
      

Resum 

Aquest projecte de fi de carrera consisteix en l’elaboració d’un prototip per un banc 

de proves que permeti l’adaptació d’una sonda ecogràfica i els elements necessaris 

per poder utilitzar un programa informàtic desenvolupat dins el laboratori CREATIS. 

Aquest programa de tractament de la imatge, juntament amb la instrumentació 

necessària, permet una nova visualització de formes patogèniques dins dels teixits 

humans, gràcies a la ciència de l’elastografia. 

Tota persona que estudiï aquest document, ha de poder realitzar i reproduir les 

proves, ajusts i càlculs presentats i realitzats per poder-los aplicar i fer-los servir en 

un futur. Per aquesta raó, aquest document també es pot considerar com un 

manual d’instruccions. 

Els resultats que es presenten en aquest document consisteixen en la fabricació del 

prototip, la seva posta en marxa i l’anàlisi previ dels futurs resultats experimentals al 

laboratori. Els quals es trobaran durant aquesta recerca i manipulació del banc de 

proves adaptat. Aquests anàlisis es fan a partir de l’estudi de resistència de 

materials per elements finits amb el suport d’un ordinador, amb l’ajut del programa 

ABAQUS. 

Per finalitzar, el prototip permetrà procedir a les proves internes de la recerca 

d’aquest nou mètode de visualització de formes patogèniques i validar aquesta 

primera fase abans de passar a la comercialització del software i de la sonda o de 

fases posteriors de perfeccionament del sistema. 
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Glossari 

Ra, Rt, Rp,...: Paràmetres de rugositat i estructurals. 

Wa, Wt, Wp,...: Paràmetres d’ondulació. 

SRz, SRt, SRp,...: Paràmetres 3D de rugositat. 

SWa, SWp: Paràmetres 3D d’ondulació. 

Cr, Cf, Cl: Paràmetres estructurals. 

T: Tracció 

VDC: Volts de corrent alterna. 

ε: Vector de deformació. 

u: Vector de desplaçament. 

σ: Tensor de tensió. 

Ε: Mòdul de Young. 

ν: Coeficient de Poisson. 

l: [ν/(1-2ν)] 

δ: Delta de Kronecker. 
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1. Introducció 

1.1. CREATIS 

CREATIS (Centre de Recerca i Aplicacions en el Tractament de la Imatge i del 

Senyal, aplicat a la Medicina), és una unitat de recerca del CNRS (Centre National 

de Recherche Scientifique, UMR 5515) afiliat a l’INSERM, comú a l’Institut Nacional 

de les Ciències Aplicades de Lyon (INSA), a la Universitat Claude Bernard-Lyon1 

(UCBL) i a l’Escola Superior Física Química Electrònica de Lyon (CPE). CREATIS-

LRMN està associada al CNRS des del 1988, UMR, CNRS 5220 i igualment a 

l’INSER des del 2004. 

L'especificitat principal de CREATIS-LRMN és la introducció transdisciplinària de la 

recerca en visualització mèdica, gràcies a la presència equilibrada d’una doble 

comunitat científica pertanyent a les ciències i tecnologies de la informació i de la 

comunicació d’una part (STIC) i a les ciències dels éssers vius (SDV) de l’altra part. 

CREATIS-LRMN està organitzat en 6 temes STIC (Visualització dinàmica, 

Visualització 3-D, Visualització ultrasonora, Visualització i metodologia d’exploració 

en RMN, Visualització RMN i òptica difosa, Visualització espectroscòpica en RMN) i 

2 temes en ciències de l’ésser viu (Visualització morfològica i funcional i 

Remodelació de teixits ossis). 

CREATIS està localitzada a 4 emplaçaments :  

- Hospital Louis Pradel de Lyon. 

- UCB Lyon1-ESCPE, de Lyon. 

- L’INSA de Lyon. 

- ESRF, de Grénoble. 

Està formada per 179 persones entre les quals hi ha 54 investigadors o ensenyants 

- investigadors, amb més de 10 metges. 74 doctorats, postdoctorats entre els quals 

hi han 6 metges, 25 tècnics, enginyers o administratius. 10 fins a 20 màsters i 

becaris i 10 tècnics, enginyers i administratius associats. 



      

CREATIS (Centre de Recerca i Aplicacions en el Tractament de la Imatge i del 

Senyal) aplicat a la Medicina, desenvolupa projectes per a la seva aplicació a la 

medicina fonamentats en el tractament de la imatge. Imatges obtingudes per 

diferents instruments, les quals poden ser tractades mitjançant diversos 

coneixements i tècniques per a poder ser analitzades posteriorment per l’equip 

mèdic amb més facilitat i precisió. El tractament és possible, majoritàriament, 

gràcies a softwares desenvolupats dins CREATIS i basats en coneixements tècnics 

segons l’origen de la imatge i els objectius establerts. 

Des del seu origen no molt llunyà, CREATIS ha estat desenvolupant noves formes 

de visualitzacions per facilitar i millorar les eines de treball dels investigadors i 

metges del CNRS. En aquesta tasca, aquest laboratori ha trobat un projecte 

ambiciós en el qual invertir temps i dividends per a la futura detecció de fenòmens 

patològics dins dels teixits humans. Més concretament en l’aplicació de la detecció 

del càncer en éssers humans a parts definides del cos humà de petit abast, sempre 

en funció de la profunditat de visualització permesa per la capacitat de la sonda 

ecogràfica. Per tant, l’aplicació d’aquest mètode està limitada a la localització de 

càncer a la pell, coll, pits i altres òrgans propers de la superfície del cos humà. 

1.2. L’elastogràfia 

L’elastogràfia és un mètode no invasiu que permet el diagnòstic de certes malalties 

com per exemple la cirrosi hepàtica d’etiologia vírica de forma no invasiva. No 

precisa analgèsic ni anestèsia prèvia i els seus resultats són immediats, implicant la 

disminució de l’ansietat dels malalts i familiars pel coneixement del diagnòstic. 

Aquesta nova tècnica avalua el grau de rigidesa del teixit, establint una correlació 

entre la rigidesa i la degeneració de teixits com per exemple la fibrosi hepàtica (o 

cirrosi). Els seus resultats juntament amb marcadors bioquímics permeten conèixer 

l’estat de la malaltia de l’hepatitis C en substitució de la tradicional biòpsia. 

Sota l’acció de la sonda es poden extreure les senyals d’ultrasons, amb una 

informació que condueix a una cartografia de la deformació dels teixits biològics 

sotmesos a estudi, com es pot veure a les imatges Figura 1.2.1 i Figura 1.2.2. 

Aquestes imatges bidimensionals en blanc i negre, en la major part dels casos no 

arriben a ser de gran interès per als científics degut a la seva imprecisió. 
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 Figura 1.2.1          Figura 1.2.2 

Aquestes imatges de deformació aporten unes dades interessants, però troben els 

seus límits en els processos experimentals que aquests imposen (uniformitat de 

l’acció a tot el mitjà). 

1.2.1 Distribució real del mòdul de Young 

La distribució real del mòdul de Young en el mitjà i la força aplicada es pot observar 

en la Fig. 1.2.3. La imatge anomenada és la d’un fantasma cilíndric dins un teixit 

homogeni sotmès a una força exterior. Sota aquesta configuració està basat l’estudi 

del centre de recerca al que pertany la societat Creatis. Per aquesta configuració, la 

distribució del mòdul de Young es veu clara i sense continuïtat, ja que es considera 

que el càncer no té una continuïtat gradual sinó que s’assembla més a una 

discontinuïtat en quant a elasticitat. 

Aquesta és la imatge que es desitja trobar en els estudis que es realitzaran amb la 

nova instrumentació. 

1.2.2 Imatge de la deformació axial 

La imatge de la deformació axial, plasmada en la Fig. 1.2.4, és la imatge que els 

teixits adopten sotmesos a la força aplicada uniformement sobre la superfície 

superior d’aquest. Aquesta imatge ens permet conèixer el desplaçament dins dels 

teixits que ha donat la seva deformació, encara que aquesta relació és 

bidireccional. 
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Aquesta informació forma una part important dins de l’estudi del laboratori, ja que 

és un dels paràmetres necessaris per als càlculs del seu programa informàtic. 

1.2.3 Imatge del mòdul de Young reconstruït 

La imatge del mòdul de Young reconstruït a la Fig. 1.2.5. Aquest mostra el resultat 

desitjat i al que s’arribarà amb el banc de proves adaptat. Com ja s’ha presentat, la 

diferència de desplaçaments i la diferència de la força aplicada en aquests 

desplaçaments, dóna al software de tractament la informació necessària per a 

calcular el mòdul de Young del teixit empleat durant l’assaig. 

 

 

 

 

 

               

Figura 1.2.3, distribució real del mòdul de Young 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.4, deformació axial. 
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Figura 1.2.5, mòdul de Young reconstruït. 

