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B. Especificacions tècniques dels diferents dispositius de 
mesura i d’obtenció de dades 

L’experimentació que es dissenya, preveu l’estudi del major nombre de paràmetres de 

l’incendi possibles. En aquest apartat es descriuen les característiques més importants de 

tots els equips de mesura i/o d’adquisició de dades emprats al present estudi 

B.1 Càmera termogràfica 

La càmera termogràfica és un sistema integrat de mesura de temperatura i d’enregistrament 

d’imatges en temps real, basat en els principis de la termografia infraroja. La càmera mesura 

i enregistra la radiació infraroja emesa per l’objecte filmat. El fet que la radiació sigui funció 

de la temperatura superficial de l’objecte fa possible que la càmera calculi i presenti aquesta 

temperatura. 

El model de càmera utilitzat ha estat l’AGEMA Thermovision 570 versió Pro de la casa 

comercial FSI FLIR Systems, dotat amb un filtre addicional d’altes temperatures, per 

estendre el rang de mesura fins a 1500 ºC. Opera a l’espectre de l’infraroig, en el rang 

comprès entre 7,5 i 13 µm (ona llarga, LWB). L’interval de temperatures que es poden 

mesurar està comprès entre els següents valors: -20 ºC – 1500 ºC, podent dividir el mode 

d’operació en tres rangs diferents de temperatures per tal d’aconseguir una òptima resolució 

dels colors de la imatge: de -20 a 120 ºC, de 80 a 500 ºC i de 350 a 1500 ºC. 

Per formar la imatge termogràfica, la càmera utilitza un sistema FPA –Focal Plane Array– 

que es basa en una matriu bidimensional de sensors, de dimensions 320 x 240. Els sensors 

capten simultàniament el valor de tots els punts i proporcionen una imatge, en color o a 

escala de grisos, amb aquesta resolució. No és possible la filmació de seqüències contínues, 

però sí de fotografies amb una freqüència de 5 imatges per segon. Cada imatge conté 

informació visual i termomètrica, que pot ser analitzada mitjançant un ordinador que disposi 

del software apropiat. També és possible realitzar operacions d’anàlisi d’imatges ‘in situ’, 

gràcies al visor LCD en color i un sistema de menús emergents en pantalla. 

En quant a paràmetres òptics, la càmera proporciona un camp de visió de 24º x 18º, a una 

distància mínima d’enfocament de 0,5 m , i disposa d’un zoom electroòptic continu de quatre 
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augments. És un equip autònom, ja que pot funcionar amb una bateria recarregable de més 

de 1,5 hores de duració. 

L’estabilitat de la càmera i, per tant, de les imatges filmades ha estat assolida mitjançant l’ús 

d’un trípode d’alumini, que disposa d’una ròtula i de diversos nivells de bombolla que han 

permès garantir l’orientació i la fixació de la càmera en la posició òptima per a l’adquisició de 

dades. 

La Taula B.1 presenta de forma resumida les principals característiques tècniques de l’equip. 

Taula B.1. Especificacions tècniques de la càmera termogràfica. 
Paràmetre Valor 

Rang de mesura / precisió -20 ºC – 1500ºC / ± 2% 

Sensibilitat tèrmica < 0,15 ºC 

Camp de visió (H x V) 24º x 18º 

Tipus de detector FPA –Focal Plane Array– 

Rang espectral 7,5 – 13 µm 

Temperatura d’operació -15 ºC – 50 ºC 

Temperatura d’emmagatzematge -40 ºC – 70 ºC 

Pes (amb bateria) 2,3 kg 

Aquests sistema presenta diversos avantatges respecte als mètodes convencionals per 

determinar la temperatura d’un cos: 

 La mesura es realitza sense contacte amb l’objecte, fet que possibilita la determinació 

de la temperatura d’elements mòbils. 

 El temps de resposta és de l’ordre de microsegons; per tant, es poden analitzar estats 

transitoris de temperatura. 

 Es pot mesurar la temperatura de diversos objectes, essent molt útil en el càlcul de 

mesures relatives. 

 És possible realitzar estudis de distribucions tèrmiques a la superfície de l’element. 

 Aquesta tècnica no interfereix en el funcionament i comportament propi de l’element 

que es pretén analitzar. 

