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En aquest capítol es descriuen els diferents aparells i el material emprat per a realitzar 

els diferents assaigs que conformen aquest treball. En aquest sentit, el capítol es divideix en 

dues parts, una primera que descriu la cèl·lula indeformable utilitzada per contenir el 

material en l’assaig d’infiltració en bentonita-sorra, el sistema d’adquisició de dades que 

enregistren els sensors de pressió i la calibració dels mateixos. En la segona part es 

descriuen els elements que formen part del sistema electrònic emprat per a mesurar els 

canvis en la resistivitat del material assajat i la seva calibració. 
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4.1. Cèl·lula indeformable 

 

 

 

Per a realitzar els assaigs d’infiltració d’aigua amb les sondes fixes en la vertical s’ha 

fet servir una cèl·lula indeformable d’acer inoxidable amb el cos de ceràmica d’alta 

resistència. Aquest aparell està dissenyat per estudiar el comportament termo-hidro-mecànic 

de materials argilosos expansius. El cos és cilíndric, i està preparat per fer-hi circular en el 

seu interior, i en direcció longitudinal, un flux hidràulic ascendent i un flux de calor en sentit 

contrari i alhora controlar les variables de temperatura amb sondes termopar i les tensions 

generades per l’expansió del material en hidratar-se amb sensors de pressió total i de 

càrrega. 

 

Tots els seus elements són d’una gran robustesa, ja que no pot permetre cap 

deformació del material, que pateix expansió quan s’hidrata. 

 

 

 

4.1.1. Estructura 

 

La cèl·lula indeformable està formada per una camisa cilíndrica de material ceràmic 

d’elevada resistència, en l’interior de la qual s’hi diposita el material a assajar; dos taps que 

confinen el material, un dels quals és impermeable i l’altre porós; i dos discs d’acer de gran 

robustesa que, mitjançant tres barres d’acer roscades als discs, fan de base i sostre i fixen la 

camisa impedint el desplaçament dels taps provocat per l’expansió del sòl. La figura 4.5 

mostra un esquema de l’aparell. 

 

La camisa és un cilindre buit de 309 mm d’alçada amb un diàmetre exterior de 122 

mm i un gruix de paret de 25.2 mm. El material de que està feta, ceràmica d’alta resistència, 

és aïllant tèrmic per tal d’evitar pèrdues de calor a través de les parets que alterarien el flux 

de calor descendent. Té tres orificis situats en línia amb la vertical que permeten instal·lar 
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sensors de pressió. Aquests orificis encaixen amb unes peces d’acer que contenen els 

sensors i van fixats a una de les barres roscades als discs per evitar el seu desplaçament, 

donen informació de les tensions que es generen per expansió en el plà horitzontal a 

diferents alçades. També disposa de cinc orificis de petit diàmetre (4 mm) també disposats 

linealment en la vertical oposats diametralment amb el orificis dels sensors de pressió. En 

aquests forats s’hi introdueixen les agulles emprades per mesurar la resistivitat. Les brides 

que encerclen la camisa hi són perquè aquesta camisa estava partida per la meitat i es va 

haver d’arreglar unint-la amb resina, com que la bentonita té un potencial expansiu elevat 

podria trencar-la de nou i les brides ajuden a evitar-ho. 

 

 
Figura 4.1.   Imatge de la cel·la indeformable desmuntada. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Per confinar verticalment el material dins la camisa s’empren dos peces cilíndriques 

que s’introdueixen dins la camisa. Les dues peces tenen un diàmetre de 71.4 mm, de manera 

que encaixen en l’interior del cilindre. Els taps porten dues juntes tòriques cada un que 

queden situades entre el tap i la paret interior de la camisa, de manera que la mostra de sòl 

que allotja queda segellada. El tap inferior (amb una alçada de 48.5 mm) permet injectar 

aigua a la mostra, per la part exterior té un acoblament d’entrada d’aigua i per l’altre costat 

tota la secció del tap té una pedra porosa que permet la difusió uniforme del flux d’aigua en 

tota la secció de la mostra de sòl. Aquest tap té, al centre de la cara exterior, un encaix per 

col·locar-hi un sensor de càrrega que enregistra la tensió vertical. El tap queda fixat 

mitjançant un cargol que, cargolat a un anell fixat al forat del disc inferior, s’oposa al 

desplaçament quan el material expansiona (figura 4.2.a). El cargol té un acoblament amb 

uns forats que permeten el pas del tub d’aigua i del cable del sensor, que es troba fixat entre 

el cargol i el tap. En apretar el cargol, l’acoblament es desplaça cap amunt fins que encaixa 

amb l’anell que està fixat al disc. Un cop fixat, s’ajusta de manera que la lectura de la tensió 

del sensor sigui la que correspon al valor inicial de l’assaig. 
 