1.3. Introducció al software de CREATIS 

CREATIS es proposa reconstruir la imatge de la distribució del mòdul de Young 

dels teixits inspeccionats, a través d’un software, que juntament amb la deformació 

de la imatge i coneixent la diferència de força amb la qual s’ha fet la pressió sobre 

el teixit. Aquest mètode de visualització és l’elastogràfia desenvolupada i estudiada 

dins del laboratori de CREATIS. 

Els teixits sans i els teixits afectats per certes patologies com per exemple el 

càncer, no tenen el mateix mòdul d’elasticitat. Aquesta imatge permet fer aparèixer 

clarament a la pantalla aquests nusos patogènics més rígids. El programa 

informàtic desenvolupat pel laboratori, calcula l’elasticitat, dins de la zona 

visualitzada, aplicant una fórmula refinada, que relaciona la diferència de força 

aplicada sobre el teixit i el desplaçament efectuat per aquest mateix, donant per tant 

el mòdul d’elasticitat. 

La força forma part de la relació entre el mòdul de Young i  el tensor de forces. 

Mentre que aquest últim, segons una altra fórmula, està relacionat amb el 

desplaçament del teixit (Bibliografia 4: “A Method of Tissue Elasticity Estimation 

Based on Three-Dimensional Displacement Vector”). 

1.4. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte vist des del punt de vista del centre de recerca CREATIS, és 

el de poder validar un nou model i sistema revolucionari de visualització de formes 
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patogèniques al teixit humà a traves d’un banc de proves ja existent. I de poder 

reconstruir tot l’estudi, per poder reprendre l’estudi des del començament en funció 

de noves hipòtesis que puguin ser introduïdes dins del seu projecte. Un projecte en 

desenvolupament i per tant viu que es troba en el seu creixement. 

L’objectiu d’aquest projecte de fi d’estudis, és complir els objectius del laboratori 

esmentat i proporcionar amb aquesta memòria un manual de reproductibilitat de tot 

el treball realitzat per poder acomplir aquest projecte. Bàsicament, és la redacció 

d’un manual que permeti per a futurs estudis i proves conèixer el treball ja validat i 

la seva reproducció sense cap mena d'impediment en cas de que aquest projecte 

no validi les hipòtesis actuals de l’estudi de CREATIS. 

Degut a la possible llarga durada i donat que CREATIS és un laboratori de recerca 

el qual utilitza al llarg del temps gent nova que realitza els seus estudis de doctorat 

o tesina, aquesta mateixa gent ha de ser capaç de reprendre totes les dades i 

l’historial del projecte de CREATIS, dins el qual està present aquest projecte de fi 

de carrera i poder entendre i reproduir tota prova que hagi estat feta. 

Aquest projecte engloba l’estudi i creació de la instrumentació necessària per poder 

dur a terme aquest objectiu principal així com de poder continuar amb les diferents 

fases a les que els resultats experimentals duran a terme per poder arribar a la 

comercialització d’aquest nou sistema de visualització. Per visualitzar aquesta 

reproducció es necessita conèixer l’esforç exercit per la sonda a la superfície dels 

teixits. Per a futures evolucions del projecte del laboratori, serà necessari conèixer 

l’orientació d’aquesta força durant l’aplicació manual del professional de la 

medicina. 

Així mateix, també implica, proporcionar al laboratori unes pautes simulades i 

analitzades per a poder validar els futurs assaigs que es portaran a termini dins del 

nou banc de proves. Aquestes simulacions, afermaran els resultats obtinguts i 

guiaran a l’equip responsable de recerca per millorar tant les premisses establertes 

prèviament com per a desenvolupar i corregir els càlculs processats pel programa 

de tractament d’imatges. 
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1.5. Abast del projecte 

L’abast del projecte en termes de disciplines és variat i divers. Des de la gestió, 

concepció i disseny de màquines a la modelització i l’anàlisi en elements finits i 

resistència de materials i l’aplicació d’aquests coneixements amb el programa 

ABAQUS per realitzar simulacions, passant per mètodes de fabricació així com 

producció de prototips i plastúrgia.  

No s’ha d’oblidar la part electrònica del projecte, fent l’elecció de components 

electrònics així com d’entendre dins dels límits de protecció del coneixement el 

programa informàtic desenvolupat per CREATIS. 

Igualment, s’ha de considerar el món de l’elastografia i la seva aplicació, com el 

món pel que es crea aquest projecte, el món de la medicina. Creant les unions de 

saber entre el domini mèdic i el domini de l’enginyeria. 

Per últim, s'han posat en pràctica els coneixements sobre planificació de projectes, 

per dur a termini tots els processos en el menor temps possible, controlar els 

diferents paràmetres de l'evolució d'aquest i reorganitzar el procés en funció de les 

necessitats. 



      

2 Entorn i condicions 

Sempre s’ha de recordar que l’estudi és d’un prototip i no d’un producte finit ni 

elaborat. Així com la localització, costos, recursos... no són de comercialització 

directa sinó de recerca i desenvolupament. 

La visió que s’ha de tenir tant de l’entorn com de les condicions d’utilització de la 

instrumentaria sotmesa a estudi és la d’un petit banc de proves. Aquest banc de 

proves està compost d’un dipòsit ple d’aigua, suportat per un sistema d'elevació per 

a poder pujar o baixar aquest dipòsit. Amb una estructura per sobre de la 

plataforma d'elevació, que puja i baixa la instrumentació la qual està connectada a 

un ordinador. Dins del dipòsit, trobarem el fantasma (les característiques d’aquest 

element seran presentades més extensament a l’apartat de simulació) un tetràedre 

amb un cilindre inclòs format per una silicona prèviament estudiada i 

desenvolupada per altres estudiants dins d’un projecte de fi d’estudis. Aquestes 

formes, tetraèdrica i cilíndrica, estan formades per una silicona però de diferent 

rigidesa per poder simular el teixit humà i el teixit d’un càncer. 

Aquesta unitat de recerca, o laboratori, el fan servir tant estudiants inexperts, com 

especialistes del tema. Es en els primers, en els que s’ha de pensar al prendre 

decisions d’elecció, disseny i altres, ja que són els que més poden malmetre el 

material. A més, aquest banc de proves està compartit amb d’altres persones del 

laboratori i altres projectes i instruments. 

Es vol detallar, encara que no forma part del treball l’explicació de l’entorn de la 

utilització, sinó més aviat del quadern de càrrega o de la seva traducció en termes 

tècnics, però per poder entendre millor les solucions preses, cal un petit incís. 

L’acció que es realitzarà dins d’aquest banc de proves, dóna premisses imperatives 

en la selecció del sensor de força, ja que el suport que baixarà per pressionar la 

sonda contra el fantasma que simula el teixit humà pot patir grans forces i altes 

pressions en moments de descuit. A sobre, el banc de proves és compartit i per tant 

el nostre sistema ha de desmuntar-se fàcilment i els seus elements han de ser 

suficientment rígids per a poder suportar xocs, caigudes i d’altres importunis. 
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2.1 Laboratori 

El laboratori és una sala de la planta reservada per a la societat CREATIS. Aquesta 

sala està distribuïda en quatre espais, entre els quals, un està assignat al banc de 

proves en qüestió.  

Aquesta sala és empleada per diferents estudiants, doctorats, i altre personal que 

treballa sobre diversos projectes del laboratori. Per tant el personal pot ser novell en 

coneixements i preparacions fins a experts. Encara que l'accés a la sala està 

restringit a persones autoritzades amb la clau de la sala. 

2.2 Banc de proves 

El banc de proves en si mateix és molt simple. Un ordinador connectat a una tarja 

d'adquisició de dades, un braç motoritzat en translació vertical, un dipòsit ple 

d'aigua suportat per una plataforma elevadora i la taula de suport del material. 

Aquest banc de proves és comú per a altres projectes i l’única diferència d'ús són 

les adaptacions incorporades temporalment sobre el banc. Per tant, aquest no ha 

de ser modificat per continuar amb aquesta cultura multiusos dels diferents usuaris, 

sinó que és la instrumentaria afegida, la qual, s'ha d'adaptar al banc de proves. 

2.3 Sonda 

La sonda és la sonda que s'utilitza actualment durant les proves ecogràfiques. 

Concretament el model que es fa servir durant els assaigs és la sonda B-K Medical 

8560 (veure Figura 2.3.1). Aquesta sonda de formes complicades, té una part 

inferior dotada d’un emissor - receptor d’ones d’ultrasons, les quals travessen dins 

del teixit i retornen amb diversa intensitat per representar el teixit explorat. 

Aquest tipus d’utillatge, necessita d’un medi per poder transmetre les ones des de 

l’emissor - receptor fins al teixit. En el domini mèdic es fa servir un gel. En el cas del 

banc de proves, la pròpia aigua del dipòsit en el qual es submergirà la part activa de 

la sonda, ja fa de medi de transmissió. 