 La fiabilitat de la mesura és major que la dels sistemes convencionals; caracteritzada 

per una elevada precisió i repetibilitat. 
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Factors que afecten a la mesura  
La càmera termogràfica no mesura la temperatura directament, sinó en funció de la radiació 

incident captada pel detector. Cal tenir en compte, però, que la radiació que arriba al sensor 

està afectada per altres paràmetres, a banda de la temperatura de l’objecte, com són 

l’emissivitat, les radiacions procedents dels voltants de l’objecte, l’atmosfera i la pròpia 

aportació tèrmica de l’òptica i la resta d’elements interns de la càmera, que han de ser tinguts 

en compte per a garantir la precisió de la mesura. Tots aquests factors es resumeixen a la 

Taula B.Taula 2. 

Taula B.2. Factors que afecten a la mesura realitzada per la càmera termogràfica. 
Factors externs al sistema Factors interns al sistema 

 Emissivitat de l’objecte 

 

 Temperatura ambient 

 

 Absorció atmosfèrica 

 Absorció de la radiació per part de 

les lents de la càmera 

 Emissió pròpia del sensor i dels 

elements interns 

 Variacions de la resposta de 

l’electrònica interna 

La càmera és capaç de compensar automàticament −mitjançant algoritmes interns de 

correcció− els efectes d’aquests factors, si se li subministren les següents dades: emissivitat 

de l’objecte, temperatura ambient, humitat relativa, distància entre l’objecte i la lent de la 

càmera.  

L’emissivitat de l’objecte (ε) és una característica de la seva naturalesa, però depèn també 

d’altres paràmetres com són la temperatura, la longitud d’ona o l’angle d’incidència de la 

radiació. Per tant, en funció de l’objecte d’estudi (flames, llit de combustible, etc.), el valor 

d’aquest paràmetre varia. Pel que fa a les flames típiques en aquest tipus d’experimentació 

és recomanable l’ús d’emissivitats compreses entre 0,7 i 0,8 (Pastor et al., 2003) i (Rigueiro, 

2002). La temperatura ambient i la humitat relativa canvien a cada assaig però són 

paràmetres fàcils de determinar, mentre que la distància entre l’objecte i la càmera resta 

constant en la disposició establerta. 
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B.2 Càmera de vídeo 

La càmera que ha estat utilitzada és de la marca Sony, model Handycam Vision CCD-

TR840E, basada en la tecnologia de gravació analògica Hi8. Aquest sistema és una extensió 

del sistema 8 mm estàndard desenvolupat per oferir imatges de millor qualitat. Aquest format 

es caracteritza pel fet que els senyals de color i claredat (crominància i luminància) 

s’enregistren i reprodueixen per separat, oferint una resolució horitzontal de 400 línies, 

superior a les 250 línies del format VHS, fet que deriva en una millor qualitat final de la 

imatge. Les distàncies focals a les que arriba la càmera són de 47,2 mm fins a 850 mm. El 

zoom que ofereix la càmera és de 18 augments reals i arriba a 72 augments simulats de 

forma digital.  

Una altra característica d’aquesta càmera és que permet ajustar manualment l’exposició i 

l’enfocament, controlant en tot moment la quantitat de llum que passa per l’objectiu, fet que 

facilita l’obtenció de millors resultats en la vídeo filmació. 

Finalment, la càmera posseeix l’opció d’una sortida de S-Video, a més de la sortida de vídeo 

convencional, permetent la connexió a la capturadora de vídeo convencional d’un PC per 

poder passar la pel·lícula enregistrada a l’ordinador, sense perdre qualitat d’imatge. Aquest 

pas d’analògic a digital permet el tractament i l’anàlisi de les imatges capturades amb 

qualsevol software de tractament d’imatges, com podria ser la mesura acurada de l’altura 

que adquireixen les flames. 

B.3 Termoparells 

Un termoparell està format per la unió de dos metalls diferents que constitueixen un circuit en 

el qual s’estableix una circulació de corrent. Les unions d’aquests metalls es mantenen a 

diferent temperatura, una s’anomena unió freda o de referència, i l’altre unió calenta o de 

mesura. En el moment en què es produeix la diferència de temperatura entre les unions, 

apareix al circuit una petita tensió continua proporcional a la temperatura que es pretén 

mesurar. Aquesta circulació de corrent té lloc per la combinació de dos efectes 

termoelèctrics, l’efecte Peltier, absorció o alliberament de calor en la unió dels dos metalls 

diferents quan hi ha circulació de corrent a través d’ells, i l’efecte Thomson, absorció o 

alliberament de calor quan un corrent circula a través d’un metall homogeni en el que existeix 

un gradient de temperatures. 
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Els termoparells emprats durant l’experimentació són del tipus K, constituïts bàsicament de 

cromel i alumel com a termoelements (Taula B.3). Aquest tipus de termoparells estan 

especialment recomanats per atmosferes oxidants i temperatures de treball entre 500 ºC i 

