha exposat en el capítol 2 el model depèn d’un total de cinc paràmetres físics que són 

els següents: 

1. Rho (ρ): correspon a densitat (massa inercial). 

2. Delta (δ): correspon a la massa virtual (massa gravitacional). 

3. Theta (θ): correspon a la rigidesa/flexió. 

4. Alfa (α): correspon a l'esmorteïment per oscil·lacions lentes. 

5. Beta (β): correspon a l'esmorteïment per oscil·lacions ràpides. 
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D'aquests cinc paràmetres la rho és una propietat física intrínseca del material que es pot 

mesurar. Per tant, aquest paràmetre tindrà un valor fix per cada una de les teles estudiades i 

no serà optimitzat. 

Pel que fa als 4 paràmetres restants, són paràmetres nous específics d'aquest model i de les 

seves equacions. Cap és conegut i hauran de ser ajustats. L'alfa i la beta són els paràmetres 

d'esmorteïment de Rayleigh per a les equacions del model. Les característiques mecàniques 

de la tela permeten deixar beta a zero, i ajustar només alfa. Això dona molt d'oxigen a l'hora 

d'optimitzar els paràmetres ja com l'augment paràmetres a optimitzar incrementa 

exponencialment el temps que tarden els algoritmes d'optimització a trobar la solució. 

5.4. Primer ajust 

L’objectiu és trobar el valor dels paràmetres delta, theta i alfa per cada un dels moviments 

gravats que facin que el valor de l’error sigui al mínim possible. El codi de Matlab 

“optimizacion_nuevos” (veure annex A.2.) és el que s’ha utilitzat per a fer aquesta primera 

optimització. El seu funcionament és el següent: 

1. Carrega l’arxiu .mat generat pel codi “malladoA2” o “malladoA3” de la gravació que es 

vulgui analitzar. 

2. Se li donen uns valors inicials a delta, theta i alfa que seran pels quals es començarà 

a optimitzar. Aquests han d’estar dins del rang de valors que poden tenir cada un dels 

paràmetres perquè l’optimització sigui més ràpida. 

3. Amb la funció “fminsearch” que conté el mateix Matlab, que aplica el mètode de 

Nelder-Mead (una variant del mètode del gradient que reemplaça el càlcul del gradient 

de la funció amb la seva avaluació en els vèrtexs d’un símplex)  per a buscar el valor 

mínim de qualsevol funció, en el nostre cas és la funció “calcularError” (veure annex 

A.3.) que calcula l’error entre la gravació i el resultat del model amb els valors de delta, 

theta i alfa donats. 

4. Després de fer la iteració amb una tolerància de 10-3 dona els valors de la delta, theta 

i alfa trobats i el seu error i dispersió màxima corresponents. 

Aquest codi pren sempre rho com a 1, ja que la densitat en el model actua com un escalar i 

en aquest primer ajust només es vol trobar un sentit als resultats i no extreure realment els 

valors exactes. 

 



Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM  Pàg. 25 

 

Aquest codi s’ha executat per a totes les gravacions que es van fer amb els valors inicials 

següents: 

 

Variables Valore inicials 

Delta 0,38 

Alfa 2,45 

Theta 1,00E-06 

Taula 5.4.1. Valors inicials primer ajust. 

Els resultats obtinguts d’aquest primer ajust es poden veure en l’annex A.4. 

5.5. Segon ajust 

S'ha cregut oportú fer un segon ajust utilitzant el mateix codi que el primer, però eliminant el 

paràmetre theta de l'optimització, perquè els valors resultants per cada una de les gravacions 

són molt diferents els uns dels altres, des de valors d'ordre 10-4 fins a 10-13. Com que té un 

valor molt pròxim a zero en tots els casos, la fixarem en aquest valor eliminant-la del model 

sense que afecti qualitat d'aquest. 

Això també facilita executar el codi amb diferents valors inicials i compara els resultats, ja que 

trèiem un altre paràmetre a optimitzar i aquesta serà més ràpida. 

Aquest segon ajust s'ha realitzat amb tres valors inicials diferents per a cada paràmetre i són 

els següents: 

 

Variables 1rs. valors inicials 2ns. valors inicials 3rs. valors inicials 

Delta 0,38 0,5 0,6 

Alfa 2,45 2,3 2,1 

Taula 5.5.1. Valors inicials segon ajust. 

Els resultats obtinguts d’aquest segon ajust es poden veure en l’annex A.5. 
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5.6. Tercer ajust 

En analitzar les dades obtingudes del segon ajust, s'ha observat que en diverses ocasions el 

canvi de valors inicials fa que el resultat variï significativament. Per ficar un exemple, l'alfa del 

cotó A2 en el moviment lent 1 amb els primers valors dona 1,2094 i amb els tercers dona 

2,0048. 

És per això que s'ha decidit estudiar la de la gràfica que representa l'error en funció de la delta 

i l'alfa, i veure si és la mateixa naturalesa de la gràfica la que provoca que la funció 

"fminsearch" no convergeixi sempre en els mateixos valors. En representar les funcions a 

totes s'observa una funció més o menys convexa, llisa, amb una zona ben definida per on té 

el mínim global, i molt plana (encara que no del tot) en la major part del domini. En la figura 

5.6.1. es pot veure un exemple. 

 

Fig. 5.6.1. Exemple gràfica error. 

A priori la funció d'optimització no hauria de tenir cap problema per convergir sempre en el 

mateix mínim global, però si refinem el mallat i ens fixem en la zona on la funció es veu plana 

resulta que es veu que la gràfica no és llisa, sinó que a petita escala és bastant rugosa i plena 

de petits mínims i màxims locals. Aquesta rugositat local és prou gran perquè "fminsearch" es 

pari en un dels mínims locals i no surti d'aquí, resolent així el dubte de per què convergia en 

diferents punts depenent del valor inicial de l'optimització. 
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Fig. 5.6.2. Exemple refinament malla zona plana. 

A partir d'aquí s'ha decidit que la millor estratègia per ajustar els paràmetres és crear un codi 

que represento la gràfica error de totes les gravacions trobar el seu mínim absolut i donar per 

ajust bo els paràmetres d'aquest valor 

El codi de Matlab "grafico_error" (veure annex A.6.1.) és el que s'ha fet servir per aquest ajust, 

el codi ajusta els paràmetres per les 32 mostres d'una repetició a la vegada. El seu 

funcionament és el següent: 

1. Pren una taula de valors de delta equiespaiada de 0,05*rho a rho i d'alfa de 0.05*rho a 

5*rho. 

2. Calcula l'error de totes les combinacions de delta i alfa de taula. 

3. Troba el valor de delta i alfa pels que l'error és més petit. 

4. Avisa dels "ajustos complicats" que són les mesures de tela per les que la taula d'errors 

conte més d'un mínim local. 

El codi "analisi_valor_parametres" (veure annex A.6.2.) serveix per comprovar a ull les 

gràfiques de les taules d'error de cada una de les gravacions que han sigut etiquetes per 

"grafico_error" com "ajustos complicats". 

En l'annex A.7. estan els resultats d'aquest tercer ajust després de comprovar els "ajustos 

complicats". 
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6. Modelització paràmetres 

Un cop obtinguts els resultats de l'ajust dels paràmetres per cada una de les gravacions 

realitzades l'objectiu és trobar un model que pugui predir a través de les variables de les quals 

depèn, com són la densitat (ρ), la mida (T) i la velocitat (v). 

6.1. Comparació de mitjanes 

En primer lloc, amb l'ajuda del programa Minitab, s'ha realitzat un estudi comparatiu de les 

mitjanes dels dos tipus de mida de les teles i dels dos tipus de velocitats dels moviments. Amb 

això s'ha pogut fer una idea de si la variació d'aquests dos valors afecten els paràmetres, si 

les mitjanes són diferents vol dir que sí que afecten, i per tant te sentit buscar un model a 

posteriori on el paràmetre que es busca modelitzar depengui d'aquesta variable. 

El funcionament del programa es basa a realitzar una hipòtesi nul·la (H₀: μ₁ - µ₂ = 0), que es 

compleix quan les mitjanes són iguals, i una hipòtesi alterna (H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0), que es compleix 

quan les mitjanes són diferents. A partir d'aquí, el programa calcula la probabilitat que la 

hipòtesi nul·la es compleixi, és a dir, que les mitjanes siguin iguals, a través del p-valor. Si el 

p-valor és inferior a 0,05 es pot afirmar que en un 95% dels casos les mitjanes són diferents 

que és el que interessaria. Com es pot observar en la taula 6.1.1. en la majoria dels casos no 

és així, només en el cas del paràmetre alfa podem assegurar que la variació de la velocitat 

del moviment afecta la seva mitjana. 

 

 MIda Velocitat 

Delta 0,319 0,346 

Alfa 0,837 0,000 

Taula 6.1.1. Resultats p-valor comparació mitjanes. 

6.2. Regressió lineal amb “undersampling” 

S'ha realitzat una regressió lineal amb "undersampling" aprofitant que s'han gravat els 

mateixos moviments dos cops. El "undersampling" consisteix a trobar el model amb una part 

de les dades disponibles i fer el mateix procés amb l'altra part de les dades i comparar els 

resultats, l'objectiu per trobar un model perfecte és que els dos models trobats siguin idèntics. 

Això a la pràctica no és possible, però sí que la diferència entre els 2 càlculs és una bona 

estimació de l'ordre de magnitud del seu marge d'error. 
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El codi de Matlab “prova_regressio_parametres” (veure annex A.8.) ha sigut l’utilitzat per a 

trobar aquesta regressió lineal. Aquest codi pren els valors de delta, alfa que millor ajusten, 

aconseguits amb el tercer ajust. Aleshores es busquen els paràmetres de les fórmules lineals 

per a delta, alfa amb els coeficients δ0, δT, δv, α0, αT i αv per dos o tres procediments. Cada 

procediment s'aplica en dos casos: per a tots els teixits estudiats, afegint un terme amb la 

densitat rho a les fórmules de delta, alfa, o separadament teixit a teixit fent que la fórmula 

depengui només de T i v i guarda totes les variants de la fórmula que ha obtingut. Es prenen 

unes quantes estimacions inicials dels coeficients de les fórmules, fminsearch busca el mínim 

local de l'error de diferència de posició (no consulta l'error real, sinó que ho interpola a partir 

de les taules d'error de grafico_error), es descarten els que donen valors de delta, alfa fora de 

rang en alguna de les mesures, i s’escull com a valor òptim dels coeficients de la fórmula el 

que dona error mínim.  

Les fórmules lineals de delta i alfa: 

𝛿 =  𝛿0 + 𝛿𝑇 ∗ 𝑇 + 𝛿𝑣 ∗ 𝑣 +  𝛿𝜌 ∗ 𝜌     (Eq. 6.2.1.) 

𝛼 =  𝛼0 +  𝛼𝑇 ∗ 𝑇 + 𝛼𝑣 ∗ 𝑣 +  𝛼𝜌 ∗ 𝜌    (Eq. 6.2.1.) 

Els resultats de la regressió lineal amb “undersampling” són: 

Taula 6.2.3. Regressió lineal amb “undersampling”. 

Els errors són la norma del vector d'error per a totes les mesures usades, per tant, no és l'error 

mitjà i per això és tan elevat. La mitjana de l'error seria el resultat de dividir aquests errors 

entre les 32 mostres que té cada un. 

S'ha provat de trobar un model amb les propietats elevades al quadrat i també afegint un factor 

d'interacció entre la mida i la velocitat, però no ha resultat satisfactori. En el cas d'elevar al 

quadrat les propietats el model pràcticament es queda igual i, per tant, no té massa sentit fer-

ho. En el cas de la interacció mida-velocitat l'empitjora, així que es dona per bo el trobat en 

primer lloc. 