 
Figura 4.2.   Diferents imatges del sistema de fixació del tap inferior i del sensor de càrrega vertical. Un cop 
fixats el tap i el sensor (c) es col·loca el cargol (a) sobre el sensor i a continuació es cargola l’anell de subjecció 
(b) de manera que el tub d’aigua i el cable del sensor quedin dins els forats que deixen les dues peces (d). 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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L’altre tap és massís, no permet el pas de l’aigua, de manera que segella la camisa. 

Aquest tap està preparat per instal·lar-hi resistències que permeten crear un gradient tèrmic 

al llarg de la mostra. 

 

El cilindre queda confinat per dos peces en forma de disc que encaixen en les parts 

superior i inferior d’aquest i queden fixades amb tres barres que els uneixen, quedant la 

camisa fixa entre tots dos. El tap inferior (massís) queda en contacte amb el disc, de manera 

que no pot desplaçar-se. L’ altre tap té un sistema de fixació amb un cargol que permet 

col·locar-lo fins que la part porosa estigui en contacte amb el propi sòl (figura 4.2). 

 
Figura 4.3.   Sensors de pressió total. a) equip de fixació, els cargols fixen els acoblaments que es veuen en la 
figura i, juntament amb les boles d’acer formen un sistema amb ròtules que elimina les excentricitats de la 
càrrega; b) Detall del sensor, la peça d’acer, que allotja el sensor en el seu interior,  encaixa amb l’orifici de la 
columna. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Una de les barres que uneixen els dos discos que confinen la camisa està adaptada per 

a per a fixar-hi els sensors de pressió total proporcionant un recolzament fixe. El sistema es 
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compon d’uns suports adaptats a la forma dels sensors i que els fixa a la camisa, alhora, 

aquests suports queden fixats a l’estructura mitjançant uns cargols que hi ha a la barra. 

 
Figura 4.4.   Detall de la instal·lació dels sensors de pressió total. Un cop insertats els sensors (a), es 
col·loquen els acoblaments que transmeten la força als sensors perpendicularment mitjançant les boles d’acer 
que hi encaixen (b). En la imatge (c) es veu tot el sistema de subjecció. Els cargols, fixats a la barra, subjecten 
els suports aplicant-hi certa força per segellar els forats del sensor. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

 

El sistema de fixació dels sensors inclou unes petites esferes d’acer que fan de ròtula 

per tal d’assegurar que la força que es transmet entre els sensors i els suports no presenti 
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excentricitats. També incorporen una junta tòrica que segella l’orifici evitant així pèrdues 

d’aigua. 

 

 
Figura 4.5.   Perfil esquemàtic del cos de la columna d’infiltració. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Finalment, es munten tres barres d’acer al disc inferior que serviran de recolzament a 

la columna mantenint-la elevada per tal que el tub d’entrada d’aigua tingui espai i no quedi 

forçat. 

 
Figura 4.6.   Imatge de la columna ja muntada. A la part esquerra de la imatge es poden veure les agulles 
insertades en els orificis. A la part inferior es poden veure el tub d’entrada d’aigua i el cable del sensor de 
càrrega vertical. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

4.1.2. Sensors 

 

La cel·la conté quatre sensors, tres dels quals mesuren la tensió horitzontal a diferents 

alçades i un darrer que mesura la tensió vertical. 
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Per mesurar les tensions horitzontals, d’inflament lateral, la cel·la va equipada amb 

tres transductors de pressió FGP Sensors model XPM10. Aquests enregistren pressions 

dinàmiques i estàtiques dins un rang de 0 a 100 bar. En la figura 4.7 se’n resumeixen les 

principals característiques tècniques i dimensions del sensor. Cada transductor està unit a 

un acoblament per tal que quedi fixat en els forats de la camisa. Els sensors es troben 

ubicats en una directriu de la camisa. El primer està situat a 140 mm de la part superior de 

la camisa i la distància entre sensors és de 32 mm. 