1250 ºC, característiques que els fan aptes per a aquesta aplicació. Tenen un diàmetre de 

cable de 3 mm i una llargària de 4500 mm, a més, estan aïllats internament amb Inconel 600 

per a resistir temperatures de treball de l’ordre de 1000 ºC – 1200 ºC. 

Taula B.3. Composició química dels termoelements que conformen els termoparells tipus k. 
Composició química Element positiu:  KP-CROMEL Element negatiu:  KN- ALUMEL 

Ni 90% 95% 

Cr 10% --- 

Al --- 2% 

Mn --- 2% 

Si --- 1% 

B.4 Sensors de flux de calor 

El principi de funcionament d’aquest sensors es basa en què la transferència de calor en una 

làmina unidimensional, que separa un focus fred d’un calent, és proporcional a la diferència 

de temperatura de les mateixes. La diferència de temperatures es mesura per mitjà de 

termoparells, els quals presenten l’avantatge de generar el seu propi voltatge corresponent a 

la diferència de temperatura entre dues unions. Doncs, aquests poden ser connectats en 

sèrie per a formar una termopila que amplifica la sortida d’una certa diferència de 

temperatura. Normalment aquestes termopiles es construeixen embolcallant una resistència 

tèrmica amb un cable i posteriorment platejant un dels costats amb un metall diferent 

(Webster, 1999). A la Figura B.1 s’esquematitza el funcionament de la termopila i es 

presenta com es construeix un sensor del tipus Schmidt-Boelter. 

Un radiòmetre és un sensor de flux de calor dissenyat de tal manera que al mateix només 

arribi el calor transmès per radiació. Aquest propòsit s’assoleix aïllant el sensor per mitjà 

d’una finestra, transparent a la radiació infraroja i que impedeix la transferència de calor per 

convecció. Les finestres més utilitzades són les de safir, ja que són molt econòmiques i no 

requereixen de cuidats especials, però també són usats d’altres materials, tals com el sulfur 

de seleni o el clorur de sodi. 



Pág. 8  Annex B 

 

TH

q”  T -H  Tc

TC

FEM

Ni
Cu

∝

 

A la izquierda 
electrodepósitado
Cable 

de constantan 
con cobre  (arriba y abajo)

TH = Temperatura 
de la superficie

= Temperatura del 
fondoTC 

  

Cu
Cn

Lámina de Aluminio Anodizado
0.002 in.-diam
Cable de constantan

Cuerpo del Sensor

Cavidad donde
se ajusta la lámina
sensora

 
(a) (b) 

Figura B.1. a) Esquema del funcionament d’una termopila. b) Esquema muntatge d’un radiòmetre tipus Schmidt-Boelter. 

Els sensors de què es disposa en aquesta experimentació són de l’empresa Medtherm, un 

transductor de flux de calor model 64-2-16 i un sensor dual, que mesura calor total i radiació 

per separat, model 64-20T-20R(S). Tots dos varen ser calibrats d’acord amb els estàndards 

ISO/IEC 17025. Les dades tècniques d’ambdós sensors es recullen a la Taula B.4 

Taula B.4. Dades tècniques del radiòmetre i el transductor de calor. 
 64-2-16 64-20T-20R(S)-20898 
Rang de mesura 0–23 kW/m2 (0 – 2 BTU·ft-2·s-1) 0–227 kW/m2 (0 – 20 BTU·ft-2·s-1) 

Senyal de sortida Lineal, de 0 a 12 mV al valor de 
escala màxim. 

Lineal, de 0 a 15 mV al valor de escala 
màxim. 