 

  δ0 δT δv δρ α0 αT αv αρ Error 

Repetició 1 -0.0299 -0.0568 0.1019 0.7585 0.0553 -0.1281 1.3505 1.9145 3.7329 

Repetició 2 -0.0346 -0.0637 0.1097 0.7697 0.7331 0.8223 1.3161 2.4927 4.0084 

Diferencia 0.0047 0.0069 0.0078 0.0112 0.6778 0.9504 0.0344 0.5782 - 
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Conclusions 

Els resultats obtinguts permeten extreure moltes conclusions sobre el comportament dels 

paràmetres del model inextensible de la tela de Coltraro, Amorós, Alberich-Carramiñana, i 

dona peu a poder continuar-lo estudiant en futurs projectes amb la metodologia emprada en 

aquest treball. Primerament, s'ha fet un enregistrament de moviments reals de tela en l'espai 

tridimensional amb la tecnologia Optitrack creada pel fabricant NaturalPoint Inc., de manera 

tan fiable o més que amb procediments anteriors, alhora que més senzilla i assequible. 

Aquests moviments reals s'han comparat amb les seves simulacions pel nou model 

inextensible de la tela de Coltraro, Amorós, Alberich-Carramiñana, el qual està demostrat en 

estudis anteriors que, usant mallats de mida 15x15 a 25x25, és capaç de pronosticar la posició 

de la tela en el moviment real amb un marge d'error inferior a un cm, entenent l'error com la 

distancia mitja entre la posició real de la tela i la de la simulació del model. 

El model de tela inextensible de Coltraro, Amorós, Alberich-Carramiñana introdueix nous 

paràmetres per a entendre el comportament de la tela, uns que són propis de les equacions 

de la Mecànica lagrangiana (theta, alfa, beta) i un altre radicalment nou per a modelar la 

influència de l'aerodinàmica en el moviment de la tela (delta). Mitjançant procediments 

d'optimització, s'han determinat per cada moviment real enregistrat els valors d'aquests 

paràmetres que minimitzen la diferència entre el moviment real i la seva simulació. 

Consideracions basades en l'origen físic d'aquests paràmetres apunten a la seva dependència 

de propietats com la mida de la tela, la velocitat del moviment, o propietats mecàniques 

internes del teixit. La comprensió d'aquestes relacions és necessària per a l'aplicació pràctica 

del model a la manipulació robòtica de la roba, ja que cal simular cada moviment amb poc 

error abans de fer-lo en la realitat. La mida de la mostra de gravacions fetes en aquest projecte 

només ha permès validar estadísticament la dependència dels paràmetres del model respecte 

de les propietats previstes amb marge de confiança del 95% en la dependència alfa-velocitat, 

però si ho ha permès amb un marge del 70% aproximadament del paràmetre delta amb totes 

les propietats i amb només un 20% la dependència alfa-mida. A més, la mostra de gravacions 

ha permès trobar un ajust de fórmules lineals que pronostiquen el valor dels paràmetres a 

partir de la natura de la tela, la seva mida i velocitat esperada de moviment, amb una qualitat 

notable de l'ajust, el model explica el 75% de la variància. Pel que fa a la fórmula lineal de 

delta podem concloure que el paràmetre existeix i segueix bastant fidelment la fórmula 

resultant, l'error relatiu mig dels coeficients amb "undersampling" és del 10% aproximadament. 

Pel que fa a la fórmula del paràmetre alfa sembla que no ho calcula massa bé, té un error 

relatiu mig molt elevat, però no és senyal que sigui fictici, ja que el paràmetre és un dels 

paràmetres de Reyleigh en la teoria de mecànica i d'elements finits. 
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Aquest projecte ha establert la viabilitat del procediment emprat per a continuar calibrant el 

model: un cop es disposi d'un robot per a fer la manipulació de la tela, es podran augmentar 

el nombre d'enregistraments de moviments reals amb el procediment desenvolupat en aquest 

treball, refinar les fórmules que segueixen els paràmetres del model i fer-lo apte per a predir 

el moviment de peces de tela concretes amb un marge d'error d'1 cm a partir d'una proposta 

de manipulació robòtica.



Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM  Pág. 33 

 

Bibliografia 

[1] A. Nealen, M. Müller, R. Keiser, E. Boxerman, M. Carlson, Physically based deformable 

models in computer graphics, Computer Graphics Forum 25 (4) (2006) 809–836. URL: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8659.2006.01000.x 

[2] Franco Coltraro, Jaume Amorós, Maria Alberich-Carramiñana, Carme Torras, An 

inextensible model for the robotic manipulation of textiles, Applied Mathematical Modelling, 

Volume 101 (2022) 832-858, ISSN 0307-904X. URL: 

https://doi.org/10.1016/j.apm.2021.09.013. 

[3] M. P. do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces, Prentice-Hall, 1976. 

[4] D. Braess, Finite elements. Theory, fast solvers and applications in elasticity theory, Berlin: 

Springer., 2007. 

[5] D. Terzopoulos, J. Platt, A. Barr, K. Fleischer, Elastically deformable models, SIGGRAPH 

Comput. Graph. 21 (4) (1987) 205–214. URL: http://doi.acm.org/10.1145/37402.37427 

[6] R. Goldenthal, D. Harmon, R. Fattal, M. Bercovier, E. Grinspun, Efficient simulation of 

inextensible cloth, ACM TOG 26 (3). URL: http://doi.acm.org/10.1145/1276377.1276438 

[7] M. Bergou, M. Wardetzky, D. Harmon, D. Zorin, E. Grinspun, A quadratic bending model 

for inextensible surfaces, in: Proceedings of the Fourth Eurographics Symposium on Geometry 

Processing, SGP ’06, Eurographics Association, 2006, pp. 227–230. URL: 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1281957.1281987 

[8] O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, J. Z. Zhu, The Finite Element Method: Its Basis and 

Fundamentals, Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, 2005. 

[9] T. Mao, S. Xia, Z. Wang, Evaluating simplified air force models for cloth simulation, in: 2009 

475 11th IEEE International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics, 

2009, pp. 81–86. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/5246929 

[10] M. Shelley, J. Zhang, Flapping and bending bodies interacting with fluid flows, Annual 

Review of Fluid Mechanics 43 (2011) 449–465. URL: 

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-fluid-121108-14545. 

[11] NaturalPoint Inc. DBA OptiTrack. URL: https://optitrack.com/software/ 

[12] NaturalPoint Inc. DBA OptiTrack. URL: 

https://d111srqycjesc9.cloudfront.net/Flex%2013%20Data%20Sheet.pdf 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8659.2006.01000.x
https://doi.org/10.1016/j.apm.2021.09.013
http://doi.acm.org/10.1145/37402.37427
http://doi.acm.org/10.1145/1276377.1276438
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1281957.1281987
https://ieeexplore.ieee.org/document/5246929
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-fluid-121108-14545
https://optitrack.com/software/
https://d111srqycjesc9.cloudfront.net/Flex%2013%20Data%20Sheet.pdf


Pàg. 34  Memòria 

 

 

[13] NaturalPoint Inc. DBA OptiTrack. URL: https://optitrack.com/accessories/sync-

networking/optihub/ 

[14] NaturalPoint Inc. DBA OptiTrack. URL: https://optitrack.com/accessories/calibration-

tools/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://optitrack.com/accessories/sync-networking/optihub/
https://optitrack.com/accessories/sync-networking/optihub/
https://optitrack.com/accessories/calibration-tools/
https://optitrack.com/accessories/calibration-tools/


Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM  Pág. 35 

 

Annexos 

A.1. Codis de mallat 

A.1.1. Codi “malladoA2” 

 
A = readmatrix("Vaquero A2 mov 2.csv"); 
 
%etiquetas nodos 
etiq = A(2,3:end); 
etiq_uniq = unique(etiq,'stable'); 
 
%quitamos las primeras filas 
A = A(6:end,:);  
 
%frames 
frames = A(:,1); 
 
%tiempos 
tiempos = A(:,2); tiempos = tiempos - tiempos(1); 
dt = 0.01; times = tiempos(1):dt:tiempos(end); 
 
%coordenadas XYZ 
B = A(:,3:end); n_coord = size(B,2); n_nodos = n_coord/3; 
ind_x = 1:3:n_coord; ind_y = ind_x + 1; ind_z = ind_y + 1;  
XX = B(:,ind_x); YY = B(:,ind_y); ZZ = B(:,ind_z); 
 
%interpolacion 
XXinter = interp1(tiempos,XX,times); 
YYinter = interp1(tiempos,YY,times); 
ZZinter = interp1(tiempos,ZZ,times); 
 
%cuadrangulamos 
X = [XXinter(1,:)',ZZinter(1,:)',YYinter(1,:)']; 
 
%mallado respecto al orden etiquetado 
T = [1 6 7 2; 
    6 11 12 7; 
    11 16 17 12; 
    2 7 8 3; 
    7 12 13 8; 
    12 17 18 13; 
    3 8 9 4; 
    8 13 14 9; 
    13 18 19 14; 
    4 9 10 5; 
    9 14 15 10; 
    14 19 20 15]; 
 
%correspondencia mallado 
n_elems = size(T,1); Tnew = 0*T; 
for e = 1:n_elems 
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    Te = T(e,:); 
    for n=1:4 
        ind = find(Te(n) == etiq_uniq); 
        Tnew(e,n) = ind; 
    end     
end 
T = Tnew; 
 
%correspondencia esquinas 
esquinas = [1 5 16 20]; 
for m = 1:4 
    ind = find(esquinas(m) == etiq_uniq); 
    esquinas(m) = ind; 
end 
controlados = esquinas(1:2); 
 
%plot 
fig = trisurf(T,XXinter(1,:),ZZinter(1,:),YYinter(1,:),'edgecolor', 
'k','facecolor','r'); 
%fig = trisurf(Tr,Xr(:,1),Xr(:,2),Xr(:,3),'edgecolor', 'k','facecolor','r'); 
hold on 
esc = 2; xlim(esc*[-1 1]); zlim(esc*[-1 1]); ylim(esc*[-1 1]); 
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z'); 
camzoom(4); axis off; light; lighting gouraud; 
hold on 
text(X(:,1),X(:,2),X(:,3),int2str((1:n_nodos)')); 
 
%guardar todos los datos 
XYZinter = zeros([3*n_nodos,length(times)]); XYZinter(:,1) = X(:);  
 
%peli 
for i = 2:length(times) 
    disp(i) 
    X = [XXinter(i,:)',ZZinter(i,:)',YYinter(i,:)']; 
    pause(dt)  
    fig.Vertices = X;  
    XYZinter(:,i) = X(:); 
end 
 
%esquinas controladas 
u = XYZinter([controlados,controlados+n_nodos,controlados+(2*n_nodos)],:); 
scatter3(u(1,:),u(3,:),u(5,:)) 
scatter3(u(2,:),u(4,:),u(6,:)) 
 
%guardar datos 
save('C:\Users\Julen\Downloads\A2 
R1\VaqueroA2mov2_mallado',"XYZinter","T","times","esquinas",'u','controlados') 
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A.1.2. Codi “mallado A3” 

A = readmatrix("Poliester A3 mov2r.csv"); 
 
%etiquetas nodos 
etiq = A(2,3:end); 
etiq_uniq = unique(etiq,'stable'); 
 
%quitamos las primeras filas 
A = A(6:end,:);  
 
%frames 
frames = A(:,1); 
 
%tiempos 
tiempos = A(:,2); tiempos = tiempos - tiempos(1); 
dt = 0.01; times = tiempos(1):dt:tiempos(end); 
 