 

 
Figura 4.7.   Característiques tècniques i dimensions dels sensors de pressió total emprats per mesurar les 
tensions horitzontals. [www.fgpsensors.com] 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Per mesurar la tensió vertical s’utilitza una cèl·lula de càrrega Sensotec model LFH-

71. Aquesta cèl·lula pot enregistrar tensions de compressió en un rang de 250 a 10000 

lliures (0.125 a 5 kN) i una precisió de fàbrica de ±0.7% del fons d’escala. Les 

especificacions tècniques més importants i les dimensions del sensor es poden veure en la 

figura 4.8. 

 

L’adquisició de dades es realitza amb una targeta National Instrument AT-MI0-

16XE50. 

 
Figura 4.8.   Característiques tècniques i dimensions de la cèl·lula de càrrega emprada per mesurar la tensió 
vertical. [www.sensotec.com] 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

4.1.3. Calibració dels sensors 

 

Per a la calibració es va omplir la columna d’aigua i es va realitzar un cicle de càrrega 

descàrrega fent variar la pressió amb un intercanviador de fases i mesurant-la amb un 

manòmetre digital calibrat. Dins la camisa s’hi va dipositar un pistó rígid que substitueix la 
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mostra de sòl de manera que no es deforma i permet el muntatge del capçal d’aigua amb la 

cèl·lula de càrrega. També es va realitzar una prova d’estanqueïtat deixant la columna unes 

12 hores a una pressió de 1,5 bar. 

 

Amb la columna girada del revés i sense el tap porós es va introduir el pistó (de 20 

cm d’alçada) i es va omplir d’aigua injectant-la amb una agulla hipodèrmica per un dels 

forats on s’han de col·locar les sondes, que es troba ple de silicona per tal de no perdre 

pressió entre l’agulla i les parets del forat. Un cop plena es posa el tap fent pressió fins que 

l’aigua surti pel tub d’entrada, eliminant així tot l’aire de l’interior i que, en comprimir-se, 

faria variar la pressió. El tub d’entrada d’aigua es connecta amb un intercanviador de fases 

que, mitjançant una membrana transforma la pressió d’aire del circuit a pressió d’aigua. El 

tub d’entrada de l’aigua també està connectat a un sensor de pressió per tal de conèixer la 

pressió dins la camisa i controlar-ne les variacions en cada esglaó. El sensor de pressió té 

una precisió de lectura de 0.01 bars. 

 

La pressió s’augmenta de forma esglaonada des de 0 fins a 2.5 bars i després es baixa 

també esglaonadament fins a 0. En cada esglaó es varia 0.25 bars la pressió. En la figura 

4.9 es pot veure el registre dels sensors durant el procés de càrrega i descàrrega. En cada 

esglaó es manté la pressió durant uns minuts per tal de que s’estabilitzi la pressió en 

l’interior de la camisa i s’estabilitzi també la lectura del manòmetre. 

 

El programa del sistema d’adquisició de dades s’ajusta perquè els sensors mesurin la 

pressió cada 3 segons. Un cop obtingut el registre s’ha agafat per a cada esglaó els valors 

del tram constant i se n’ha fet la mitjana. Aquest valor, un per a cada esglaó, és el que 

s’agafa per trobar la recta de calibració. A la taula 4.1 es relacionen aquests valors mitjans 

per a cada sensor amb el valor corresponent de lectura de la pressió. 