Màxima temperatura de treball  200 ºC en el cos del sensor 200 ºC en el cos del sensor 
Repetibilitat ± 0,5 % ± 0,5 % 

Incertesa del calibratge 

± 3% de la resposta al flux de 
calor incident, amb un factor de 
cobertura k=2 amb un nivell de 
confiança de ~95% 

± 3% de la resposta al flux de calor 
incident, amb un factor de cobertura 
k=2 amb un nivell de confiança de 
~95% 

Absorbància del recobriment 
del sensor  0,94 nominal, de 0,3 a 15,0 µm 0,94 nominal, de 0,3 a 15,0 µm 

Cables de conducció 

Tipus: 24 AWG, dos filaments de 
coure platejat. Aïllament de 
TEFLÓ per a cada fil, mallat 
metàl·lic i recobriment de TEFLÓ 
del conjunt. 36" de llarg 

Tipus: 24 AWG, filaments de coure 
platejat. Aïllament de TEFLÓ per a 
cada fil, mallat metàl·lic i recobriment 
de TEFLÓ per als dos parells. 36" de 
llarg. 

Polaritat dels cables 

Blanc: Positiu, 
Negre: Negatiu 
Conductors aïllats del cos del 
sensor. 

Blanc: Positiu 
Negre: Negatiu 
Conductors aïllats del cos del sensor. 

Constants de temps (típiques) 

Salt de 50–100 BTU·ft2·s-1: 120 
ms 
Salt de 2–30 BTU·ft2·s-1: 250 ms 
Salt de 0,2–1 BTU·ft2·s-1: 350 ms 

Salt de 50–100 BTU·ft2·s-1: 120 ms 
Salt de 2–30 BTU·ft2·s-1: 250 ms 
Salt de 0,2–1 BTU·ft2·s-1: 350 ms 

Tipus de sensors Medtherm termopila Schmidt-
Boelter Medtherm termopila Schmidt-Boelter 

Impedància Menor que 1000 Ω (250 Ω 
nominal) Menor que 1000 Ω (250 Ω nominal) 

Pressió límit d’operació Invulnerable a alta pressió o vuit Invulnerable a alta pressió o vuit 
Refrigeració No refrigerat Per aigua 
Tipus de muntura Cos polit amb pestanya Cos polit amb pestanya 

Radiòmetre  

Finestra de safir 
Angle de visió de 180º 
Transmitància ~ 0,85 (longitud d’ona 
de 0,2 a 4 µm i espessor de 0,5 mm)  



Posada a punt d’un sistema per a l’estudi de l’efectivitat dels tallafocs químics Pág. 9 

 

El sensor de flux de calor 64-2-16 és un mesurador del flux de calor total, el qual agrega el 

calor de convecció amb el de radiació en la seva mesura. Aquest model suporta fluxos de 

calor de fins a 23 kW/m2 i genera un voltatge de sortida que és directament proporcional a la 

quantitat de calor que rep. El sensor està recobert d’una pel·lícula negre d’alta absorbància. 

Si aquests sensors s’ubiquen lluny de la flama solsament reben el calor per radiació, de 

manera que s’utilitzarien com si fossin radiòmetres. Les dimensions del sensor i una foto del 

mateix es presenten a la figura B.2 

(a) 
 

(b) (c) 
Figura B.2. a) Esquema del transductor de calor. b) Imatge del transductor de calor. c) Imatge del sensor dual. 

El dispositiu dual està composat per dos sensors, un transductor de flux de calor que mesura 

el calor total (convecció + radiació) i un radiòmetre que mesura el calor irradiat. El 

funcionament del transductor és anàleg al del model anterior. D’altra banda, el radiòmetre 

està format per un sensor Schmidt-Boelter aïllat del calor de convecció per una finestra de 

safir. Aquest dispositiu està preparat per a introduir-se al mig de les flames, a fi efecte de 

mesurar el flux de calor que arriba a la superfície del combustible. Així doncs, disposa d’un 

sistema de refrigeració per conducció d’aigua, que consisteix en uns tubs que condueixen 

l’aigua de refredament per l’interior del cos i mantenen el focus fred a un temperatura 

suficientment baixa com perquè no disminueixi l’intercanvi de calor. Aquest sensor dual, amb 

el seu sistema de refrigeració, està unit mitjançant cargols a un cos cilíndric d’acer que 

possibilita una manipulació i subjecció més versàtil. 

B.5 Balances BL600 i BL12 

Per a la realització dels experiments han estat necessàries dues balances de diferent 

capacitat de càrrega. Les balances emprades en l’experimentació són de la mateixa marca 

Sartorius, sèrie Basiclite i diferents models, BL600 i BL12. 
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Balança BL600 

Aquesta balança electrònica té una capacitat de pesada de 600 g i una precisió de +0.1 g i 

ha estat utilitzada durant l’experimentació per a dues tasques: determinar la massa de 

combustible a col·locar en la superfície de treball i poder controlar així la quantitat de 

combustible forestal que es crema a cada assaig, i la determinació de les diferents 

cobertures de productes retardants per m2 assolides durant les proves de calibrat del sistema 

de polvorització. 