%coordenadas XYZ 
B = A(:,3:end); n_coord = size(B,2); n_nodos = n_coord/3; 
ind_x = 1:3:n_coord; ind_y = ind_x + 1; ind_z = ind_y + 1;  
XX = B(:,ind_x); YY = B(:,ind_y); ZZ = B(:,ind_z); 
 
%interpolacion 
XXinter = interp1(tiempos,XX,times); 
YYinter = interp1(tiempos,YY,times); 
ZZinter = interp1(tiempos,ZZ,times); 
 
%cuadrangulamos 
X = [XXinter(1,:)',ZZinter(1,:)',YYinter(1,:)']; 
 
%mallado respecto al orden etiquetado 
T = [1 5 6 2; 
    5 9 10 6; 
    2 6 7 3; 
    6 10 11 7; 
    3 7 8 4; 
    7 11 12 8]; 
 
%correspondencia mallado 
n_elems = size(T,1); Tnew = 0*T; 
for e = 1:n_elems 
    Te = T(e,:); 
    for n=1:4 
        ind = find(Te(n) == etiq_uniq); 
        Tnew(e,n) = ind; 
    end     
end 
T = Tnew; 
 
%correspondencia esquinas 
esquinas = [1 4 9 12]; 
for m = 1:4 
    ind = find(esquinas(m) == etiq_uniq); 
    esquinas(m) = ind; 
end 



Pàg. 38  Memòria 

 

controlados = esquinas(1:2); 
 
%plot 
fig = trisurf(T,XXinter(1,:),ZZinter(1,:),YYinter(1,:),'edgecolor', 
'k','facecolor','r'); 
%fig = trisurf(Tr,Xr(:,1),Xr(:,2),Xr(:,3),'edgecolor', 'k','facecolor','r'); 
hold on 
esc = 2; xlim(esc*[-1 1]); zlim(esc*[-1 1]); ylim(esc*[-1 1]); 
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z'); 
camzoom(4); axis off; light; lighting gouraud; 
hold on 
text(X(:,1),X(:,2),X(:,3),int2str((1:n_nodos)')); 
 
%guardar todos los datos 
XYZinter = zeros([3*n_nodos,length(times)]); XYZinter(:,1) = X(:);  
 
%peli 
for i = 2:length(times) 
    disp(i) 
    X = [XXinter(i,:)',ZZinter(i,:)',YYinter(i,:)']; 
    pause(0.5*dt)  
    fig.Vertices = X;  
    XYZinter(:,i) = X(:); 
end 
 
%esquinas controladas 
u = XYZinter([controlados,controlados+n_nodos,controlados+(2*n_nodos)],:); 
scatter3(u(1,:),u(3,:),u(5,:)) 
scatter3(u(2,:),u(4,:),u(6,:)) 
 
%guardar datos 
save('PoliesterA3mov2r_mallado',"XYZinter","T","times","esquinas",'u','controla
dos') 
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A.2. Codi “optimizacion_nuevos” 

% Optimizacion de parametros 
% Franco Coltraro, IRI, CSIC-UPC, Barcelona 
% 15/12/2021 
close all 
clear 
 
%porcentaje del movimiento a usar para optimizar 
pct_fit = 0.5;  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MALLADO%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
load(['AlgodonA2mov2_mallado.mat']) 
n_nodos = floor(length(XYZinter(:,1))/3); 
X = reshape(XYZinter(:,1),[n_nodos,3]);  
tf = length(times)-1; dt = times(2)-times(1); 
[Xr,Tr] =  subdividir(X,T); n_nodos = size(Xr,1); 
[~,ind_ant] = ismember(X,Xr,'rows'); n_nodos_old = size(X,1); 
Told = T;Xold = X; X = Xr; T = Tr; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%BOUNDARY%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%deteccion de los puntos del borde para poder imponer isometria tambien 
%alli, se hace simplemente mirando las aristas que solo pertenecen a un 
%cuadrilatero 
[Xtri,Ttri] = triangulateQuadMesh(X,T); %para usar la funcion de matlab 
TR = triangulation(Ttri,Xtri);  
%aristas del borde (Edges boundary) 
Eb = freeBoundary(TR); n_aristas = size(Eb,1); 
%nodos del borde 
nodos_borde = Eb(:,1); n_nodos_bnd = size(nodos_borde,1); 
%interior nodes 
nodes_int = setdiff(1:n_nodos,nodos_borde); n_int = length(nodes_int); 
%matrices para imponer isometria en el borde: imponemos que se preserve  
%la longitud de las aristas del borde 
I = [1:n_aristas,1:n_aristas,1:n_aristas,... 
     1:n_aristas,1:n_aristas,1:n_aristas]; 
J = [Eb(:,2)', Eb(:,2)' + n_nodos, Eb(:,2)' + 2*n_nodos,... 
     Eb(:,1)', Eb(:,1)' + n_nodos, Eb(:,1)' + 2*n_nodos]; 
bnd_aux = struct('Eb',Eb,'I',I,'J',J); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%VARIABLES DE ESTADO%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Superficie inicial: ver CreateMesh 
phi0 = sparse(X(:));  
%Velocidad inicial 
dphi0 = sparse(zeros([3*n_nodos,1]));  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%VARIABLES DE ESTADO%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%NODOS A CONTROLAR%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%damos las coordenadas de los nodos de los que vamos a fijar su trayectoria 
coord_controlados = [controlados, controlados+n_nodos, 
controlados+(2*n_nodos)]; 
%matriz para imponer las condiciones en el contorno 
A_b = spalloc(length(coord_controlados),3*n_nodos,length(coord_controlados)); 
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A_b(:,coord_controlados) = eye(length(coord_controlados)); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ELEMENTOS DE REFERENCIA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%cuadrilateros bilineales 
theReferenceElement = createReferenceElement(); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%SYSTEM OF EQUATIONS%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%calculo de las matrices del sistema: masa Mlum Minv, rigidez K,  
%amortigualmiento D e inextensibilidad C (3-tensor) 
[C,Mlum,Minv,K] = computeMatrices2(X,T,theReferenceElement); 
[~,Mlum_old,~,~] = computeMatrices2(Xold,Told,theReferenceElement); 
%elegimos y procesamos restricciones 
[C,n_conds] = processConstraints(C,n_nodos,nodes_int,esquinas); 
%valor inicial de las restricciones                           
[Cphi0,~,~] = fun_C(phi0,C,A_b,bnd_aux,n_nodos,n_conds); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GRAVEDAD Y FUERZAS EXTERNAS%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Fg = sparse(Mlum*reshape([zeros([n_nodos,1]),... 
                   zeros([n_nodos,1]),... 
          -9.8*1*ones([n_nodos,1])],[3*n_nodos,1])); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%OPTIMIZACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%parametros fijos 
rho = 1; c = 0; 
%parametros a optimizar 
delta = 0.5; alfa = 2.3; teta = 1.2^-5; %teta = kappa 
 
%opciones 
options = optimset('PlotFcns',@optimplotfval,'TolFun',10^-3,'TolX',10^-3);                         
 
%optimizacion alfa, delta y teta 
x0 = log([delta,alfa,teta]); 
[x,fval,~,output] = 
fminsearch(@(params)calcularError(params,dt,floor(pct_fit*tf),phi0,dphi0,... 
                                                       
Fg,rho,A_b,Minv,K,C,Mlum,XYZinter,... 
                                                       
n_conds,n_nodos,Cphi0,u,bnd_aux,... 
                                                       
ind_ant,Mlum_old),x0,options); 
delta = exp(x(1))   
alfa = exp(x(2))    
teta = exp(x(3))   
 
%simulacion con parametros optimos 
phiPositions = simular(alfa,0.01*teta,teta,dt,tf,phi0,dphi0,... 
                       Fg,rho,delta,A_b,Minv,K,C,Mlum,... 
                       n_conds,n_nodos,Cphi0,u,bnd_aux,... 
                       theReferenceElement,c,T); 
                            
%pelicula 
peli = ''; vel_vid = 2;  
hacerPeli(phiPositions,XYZinter,T,Told,peli,vel_vid,n_nodos_old,n_nodos) 
save('simulacion2_AlgodonA2mov2.mat','phiPositions','T'); 
 
%plot del error 
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n_f = size(XYZinter,2); error_malla = zeros([1,n_f]); dispersion = 
zeros([1,n_f]); 
for i=2:n_f 
    sim_i = phiPositions{i}; sim_i = sim_i(ind_ant,:); 
    vec = XYZinter(:,i) - sim_i(:); 
    ind_nan = ~isnan(vec); 
    error_malla(i) = 
100*sqrt((vec(ind_nan)'*Mlum_old(ind_nan,ind_nan)*vec(ind_nan))); 
    %dispersion 
    dist = vec.^2; dist = reshape(dist,[n_nodos_old,3]);  
    dist = 100*sqrt(sum(dist,2)); ind_nan = ~isnan(dist); 
    dispersion(i) = error_malla(i) + 2*std(dist(ind_nan)); 
end  
 
figure(2) 
plot(times,error_malla) 
hold on 
plot(times,dispersion) 
ylabel('Error cm') 
xlabel('Tiempo') 
ylim([0 max(error_malla + dispersion)+1]) 
legend('media','dispersion') 
media = mean(error_malla) 
dispersion_maxima = max(dispersion) 
L = [delta,alfa,media,dispersion_maxima] 
tetar = teta 

A.3. Codi “calcularError” 

function error_malla = calcularError(params,dt,tf,phi0,dphi0,... 
                           Fg,rho,A_b,Minv,K,C,Mlum,XXinter,... 
                           n_conds,n_nodos,Cphi0,u,bnd_aux,... 
                           ind_ant,Mlum_old) 
                        
alfa = exp(params(2)); teta = exp(params(3));  
delta = exp(params(1)); beta = 0.01*teta;  
phiPositions = simular(alfa,beta,teta,dt,tf,phi0,dphi0,... 
                        Fg,rho,delta,A_b,Minv,K,C,Mlum,... 
                        n_conds,n_nodos,Cphi0,u,bnd_aux,... 
                        [],0,[]); 
                     
error_malla = 0;  
for i=1:(tf+1) 
    sim_i = phiPositions{i}; sim_i = sim_i(ind_ant,:); 
    vec = XXinter(:,i) - sim_i(:); 
    ind_nan = ~isnan(vec); 
    error_malla = error_malla + 
100*sqrt((vec(ind_nan)'*Mlum_old(ind_nan,ind_nan)*vec(ind_nan))); 
end   
 
error_malla = (1/(tf+1))*error_malla; 
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A.4. Resultats primer ajust 

Resultats mida A2 repetició 1 

A2R1 Delta Alfa Teta Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.4663 1.3964 1.5188E-08 0.4166 3.6177 

Algodon mov 1r 0.5557 2.0457 5.2239E-09 0.5003 5.9785 

Algodon mov 2 0.7829 0.9172 8.20E-15 0.3493 3.4816 

Algodon mov 2r 1.1383 4.728 2.41E-11 0.6612 8.6566 

Lana mov 1 0.339 1.2205 4.16E-10 0.5236 3.7612 

Lana mov 1r 0.4712 2.5495 1.07E-08 0.958 8.7633 

Lana mov 2 0.6154 2.1527 1.84E-09 0.4558 3.6536 

Lana mov 2r 0.3827 2.4869 5.28E-08 0.9067 10.0823 

Poliester mov 1 0.218 1.3657 7.90E-05 0.859 7.3941 

Poliester mov 1r 0.3617 2.463 1.12E-07 1.3723 11.5775 

Poliester mov 2 0.4015 1.6608 1.84E-08 0.4418 3.4253 

Poliester mov 2r 0.3919 2.3857 4.21E-08 1.1908 11.7448 

Vaquero mov 1 0.5543 1.5679 4.73E-11 0.6097 4.7302 

Vaquero mov 1r 0.6268 2.6881 8.63E-09 0.8148 6.3272 

Vaquero mov 2 0.6871 2.2573 1.08E-09 0.4735 4.537 

Vaquero mov 2r 0.824 2.9974 5.63E-10 0.9153 8.6216 

 