 

Amb les dades extretes pels sensors es representen les gràfiques pressió-lectura per a 

cada un dels sensors. També es representen, per a cada sensor, les rectes de regressió 

corresponents al tram de pujada i al de baixada i també la recta corresponent a tot el cicle 

complet. Les figures 4.10, 4.11 i 4.12 en mostren les gràfiques resultants. 
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Pressió (kg/cm2) Sensor L-1 (mV) Sensor L-2 (mV) Sensor V (mV) 

0.15 0.47200 0.05625 0.01807 
0.30 0.48603 0.06950 0.03007 
0.50 0.50436 0.08592 0.04900 
0.74 0.52302 0.09732 0.06822 
1.03 0.54497 0.12071 0.09497 
1.25 0.56432 0.14244 0.11700 
1.52 0.58131 0.17100 0.14038 
1.74 0.58803 0.19131 0.16782 
2.00 0.61113 0.21233 0.19169 
2.25 0.64100 0.23592 0.21619 
2.51 0.66116 0.25786 0.24386 
2.25 0.64112 0.23415 0.21521 
2.01 0.61200 0.20954 0.19215 
1.75 0.59278 0.18787 0.16849 
1.50 0.57198 0.16044 0.13648 
1.26 0.55568 0.13956 0.11688 
1.01 0.53218 0.11542 0.09225 
0.74 0.51120 0.09298 0.06492 
0.50 0.49735 0.07361 0.04628 
0.28 0.47503 0.05150 0.02187 
0.11 0.45496 0.03500 0.00714 

 
Taula 4.1   Mesures dels sensors durant el procés de calibració 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

En les gràfiques també es pot veure que tots tres sensors presenten un petit error 

d’histèresis, però acceptable. Les rectes interpolades s’ajusten força bé a les dades 

mesurades, presenten uns valors de R2 elevats en tots els casos (entre 0.9912 i 0.9994). Els 

més baixos corresponen a les rectes que engloben tot el cicle de càrrega i descàrrega. En 

tots tres casos la recta del tram de càrrega presenta un error lleugerament menor que la 

recta de càrrega-descàrrega. Donat que l’assaig tan sols es realitza en càrrega, s’han agafat 

els valors de les constants de calibració per als trams de càrrega. 
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Figura 4.9.   Registre de les tensions mesurades durant el procés de càrrega i descàrrega de la calibració dels 
sensors. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Un cop calibrats els sensors ja no es poden desmuntar de la columna, s’han de deixar 

instal·lats fins al final de l’assaig. Això és degut, en part, al sistema de fixació dels sensors, 

que fa que es transmeti petites tensions als sensors. Quan es realitza la calibració, la 

constant que se n’extreu també es funció d’aquestes petites tensions, les té en compte. Si es 

desinstal·len els sensors per compactar el material dins la camisa i es tornen a instal·lar 

aquesta petita tensió variarà i la constant de calibració, per tant, també variarà. També cal 

tenir en compte que si els sensors no estan instal·lats, no es pot compactar la mostra perquè 

els forats de la camisa queden oberts. També cal tenir en compte que el fet que els sensors 

estiguin instal·lats i calibrats permet la possibilitat, si les dimensions de la premsa ho 

permeten, d’enregistrar la trajectòria de les tensions durant la compactació. 

 

 

Calibració dels sensors de pressió i de càrrega
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Figura 4.10.   Representació gràfica de la calibració del sensor de pressió total L-1. S’han calculat les rectes 
de regressió per als trams de càrrega i descàrrega i també pel cicle càrrega descàrrega complet. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Calibració sensor L-1

y = 11.982x - 5.3853
R2 = 0.9974

y = 12.891x - 5.9676
R2 = 0.9944

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.4 0.5 0.6 0.7
lectura (mV)

pr
es

si
ó 

(k
g/

cm
2 ) càrrega

descàrrega

y = 12.411x - 5.6587
R2 = 0.9912

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.4 0.5 0.6 0.7

lectura (mV)

pr
es

si
ó 

(k
g/

cm
2 )

càrrega i
descàrrega



Capítol 4 . Equip experimental 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

65

 

 

 

 
Figura 4.11.   Representació gràfica de la calibració del sensor de pressió total L-2. S’han calculat les rectes 
de regressió per als trams de càrrega i descàrrega i també pel cicle càrrega descàrrega complet. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Figura 4.12.   Representació gràfica de la calibració del sensor de càrrega V. S’han calculat les rectes de 
regressió per als trams de càrrega i descàrrega i també pel cicle càrrega descàrrega complet. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