Balança BL12 

El model de balança BL12 té una capacitat màxima de 12 kg i una precisió de +1 g, se situa 

al centre de la obertura que presenta la taula de combustió. Sobre seu s’hi equilibra la 

superfície de pesatge de 1 m2. La balança se situa a una altura tal que mantingui la 

superfície que sustenta al mateix nivell de la superfície de la taula de combustió, amb la 

finalitat de mesurar la velocitat de pèrdua de massa durant la combustió del llits de 

combustible vegetal. Durant els experiments de crema, la balança s’escalfa per conducció. 

Per aquest motiu, ha estat aïllada tèrmicament amb llana de roca per evitar possibles danys 

en els circuits electrònics que regulen el factor de correcció de la temperatura que efectua la 

pròpia balança. Aquest paràmetre corregeix l’error en la lectura que marca l’aparell degut a la 

deformació que pateixen els elements mecànics a mesura que augmenta la temperatura. 

Aquest model de balança pot disposar opcionalment d’una interfície de comunicacions del 

tipus dúplex total, nivell RS232, que permet la connexió directa a un ordinador. L’intercanvi 

de dades es realitza en format ASCII d’acord amb els paràmetres subministrats pel fabricant 

(Taula B.5). Aquesta interfície permet que un cop connectada la balança a un ordinador des 

d’aquest es pugui modificar, iniciar i controlar les funcions de la balança. 

Taula B.5.  Característiques de configuració de la balança electrònica Sartorius BL12. 
PARÀMETRE VALORS 

Velocitat de transmissió 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 bps 

Paritat Marca, espai, senar, parell 

Sincronització Bit d’inici, 7 bits ASCII, paritat, 1 o 2 bits de parada 

Handshake 
En interfície bifilar: software (XON / XOFF) 

En interfície tetrafilar: hardware (CTS / DTR) 

Connexió SBI (Sartorius Balance Interface) 

Format de sortida 16 caràcters, 22 caràcters 
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Per tal de poder gravar tota la seqüència de valors que mesura la balança ha estat emprat un 

software específic (programa FireAll_Forest). 

B.6 Analitzador d’humitat 

Els analitzadors d’humitat electrònics són aparells que s’utilitzen per a la determinació del 

contingut hídric d’una mostra preparada prèviament que pot presentar-se en estat sòlid o 

líquid. 

El principi bàsic que utilitzen aquests equips per a determinar la humitat de la mostra no és 

altre que efectuar una lectura del pes de la mostra que queda registrat a la memòria de 

l’equip, assecar la mostra i després d’un interval de temps variable en funció de les 

característiques de l’aparell, es torna a realitzar una lectura del pes i es calcula la diferència 

de pesos registrats. Alguns equips permeten la possibilitat de presentar el valor d’humitat en 

diferents unitats: pes sec, pes humit, relació de pes inicial, etc. Existeixen diversos tipus 

d’analitzadors en funció de l’element involucrat en l’assecament de la mostra com poden ser: 

les microones, elements ceràmics, etc. 

L’analitzador emprat és de la marca Sartorius i model MA-45, s’utilitza per la determinació de 

la humitat de substàncies segons la tècnica de la termogravimetria infraroja. L’aparell consta 

d’una unitat calefactora, formada per un element ceràmic que emet radiació infraroja amb 

longituds d’ona entre 2.8 i 5 µm, un sistema de mesura i una unitat d’indicació i 

comandament. Disposa de diversos programes de funcionament segons diferents 

paràmetres, com són la temperatura d’operació i el criteri de finalització de la mesura.  

L’apartat 4.2 tracta extensament amb aquest aparell, ja que el seu ús implica el seu 

calibratge en funció de la tipologia de la mostra a analitzar. Tanmateix, a continuació, la 

Taula B.6 presenta les principals característiques tècniques de l’analitzador. 