Resultats mida A3 repetició 1 

A3R1 Delta Alfa Teta Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.7951 2.4727 6.02E-09 0.3087 3.1487 

Algodon mov 1r 0.6944 2.6753 1.98E-10 0.3374 4.375 

Algodon mov 2 0.3773 2.46 7.94E-08 0.6065 28.9261 

Algodon mov 2r 0.3781 2.4935 1.5397E-07 1.1256 42.3923 

Lana mov 1 0.3799 2.4499 1.0014E-07 0.4047 4.7928 

Lana mov 1r 0.5385 2.6963 2.6547E-08 0.5162 17.4143 

Lana mov 2 0.4053 2.64 2.2387E-07 0.2999 5.1375 

Lana mov 2r 0.4757 2.7105 1.6491E-07 0.3991 8.4752 

Poliester mov 1 0.2957 1.3008 4.7969E-09 0.4633 3.6101 

Poliester mov 1r 0.3816 2.5033 5.8827E-08 0.4682 5.8361 

Poliester mov 2 0.3827 2.3749 2.3721E-16 0.3142 3.0188 

Poliester mov 2r 0.4558 2.6896 2.0902E-08 0.4016 4.7784 

Vaquero mov 1 0.7169 2.542 6.7084E-12 0.3788 4.1079 

Vaquero mov 1r 0.6588 2.6435 1.5162E-10 0.3397 4.3024 

Vaquero mov 2 0.3893 2.5592 1.7915E-07 0.3673 6.6586 

Vaquero mov 2r 0.9246 2.9817 1.7124E-11 0.293 3.7756 
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Resultats mida A2 repetició 2 

A2R2 Delta Alfa Teta Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.4708 0.975 3.1688E-09 0.4514 3.7107 

Algodon mov 1r 0.5851 2.3287 8.8057E-10 0.5597 6.7625 

Algodon mov 2 0.6331 0.6676 7.6019E-18 0.3623 2.4971 

Algodon mov 2r 0.3818 2.4697 1.1057E-07 1.3824 16.5546 

Lana mov 1 0.3808 1.3787 1.0164E-10 0.5878 4.4539 

Lana mov 1r 0.5246 2.6008 1.1659E-09 1.0269 9.198 

Lana mov 2 0.5206 2.0645 1.2776E-09 0.4281 3.4233 

Lana mov 2r 0.3996 2.4083 2.5929E-08 1.2007 11.9527 

Poliester mov 1 0.2222 1.2316 1.0471E-07 0.9018 5.7597 

Poliester mov 1r 0.3792 2.4515 1.1098E-07 1.3083 8.9399 

Poliester mov 2 0.3601 2.436 1.503E-07 0.5577 5.2279 

Poliester mov 2r 0.3797 2.4354 8.1186E-08 1.2399 12.0474 

Vaquero mov 1 0.4506 1.037 6.4475E-13 0.5144 4.2055 

Vaquero mov 1r 0.5722 2.5051 9.5085E-09 0.7061 5.6484 

Vaquero mov 2 0.8647 2.2015 1.5269E-09 0.5327 3.9994 

Vaquero mov 2r 0.3832 2.4176 4.4629E-08 1.3977 16.682 

 

Resultats mida A3 repetició 2 

A3R2 Delta Alfa Teta Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.7915 2.7713 5.0915E-09 0.3162 2.9854 

Algodon mov 1r 0.7381 2.7472 1.1483E-10 0.3342 3.8997 

Algodon mov 2 0.3709 2.45 1.0000E-07 0.4079 6.9627 

Algodon mov 2r 0.38 2.45 1.0000E-07 0.9232 35.5915 

Lana mov 1 0.3773 2.4583 1.4108E-07 0.4761 5.73 

Lana mov 1r 0.5603 2.8074 1.9994E-09 0.4 4.4943 

Lana mov 2 0.3846 2.4684 7.1483E-08 0.3723 15.8397 

Lana mov 2r 0.3932 2.5687 4.2713E-08 0.8729 24.5065 

Poliester mov 1 0.3055 1.435 2.4113E-09 0.4467 4.0712 

Poliester mov 1r 0.3657 2.5172 9.4395E-08 0.583 5.4669 

Poliester mov 2 0.366 1.5137 7.4282E-09 0.5368 5.1907 

Poliester mov 2r 0.4649 3.4399 6.8208E-04 0.4637 5.2626 

Vaquero mov 1 0.6348 2.6826 2.06E-09 0.4517 4.9785 

Vaquero mov 1r 0.6953 2.9057 3.6615E-10 0.3873 4.9541 

Vaquero mov 2 0.3745 2.4015 2.0795E-08 0.4048 6.3309 

Vaquero mov 2r 0.407 2.6191 5.0284E-08 0.5743 9.7298 
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A.5. Resultats segon ajust 

A.5.1. Primers valors inicials 

Resultats mida A2 repetició 1 

A2R1 Delta Alfa Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.5047 1.2094 0.4277 2.9825 

Algodon mov 1r 0.5615 2.0626 0.4977 5.4701 

Algodon mov 2 0.3796 2.3413 0.5097 4.858 

Algodon mov 2r 0.3621 2.45 1.2451 18.1278 

Lana mov 1 0.3378 1.1652 0.5216 4.3301 

Lana mov 1r 0.4695 2.5298 0.9433 7.4883 

Lana mov 2 0.6059 2.4002 0.4561 3.7375 

Lana mov 2r 0.38 2.4159 0.9986 11.2558 

Poliester mov 1 0.2304 1.4573 0.8145 6.2915 

Poliester mov 1r 0.3731 2.5551 1.3467 11.44 

Poliester mov 2 0.4074 2.2275 0.4518 3.3351 

Poliester mov 2r 0.362 2.5479 1.1756 10.8772 

Vaquero mov 1 0.5589 1.5839 0.6115 4.7794 

Vaquero mov 1r 0.6156 2.5956 0.8735 7.7495 

Vaquero mov 2 0.7066 2.1159 0.4709 4.5995 

Vaquero mov 2r 0.8141 3.0226 0.9361 8.3861 

 

Resultats mida A3 repetició 1 

A3R1 Delta Alfa Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.6763 1.529 0.2738 2.7782 

Algodon mov 1r 0.7122 2.4483 0.3229 4.2995 

Algodon mov 2 0.3725 2.4889 0.5592 25.5272 

Algodon mov 2r 0.3823 2.526 0.5843 11.4124 

Lana mov 1 0.4203 1.6677 0.2805 6.7513 

Lana mov 1r 0.3846 2.5337 0.6736 12.1532 

Lana mov 2 0.362 2.4498 0.3496 6.9389 

Lana mov 2r 0.3867 2.4672 0.4351 7.4328 

Poliester mov 1 0.2959 1.2954 0.4639 3.6067 

Poliester mov 1r 0.3753 2.5032 0.4693 5.4073 

Poliester mov 2 0.3565 2.4301 0.2975 3.595 

Poliester mov 2r 0.4374 2.3159 0.4116 3.865 

Vaquero mov 1 0.6968 2.6397 0.3834 4.0017 

Vaquero mov 1r 0.6598 2.3658 0.3198 3.9647 

Vaquero mov 2 0.3934 2.5073 0.3672 6.1452 

Vaquero mov 2r 1.0559 2.993 0.3071 4.0458 
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Resultats mida A2 repetició 2 

A2R2 Delta Alfa Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.4621 1.151 1.151 3.114 

Algodon mov 1r 0.595 2.3093 0.5497 6.2498 

Algodon mov 2 3.0477 5.0742 0.3821 3.3072 

Algodon mov 2r 0.3886 2.4851 1.3406 14.1247 

Lana mov 1 0.3767 1.3366 0.6191 4.2694 

Lana mov 1r 0.5307 2.9258 0.9894 7.6932 

Lana mov 2 0.5264 2.0411 0.426 3.3934 

Lana mov 2r 0.6333 3.0634 0.9938 9.2771 

Poliester mov 1 0.2276 1.1356 1.0029 6.4353 

Poliester mov 1r 0.3877 2.4906 1.3397 10.1522 

Poliester mov 2 0.3494 2.3969 0.5525 5.1933 

Poliester mov 2r 0.3801 2.5912 1.1852 9.6007 

Vaquero mov 1 0.4536 1.0513 0.5134 4.2022 

Vaquero mov 1r 0.5718 2.5002 0.7274 5.6373 

Vaquero mov 2 0.872 2.2139 0.5328 3.9833 

Vaquero mov 2r 0.387 2.4846 1.4428 18.2074 

 

Resultats mida A3 repetició 2 

A3R2 Delta Alfa Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.7869 2.6306 0.3108 3.1937 

Algodon mov 1r 0.7378 2.9126 0.3478 4.3862 

Algodon mov 2 0.3732 2.3323 0.4109 6.5868 

Algodon mov 2r 0.3982 2.6771 0.5562 10.3067 

Lana mov 1 0.4328 2.1447 0.4218 19.7469 

Lana mov 1r 0.5673 2.8261 0.4076 5.0211 

Lana mov 2 0.4 2.5839 0.3151 5.4286 

Lana mov 2r 0.3775 2.5164 0.5513 7.5294 

Poliester mov 1 0.2923 1.6435 0.4789 4.7834 

Poliester mov 1r 0.3669 2.5254 0.582 5.4253 

Poliester mov 2 0.3654 1.5455 0.5353 5.2158 

Poliester mov 2r 1.2373 7.9258 0.5055 5.6643 

Vaquero mov 1 0.5871 1.4084 0.3606 4.0332 

Vaquero mov 1r 0.6569 2.2728 0.3621 4.488 

Vaquero mov 2 0.4111 2.5337 0.3883 6.7164 

Vaquero mov 2r 0.367 2.4852 0.654 11.0297 
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A.5.2. Segons valors inicials 

Resultats mida A2 repetició 1 

A2R1 Delta Alfa Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.5059 1.3368 0.4202 3.4126 

Algodon mov 1r 0.5644 2.0942 0.4802 5.442 

Algodon mov 2 0.5044 2.2881 0.4145 3.4835 

Algodon mov 2r 0.9488 3.0158 0.5837 7.0111 

Lana mov 1 0.313 1.169 0.5193 3.8426 

Lana mov 1r 0.4565 2.4807 0.9575 8.1911 

Lana mov 2 0.5379 1.6601 0.4571 3.5383 

Lana mov 2r 0.4871 2.5338 0.9026 10.972 

Poliester mov 1 0.2256 1.3955 0.8658 7.3714 

Poliester mov 1r 0.3498 2.6939 1.368 10.9274 

Poliester mov 2 0.4706 2.4739 0.4574 3.3878 

Poliester mov 2r 0.4865 2.3499 1.3153 11.7349 

Vaquero mov 1 0.5595 1.5774 0.6115 4.7781 

Vaquero mov 1r 0.6061 2.5539 0.8743 8.1362 

Vaquero mov 2 0.773 2.3174 0.4626 4.407 

Vaquero mov 2r 0.8925 3.3353 0.9659 7.8997 

 

Resultats mida A3 repetició 1 

A3R1 Delta Alfa Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.7678 1.858 0.2944 2.9559 