 



      

 

Figura 2.3.1, sonda B-K Medical 8560. 

Durant l’avantprojecte es va tenir en compte la possibilitat de fabricar un suport fixat 

a la sonda que s'adaptés a la forma d'aquesta. La mencionada peça podia ésser de 

plàstic o de metall, aquest últim material està considerat com més rígid que el 

plàstic. Aquesta solució no es va escollir finalment degut a la complicada forma de 

la sonda, i per tant l'augment considerable del preu del prototip i degut també al fet 

de que les forces a les que seria sotmès l'instrument serien petites respecte a la 

rigidesa de les peces. 

2.3.1 Captació de formes de la sonda 

En aquest apartat s'explica superficialment la funcionalitat de la màquina de pressa 

de formes bidimensionals SURFASCAN, veure Figura 2.3.2 del Departament de 

GMC de l’INSA de Lyon. 
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Figura 2.3.2, SURFASCAN 2-D. 

Aquest instrument, 2D profilometre de Surfascan, serveix per a la caracterització de 

superfícies, per a la mesura de tots els paràmetres normalitzats en 2D (Ra, Rt, 

Rp,..., Wa, Wt, Wp) l’equivalent en tres dimensions com SRz, SRt, SRp,..., SWa i 

SWp. Així com el mesurament de corbes en dues dimensions, criteris d’automoció 

(Cr, Cf i Cl) i càlculs de superfícies. Es un eina de caracterització de superfícies  

molt útil per obtenir dades necessàries per a alguns anàlisis tribològics. 

La màquina de SURFASCAN s’ha fet servir per donar valors de les formes 

singulars de la carcassa de la sonda i així obtenir dades molt útils per a futurs 

desenvolupaments de les peces de fixació d’aquesta amb els captadors. Per 

descomptat, aquestes noves creacions, si el projecte avança favorablement, poden 

deixar d’existir degut a la fabricació exclusiva de sondes que ja estiguin adaptades 

des del seu disseny al projecte de CREATIS. Veure imatges a l’annex B Plànols 

(sonda1, sonda2, sonda3 i sonda33). 

2.4 Equipament suplementari 

L'equipament suplementari d'aquest banc està composat per un ordinador, dotat del 

software de tractament de la imatge desenvolupat pel laboratori, una tarja 

d'adquisició de dades i instrumentació secundària per al muntatge i desmuntatge 

dels elements principals i de complement a les tasques bàsiques durant l'activitat 

dels assaigs portats a terme en aquest banc. 

Per descomptat, aquest equipament suplementari, en un futur pot augmentar el 

nombre dels seus elements en funció de les noves necessitats dels assaigs a 

realitzar. De totes maneres, aquí només s'han presentat els elements amb els quals 

s'ha treballat fins al moment en el banc de proves. 



      

2.5 Presentació de la instrumentació 

En aquesta part del projecte es presentarà el procediment escollit per cada activitat 

o mòdul que composa la instrumentació. A partir d’una perspectiva general donada 

pel resum i la introducció; comença la part d’acció i d’explicacions.  

Aquestes parts són les següents: 

- Elecció del sensor de força. 

- Suport del sistema instrumentat. 

- Fabricació del prototip. 

- Simulació de les futures proves de validació. 

- Ajustaments i posada en marxa. 

- Proves i programa CREATIS. 

En els primers punts és molt important conèixer les condicions que envolten 

aquesta nova eina que serà elaborada en aquest projecte de fi de carrera. I per això 

pot generar redundància, però aquesta està justificada pel mateix objectiu del 

projecte i és el d'obtenir un document que permeti entendre tota la informació i 

poder reproduir tota activitat exposada en aquest document. 

2.6 Sensor de força 

2.6.1 Situació i fixació del sensor 

La situació del captador ha de ser propera a la sonda, però sempre en funció de la 

quantitat d'eixos de mesura que s'hagin de preveure en el sistema. Segons els 

resultats presentats en la part "Quantitat d'eixos de mesura del sensor", el captador 

se situarà sobre un cercle concèntric a l'eix de simetria de la sonda amb un radi 

determinat. 

Un sistema específic per a la fixació del sensor serà concebut i es presentarà en el 

capítol d’utillatge, més endavant. Aquest utillatge haurà de permetre l’evolució 
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futura del conjunt per poder validar una situació més complexa en funció de les 

necessitats reals d’exactitud de mesura, de l’orientació i del domini de la força. 

Degut a la gran disponibilitat de captadors dins del mercat, s’escollirà un sensor 

amb un sistema de fixació per al que no sigui necessari coneixements elevats per la 

seva instal·lació. Entre tots els sistemes distribuïts al mercat s'ha escollit la fixació 

de rosca mètrica pels dos costats del sensor. 

Aquest sistema ens obliga a tenir una peça intermediària entre el sensor i la sonda, 

però la seva manipulació, resultarà molt més agradable i senzilla. 

2.6.2 Dimensions del sensor 

Les dimensions d’aquest sensor han de ser les més petites possibles per poder 

obtenir un sistema compacte i de dimensions òptimes respecte a la mostra ja 

establerta abans del projecte. Encara així, la finalitat, com a la vida moderna és de 

minimitzar i reduir al màxim, dins d'uns límits econòmics, mediambientals i altres. 

L'objectiu és produir un prototip de fàcil manipulació i instal·lació, per tant, les 

dimensions han d'estar ben optimitzades respecte al disseny com a l'ergonomia. 

2.6.3 Quantitat d’eixos de mesura del sensor 

Els sensors que es poden trobar al mercat, van d’1 a 6 eixos de mesura a un mateix 

captador. El preu lògicament, és molt més car segons augmenta aquest nombre, tot 

plegat, arriben a ser molt més cars segons les prestacions d'aquests mateixos.  

En aquest estudi com només s’exerceix una força normal sobre la mostra, la 

necessitat ja està més que definida, 1 eix de mesura és el necessari per la primera 

fase de validació del projecte CREATIS. 

Per a preparar la instrumentació per un futur, no molt llunyà, per poder accedir a la 

direcció en la que s’exercís la força, s'ha decidit mesurar la força mitjançant tres 

captadors uniaxials disposats en un cercle concèntric respecte a l'eix de simetria de 

la sonda. Aquest grup de captadors, permetrà calcular la força total exercida sobre 

el teixit juntament amb la seva direcció respecte a la sonda. També, podrà ser 

presa com a paràmetre de control per poder controlar la captació de les imatges en 



      

funció de les forces  sotmeses sobre el teixit. Depenent, és clar, de les hipòtesis i 

funcionament final de la instrumentació en casos d'assaig tridimensional. Per 

l’etapa de validació es comprarà el captador d'un eix, ajudat amb 2 pseudo 

captadors, fabricats, com a peces innòcues, per omplir l'espai dels altres dos 

sensors encarregats de realitzar la mesura en tres dimensions. 

2.6.4 Camp de mesura del sensor 

Aquest punt és primordial per establir el sensor que es farà servir en el futur banc 

de proves. Sabent que el laboratori ja va adquirir sensors en el passat i que aquests 

es varen trencar tots durant els processos experimentals i no experimentals, ja sigui 

per error o per negligència, s’ha pres la decisió d’agafar un sensor d’un camp de 

mesura superior per poder aguantar les accions i accidents propis d’un laboratori de 

les característiques ja anomenades en l’apartat de “Entorns i Condicions”. 

  

Figura 2.6.1, sensor ELFM-T2M-125N de ELTRAN. 

El sensor de força escollit ha estat el captador ELFM-T2M-125N, figura 2.6.1, de 

l'empresa ENTRAN. Aquest captador d’un eix de mesura arriba fins a 125 N, 

l’equivalent a uns 12,5 kg, per tant el grup piezoelèctric a l’interior d’aquest captador 

podrà aguantar fàcilment tot accident o acció exercida dins del laboratori, cops, 

caigudes i altres incidents propis del factor humà.   

El domini de mesura pel qual es vol fer servir aquest captador està definit entre 30 i 

40 N. Ja que les mesures es fan a partir d’una diferència de força petita i a més, 
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aquesta força en un futur és la que s’aplicarà sobre el pacient, per tant està dins del 

marge del que una persona pot aguantar. 

Característiques principals del captador: 

- Domini de mesura en N “FS” (+/- per –T):     125 

- Domini de sobrecàrrega:       1.5x FS 

- Sortida “FSO” nominal (+/- per –T):     2 mV/V 

- Alimentació:         5 VDC 

- Impedància :         350 Ω 

2.7 Suport del sistema instrumental 

El suport ha de permetre, entre altres funcions, la fixació del sensor, la fixació de la 

sonda amb el cablatge de la mateixa i, salvar la distància entre el fons del dipòsit 

d’aigua del banc de proves i la part mòbil on el suport es fixarà.  