El sensor L-3 no s’ha calibrat perquè ja no funcionava correctament abans e 
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s’instal·la igualment a la cèl·lula amb la finalitat de segellar-la. El sensor està connectat a 

l’adquiridor de dades i realitza les mesures igualment. La raó és que es va veure que si es 

desconnectava de l’adquiridor llavors la resta de sensors no realitzava les mesures 

correctament. Durant la calibració es va poder comprovar que no funcionava correctament, 

per això s’ha exclòs de totes les gràfiques de tensió mostrades es aquesta tesina. 
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4.2. Equip de mesura de la resistivitat del sòl 

 

 

Per conèixer la variació de la resistència en les mostres de sòl s’ha emprat un equip 

electrònic que consta de cinc sondes connectades cada una a un circuit. Els circuits tenen 

una resistència (Rfixa) i estan connectats , en l’instant en què es realitzen les mesures, a un 

generador de funcions d’ona i a un oscil·loscopi d’enregistrament digital. 

 

 

4.2.1. Equip electrònic 

 

La font d’energia del circuit és un generador de funcions d’ona Philips model PM 

5131 amb capacitat per generar polsos electromagnètics dins un rang de freqüències de 0.1 

Hz a 2 MHz i amb una amplitud de senyal de fins a 30 Vpp. 

 

També es disposa d’un oscil·loscopi d’emmagatzemament digital de dades Tektronix 

2221. L’oscil·loscopi pot analitzar ones de fins a 60 MHz de freqüència i té dos canals 

d’entrada. 

 
Figura 4.13.   Imatge del generador de funcions d’ona (esquerra) i de l’oscil·loscopi (dreta) emprats en aquest 
treball. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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4.2.2. Sondes 

 

S’han construït 5 sondes amb agulles hipodèrmiques d’acer inoxidable que fan 

d’estructura rígida per permetre introduir-les en la mostra de sòl. Les agulles tenen un 

diàmetre exterior de 2,1 mm i una longitud total de 45 mm. La punta de l’agulla té forma de 

cunya amb una longitud de 4mm. L’agulla és l’elèctrode exterior de la sonda, ja que la seva 

rigidesa permet penetrar en la mostra de sòl sense que es deformi. L’elèctrode interior és un 

fil de coure de 0.63 mm amb revestiment aïllant que es troba en l’interior de l’agulla.  

 

Tots dos elèctrodes han d’estar separats per un material dielèctric que els aïlli i que fixi 

també l’elèctrode interior per tal d’evitar moviments d’aquest dins l’agulla i per evitar que 

quedin en contacte pontejant el circuit. Es va introduir el fil de coure dins l’agulla de manera 

que sobresortís dels dos extrems de l’agulla uns 8 o 10 mm. En un recipient es va fer la 

mescla de la resina i, amb l’ajuda d’una xeringa i abans que endureixi la resina es va 

absorbint a través de l’agulla. Un cop l’agulla està plena de resina es deixa endurir. Quan la 

resina ja ha endurit es talla el fil que surt de la punta seguint la inclinació de la cunya i es 

poleix fins que queda una superfície plana amb una secció obliqua del fil de coure al 

descobert. Es comprova que en la punta el fil estigui centrat dins l’agulla i que no quedi 

tocant a les parets interiors d’aquesta. 

 
Figura 4.14.   Sonda ja muntada i detall de la punta on es poden veure les seccions de tots dos elèctrodes. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Un cop muntada l’estructura de la sonda es connecten els elèctrodes a un cable coaxial 

de manera que l’elèctrode exterior queda connectat al cable revestit i l’interior queda 

connectat a la malla que envolta el fil. 

 

Cada una de les 5 sondes està connectada a un petit circuit que incorpora una 

resistència, anomenada Rfixa (el valor de la resistència es dedueix a partir de la calibració del 

circuit, que s’explica més endavant). En la següent figura es pot veure l’esquema del circuit. 

 

 

 
Figura 4.15.   Esquema del circuit electrònic emprat per detectar els canvis en la resistència del sòl. A la part 
dreta es pot veure una imatge del petit circuit integrat que conté la resistència. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

L’assaig d’infiltració amb bentonita-sorra, degut a la baixa permeabilitat del material, 

té una durada llarga. Les mesures amb les sondes es poden espaiar en el temps de manera 

que cada cop que es realitza la mesura amb una de les sondes es connecta al circuit i es 

desconnecta en acabar la mesura. Així, les sondes estan introduïdes en el sòl però 

desconnectades del generador i de l’oscil·loscopi. Però en el cas que la infiltració sigui molt 

ràpida, en un material molt permeable, aquest sistema de mesura no és factible perquè les 

mesures s’han de realitzar de manera molt continuada. 