Taula B.6. Dades tècniques de l’analitzador d’humitat electrònic Sartorius MA -45. 
PARÀMETRE  VALOR 

FUNCIONS D’ASSECAT   

 Element calefactor  Radiador ceràmic de superfície 

 Rang de temperatura  40 – 230 ºC 

 Precisió   Ajustable a 1 ºC  

FUNCIONS DE MESURA   

 Capacitat de mesura  45 g 
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Taula B.6. Continuació. 
 Llegibilitat de l’aparell  1 mg,  0,01% humitat 

 Repetibilitat  
 A partir de 1 g de mostra: 0,2% 

A partir de 5 g de mostra: 0,05% 

CARACTERÍSTIQUES  D’ASSECAT   

 Temps d’assecat  0,1 fins a 99,9 minuts 

 Criteris de desconnexió 

 Automàtic total 

Semiautomàtic ( 1 – 20 mg / 24 s) 

Temps (1 x 99,9 minuts) 

 Indicació del resultat  Humitat, massa seca, relació, residu (g o g / kg) 

 Pes mínim inicial  0,1 g 

B.7 Mòduls d’adquisició de dades FieldPoint 

El sistema es composa d’un mòdul de comunicacions, mòduls d’entrada/sortida i terminals 

de connexió.  

Mòdul d’entrada/sortida (I/O) 

Aquest mòdul, de model FP-TC-120, presenta 8 canals d’entrada, configurables 

independentment, de manera que permet mesurar o bé senyals procedents dels termoparells 

(temperatura) o bé senyals en milivolts (com seria la que generen els radiòmetres). Té 

incorporat un filtre que permet eliminar el soroll dels senyals d’entrada de freqüència 50 / 60 

Hz, proporcionant així mesures dels senyals amb gran exactitud i precisió. Per a la realització 

d’aquest estudi han estat necessaris dos mòduls FP-TC-120, ja que cada unitat disposa de 8 

canals i es disposa de 8 termoparells i 3 radiòmetres (1 del simple i 1+1 del dual), 11 senyals 

d’entrada en total. 

Mòdul de comunicació  

El mòdul de comunicació, de model FP-1001, connecta els mòduls d’entrada/sortida (I/O) 

amb l’ordinador mitjançant un port de comunicacions RS-485, a través d’un bus local d’alta 

velocitat integrat en els terminals de connexió. Un mòdul d’aquest tipus pot gestionar fins a 9 

mòduls d’entrada/sortida en el mateix banc.  

La velocitat de transmissió del senyal d’informació codificada a la que pot treballar aquest 

mòdul està compresa entre 300 bps i 115,2 kbps. Aquest nombre d’impulsos transmesos per 

segon, així com l’adreça de mòdul s’estableixen a través de commutadors situats al mateix 

mòdul. 
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Bases amb terminals de connexió 

Són les bases on es connecten els mòduls d’entrada/sortida. Aquestes proveeixen els 

terminals que permeten connectar els sensors als mòduls I/O, així com l’alimentació elèctrica 

i la comunicació amb els restants mòduls que conformen la xarxa. Així, les bases 

constitueixen el bus local d’alta velocitat que connecta els mòduls de I/O amb el mòdul de 

comunicacions. 

Les bases utilitzades, del tipus FP-TB-1, són terminals universals de connexió amb 36 

terminals, adequades per a qualsevol tipus de mòdul I/O. La Figura B.3 mostra el conjunt de 

mòduls I/O i el de comunicació muntats en la terminal de connexions. 

 
Figura B.3. Imatge del conjunt FieldPoint. 

Posicionament 

Al sistema de mòduls FieldPoint s’hi connecten els 8 termoparells i els 3 radiòmetres. 

Cadascun d’aquests sensors transmet la mesura per corrent elèctric mitjançant un parell de 

cables (polaritat positiva i negativa), de tal forma es compten fins a 22 cables de connexió. 

Per tal de que els mateixos no destorbin ni interfereixin en el desenvolupament de les proves 

experimentals, s’opta per instal·lar el sistema modular FieldPoint i tot l’eixam de cables que 

comporta sota la taula de combustió, aprofitant  aquest espai no hàbil del laboratori.  

Els terminals on es connecten els diferents cables són pràcticament accessibles i 

manejables, i la possibilitat d’embrutiment per partícules de cendra és reduïda doncs la zona 

destinada a la col·locació del sistema, si bé és sota la taula de combustió, cau fora del llit de 

combustible. Com a mesura preventiva i per a major seguretat, es protegeix el sistema de 
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mòduls FieldPoint un cop acabat l’experiment, alhora de netejar la taula de combustió de la 

cendra residual. 
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