També, recordem que degut a la utilització del banc de proves per diferents 

projectes, aquest suport ha de poder desmuntar-se ràpida i fàcilment. 

El braç robot del banc de proves és un suport prèviament definit i per tant el sistema 

instrumental ha d'adaptar-se a aquest. Tanmateix amb la sonda, ja que igualment, 

aquesta també està definida des de l'inici del projecte. 

2.7.1 Conjunt global 

La solució proposada consta d’una part superior de fixació a l’estructura mòbil de la 

plataforma, una part intermitja entre la fixació i la maneta, maneta d’utilització, la 

sonda, el captador i els pseudo–captadors i la part de fixació de la sonda, composta 

de la peça de plàstic i el disc de planatge. 

Els pseudo–captadors no són més que dues peces d’idèntiques dimensions que el 

captador original, però sense cap funció de mesura. La funció d’aquestes peces és 

la de reproduir un repartiment homogeni de forces sobre la mostra de l’estudi. En 



      

un futur els pseudo-captadors poden ser substituïts per altres captadors per passar 

d’un eix de mesura més adequat per a l’actual banc de proves, a tres eixos de 

mesura per una utilització tridimensional més adaptada a l’ús actual de les sondes 

mèdiques. Aquesta mesura tridimensional, es faria com actualment es fa amb 

l’ecografia, amb moviments de la sonda dirigida pel metge amb les rotacions i 

translacions definides per l’usuari per poder arribar al punt d’imatge desitjat. 

La particularitat de les dues parts superiors és que aquestes han de permetre 

passar els cables tant del captador com de la sonda. Aquest punt és molt important, 

ja que la instrumentació pot ser desmuntada ràpidament sense la necessitat de 

desconnectar la sonda, la qual serà utilitzada per altres projectes dins del nostre 

banc de proves. A més a més, la peça cilíndrica a les seves parets té tres orificis 

travessers per on es fixen el captador i els pseudo–captadors.  

2.7.2 Relació sonda i captadors 

La solució proposada està formada d’una part de plàstic modelada amb la forma de 

la sonda que permet la seva fixació rígida. Per assegurar el planatge de la 

superfície de contacte dels captadors es va fabricar una peça intermediària, ja que 

amb la superfície plàstica no es va poder garantir el planatge demanat.  

El material plàstic utilitzat va ser un granulat de plàstic per modelar “utile plast” de 

l’empresa GPI. Aquest granulat es calenta amb aigua i amb un moll, les peces de 

fixació i la sonda, llavors el plàstic pren la forma desitjada. 

 



Pàg. 24  Memòria 

 

  

Figura 2.7.1, subsistema inferior de la instrumentació. 

Aquest material presenta una problemàtica interessant, ja que el plàstic és un 

material tou, més encara que el metall. Però, vist el domini de la força exercida, 

l'espessor de la peça emmotllada i la inserció d'una peça metàl·lica intermediària, 

no hi haurà cap problema en la mesura de la força durant els assaigs. 

2.7.3 Fixació superior 

Aquesta peça serà la unió entre el nostre prototip i el banc de proves. Aquest últim, 

en el seu braç motoritzat, té una ranura on s’hi pot passar els cargol de fixació. Per 

no modificar el banc de proves, el diàmetre d’aquests cargols està definit per la 

ranura del propi braç.  

Peça de plàstic  

Sonda 



      

2.7.4 Adaptació fixació superior i maneta 

Per fer la unió entre l'element superior i la maneta, de formes diferents per motius 

de disseny, s'ha pensat en un element d'adaptació d’ambdós components. 

L'adaptació de fixació entre la peça superior i la maneta. 

2.7.5 Maneta 

Degut a la profunditat del dipòsit la peça es podria haver concebut com substitució 

de les dues parts anteriors, però aquest disseny, dificultaria moltíssim la fixació dels 

captadors. Els quals són enfilats a través de forats treballats dins les parets de la 

maneta en direcció de l'eix de simetria.  

2.7.6 Sonda 

La sonda ja ve donada pel fabricant, així que és un element predefinit a l’estudi. El 

que proporciona un punt de dificultat a l'estudi ja que el sistema s'ha d'adaptar a les 

formes complicades d'aquesta mateixa. Com s'ha presentat en punts anteriors, les 

formes de la sonda han estat estudiades amb el profilometre SURFASCAN. 

Sempre tenint en compte que la superfície de transmissió de les ones de 

reconeixement ha de quedar lliure. 

2.7.7 Captador i pseudo-captadors 

En quant al sensor, aquest, a l'igual que la sonda, ja ve definit pel fabricant. Com 

s'ha establert tenir un captador i dos pseudo-captadors, aquests últims han de 

reproduir fidelment les dimensions de l'original per evitar falses mesures durant 

l'assaig. 

2.7.8 Fixacions captadors 

Les fixacions dels sensors a la maneta són peces cilíndriques filades dins dels 

forats longitudinals de les parets de la maneta per poder cargolar el sensor i muntar 

aquest a la maneta. 
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2.7.9 Fixació sonda 

La peça en plàstic encarregada de lligar la sonda als captadors és molt important. 

Aquest element ens permet salvar les complicades formes de la sonda i fer la unió 

d'aquesta amb la resta del sistema. Ha estat un dels punts importants dins d'aquest 

projecte i s'han estudiat moltes solucions. Degut a les limitacions econòmiques i la 

prioritat donada a la precisió dels resultats, la solució ha estat la de fer el lligam amb 

aquesta peça derivada del petroli. 

2.7.10 Disc de planatge 

El disc de planatge ens permet donar rigidesa al nostre sistema, ja que aquesta 

s'ha vist reduïda a l'introduir una peça de plàstic. Com ja és conegut, els metalls són 

materials considerats i anomenat tous. I els materials polímers encara ho són més. 

Davant el domini de força que s'aplicarà sobre el teixit, s'ha considerat que la 

matèria plàstica podria no ser prou rígida per assegurar una bona mesura de la 

força pels captadors. D'aquí la funció i creació d'aquest disc de planatge. Aquesta 

peça ens permet donar una rigidesa reforçada al sistema. 



      

3 Riscos en tallers de mecanització 

3.1 Introducció 

La majoria dels riscos generats en les tasques realitzades en treballs de 

mecanització, provenen de l’ús d’instruments manuals, ús de màquines – 

instruments, en molts dels casos la manipulació d’instruments de tall i la utilització 

de soldadures i en el menor dels casos, quasi anecdòtic, els productes empleats en 

el tractament de superfícies. Es podrien classificar els riscos generats com riscos en 

la manipulació manual i mecànica d’objectes i materials, riscos en la manipulació de 

instrumentaria i màquines, riscos en la soldadura elèctrica, oxigàs i oxitall, riscos 

d’incendi i explosions, soroll i situació de l’equipament (lloc de treball) i risc elèctric. 

Molts dels accidents poden evitar-se si s’introdueix una sèrie de recomanacions 

preventives, correcta motivació en quant a la manipulació d’equips i materials i 

conscienciació de la importància de la utilització de les proteccions col·lectives i 

individuals. En aquesta part, es volen transmetre aquests consells a tota persona 

que llegeixi aquesta memòria. Tant per la part consagrada a la fabricació del 

prototip, com per l'aplicació al banc de proves. 

3.2 Riscos produïts per la manipulació d’objectes i 

materials 

La manipulació d’abjectes i materials en els tallers de mecanització s’efectua tant 

per mitjans manuals com mecànics. 

Els riscos que afecten als operaris encarregats de les tasques de manipulació, 

trasllat i moviment manual de càrregues són talls i ferides a les mans, atrapades de 

dits i mans, caiguda d’objectes, caiguda de persones, ensopegades, obstacles, 

sobrecàrrega, lesions musculars i esquelètiques, lumbàlgies, hèrnies... 

La manipulació mecànica implica riscos especials derivats de l’ús dels  diferents 

tipus de grues, entre els quals el més comú és la caiguda d’objectes, perquè 

normalment es manipulen càrregues molt pesades.  
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Durant la manipulació d’instruments manuals poden ocórrer accidents com cops 

produïts per les eines, projeccions de fragments o partícules, projeccions de fluids, 

contactes tèrmics, contactes elèctrics, contactes químics, sorolls i vibracions, 

incendis i explosions, fatiga, exposició a substàncies nocives i tòxiques i fissures, 

fins i tot, trencament d’ossos. Aquests instruments poden ser tant fixos com mòbils, 

la maquinària fixa habitualment serveix per a conformar, tallar, realitzar funcions de 

mecanitzat pròpiament dit, acabat i poliment de superfícies. Es necessiten per tant, 

segons la legislació, requisits de caràcter tècnic, que han de complir els equips 

utilitzats. El seu objectiu és el de garantir la seguretat de la manipulació d’aquests. 