 

Per poder realitzar les mesures en materials de permeabilitat elevada s’incorporen al 

circuit dos commutadors que permeten derivar el corrent a cada un dels circuits, de manera 

que permet realitzar moltes mesures en poc temps. Els commutadors estan situats un a la 
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sortida del generador i l’altre a l’entrada de l’oscil·loscopi. De manera que el circuit d’una 

de les agulles es troba tancat quan tots dos commutadors hi derivin el corrent. Finalment, els 

cinc circuits integrats que contenen la resistència es fixen dins una caixa de connexions 

tancada que incorpora els commutadors a la tapa. 

 

 
Figura 4.16.   Esquema del circuit electrònic que inclou dos commutadors que permeten tancar qualsevol dels 
circuits de les cinc sondes per realitzar la mesura. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

S’ha de tenir en compte que la resistència de cada una de les sondes varia en afegir-hi 

els commutadors al circuit. Sense el commutadors, el circuit consta del generador, 

l’oscil·loscopi, l’agulla, la resistència, el cable elèctric i totes les connexions i ponts que 

conté el circuit. Tots aquests elements contribueixen a la resistència global del circuit. En 

afegir-hi els commutadors també s’inclouen més elements en el circuit de la sonda que 

mesura. Com es pot veure a la figura 4.16, totes les agulles es troben en contacte per un del 

extrems. Això fa que a la resistència global del circuit de la sonda s’hi afegeixi la resistència 

de tot el cablejat i connexions que ara estan en contacte. Si bé es podien haver instal·lat 

quatre commutadors i eliminar-ne el problema, el que es va fer és tornar a calibrar el circuit 
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amb els commutadors instal·lats. D’aquesta manera s’elimina l’error que produiria un 

augment de la resistència del circuit en la mesura. 

 

 

Figura 4.17.   Imatges de les sondes. A la part superior es pot veure una sonda amb el seu circuit, els dos 
cables coaxials amb connexions van al generador i a l’oscil·loscopi. A la part inferior dreta les cinc sondes 
estan connectades a un circuit amb dos commutadors que deriven la sortida del generador i l’entrada a 
l’oscil·loscopi 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

4.2.3. Mesura de la resistència del sòl 

 

Per determinar la resistivitat en la punta de l’agulla, que depèn directament del sòl, és 

mesura la caiguda de potencial en la resistència fixa. El procés de les dades és similar al que 
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utilitza Santamarina i que s’ha explicat en el capítol 2. La diferència, que es mostra en la 

següent figura, és troba en que la mesura de la caiguda de potencial es realitza en la 

resistència fixa (Rfixa) i no directament en la resistència de l’agulla (Rvar). 

 

Figura 4.18.   Esquema per a la resolució del circuit. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Si s’agafa la malla més petita que conté Rvar tenim que 

 

i d’altra banda, resolent la malla de Rfixa s’obté 

 

 

Així, combinant totes dues equacions s’obté la relació 

i
VnR ∆

=var [4.1] 

fixaR
VnVsi ∆−

= [4.2] 

fixaR
Vm

VmVsR ⋅
∆
∆−

=var [4.3] 
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Amb l’oscil·loscopi es mesuren el voltatge de sortida (Vs) i la caiguda de potencial 

mesurada als extrems de la resistència fixa (∆Vm) i el valor de Rfixa també es conegut. Amb 

tot això podem deduir la resistència del sòl (Rvar) segons l’equació [4.3]. 

 

 

 

4.2.4. Calibració de les sondes i del circuit. 

 

Segons la informació aportada pel treball de Santamarina (capítol 2) es va decidir 

emprar una ona electromagnètica d’una freqüència de 100 KHz i una amplitud de voltatge 

de 2 V (aquesta amplitud està donada amb el seu valor de pic a pic, Vpp=2 V). 