Algodon mov 1r 0.6803 2.1237 0.3266 3.4229 

Algodon mov 2 0.5646 2.5395 0.2949 3.9423 

Algodon mov 2r 0.9539 2.6023 0.343 4.0782 

Lana mov 1 0.4869 2.2592 0.3053 3.4725 

Lana mov 1r 0.5121 2.4933 0.43 6.7417 

Lana mov 2 0.483 2.3001 0.2316 3.2721 

Lana mov 2r 0.4914 2.3485 0.3981 6.6768 

Poliester mov 1 0.3074 1.4509 0.4603 3.7037 

Poliester mov 1r 0.3847 2.5086 0.469 5.8317 

Poliester mov 2 0.4282 1.6927 0.2449 2.8833 

Poliester mov 2r 0.4333 2.2278 0.3815 3.9144 

Vaquero mov 1 0.5816 1.6816 0.2997 3.3953 

Vaquero mov 1r 0.67 2.4105 0.3262 3.6087 

Vaquero mov 2 0.4851 2.2235 0.3084 5.2432 

Vaquero mov 2r 1.0408 2.5866 0.2903 3.8816 

 



Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM  Pág. 47 

 

Resultats mida A2 repetició 2 

A2R2 Delta Alfa Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.4454 0.918 0.4674 4.0751 

Algodon mov 1r 0.5921 2.3884 0.5589 6.8146 

Algodon mov 2 0.4726 1.907 0.4227 4.1942 

Algodon mov 2r 1.2185 2.8765 0.67 6.2879 

Lana mov 1 0.3706 1.3582 0.5477 4.031 

Lana mov 1r 0.5359 3.0463 1.0127 7.8907 

Lana mov 2 0.483 2.3 0.4398 3.9745 

Lana mov 2r 0.5009 2.2965 1.0544 11.2774 

Poliester mov 1 0.2102 1.1709 0.9111 6 

Poliester mov 1r 0.3742 2.4925 1.358 9.5554 

Poliester mov 2 0.4052 2.0854 0.5538 5.3989 

Poliester mov 2r 0.4605 2.2236 1.3396 13.0492 

Vaquero mov 1 0.4437 1.069 0.5119 4.3503 

Vaquero mov 1r 0.5596 2.3977 0.7341 6.0546 

Vaquero mov 2 0.8716 2.2133 0.5328 3.9841 

Vaquero mov 2r 0.7565 3.4022 0.8933 7.7737 

 

Resultats mida A3 repetició 2 

A3R2 Delta Alfa Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.6663 1.3298 0.2643 2.4053 

Algodon mov 1r 0.7273 2.8996 0.3511 4.5714 

Algodon mov 2 0.5 2.3978 0.3334 5.2154 

Algodon mov 2r 0.5 2.3978 0.5679 9.2575 

Lana mov 1 0.5063 2.3854 0.3749 7.9551 

Lana mov 1r 0.5446 2.4696 0.4259 5.0203 

Lana mov 2 0.5537 2.2084 0.2854 4.8972 

Lana mov 2r 0.4826 2.25 0.5001 6.6888 

Poliester mov 1 0.3031 1.4083 0.4673 4.4947 

Poliester mov 1r 0.3677 2.492 0.5949 5.5275 

Poliester mov 2 0.4309 1.2274 0.556 4.7969 

Poliester mov 2r 0.6942 4.6772 0.5266 5.0867 

Vaquero mov 1 0.6469 2.4676 0.4226 4.6172 

Vaquero mov 1r 0.6757 2.3392 0.3552 4.7195 

Vaquero mov 2 0.4925 2.3484 0.3607 4.8227 

Vaquero mov 2r 0.7845 2.3686 0.3907 5.2789 
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A.5.3. Tercers valors inicials 

Resultats mida A2 repetició 1 

A2R1 Delta Alfa Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.5830 2.0048 0.5278 4.0160 

Algodon mov 1r 0.5707 2.1919 0.4932 5.1678 

Algodon mov 2 0.6172 2.1006 0.3474 2.935 

Algodon mov 2r 0.9172 2.8449 0.5776 6.877 

Lana mov 1 0.3271 1.2631 0.5039 3.8176 

Lana mov 1r 0.4591 2.6036 0.9539 7.6461 

Lana mov 2 0.5828 2.1225 0.4217 3.6322 

Lana mov 2r 0.5932 2.1395 1.001 9.6349 

Poliester mov 1 0.2249 1.3747 0.8247 7.3573 

Poliester mov 1r 0.3734 2.5649 1.3414 11.2104 

Poliester mov 2 0.599 2.1518 0.6058 4.3574 

Poliester mov 2r 0.3471 2.4055 1.1628 9.6377 

Vaquero mov 1 0.5597 1.5763 0.6116 4.7789 

Vaquero mov 1r 0.6089 2.5781 0.8914 8.748 

Vaquero mov 2 0.6157 1.989 0.4716 4.6929 

Vaquero mov 2r 0.8743 2.8443 1.0057 8.2892 

 

Resultats mida A3 repetició 1 

A3R1 Delta Alfa Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.6355 2.0142 0.296 2.9139 

Algodon mov 1r 0.6994 2.6726 0.3512 4.3679 

Algodon mov 2 0.6653 2.4827 0.2815 3.4349 

Algodon mov 2r 0.5915 2.116 0.3993 6.9414 

Lana mov 1 0.5811 1.9843 0.3309 5.0232 

Lana mov 1r 0.581 2.217 0.5215 9.6975 

Lana mov 2 0.6021 2.1345 0.213 2.5173 

Lana mov 2r 0.6038 2.1397 0.4193 4.901 

Poliester mov 1 0.3023 1.384 0.4661 3.9205 

Poliester mov 1r 0.3818 2.4728 0.4664 5.7662 

Poliester mov 2 0.5385 1.7992 0.2587 2.8177 

Poliester mov 2r 0.534 2.0782 0.4304 4.6325 

Vaquero mov 1 0.6077 2.1599 0.3666 3.4763 

Vaquero mov 1r 0.6624 2.4303 0.3171 3.9193 

Vaquero mov 2 0.5849 2.101 0.2994 4.4826 

Vaquero mov 2r 0.831 2.5468 0.3074 4.1973 
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Resultats mida A2 repetició 2 

A2R2 Delta Alfa Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.4551 1.0894 0.4315 3.0626 

Algodon mov 1r 0.5858 2.2353 0.5732 6.3019 

Algodon mov 2 0.6156 2.1084 0.3929 2.6557 

Algodon mov 2r 1.201 2.6486 0.7015 6.269 

Lana mov 1 0.3739 1.3159 0.6179 4.2938 

Lana mov 1r 0.5222 2.9225 1.0152 8.5285 

Lana mov 2 0.5815 2.0079 0.4295 3.0731 

Lana mov 2r 0.6132 2.3238 1.1396 9.2514 

Poliester mov 1 0.2107 1.1794 0.9452 6.1318 

Poliester mov 1r 0.3688 2.4482 1.364 10.3622 

Poliester mov 2 0.4026 2.011 0.5536 5.4839 

Poliester mov 2r 0.5997 2.1792 1.6874 18.4597 

Vaquero mov 1 0.4521 1.0797 0.5087 4.365 

Vaquero mov 1r 0.58 2.0808 0.5327 4.1107 

Vaquero mov 2 0.8023 2.0808 0.5327 4.1107 

Vaquero mov 2r 0.7935 2.7847 0.8752 7.7756 

 

Resultats mida A3 repetició 2 

A3R2 Delta Alfa Error medio Dispersión máx. 

Algodon mov 1 0.594 2.0883 0.2977 2.7515 

Algodon mov 1r 0.711 2.4383 0.3319 3.6845 

Algodon mov 2 0.6005 2.1137 0.3292 4.5471 

Algodon mov 2r 1.014 3.0332 0.3516 4.7736 

Lana mov 1 0.6 2.179 0.3858 3.8328 

Lana mov 1r 0.5539 2.6602 0.4059 4.2937 

Lana mov 2 0.5962 2.1496 0.247 2.66 

Lana mov 2r 0.6 2.1 0.5093 6.9705 

Poliester mov 1 0.3005 1.85 0.4786 4.3801 

Poliester mov 1r 0.3669 2.482 0.5917 5.5735 

Poliester mov 2 0.4308 1.2273 0.556 4.7972 

Poliester mov 2r 0.6939 4.6734 0.5266 5.0856 

Vaquero mov 1 0.5919 2.1316 0.4194 5.063 

Vaquero mov 1r 0.6816 2.3042 0.3535 4.0777 

Vaquero mov 2 0.6234 2.0614 0.3595 4.5492 

Vaquero mov 2r 0.8053 2.0717 0.3782 4.9358 
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A.6. Codis tercer ajust 

A.6.1. Codi “grafico_error” 

 
% Grafico 2-dimensional del error en el ajuste de parametros delta,alfa 
% cuando estos recorren una malla rectangular de valores. 
% Julen Antonio, Franco Coltraro, Jaume Amoros, IRI, CSIC-UPC, Barcelona 
% 2022/3/31 
close all 
clear 
 
%porcentaje del movimiento a usar para optimizar (0.5=el primer 50% del 
%tiempo, 1=el 100% del tiempo) 
pct_fit = 1;%0.5;  
 
% equip al fer undersampling: R1 o R2 
equip='R1'; 
 
% llista de casos 
llista_noms={ 
'AlgodonA2mov1_mallado' 
'AlgodonA2mov1r_mallado' 
'AlgodonA2mov2_mallado' 
'AlgodonA2mov2r_mallado' 
'AlgodonA3mov1_mallado' 
'AlgodonA3mov1r_mallado' 
'AlgodonA3mov2_mallado' 
'AlgodonA3mov2r_mallado' 
'LanaA2mov1_mallado' 
'LanaA2mov1r_mallado' 
'LanaA2mov2_mallado' 
'LanaA2mov2r_mallado' 
'LanaA3mov1_mallado' 
'LanaA3mov1r_mallado' 
'LanaA3mov2_mallado' 
'LanaA3mov2r_mallado' 
'PoliesterA2mov1_mallado' 
'PoliesterA2mov1r_mallado' 
'PoliesterA2mov2_mallado' 
'PoliesterA2mov2r_mallado' 
'PoliesterA3mov1_mallado' 
'PoliesterA3mov1r_mallado' 
'PoliesterA3mov2_mallado' 
'PoliesterA3mov2r_mallado' 
'VaqueroA2mov1_mallado' 
'VaqueroA2mov1r_mallado' 
'VaqueroA2mov2_mallado' 
'VaqueroA2mov2r_mallado' 
'VaqueroA3mov1_mallado' 
'VaqueroA3mov1r_mallado' 
'VaqueroA3mov2_mallado' 
'VaqueroA3mov2r_mallado' 
}; 
% llista de densitats 



Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM  Pág. 51 

 

taula_rho=[ 0.6095*ones(1,8) 0.3609*ones(1,8) 0.2085*ones(1,8) 
0.6095*ones(1,8)]; 
 