Aquestes condicions, de caràcter tècnic, queden plasmades en l’ús dels equips i 

remarcat en el Real Decret 1215/97, relatiu a l’ús dels equips de treball i a les 

mesures de seguretat que han de complir. Els riscos derivats de les operacions 

realitzades en les màquines es deriven de l’execució, operació o supervisió dels 

treballs, així com de la seva manipulació. 

3.3 Condicions de treball 

Les condicions de treball són un factor molt important a l’hora d’evitar sinistres dins 

de l’activitat que es descriu, per exemple, dues fresadores iguals en dos llocs de 

treball diferents, poden causar riscos diferents. 

Automatitzar un equip, una premsa, no implica que aquest equip millori la seva 

seguretat. La instal·lació de proteccions tant a les àrees d’operació com dins de la 

localització dels elements de transmissió en un o varis equips són fonamentals per 

a la reducció dels riscos. No es motiu, una reducció de temps de producció per a 

l’ús o no d’aquests elements de seguretat, tampoc s’ha de pecar en prendre com 

solució la paralització d’un procés productiu per la introducció d’una sèrie 

d’elements de protecció en una zona d’operacions. 

3.4 Elaboració de manuals 

Es recomana aquest punt, ja que generalment, la gent no té consciència de que 

algunes eines, encara que semblin d’una manipulació innata o lògica, no deixa de 

ser un incompliment del sentit comú i una negligència per part de l’encarregat del 

taller. 



      

Les màquines que es fan servir en els processos de producció, han d’estar 

acompanyades del seu manual d’instruccions, ha d’estar localitzat en un punt 

pròxim al lloc de treball i saber de la seva localització per part de l’operari o les 

persones que treballen amb aquest equip tant fent-lo servir com en la realització de 

tasques de manteniment. Com a mínim, ha de reflectir la següent informació: 

Condicions d’utilització, especificacions sobre els llocs de treball ocupats pels 

operaris (detall del lloc, posició correcta, nombre d’operaris,...), instruccions sobre la 

posta en marxa, utilització, manutenció i instal·lació, muntatge i desmuntatge, 

reglatge i manteniment, relació d’eines que poden acoblar-se a la màquina i les 

instruccions d’aprenentatge. 

El manual d’instruccions ha de reunir la informació necessària per realitzar totes les 

operacions possibles amb la màquina i en les millors condicions de seguretat pels 

operaris, els quals han de consultar sempre que tinguin dubtes. 

3.5 Informació i formació dels operaris 

Es necessari i imprescindible, i així ho estableix la llei com obligatori que tots els 

operaris coneguin els riscos que pot produir el seu treball per a la minimització de la 

sinistralitat, així com de l’adopció de mesures pertinents, per prevenir-los. 

3.6 Selecció de mesures de seguretat 

Les mesures de seguretat aplicables a una màquina, es poden dividir en mesures 

de seguretat integrades amb la màquina i altres mesures no integrades. 

L’anàlisi del perill comporta: 

- Riscos mecànics: aixafament, cisallament, tall, enganxament, impacte, 

perforació, fricció, projecció de fluids... 

- Riscos elèctrics: curtcircuits, xocs elèctrics... 

- Riscos tèrmics: cremades, incendis... 

- Sorolls, vibracions, radiacions, higiènics, incendis o explosions, biològics, 

defectes ergonòmics... 
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La seguretat d’una màquina ha de resoldre exclusivament les mesures integrades. 

Les mesures no integrades s’han de poder aplicar també, sobre tot, la formació, 

encara que no és recomanable confiar funcions de seguretat exclusives a aquestes. 

Per tant, les prevencions imprescindibles són les d’evitar superfícies i cantons 

punxants i afilats, aplicar mecanismes segurs, evitar sobrecàrregues i fatiga dels 

materials, emprar materials idonis a les condicions d’aplicació, emprar tècniques i 

fonts d’alimentació intrínsecament segures (baixa tensió, fluids no tòxics o 

inflamables, etc.). Fer servir dispositius de subjectament d’acció mecànica positiva 

(elements que al moure'ls desplacin indefectiblement altres amb el que es garantiria 

la seva correcta posició), dissenyar els sistemes de control aplicant la tècnica 

adequada i dissenyar controls especials per al reglatge o ajustament. 

Les advertències han de ser presents a les instruccions tècniques, llibres 

d’instruccions, indicacions d’implantació, manteniment i mètodes, plànols i 

esquemes, marques i símbols, indicant aquests els punts perillosos o advertències i 

senyals visuals. 

Es recomana segons les màquines, una previsió i instal·lació de dispositius de 

parada d’emergència, però sense que aquest dispositiu sigui empleat com a 

alternativa d’una protecció. 

3.7 Mesures de seguretat 

Per això, s’ha d’estar previngut i preparat abans d’entrar en el taller de les següents 

proteccions: 

Ulleres de protecció, guants, mesures de seguretat d’emergència, indumentària de 

seguretat, com sabates de seguretat, roba cenyida al cos sense prolongacions, 

casc, si les mesures de seguretat del taller ho recomanen, formació 

d’instrumentació i de seguretat pel cos. La supervisió del treball per una persona 

qualificada, després de la formació necessària per la manipulació de la maquinària 

a emprar així com l’accés a tota la informació esmentada en aquest punt de riscos 

laborals. 



      

4 Fabricació del prototip 

La fabricació del prototip estarà diferenciada per les parts amb plànol i les parts 

sense plànols. Totes les peces per les quals s'hagi creat un plànol, poden ser 

enviades directament al taller de mecanització, ja que els plànols contenen tota la 

informació necessària per poder realitzar aquesta tasca. En quant a les peces que 

no tenen assignat un plànol, la seva fabricació serà tractada especialment i 

àmpliament descrita, per no perdre cap detall d'aquest procés gairebé d'artesania. 

4.1 Fabricació de la instrumentació per la sonda 

No s’entrarà en gaires detalls en els elements associats a plànols, només, es 

presentaran diverses informacions suplementàries que poden ser considerades 

d’interès. Per a consultar els documents tècnics referents als components fabricats, 

aquests es trobaran a l'Annex B plànols. 

4.1.1 Fixació superior 

Produïda a partir d'una barra d'alumini rectangular. Aquest component no necessita 

superfícies acabades a diferència de la resta d’elements, però sí d'un control i 

retallada dels contorns. Veure plànol Fixació superior. 

4.1.2 Adaptació fixació superior i maneta 

L'adaptació de fixació entre la peça superior i la maneta ha estat fabricada a partir 

d'una barra cilíndrica en alumini, segons la voluntat del tècnic de taller, la mateixa 

barra que es farà servir per mecanitzar la maneta. Encara que també hagués pogut 

estar fabricada a partir de la mateixa barra en la que es va realitzar la fixació 

superior com es pot veure al seu plànol corresponent; plànol Adaptació fixació 

superior maneta. 

4.1.3 Maneta 

La maneta que es pot veure al plànol Maneta, ha estat produïda amb la mateixa 

matèria prima utilitzada per fabricar la peça precedent. 
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4.1.4 Sonda 

La sonda ja ve donada pel fabricant, així que és un element predefinit en aquest 

estudi. El punt important serà la tasca d'adaptar-se a les formes complicades 

d'aquest element. Més endavant es presenta tot el procés de fabricació de la peça 

encarregada de fer de lligam entre la sonda i la resta de la instrumentació. 

No s'han pogut recuperar ni trobar plànols de la sonda i per això, aquesta ha estat 

estudiada amb el profilometre, SURFASCAN (veure plànols sonda1, sonda2, 

sonda3 i sonda33), amb els quals s'han obtingut dimensions difícils de trobar, 

encara que no siguin totes les dimensions de la sonda. En un futur, sempre que 

l'estudi del laboratori necessiti d’aquestes dades, es podran realitzar més 

adquisicions amb aquest aparell per obtenir cada una de les dimensions de la 

sonda. 

4.1.5 Captador i pseudo-captadors 

En quant al sensor, aquest a l’igual que la sonda, ja ve definit pel fabricant. Per tant, 

la forma i dimensions ja estan establertes. Les quals són donades pel propi 

fabricant en la seva documentació. Veure plànol sensor.  

Els pseudo-captadors, són rèpliques exactes del captador amb les mateixes 

dimensions, partint d'una barra cilíndrica d'alumini, de diàmetre proper al del 

captador. 

4.1.6 Fixacions captadors 

Les fixacions dels captadors s'han realitzat segons el plànol Fixacions captadors, a 

partir d'una barra d'alumini cilíndrica. 