 

Per calibrar el circuit es van realitzar varies mesures de la resistència al pas de corrent 

elèctric que ofereix una solució salina coneguda. En primer lloc cal escollir el valor de Rfixa. 

Les mesures a realitzar depenen del valor de la resistència, cal escollir un valor que eviti la 

ressonància del circuit i que, alhora, permeti que la caiguda de potencial sigui prou 

important perquè es pugui mesurar amb facilitat. Es van provar resistències de 1kΩ, 100 KΩ 

i 10 MΩ. Amb la resistència de 10 MΩ va resultar que l’ona que mostrava l’oscil·loscopi 

presentava molt soroll i no era possible mesurar-ne l’amplitud de voltatge. Les mesures amb 

la resistència de 100 KΩ no donava valors coherents. Finalment, amb la resistència de 1 KΩ, 

les dades que es van obtenir eren prou bones per decidir que seria el valor que s’adoptaria 

per a realitzar les mesures. 

 

Un cop calibrat el circuit es realitzen noves mesures de la resistivitat en una solució 

salina. La figura 4.19 mostra la relació entre la concentració en sals d’una solució salina de 

composició coneguda i la conductivitat que presenta. En aquest cas es fa servir una solució 

salina de NaCl en diferents concentracions conegudes. Això permet conèixer la resistivitat 

de la solució a partir de la seva conductivitat, i relacionant-ho amb la resistència mesurada 

per a cada concentració s’aconsegueix la calibració de la sonda. En la taula 4.2 es mostren 

els resultats de la calibració. 
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Figura 4.19.   Aquesta gràfica mostra la conductivitat (a 25º) en funció de la concentració d’una solució salina 
de NaCl [Romero, E. (1999)]. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Concentració (g/l) 0.5 1 2 5 10 20 

Conductivitat (Scm) 0.22 0.45 0.93 2.5 5.3 10.04 
SOLUCIÓ 

SALINA 
Resistivitat (Ωcm) 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 

∆Vm (V) 0.408 0.624 0.888 1.24 1.48 1.64 
AGULLA 1 

Vs (V) 2.00 0.98 0.96 0.96 0.94 0.94 

∆Vm (V) 0.384 0.624 0.84 1.14 1.42 1.6 
AGULLA 2 

Vs (V) 2 0.96 0.96 0.92 0.92 0.92 

∆Vm (V) 0.416 0.536 0.824 1.14 1.42 1.6 
AGULLA 3 

Vs (V) 1.98 1.98 1.96 1.96 1.92 1.92 

∆Vm (V) 0.408 0.584 0.816 1.14 1.4 1.6 
AGULLA 4 

Vs (V) 2 2 2 1.96 1.96 1.92 

∆Vm (V) 0.352 0.52 0.736 0.152 1.44 1.62 
AGULLA 5 

Vs (V) 2 2 2 1.98 1.96 1.94 

 

Taula 4.2.   Relació dels valors de la resistivitat i els valors mesurats de la resistència per a cada concentració 
de la solució salina i per a cada agulla. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Com ja s’ha mencionat anteriorment, el voltatge de sortida (Vs) s’escull i es fixa en el 

generador de funcions. En l’instant de realitzar les mesures s’ha de mesurar també el 

voltatge de sortida perquè, com es pot veure en la taula, aquest varia en funció de la 

resistivitat del medi que travessa el corrent elèctric. Com més conductora és la solució, més 

elevat és el voltatge mesurat (∆Vm) i més petit és (però en menor grau) el voltatge de 

sortida.  

Figura 4.20.   Representació gràfica dels resultats de la calibració de les agulles núm. 1 i 2, respectivament. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Amb les dades de la calibració es troben les rectes de calibració per a cada una de les 

sondes, val a dir que les rectes s’ajusten molt als valors mesurats amb equacions de tipus 

potencial, molt semblants entre elles. Els valors de R2 que en resulten van de 0.9929 a 

0.9997. Les figures 4.20, 4.21 i 4.22 mostren les rectes de calibració. 

Figura 4.21.   Representació gràfica dels resultats de la calibració de les agulles núm. 3 i 4, respectivament. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Figura 4.22.   Representació gràfica dels resultats de la calibració de l’agulla núm. 5. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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