     
% tabulacio dels errors cas a cas 
ajusts_complicats=[]; % aqui anotarem els casos en que el graf de l'error s'ha 
d'estudiar per un huma  
for cas=1:length(llista_noms), 
    cas 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MALLADO%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
nombre=llista_noms{cas};%'LanaA3mov1_mallado'; 
load([nombre '.mat']) 
n_nodos = floor(length(XYZinter(:,1))/3); 
X = reshape(XYZinter(:,1),[n_nodos,3]);  
tf = length(times)-1; dt = times(2)-times(1); 
[Xr,Tr] =  subdividir(X,T); n_nodos = size(Xr,1); 
[~,ind_ant] = ismember(X,Xr,'rows'); n_nodos_old = size(X,1); 
Told = T;Xold = X; X = Xr; T = Tr; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%BOUNDARY%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%deteccion de los puntos del borde para poder imponer isometria tambien 
%alli, se hace simplemente mirando las aristas que solo pertenecen a un 
%cuadrilatero 
[Xtri,Ttri] = triangulateQuadMesh(X,T); %para usar la funcion de matlab 
TR = triangulation(Ttri,Xtri);  
%aristas del borde (Edges boundary) 
Eb = freeBoundary(TR); n_aristas = size(Eb,1); 
%nodos del borde 
nodos_borde = Eb(:,1); n_nodos_bnd = size(nodos_borde,1); 
%interior nodes 
nodes_int = setdiff(1:n_nodos,nodos_borde); n_int = length(nodes_int); 
%matrices para imponer isometria en el borde: imponemos que se preserve  
%la longitud de las aristas del borde 
I = [1:n_aristas,1:n_aristas,1:n_aristas,... 
     1:n_aristas,1:n_aristas,1:n_aristas]; 
J = [Eb(:,2)', Eb(:,2)' + n_nodos, Eb(:,2)' + 2*n_nodos,... 
     Eb(:,1)', Eb(:,1)' + n_nodos, Eb(:,1)' + 2*n_nodos]; 
bnd_aux = struct('Eb',Eb,'I',I,'J',J); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%VARIABLES DE ESTADO%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Superficie inicial: ver CreateMesh 
phi0 = sparse(X(:));  
%Velocidad inicial 
dphi0 = sparse(zeros([3*n_nodos,1]));  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%VARIABLES DE ESTADO%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%NODOS A CONTROLAR%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%damos las coordenadas de los nodos de los que vamos a fijar su trayectoria 
coord_controlados = [controlados, controlados+n_nodos, 
controlados+(2*n_nodos)]; 
%matriz para imponer las condiciones en el contorno 
A_b = spalloc(length(coord_controlados),3*n_nodos,length(coord_controlados)); 
A_b(:,coord_controlados) = eye(length(coord_controlados)); 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ELEMENTOS DE REFERENCIA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%cuadrilateros bilineales 
theReferenceElement = createReferenceElement(); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%SYSTEM OF EQUATIONS%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%calculo de las matrices del sistema: masa Mlum Minv, rigidez K,  
%amortigualmiento D e inextensibilidad C (3-tensor) 
[C,Mlum,Minv,K] = computeMatrices2(X,T,theReferenceElement); 
[~,Mlum_old,~,~] = computeMatrices2(Xold,Told,theReferenceElement); 
%elegimos y procesamos restricciones 
[C,n_conds] = processConstraints(C,n_nodos,nodes_int,esquinas); 
%valor inicial de las restricciones                           
[Cphi0,~,~] = fun_C(phi0,C,A_b,bnd_aux,n_nodos,n_conds); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%GRAVEDAD Y FUERZAS EXTERNAS%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Fg = sparse(Mlum*reshape([zeros([n_nodos,1]),... 
                   zeros([n_nodos,1]),... 
          -9.8*1*ones([n_nodos,1])],[3*n_nodos,1])); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%OPTIMIZACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%opciones 
options = optimset('PlotFcns',@optimplotfval,'TolFun',10^-3,'TolX',10^-3);   
%parametros fijos 
rho = taula_rho(cas); c = 0; teta = 0; 
 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%BUCLE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%parametros a optimizar 
%delta = 0.4; alfa = 2.5;  
%         [x,fval,~,output] = 
fminsearch(@(params)calcularError(params,dt,floor(pct_fit*tf),phi0,dphi0,... 
%                                                                
Fg,rho,A_b,Minv,K,C,Mlum,XYZinter,... 
%                                                                
n_conds,n_nodos,Cphi0,u,bnd_aux,... 
%                                                                
ind_ant,Mlum_old),x0,options); 
ldelta=linspace(0.05,1,15)*rho; % lista de valores de delta 
lalfa=linspace(0.05,5,16)*rho; % idem de alfa 
[delta2d,alfa2d]=ndgrid(ldelta,lalfa); 
for k=1:size(delta2d,1), 
    for l=1:size(delta2d,2), 
        delta=delta2d(k,l); 
        alfa=alfa2d(k,l); 
                      
        %optimizacion alfa, delta y teta 
        x = log([delta,alfa]); 
        error_params2d(k,l) = calcularError(x,dt,floor(1*tf),phi0,dphi0,... 
                                       Fg,rho,A_b,Minv,K,C,Mlum,XYZinter,... 
                                       n_conds,n_nodos,Cphi0,u,bnd_aux,... 
                                       ind_ant,Mlum_old); 
    end 
end     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%BUCLE%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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% mapa del error segun los parametros 
titulo=strrep(nombre,'_',' '); 
% figure(1) 
% mesh(delta2d,alfa2d,error_params2d); 
% xlabel('delta'); 
% ylabel('alfa'); 
% title(['Error en ' titulo]); 
% print('-dpng',['grafica_error_' nombre '.png']); 
 
% localizacion del punto con error minimo de la malla 
[error0,posmin]=min(error_params2d(:)); 
delta0=delta2d(posmin) 
alfa0=alfa2d(posmin) 
error0 
[filamin,colmin]=ind2sub(size(error_params2d),posmin); 
 
% hay mas minimos locales? 
maxerr=max(error_params2d(:)); 
errorampl=(2*maxerr+1)*ones(size(error_params2d,1)+2,size(error_params2d,2)+2); 
errorampl(2:end-1,2:end-1)=error_params2d; 
% alisado de la tabla de errores 
for k=1:4, 
    errorampl(2:end-1,2:end-1)=0.9*errorampl(2:end-1,2:end-
1)+0.025*(errorampl(1:end-2,2:end-1)+errorampl(2:end-1,1:end-
2)+errorampl(3:end,2:end-1)+errorampl(2:end-1,3:end)); 
end; 
% dibujo tabla de errores alisada 
% figure(2) 
% mesh(errorampl(2:end-1,2:end-1)); 
% xlabel('delta'); 
% ylabel('alfa'); 
% title(['Error alisado en ' titulo]); 
% print('-dpng',['grafica_error_alisado_' nombre '.png']); 
 
tol=(maxerr-error0)/1e2;  % tolerancia para considerar iguales los errores 
% consideraremos minimo local el punto que tenga el error 
minlocs=[]; 
for k=1:size(error_params2d,1), 
    for l=1:size(error_params2d,2), 
        llistaveins=[k+2 l+1; k+1 l+2; k l+1; k+1 l; k l; k l+2; k+2 l; k+2 
l+2]; 
        diferrveins=[]; 
        for kk=1:size(llistaveins,1), 
            diferrveins=[diferrveins 
errorampl(llistaveins(kk,1),llistaveins(kk,2))-errorampl(k+1,l+1)]; 
        end; 
        if min(diferrveins)>=0 
            minlocs=[minlocs;k,l]; 
        end; 
    end; 
end; 
 
if size(minlocs,1)>2 
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    disp(['Error: En ' nombre ' aparecen ' num2str(size(minlocs,1)) ' minimos 
locales']); 
    ajusts_complicats=[ajusts_complicats cas]; 
end; 
if norm(minlocs(1,:)-[filamin,colmin])>1.5 
    disp(['Aviso: En ' nombre ' el minimo local se ha movido mucho']); 
    ajusts_complicats=[ajusts_complicats cas]; 
end; 
 
% guarda resultats del calcul 
taula_error_params{cas}=error_params2d; 
deltaest(cas)=delta0; 
alfaest(cas)=alfa0; 
errormin(cas)=error0; 
 
end; 
 
% eliminem anotacions duplicades dels casos complicats 
ajusts_complicats=unique(ajusts_complicats); 
 
% guarda tots els resultats tabulats per a analisi posterior 
save(['ajust_parametres_mostres_tot_temps_' equip 
'.mat'],'llista_noms','taula_rho','teta','ldelta','lalfa','taula_error_params',
'deltaest','alfaest','errormin','ajusts_complicats'); 
 
 
 
 

A.6.2. Codi “analisi_valor_parametres” 

% analisi dels valors dels parametres del model de deformacio isometrica en 
% diferents moviments, teles, velocitats,tamanys 
%  
% Julen Antonio, Franco Coltraro, Jaume Amoros 
% 2022/3/22 
 
 
% carreguem l'assignacio de valors d'ofici feta per grafico_error.m a la 
% tanda de mesures de la carpeta 20220315 
% load ajust_parametres_mostres_20220315.mat % ajust dels parametres el primer 
50% del temps 
load ajust_parametres_mostres_tot_temps_R1.mat % ajust dels parametres tot el 
temps 
 
 
[delta2d,alfa2d]=ndgrid(ldelta,lalfa); 
 
% grafico_error ha informat de complicacions per a trobar el millor ajust 
% (minim d'error no unic i/o en posicio elusiva) en 11 de les 32 mesures.  
% Les obrim a ma per a assignar el valor de delta,alfa 
 
% els ajusts complicats ara els detecta grafico_error.m i els passa en el 
% .mat 
% ajusts_complicats=[3 7 11 15 17 19 20 23 24 31 32]; % per error mesurat el 
primer 50% del temps 
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% ajusts_complicats=[7 11 15 17 19 20 23 24 31 32]; % per error mesurat tot el 
temps 
 
 
for k=1:length(ajusts_complicats), 
    graf_error=taula_error_params{ajusts_complicats(k)}; 
    mesh(graf_error); 
    xlabel('delta'); 
    ylabel('alfa'); 
    titol=strrep(llista_noms(ajusts_complicats(k)),'_',' '); 
    title(['Variacio error' titol]); 
    [errorm,poserrorm]=min(graf_error(:)); 
    % valors revisats dels millors ajusts de delta,alfa 
    [filerrorm(k),colerrorm(k)]=ind2sub(size(graf_error),poserrorm) 
    deltarev(k)=ldelta(filerrorm(k))*taula_rho(ajusts_complicats(k)); 
    alfarev(k)=lalfa(colerrorm(k))*taula_rho(ajusts_complicats(k)); 
    pause % examen a ull del grafic de l'error per a veure si es prou convex 
end; 
 
% la revisio a ull ha estat satisfactoria. Comparem els valors proposats ara 
% per delta, alfa amb els valors preexistents 
'Diferencia entre els valors revisats de delta i els obtinguts per 
grafico_error' 
deltaest(ajusts_complicats)-deltarev % no per delta 
'Diferencia entre els valors revisats de alfa i els obtinguts per 
grafico_error' 
alfaest(ajusts_complicats)-alfarev % no per alfa 
 
% La revisio dels ajusts complicats no ha variat l'assignacio de valors de 
% parametres en cap cas, pero ha mostrat que l'assignacio te un gran marge 
% d'error en alguns cassos.  
% Aixo apunta a que per a trobar una formula que expliqui els valors de 
% delta, alfa a partir de la tela, el tamany, la velocitat, caldra fer-ho 
% no a partir del seu encaixament amb els valors estimats dels parametres, 
% sino a partir de l'error que donguin els valors dels parametres proposats 
% per la formula en les mesures de l'error. 
 