4.1.7 Disc de planatge 

Disc en alumini que prové de la mateixa barra que s'ha fet servir com a matèria 

prima per l'adaptació superior - inferior i la maneta. Per aquest element, s'ha tingut 

molta cura en el planatge de la superfície respecte al sensor i pseudo-sensors, per 

obtenir la seva perpendicularitat entre els forats i la superfície rectificada i que els 



      

forats per als captadors han de ser concèntrics a l’eix de la peça. Així com el 

paral·lelisme d’ambdues superfícies del disc. Com es pot observar al plànol Disc 

planatge. 

4.2 Fabricació fixació sonda 

En l’actual apartat, s'explicarà el procediment de la fabricació de la fixació/adaptació 

de la peça intermediària entre la instrumentaria i la sonda. Es una part important 

dins del projecte ja que aquesta és una peça clau per al bon desenvolupament de 

les proves d’assaig amb la nova instrumentació del banc de proves. Tanmateix, 

aquesta part a l’igual que l’ordre de presentació del procés de fabricació, arriba en 

l’últim moment. La fabricació d’aquest element, no es podria realitzar sense haver 

produït tots els elements, presentats anteriorment. 

En la descripció del procés, no s’ha d’ometre cap dada, per insignificant que pugui 

considerar-se, per evitar possibles manques d’informació per futurs intents de 

reproducció. 

La fabricació de la fixació, consta de tres parts, la creació del motlle, la creació del 

component amb l’ajuda del motlle i la mecanització d’aquesta. 

Al final del procés, Cal recordar que s’ha d’obtenir una peça desmuntable, ja que la 

sonda es fa servir per a altres projectes que no necessiten la instrumentaria, i per 

tant aquesta ha de poder desmuntar-se, a més, fàcilment. 

4.2.1 Motlle 

Degut a la relativa poca importància de l’aspecte exterior de la fixació a la sonda i la 

petita quantitat de pressupost per la realització d’aquest projecte s’han empleat 

elements no estàndards. Per un major rigor del treball, el motlle hauria d’haver estat 

concebut i fabricat com una peça més de la instrumentaria. Ambdós casos, es 

descriurà el procediment i s’entrarà en detalls vàlids pels dos casos. S’incidirà més 

precisament en el cas no estàndard. 

Primer, escollir el motlle, una llauna, un pot, un cilindre, en fi, que al final pugui ser 

trencat o desmuntat. En aquesta situació, es va escollir una llauna de "pâté" 

metàl·lica. La profunditat d’aquest recipient, està relacionada amb l’altura de la 
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sonda, la qual no es pot superar per a disminuir la quantitat de plàstic utilitzat i a la fi 

de la fabricació, ha de deixar lliure l’àrea de la transmissió de senyals de la sonda i 

part del maneig per a poder realitzar la fixació durant la mecanització, com ja es 

veurà en la part de mecanització de la fixació de la sonda. El més important és el 

coneixement final de la posició de la sonda i la seva perifèria respecte a la futura 

massa de polímers que l’estarà apressant. Molt important per al procés de 

mecanització del plàstic. 

En el cas actual, el procediment es desmarca del que seria un motlle estàndard, per 

garantir el desmuntatge de la peça i evitar el contacte del polímer amb la zona 

d’emissió de la sonda. Per això, s’ha realitzat una obertura en el fons de la llauna 

per on sobresortirà aquesta part ja anomenada. A més, per evitar mecanitzacions 

suplementàries i degut a la capacitat plàstica del material escollit, s’ha perforat la 

llauna en dos punts simètrics, distants entre ells d’una distància suficient i així no 

entrar en contacte amb la sonda durant el procediment d’emmotllament, per poder 

implantar uns cargols, dels quals la massa plàstica adoptarà la seva forma. En una 

meitat, plasmada la rosca i en l’altra meitat, la superfície cilíndrica sense rosca del 

mateix cargol. Nota important, ja que no es podrà fixar correctament aquestes dues 

meitats si a totes dues parts hi ha rosca. Així en el futur, ja no caldrà la 

mecanització d’aquests dos forats de fixació de la peça a la sonda. 

Per millorar el desmuntatge del motlle, s’han introduït dues plaques de separació 

perforades per rebre els dos cargols que travessaran l’interior de l’espai. Aquestes 

plaques estaran col·locades perpendicularment a la superfície de captació de la 

sonda i transversalment respecte a aquesta mateixa. A les figures Figura 4.2.1 i 

Figura 4.2.2 es pot deduir més clarament la concepció d’aquest motlle. 



      

       

Figura 4.2.1, final de la fase d'emmotllament. 

En un procés estàndard el mateix resultat pot obtenir-se amb un estudi més 

aprofundit de plastúrgia i concepció de motlles, també segons els límits de 

pressupost i de mitjans per a realitzar-ho. 

4.2.2 Elaboració de la fixació de la sonda 

Per emmotllar la peça, necessitarem, el granulat de polímer, una cassola, aigua, 

una placa escalfadora, una barra per remenar, uns guants, el motlle preparat i la 

sonda. Les instruccions estan disponibles també a la borsa del granulat “utile plast”. 

Es fa bullir l’aigua en una cassola durant 5 minuts. Passats els 5 minuts, es retira 

l’aigua del foc. Llavors, s’apaga el foc i s’afegeix el granulat plàstic dins de l’aigua, 

sense que aquesta estigui bullint. Remenar el granulat, el qual s’anirà unint fins a 

formar una bola deforme. Un cop s'obtingui aquesta bola, es treu de l’aigua i es 

deixa refredar durant un minut per una millor manipulació. Aquesta bola, s’haurà 

d’assecar abans del refredament, per evitar manipular aquesta durant l’emmotllat 

amb aigua, que pot formar bombolles en la peça. 

Després de deixar reposar la bola de polímer, un cop el granulat forma una pasta 

densa, s’amassa i s’assequen les possibles gotes d’aigua que en la part anterior 

hagin pogut quedar presoneres a l’interior de la bola de polímer. Així, estarà 

preparada i s’introdueix aquesta pasta dins del motlle. Durant aquesta etapa, s’ha 

d’assegurar que la pasta entra a tots els punts del motlle, amb l’ajuda de les mans i 
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altres utensilis considerats oportuns per pressionar i compactar el polímer dins del 

motlle. 

 Llavors, una vegada que el plàstic agafa la forma desitjada i complerta, es deixa 

refredar durant unes hores a l’aire lliure. 

Per acabar es trenca o desfà el motlle segons hagi estat concebut. En aquest cas, 

el primer pas és descargolar els cargols amb molta cura, ja que aquests estan 

empresonats. Alliberat el motlle d’aquesta fixació, es troba, que les plaques 

introduïdes encara no es poden moure. Per tant, no es forçarà la seva extracció, 

sinó que es desfarà la llauna. Per aquesta acció, es faran servir, serres per tallar en 

la direcció de les plaques, intentant no aprofundir en el plàstic i es tindrà cura de no 

danyar la sonda. 

Un cop alliberada la peça de la seva contenció, serà més fàcil l’extracció de les 

plaques. Encara que possiblement, serà necessari tallar part del polímer allí on les 

plaques no hagin pogut dividir la pasta de la peça. 

Resultat: 

 

Figura 4.2.2, semiparts de la peça emmotllada. 

4.2.3 Mecanització de la fixació de la sonda 

La mecanització de la peça de fixació de la sonda és un procés molt important i 

delicat. Per això, la mecanització ha de ser realitzada per un especialista en 



      

mecanització. Tot i així, explicarem d’una manera general el procediment adequat 

per aquesta etapa. 

Dins de la concepció de mecanització, com es va estudiar en l’assignatura de 

producció i fabricació, la part més important d’aquest és la concepció i disposició de 

la col·locació de la peça de treball dins de la màquina de mecanització. Així com les 

diferents etapes de treball a emprar durant el treball sobre la peça.  

Degut a la singularitat de la fixació de la sonda, aquesta haurà d’estar ben fixada a 

la màquina fresadora o torn. El més important d’aquest procés és obtenir una 

superfície superior plana sobre la qual instal·larem el disc de planatge i de situar els 

forats de la seva fixació concèntrics a l’eix de la sonda. Afortunadament, la sonda, 

encara que tingui formes no lineals, té superfícies relativament planes al seu 

mànec. Aquesta serà una de les superfícies de fixació a la fresadora. Ara bé, 

encara caldran uns altres punts de referència per poder realitzar correctament la 

mecanització. Aquests punts venen donats per la superfície de transmissió i 

recepció de les senyals de la sonda. Si per la raó que fos, aquesta superfície està 

envoltada per la peça de plàstic, s’haurà de retallar sempre en funció de les 

referències tomades durant l’emmotllat de la peça. Així, la mecanització podrà dur-

se a terme amb relativa facilitat i obtenir així una peça que gairebé no necessitaria 

del disc de planatge. Encara que aquest dona al sistema una solidesa i robustesa 

hiperestàtiques que augmentaran la precisió de les futures dades experimentals.  
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5 Muntatge i desmuntatge 

En aquest apartat es presenta el procés de muntatge i desmuntatge en ordre del 

muntatge. Pel desmuntatge només caldrà realitzar les operacions inverses i per tant 

el desmuntatge no serà descrit. La conducció dels cables del sensor i de la sonda, 

es distribuirà a l’interior de la instrumentació, la qual ha estat concebuda per poder 

passar els cables sense perill de trencaments ni talls. 

Serà necessari extremar la precaució durant el muntatge i el desmuntatge del 

prototip, ja que el captador pot patir cops, xocs i caigudes. Per això, és 

recomanable disposar d’un espai lliure i adaptat a aquesta tasca, fins i tot un 

recipient cobert per panys secs, seria òptim per muntar l’equip i mantenir el 

captador en un espai protegit. 

Per descomptat, el muntatge és complert, però durant les utilitzacions futures, 

probablement, els usuaris, no desmuntaran ni muntaran la instrumentació 

completament, cosa evident ja que no és obligatori, però, considerat com necessari 

per al correcte manteniment d’aquesta eina. 

5.1 Sonda – Fixació sonda 

El muntatge d’aquestes dues peces es realitza fàcilment. Buscant la forma 

suplementària de la sonda en cada una de les dues parts de la peça plàstica, 

s’adapten aquestes a la sonda. Per elles mateixes, es mantenen fixades, però, es 

cargolen els dos cargols d’unió, tanmateix siguin els cargols empleats durant la 

fabricació de les dues semiparts, com es poden emprar dos nous cargols. 

5.2 Fixació sonda – Disc de planatge 

Un cop la sonda està dotada de la plataforma plàstica, aquesta permet a l’usuari 

continuar el procés de muntatge assegurant el bon funcionament de la 

instrumentació. Ara es pot muntar el disc de planatge. Aquest disc es fixa a la 

massa de polímers mitjançant dos cargols que es cargolaran en el plàstic 

inicialment mecanitzat. 



      

5.3 Disc de planatge – Captadors 

Aquesta part és una de les més sensibles del procés. Sobre el disc de planatge, es 

disposen tres forats amb rosca per introduir els captadors o pseudo-captadors. Ara 

bé, durant el cargolament d’aquests, no s’ha de sobrepassar un límit de torsió, ja 

que aquest moment de força, podria danyar el sensor. Per tant, en cas de no saber 

el moment d’ús, recomanem cargolar els components amb la instrumentaria capaç 

de mesurar aquest moment o si es fa a mà, no aplicar més força que la que es fa 

servir per a treure punta a un llapis. 

De totes formes, es pot consultar un llibre tècnic per a determinar la força de 

cargolament establerta per aquests tipus d’elements en funció de l’eina que es farà 

servir per aquesta tasca. 

5.4 Captadors – Maneta – Fixacions captadors 

Abans de la conjuntura d'aquestes peces, s’ha de fer uns preparatius. Primer de tot, 

és introduir les fixacions dels captadors dins dels tubs de la maneta, d’aquesta 

forma, ja estaran preparats per només fixar-los als sensors o pseudo-sensors. 

Els tres forats de la maneta encaixaran amb els captadors perfectament, degut a la 

tolerància donada a aquests forats, i per tant, comença l’altra part sensible d’aquest 

muntatge, el cargolament de les fixacions dels captadors als sensors. 

Cal repetir les mateixes frases presentades en el muntatge dels captadors al disc 

de planatge. Durant el cargolament d’aquests, no s’ha de sobrepassar un límit de 

torsió, ja que aquest moment de força, podria danyar el sensor. Per tant, en cas de 

no saber el moment d’ús, recomanem cargolar els components amb la 

instrumentaria capaç de mesurar aquest moment o si es fa a mà, en aquest cas 

amb un tornavís, no aplicar més força que la que es fa servir per a treure punta a un 

llapis. 

Es recomana consultar un llibre tècnic per determinar la força de cargolament 

establerta en aquests tipus d’elements en funció de l’eina que es farà servir en 

aquesta tasca. 
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5.5 Maneta – Adaptació fixació superior 

El treball més important ja ha estat realitzat, a partir d’ara, queda un treball senzill, 

però delicat pel fet de la manipulació de l’enginy que comença a tenir dimensions 

considerables. 

La maneta es fixa amb dos cargols a la peça d’adaptació superior, sense cap mena 

de dificultat tècnica. 

5.6 Adaptació superior – Fixació superior 

A l’igual que la fase precedent, aquest muntatge s’executa de la mateixa manera 

amb les mateixes precaucions ja esmentades. 

5.7 Conjunt prototip 

Després de tot aquest procés s’obté el conjunt global de suport de l’instrument, 

veure Figura 5.7.1. Com es pot observar en aquesta imatge, la instrumentació ja 

muntada, està formada per dues parts, una superior, similar a un braç i una altra 

inferior, separades únicament pels sensors. 

Com es pot veure, la instrumentació està dotada d’un espai sobre el seu eix per 

permetre el pas dels cables tant de la sonda com del captador. 



      

  

Figura 5.7.1, conjunt instrumentació. 

5.8 Unió al braç robot 

L’últim pas per completar el banc de proves. El prototip, s’afegirà al banc de proves, 

particularment al braç del robot d’aquest, veure Figura 5.8.1, amb dos cargols. 

Aquesta unió farà possible el desplaçament verticalment dirigit per un motor elèctric 

el qual accionarà el braç del banc de proves per així, finalment, submergir-lo en el 

dipòsit del banc de proves. 

Captador

s 

Part superior 

Part inferior 
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Figura 5.8.1, braç robot del banc de proves. 

Es molt important evitar durant tot aquest procés evitar la caiguda o contacte dels 

elements elèctrics i electrònics amb l’aigua del dipòsit, ja que un error tant 

insignificant dóna uns resultats catastròfics pel projecte. 

Braç del robot 



      

6 Manteniment 

El funcionament segur, el manteniment eficient i sense perills i la ràpida resposta en 

cas d’emergència només es poden garantir si es tenen en compte els punts descrits 

en aquest apartat. 

6.1 Manteniment preventiu 

Amb l’objectiu de que la instrumentació perduri durant la vida útil de la fase de 

validació del programa de tractament d’imatge de la societat CREATIS, serà 

necessari realitzar unes revisions periòdiques d’alguns dels seus components. 

El manteniment preventiu consisteix en la inspecció regular de l’equipament elèctric 

i mecànic, la inspecció suplementària i del treball de reglatge de tota la 

instrumentació, la lubrificació, si fos necessària i la neteja. 

Aquest manteniment, haurà de ser realitzat conforme al pla de manteniment dels 

components del laboratori. A més, hauran d’acomplir-se totes les disposicions 

legals i normes establertes per aquest cas. 

6.2 Precaucions 

Abans de tota utilització, adequar el nivell de l’aigua del dipòsit al nivell predefinit pel 

bon ús del banc de proves.  

Advertir que el captador no ha d’entrar en contacte amb l’aigua. I que aquest ha 

d’estar guardat dins de la seva capça original per evitar la seva degradació. No ha 

d’estar a temperatures extremes ni a ambients d’elevada humitat. Es recomana 

veure la documentació tècnica obtinguda amb aquest. Al ser un component 

electrònic, tampoc ha d’estar sotmès a forces i xocs extrems. 

Atenció amb la sonda ja que aquesta pot ser submergida dins de l’aigua però no es 

pot submergir completament. 

Al treballar amb material elèctric, i aigua, s’haurà de prendre mesures de seguretat 

per evitar electrocucions.  
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Durant el manteniment, aquests components elèctrics, hauran d’estar 

desconnectats per evitar accidents greus. 

6.3 Manteniment 

S’aconsella assecar les peces un cop s’ha acabat l’activitat amb el banc de proves, 

amb un drap sec. Per evitar oxidacions de les peces metàl·liques, així com pels 

component electrònics per evitar danys en aquests mateixos. S’ha de repetir que el 

captador, per una millor preservació d’aquest, s’ha de guardar dins la seva capsa 

original per evitar danys. 

No emprar productes de neteja que continguin solvents forts o abrasius. Per la 

neteja dels diferents materials dels elements, s’ha de fer servir sempre el mètode 

de neteja adequat per aquest material.  

Els productes de neteja recomanats per l’alumini són líquids i productes per 

desengreixar. Per la seva neteja, aplicar un drap suau o amb una esponja, 

abrillantar i fregar fins que quedi sec. 

Pels elements de plàstic, es farà servir productes de neteja per plàstics disponibles 

comercialment, que continguin únicament alcohol o hidrocarburs, (per exemple, 

aiguarràs mineral o benzè). Es recomana provar la reacció en un punt no funcional 

abans d’utilitzar-lo amb la peça sencera. Netejar amb un pany suau de cotó humit. 