 
% determinacio de la velocitat en la mostra 
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A.7. Resultats tercer ajust 

Resultats mida A2 repetició 1 

A2R1 Delta Alfa Error medio 

Algodon mov 1 0.2898 0.8493 0.6286 

Algodon mov 1r 0.3697 1.6487 0.8769 

Algodon mov 2 0.4097 0.6495 0.4447 

Algodon mov 2r 0.4896 2.0483 0.9145 

Lana mov 1 0.1166 0.4009 0.5169 

Lana mov 1r 0.1832 1.1027 0.9381 

Lana mov 2 0.2499 0.7518 0.4509 

Lana mov 2r 0.1832 1.2197 0.862 

Poliester mov 1 0.05 0.3147 0.8598 

Poliester mov 1r 0.084 0.6455 1.3602 

Poliester mov 2 0.084 0.3808 0.444 

Poliester mov 2r 0.0953 0.7117 1.1428 

Vaquero mov 1 0.2898 0.8493 0.6286 

Vaquero mov 1r 0.3697 1.6487 0.8769 

Vaquero mov 2 0.4097 0.6495 0.4447 

Vaquero mov 2r 0.4896 2.0483 0.9145 

Resultats mida A3 repetició 1 

A3R1 Delta Alfa Error medio 

Algodon mov 1 0.3697 0.6495 0.2736 

Algodon mov 1r 0.4097 1.249 0.3192 

Algodon mov 2 0.4896 0.8493 0.268 

Algodon mov 2r 0.5695 2.0483 0.3145 

Lana mov 1 0.161 0.5179 0.3013 

Lana mov 1r 0.2055 0.9857 0.4486 

Lana mov 2 0.2499 0.6348 0.2195 

Lana mov 2r 0.2055 1.1027 0.3555 

Poliester mov 1 0.0613 0.3147 0.4697 

Poliester mov 1r 0.084 0.5793 0.4758 

Poliester mov 2 0.1179 0.1823 0.2455 

Poliester mov 2r 0.1066 0.6455 0.3633 

Vaquero mov 1 0.3697 0.8493 0.3073 

Vaquero mov 1r 0.4097 1.4488 0.3188 

Vaquero mov 2 0.4097 1.0492 0.2632 

Vaquero mov 2r 0.6095 1.4488 0.2884 
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Resultats mida A2 repetició 2 

A2R2 Delta Alfa Error medio 

Algodon mov 1 0.2898 0.6495 0.4546 

Algodon mov 1r 0.3697 1.4488 0.5495 

Algodon mov 2 0.4097 0.6495 0.357 

Algodon mov 2r 0.5695 1.8485 0.6943 

Lana mov 1 0.1388 0.5179 0.559 

Lana mov 1r 0.2055 1.1027 0.9805 

Lana mov 2 0.2499 0.6348 0.4493 

Lana mov 2r 0.227 1.2197 0.9792 

Poliester mov 1 0.05 0.3147 0.9851 

Poliester mov 1r 0.084 0.6455 1.3472 

Poliester mov 2 0.1292 0.844 0.5286 

Poliester mov 2r 0.084 0.6455 1.2282 

Vaquero mov 1 0.2898 0.6495 0.5191 

Vaquero mov 1r 0.3697 1.6487 0.7734 

Vaquero mov 2 0.4496 0.6495 0.5257 

Vaquero mov 2r 0.4896 1.8485 0.8719 

 

Resultats mida A3 repetició 2 

A3R2 Delta Alfa Error medio 

Algodon mov 1 0.3697 0.6495 0.2563 

Algodon mov 1r 0.4496 1.6487 0.3419 

Algodon mov 2 0.6095 1.8485 0.2823 

Algodon mov 2r 0.6095 2.0483 0.3266 

Lana mov 1 0.161 0.6348 0.2878 

Lana mov 1r 0.2055 0.9857 0.412 

Lana mov 2 0.2055 0.5179 0.2409 

Lana mov 2r 0.2943 1.4536 0.4719 

Poliester mov 1 0.0726 0.3808 0.4629 

Poliester mov 1r 0.084 0.6455 0.5949 

Poliester mov 2 0.0726 0.3147 0.5384 

Poliester mov 2r 0.1179 0.844 0.5243 

Vaquero mov 1 0.3697 0.8493 0.3783 

Vaquero mov 1r 0.4097 1.4488 0.3683 

Vaquero mov 2 0.6095 2.2482 0.322 

Vaquero mov 2r 0.4496 1.0492 0.372 
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A.8. Codi “analisi_valor_parametres” 

% Ajust per minimitzacio de residu d'una formula lineal (pero regressio no 
% lineal) pels parametres delta, alfa del model de deformacio isometrica de 
% la tela de Coltraro, Amoros, Alberich, Torras 
% 
% Julen Antonio, Franco Coltraro, Jaume Amoros, UPC, Barcelona 
% 2022/4/1 
 
% en desenvolupament 
 
 
% Model pel que busquem ajust de regressio (=minimitzant residu): 
% Quan estudiem teixit a teixit: 
% delta=delta0+deltaT*T+deltav*v 
% alfa=alfa0+alfaT*T+alfav*v 
% on T=tamany de la tela, v=velocitat promig de la tela 
% Quan estudiem tots els teixits alhora: 
% delta=delta0+deltaT*T+deltav*v+deltar*rho 
% alfa=alfa0+alfaT*T+alfav*v+alfar*rho 
% on T,v com abans i rho=densitat de la tela 
 
% Valors de les variables independents: 
% T=tamany es pot referir al tamany lineal (aleshores A3 te T=1, A2 te 
% T=sqrt(2)), o be tamany en area (aleshores A3 te T=1, A2 te T=2). 
% v=velocitat te complicacions: 
% - ha de ser un promig, sobre tots els punts i al llarg del temps, 
% - pero potser hauriem de descomptar el primer parell de segons de cada 
% moviment perque tot esta quiet. 
% - A sobre, no esta clar si a la formula de delta,alfa ha d'apareixer v o 
% v^2 multiplicant a deltav,alfav 
 
 
% variables globals que fan falta per l'optimitzacio 
global indteixk taula_delta taula_alfa taula_error_params taulaT taulav 
taula_rho 
 
% Fase 1: preparacio de les dades de totes les mesures: velocitats promig, 
% taules d'error,... 
 
% llista de casos 
llista_noms={ 
'AlgodonA2mov1_mallado' 
'AlgodonA2mov1r_mallado' 
'AlgodonA2mov2_mallado' 
'AlgodonA2mov2r_mallado' 
'AlgodonA3mov1_mallado' 
'AlgodonA3mov1r_mallado' 
'AlgodonA3mov2_mallado' 
'AlgodonA3mov2r_mallado' 
'LanaA2mov1_mallado' 
'LanaA2mov1r_mallado' 
'LanaA2mov2_mallado' 
'LanaA2mov2r_mallado' 
'LanaA3mov1_mallado' 
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'LanaA3mov1r_mallado' 
'LanaA3mov2_mallado' 
'LanaA3mov2r_mallado' 
'PoliesterA2mov1_mallado' 
'PoliesterA2mov1r_mallado' 
'PoliesterA2mov2_mallado' 
'PoliesterA2mov2r_mallado' 
'PoliesterA3mov1_mallado' 
'PoliesterA3mov1r_mallado' 
'PoliesterA3mov2_mallado' 
'PoliesterA3mov2r_mallado' 
'VaqueroA2mov1_mallado' 
'VaqueroA2mov1r_mallado' 
'VaqueroA2mov2_mallado' 
'VaqueroA2mov2r_mallado' 
'VaqueroA3mov1_mallado' 
'VaqueroA3mov1r_mallado' 
'VaqueroA3mov2_mallado' 
'VaqueroA3mov2r_mallado' 
}; 
 
% taula de tamanys 
TA2=[1 2 3 4]; 
TA2=[TA2 TA2+8 TA2+16 TA2+24]; 
TA3=TA2+4; 
taulaT(TA3)=1; 
% % versio amb tamany corresponent a area 
% taulaT(TA2)=2; 
% versio amb tamany corresponent a perimetre 
taulaT(TA2)=sqrt(2); 
 
% calcul de velocitats 
for k=1:length(llista_noms), 
    load([llista_noms{k} '.mat']); 
    npts=size(XYZinter,1)/3; 
    % excloem els primers 3 segons, i els darrers 2 
    t=times(301:end-200); 
    q=XYZinter(:,301:end-200); 
%     % eliminem els NaN fent promig entre valor anterior i posterior, si son 
%     % aillats 
%     nanq=find(isnan(q(:))); 
%     while ~isempty(nanq) 
%         [fn,cn]=ind2sub(size(q),nanq(1)); 
%         nanf=find(~isnan(q(fn,cn+1:end)),1); 
%         if isempty(nanf) 
%             nanf=size(q,2); 
%         else 
%             nanf=nanf-1; 
%         end; 
    % velocitats en cada punt 
    dq=q(:,2:end)-q(:,1:end-1); 
    dt=diff(t); 
    dqdt=bsxfun(@rdivide,dq,dt); 
    % calcul velocitat escalar promig en cada punt al llarg del temps 
    dqdt2=dqdt.*dqdt; 
    vpunts2=dqdt2(1:npts,:)+dqdt2(npts+1:2*npts,:)+dqdt2(2*npts+1:3*npts,:); 
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    vpunts=sqrt(vpunts2); 
    % velocitat escalar promig de cada punt al llarg del temps (assumim que 
    % els temps estan equiescalats) 
    % vmigpunts=sum(vpunts,2)/size(vpunts,2); % falla quan hi ha NaNs 
    vmigpunts=mean(vpunts,2,'omitnan'); 
    % promig de velocitat de tots els punts 
    taulav(k)=sum(vmigpunts)/npts; 
end; 
 
% carreguem les taules d'error de cada mostra per a interpolar 
load('ajust_parametres_mostres_tot_temps_R1.mat'); 
% taula de valors de delta,alfa en cada cas 
for k=1:length(llista_noms), 
    rho=taula_rho(k); 
    ldelta=linspace(0.05,1,15)*rho; % lista de valores de delta 
    lalfa=linspace(0.05,5,16)*rho; % idem de alfa 
    [taula_delta{k},taula_alfa{k}]=ndgrid(ldelta,lalfa); % a interp2 no li 
agrada ndgrid!!?? 
end; 
 
 
% Fase 2: ajust de les formules per delta, alfa 
 
% primer ajust: regressio lineal sobre les taules de valors estimats de 
% delta, alfa per cada mesura. S'espera que sigui un ajust dolent, pero 
% donara idea de l'ordre de magnitud de cada coeficient. 
% Error: Enlloc de mirar el residu en cada sistema que hem resolt per 
% minims quadrats, es mes interessant controlar el vector dels errors que 
% cada tria de coeficients dona en totes les mostres 
 
% en primera fase fem la regressio lineal separadament per a cada tela 
for k=1:4, 
    indteixk=(1:8)+(k-1)*8; % les mostres que son d'aqeust teixit concret 
    A=[ones(length(indteixk),1) taulaT(indteixk).' taulav(indteixk).']; 
    deltalinteix(:,k)=A\deltaest(indteixk).'; 
    alfalinteix(:,k)=A\alfaest(indteixk).'; 
    % control de l'error 
    for l=1:length(indteixk), 
        
deltaformula=deltalinteix(1,k)+deltalinteix(2,k)*taulaT(indteixk(l))+deltalinte
ix(3,k)*taulav(indteixk(l)); 
        
alfaformula=alfalinteix(1,k)+alfalinteix(2,k)*taulaT(indteixk(l))+alfalinteix(3
,k)*taulav(indteixk(l)); 
        
F=griddedInterpolant(taula_delta{indteixk(l)},taula_alfa{indteixk(l)},taula_err
or_params{indteixk(l)}); 
        vect_error_teix(l,k)=F(deltaformula,alfaformula); 
    end; 
    errorlin_teix(k)=norm(vect_error_teix(:,k));  % error global pel teixit   
end; 
% Coeficients per les equacions de delta, alfa per cada tela son a 
% deltalinteix, alfalinteix 
% Error de ajust per a cada tela es a errorlin_teix 
save('formules_parametres_mostres_tot_temps_R1.mat','deltalinteix','alfalinteix
','errorlin_teix'); 
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% en segona fase, a cada equacio li afegim un multiple de la densitat i fem 
% la regressio unificada per totes les teles 
A=[ones(32,1) taulaT.' taulav.' taula_rho.']; 
deltalin=A\deltaest.'; 
alfalin=A\alfaest.'; 
% control de l'error 
for l=1:length(llista_noms), 
    
deltaformula=deltalin(1)+deltalin(2)*taulaT(l)+deltalin(3)*taulav(l)+deltalin(4
)*taula_rho(l); 
    
alfaformula=alfalin(1)+alfalin(2)*taulaT(l)+alfalin(3)*taulav(l)+alfalin(4)*tau
la_rho(l); 
    F=griddedInterpolant(taula_delta{l},taula_alfa{l},taula_error_params{l}); 
    vect_errorlin(l)=F(deltaformula,alfaformula); 
    % 
vect_errorlin(l)=interp2(taula_delta{l},taula_alfa{l},taula_error_params{l},del
taformula,alfaformula); 
end; 
errorlin=norm(vect_errorlin);  % error global pel teixit 
% Coeficients per les equacions de delta, alfa per cada tela son a 
% deltalin, alfalin 
% Error de ajust per a cada tela es a errorlin 
save('formules_parametres_mostres_tot_temps_R1.mat','deltalin','alfalin','error
lin','-append'); 
 
 
% % segon ajust: metode torero. Es impracticable perque estem buscant massa 
% % parametres (si considerem 1 sol teixit busquem 6 coeficients de les 
% % equacions; si considerem unificadament tots els teixits en busquem 8) 
% % Experiments deixant variar nomes 2 dels parametres rangs de valors de 
% % delta suggerits pel metode 3 
% llista_deltaT=linspace(-0.5,1.4,11); 
% llista_deltav=linspace(-2.7,1.6,11); 
% [deltaT2d,deltav2d]=ndgrid(llista_deltaT,llista_deltav); 
% % valors de delta0,deltar,alfa0,alfaT,alfav,alfar suggerits pel metode 1 
% for k=1:length(llista_deltaT), 
%     for l=1:length(llista_deltav), 
%         coefs=[deltalin(1) deltaT2d(k,l) deltav2d(k,l) deltalin(4) 
alfalin.']; 
%         error_delta_2d(k,l)=error_tots(coefs); 
%     end; 
% end; 
% figure(1) 
% mesh(deltaT2d,deltav2d,error_delta_2d); 
% xlabel('deltaT'); 
% ylabel('deltav'); 
% % RESULTAT DELS EXPERIMENTS: l'error es comporta be perque NO ES L'ERROR DE 
% % DEBO, ES UNA INTERPOLACIO A UNA ESCALA EN LA QUE QUEDA MOLT LLIS. 
 
 
% tercer ajust: demanem a fminsearch que toqui els coeficients per a 
% minimitzar la norma del vector d'error 
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% primera fase: teixit a teixit 
for k=1:4, 
    indteixk=(1:8)+(k-1)*8; 
    coefs0=[deltalinteix(:,k).' alfalinteix(:,k).']; 
    [coefsminteix,errorminteix(k)]=fminsearch(@errorteix,coefs0); 
    deltaminteix(:,k)=coefsminteix(1:3).'; 
    alfaminteix(:,k)=coefsminteix(4:6).'; 
end; 
% Coeficients per les equacions de delta, alfa per cada tela son a 
% deltaminteix, alfaminteix 
% Error de ajust per a cada tela es a errorminteix 
save('formules_parametres_mostres_tot_temps_R1.mat','deltaminteix','alfaminteix
','errorminteix','-append'); 
 
 
% segona fase: per tots els teixits 
coefs0=[deltalin.' alfalin.']; 
[coefsmin,errormin]=fminsearch(@error_tots,coefs0); 
deltamin=coefsmin(1:4).'; 
alfamin=coefsmin(5:8).'; 
% Coeficients per les equacions de delta, alfa per cada tela son a 
% deltamin, alfamin 
% Error de ajust per a cada tela es a errormin 
save('formules_parametres_mostres_tot_temps_R1.mat','deltamin','alfamin','error
min','-append'); 
 
 
% no hem acabat el tercer ajust!! el repetim uns quants cops amb punt 
% inicial diferent en la crida a fminsearch 
% primera fase: teixit a teixit 
opcions = optimset('MaxFunEvals',2000); 
rng(20220404); 
perturbcoefs0=0.8*(rand(2^6,6)-0.5); 
for l=1:size(perturbcoefs0,1), 
    l 
    for k=1:4, 
        indteixk=(1:8)+(k-1)*8; 
        coefs0=[deltalinteix(:,k).' alfalinteix(:,k).']+perturbcoefs0(l,:); 
        
[coefsminteix,errorminteixpert(k,l)]=fminsearch(@errorteix,coefs0,opcions); 
        deltaminteixpert(:,k,l)=coefsminteix(1:3).'; 
        alfaminteixpert(:,k,l)=coefsminteix(4:6).'; 
    end; 
end; 
% % hem obtingut algun resultat mes bo que en el tercer ajust inicial? 
% for k=1:4, 
%     [errormink,indmink]=min(errorminteixpert(k,:)); 
%     [errormink errorminteix(k)] 
%     deltaminteixbo(:,k)=deltaminteixpert(:,k,indmink); 
%     alfaminteixbo(:,k)=alfaminteixpert(:,k,indmink); 
% end; 
% ULL! LES SOLUCIONS PERTURBADES PODEN NO TENIR SENTIT FISIC!!?? 
% Coeficients de tots els minims locals per les equacions de delta, alfa per 
cada tela son a 
% deltaminteixpert, alfaminteixpert 
% Errors de ajust per a cada tela es a errorminteixpert 
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save('formules_parametres_mostres_tot_temps_R1.mat','deltaminteixpert','alfamin
teixpert','errorminteixpert','-append'); 
 
% segona fase: tots els teixits 
perturbcoefs0=0.8*(rand(2^6,8)-0.5); 
for l=1:size(perturbcoefs0,1), 
    l 
    coefs0=[deltalin.' alfalin.']+perturbcoefs0(l,:); 
    [coefsmin,errorminpert(l)]=fminsearch(@error_tots,coefs0,opcions); 
    deltaminpert(:,l)=coefsmin(1:4).'; 
    alfaminpert(:,l)=coefsmin(5:8).'; 
end; 
% % hem obtingut algun resultat mes bo que en el tercer ajust inicial? 
% [errorminglob,indminglob]=min(errorminpert); 
% [errorminglob errormin] 
% deltaminbo=deltaminpert(:,indminglob); 
% alfaminbo=alfaminpert(:,indminglob); 
% Coeficients de tots els minims locals per les equacions de delta, alfa per 
cada tela son a 
% deltaminpert, alfaminpert 
% Errors de ajust per a cada tela es a errorminpert 
save('formules_parametres_mostres_tot_temps_R1.mat','deltaminpert','alfaminpert
','errorminpert','-append'); 
 
 
% Fase posterior: 
% cribat dels resultats d'optimitzacio: quins tenen sentit fisic? 
% Definim tenir sentit fisic com que donguin valors de delta, resp. alfa, en 
els 
% seus rangs admissibles [0,rho], resp. [0,5*rho] quan rho,T,v recorren un  
% rang de valors raonables. 
% Cas teixit a teixit 
Tmin=1; 
Tmax=sqrt(2); 
vmin=0.1; 
vmax=0.4; % 1 m/s es prou en l'ambit domestic 
[T2d,v2d]=ndgrid([Tmin Tmax],[vmin vmax]); 
Ttest=T2d(:); 
vtest=v2d(:); 
for k=1:4, 
    admissiblesteix{k}=[]; 
    for l=1:size(deltaminteixpert,3), 
        
deltaformula=deltaminteixpert(1,k,l)+deltaminteixpert(2,k,l)*Ttest+deltaminteix
pert(3,k,l); 
        
alfaformula=alfaminteixpert(1,k,l)+alfaminteixpert(2,k,l)*Ttest+alfaminteixpert
(3,k,l); 
        limits=[deltaformula taula_rho(k)-deltaformula alfaformula 
5*taula_rho(k)-alfaformula]; 
        if min(limits(:))>0 
            admissiblesteix{k}=[admissiblesteix{k} l]; 
        end; 
    end; 
    % es la formula de regressio original admissible? 
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deltaformula=deltaminteix(1,k)+deltaminteix(2,k)*Ttest+deltaminteix(3,k)*vtest; 
    alfaformula=alfaminteix(1,k)+alfaminteix(2,k)*Ttest+alfaminteix(3,k)*vtest; 
    limits=[deltaformula taula_rho(k)-deltaformula alfaformula 5*taula_rho(k)-
alfaformula]; 
    min(limits(:)) 
    % SI. Les 4 formules de regressio son admissibles, tambe la seva 
    % millora per minimitzacio de l'error interpolat. 
end; 
% Triem la 'solucio optima' per cada teixit: 
% Agafem la llista de les solucions que donen minim local de l'error d'ajust i 
% son admissibles, i ens quedem la que dona un error d'ajust (interpolat!) 
% mes petit. 
for k=1:4, 
    delta_adm_teixk=[squeeze(deltaminteixpert(:,k,admissiblesteix{k})) 
deltaminteix(:,k)]; 
    alfa_adm_teixk=[squeeze(alfaminteixpert(:,k,admissiblesteix{k})) 
alfaminteix(:,k)]; 
    error_adm_teixk=[errorminteixpert(k,admissiblesteix{k}) errorminteix(k)]; 
    [errorteixoptim(k),indoptim]=min(error_adm_teixk); 
    deltateixoptim(:,k)=delta_adm_teixk(:,indoptim); 
    alfateixoptim(:,k)=alfa_adm_teixk(:,indoptim); 
end; 
 
 
 
 
 
% Cas unificat de tots els teixits 
% Valors raonables per a rho,T,v 
rhomin=min(taula_rho); 
rhomax=max(taula_rho); 
Tmin=1; 
Tmax=sqrt(2); 
vmin=0.1; 
vmax=0.4; % 1 m/s es prou en l'ambit domestic 
% mirem quins dels minims locals de l'error en l'estudi unificat de totes les 
teles 
% tenen sentit fisic 
[T3d,v3d,rho3d]=ndgrid([Tmin Tmax],[vmin vmax],[rhomin rhomax]); 
Ttest=T3d(:); 
vtest=v3d(:); 
rhotest=rho3d(:); 
admissibles=[]; 
for k=1:size(deltaminpert,2), 
    
deltaformula=deltaminpert(1,k)+deltaminpert(2,k)*Ttest+deltaminpert(3,k)*vtest+
deltaminpert(4,k)*rhotest; 
    
alfaformula=alfaminpert(1,k)+alfaminpert(2,k)*Ttest+alfaminpert(3,k)*vtest+alfa
minpert(4,k)*rhotest; 
    limits=[deltaformula rhotest-deltaformula alfaformula 5*rhotest-
alfaformula]; 
    if min(limits(:))>0 
        admissibles=[admissibles k]; 
    end; 
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end; 
% mirem tambe si son admissibles els valors trobats per regressio 
deltaformula=deltalin(1)+deltalin(2)*Ttest+deltalin(3)*vtest+deltalin(4)*rhotes
t; 
alfaformula=alfalin(1)+alfalin(2)*Ttest+alfalin(3)*vtest+alfalin(4)*rhotest; 
limits=[deltaformula rhotest-deltaformula alfaformula 5*rhotest-alfaformula]; 
min(limits(:)) 
% La solucio de regressio no era admissible! 
% quina es la solucio optima d'entre les admissibles? 
[erroropt,indopt]=min(errorminpert(admissibles)); 
deltaopt=deltaminpert(:,admissibles(indopt)); 
alfaopt=alfaminpert(:,admissibles(indopt)); 
 
% guardem les solucions optimes 
save('formules_parametres_mostres_tot_temps_R1.mat','deltateixoptim','alfateixo
ptim','errorteixoptim','-append'); 
save('formules_parametres_mostres_tot_temps_R1.mat','deltaopt','alfaopt','error
opt','-append'); 

 