6.4 Calibratge de sensor 

En cas de que el laboratori no disposi d’un procediment en aquest aspecte, es 

recomana realitzar el calibratge abans l’ús de la instrumentació (sensors i targes 

d’adquisició) al banc per assegurar que la informació adquirida és representativa. 

En aquest document s’estableix i descriu un procediment de calibratge del captador 

que s’ha subministrat. 

El sensor de força és un dispositiu basat en l’efecte piezoelèctric, per tant, en 

aplicar la càrrega genera voltatges proporcionals a dites càrregues. Quan l’usuari, 

prengui les dades, en el dispositiu d’adquisició, apareixerà la força en Newtons o bé 



      

en Volts, voltatge, segons l’opció escollida dins del menú del programa del 

controlador. En aquest cas, aquesta serà càrrega aplicada i resposta en newtons. 

L’equipament per realitzar aquesta operació està constituït d’un ordinador, la 

instrumentació de la sonda, l’estructura per portar les peses, el sensor de força, 

peses prèviament pesades amb el seu pes ben definit, una unitat d’adquisició i 

control i d’una impressora. 

Sempre respectant i actuant dins dels límits dels dominis del captador, els quals 

recordem són entre 0 i 125 Newtons, l’equivalent a 12,5 kg. Aquest límit no s’ha de 

sobrepassar ni per l’acció sotmesa durant el calibratge ni per l’acció manual. 

6.4.1 Passos computacionals per la toma de dades 

Per a qualsevol  conversió, utilitzar g = 9,796 ± 0,001 (m/s
2
). 

Portar la icona de sensor analògic al canal A. Després, dins del menú, escollir 

sensor de força i acceptar. Obrir el menú expert i seleccionar “Opcions d’assaig”, 

per aquesta prova el paràmetre serà la càrrega i les unitats en kg. 

Per qualsevol dubte, es pot consultar el manual d’instruccions de l’aparell d’assaig. 

6.4.2 Preparació i muntatge de l’equip 

La planificació del mètode de càrrega ha de ser en augment, per exemple, de 100 g 

en 100 g. La superfície de recepció de les peses ha d’estar preparat. I controlar els 

components i les seves fixacions pel muntatge.  

6.4.3 Registre de dades 

Un cop estigui tot disposat per realitzar el calibratge, pitjar el botó d’enregistrament 

per començar el registre de dades. La finestra d’assaig s’obre automàticament. 

Desplaçar aquesta finestra per poder veure-la i també veure el quadre de valors. El 

rectangle contigu a l’entrada 1, mostra un valor inicial per omissió, que per ara es 

pot ignorar. Afegeixi a l’estructura de recepció de peses la càrrega definida (entre 

100 i 1000 g per exemple). Quan el valor es mostri en el rectangle numèric s’hagi 

estabilitzat, cal recordar que les unitats petites poden oscil·lar constantment, s’ha 



Pàg. 46  Memòria 

 

d’introduir en el sistema el pes de càrrega definit (100, 1000 o el que sigui), en la 

finestra d’assaig per teclat i després pitgi en entrada per gravar aquest valor de la 

càrrega. El primer valor apareixerà en la finestra d’assaig per teclat. El rectangle 

contigu a Entrada 2, mostrarà un nou valor per omissió que es pot ignorar. 

El pròxim pas és carregar la plataforma de càrrega amb un altre pes, introdueixi la 

càrrega total en la finestra d’assaig per teclat i després pitgi en entrada per gravar 

aquest nou valor de càrrega. El segon valor apareixerà en  la finestra d’assaig per 

teclat. Polsar sobre enter per gravar aquest nou valor de càrrega. El rectangle 

contigu a l’entrada 3, mostrarà un nou valor que seguirà el patró definit en els dos 

primers ingressos.  

Es continua carregant la plataforma gradualment en augment. Per cada càrrega 

s’enregistrarà el valor de la força. Després d’introduir l’últim valor de càrrega afegida 

i pitjar sobre enter, anar al botó Finalitzar assaig per finalitzar la presa de dades. 

Així, desapareixerà la finestra d’assaig per donar pas a Assaig 1 en el control Llista 

de dades.  

6.4.4 Anàlisi de dades 

Pitjar en el quadre Gràfic per activar-lo. Tornar a pitjar a sobre del botó Autoescala, 

per adequar l’escala del gràfic a les dades. Un cop fet això, visualitzar la força 

contra càrrega o voltatge contra càrrega, segons la natura de l’anàlisi que es vulgui 

efectuar. 

Si el temps ho permet, aquesta operació, s’hauria de repetir, per poder veure el 

gràfic corresponent a la primera o a la segona seqüència de dades i així assegurar 

la repetibilitat del procés. Per fer això, pitjar el botó DADES i pitjar en Assaig 1 o en 

Assaig 2. Ja es poden imprimir. 

6.4.5 Treball amb les dades 

En aquesta part, s’ha de traçar un gràfic manual amb la taula de cada un dels punts 

de l’assaig amb la càrrega i la força mesurada. Segurament, els punts estan 

ordenats formant una bona recta. Unir aquests punts amb una recta intermitja i 

representativa. Ara, queda introduir les dades en una calculadora o en un full 



      

d’excel per aplicar el mode LR, Regressió lineal, per obtenir així la pendent de la 

recta, el coeficient de posició i el coeficient de correlació “r”.  

En el tema següent, es poden trobar les dades experimentals en el cas real de 

l’aplicació del calibratge del sensor al laboratori de CREATIS. En aquest punt, es 

presenta la gràfica de calibratge trobada.  
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7 Simulació de les proves de validació 

En aquest apartat es presentaran les condicions de l’anàlisi i simulació així com la 

metodologia utilitzada i els criteris de les diferents simulacions. 

L’objectiu d’aquestes simulacions és la de proporcionar als futurs investigadors que 

treballaran al banc de proves, una base dels fenòmens amb els que es trobaran al 

llarg de les seves recerques. Aquest material podrà permetre un millor enteniment 

de la reacció de la mostra i permetrà realitzar un estudi previ, per precisar els 

camins de la seva recerca. I el més important, amb aquesta part, l’empresa 

CREATIS podrà comparar i verificar els seus resultats pràctics amb la teoria i així 

tindrà un control dels seus propis resultats. 

7.1 Condicions experimentals 

La mostra sotmesa a estudi és un bloc d’una resina siliconada que prové d’un 

projecte de fi d’estudis realitzat per el departament de Resistència de Materials de 

GMC ( Enginyeria Mecànica i Concepció) presentada en la Figura 7.1.1.  En aquest 

projecte de fi de carrera es van definir les dimensions, mòduls de Young i 

coeficients de Poisson tant del teixit envoltant com del teixit suposadament 

patogènic.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1.1, modelització del fantasma. 
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Les característiques generals d’aquesta mostra són les següents: 

- Dimensions del teixit envoltant : 30 x 60 x 60 mm. 

- Dimensió de la inclusió : Diàmetre 10 x 60 mm. 

- Mòdul de Young del teixit envoltant : 75 kPa. 

- Mòdul de Young de la inclusió : 135 kPa. 

- Coeficient de Poisson dels teixits (envoltant i inclusió) : 0.49. 

- Les dimensions de la sonda són aproximadament de 57 x 12 mm. 

7.2 Metodologia i criteri de les simulacions 

Com ja s’ha dit en els apartats anteriors, el sistema ha de permetre la seva pròpia 

evolució, això vol dir, a curt termini, passar d’un captador i l’aplicació normal a la 

mostra a tres captadors i l’aplicació amb inclinació sobre la mostra.  

L’estudi s’ha realitzat amb el programa informàtic de càlcul d’estructures ABAQUS. 

Com les formes geomètriques no eren complicades, l’estudi s’ha realitzat en 2D. 

Per tant, l’estudi de simulació i anàlisi està constituït de tres parts: 

Pressió normal: Aplicació amb la sonda una pressió normal a la mostra. Estudi de 

les deformacions i desplaçaments de diferents seccions longitudinals de la matèria. 

 Esforç tangent: Aplicació amb la sonda una força tangent (perpendicular a la 

normal) a la mostra. Estudi de les deformacions i desplaçaments de diferents 

seccions longitudinals de la matèria. Es la verificació de que la utilització manual del 

sistema no comporta dificultats en la interpretació dels resultats. 

Inclinació de la sonda: Aplicació amb la sonda una pressió variable en funció de la 

inclinació de la sonda respecte a la mostra. Estudi de les deformacions i 

desplaçaments de diferents seccions longitudinals de la matèria. 
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Els càlculs, resultats i anàlisi es poden veure a l’annex B. Tots els arxius informàtics 

estan inclosos dins dels "CD’s" presentats amb la documentació del PFC. 

7.3 Posada en marxa del sistema instrumentat 

En aquest capítol, es presentaran les diferents operacions necessàries abans i 

durant les experimentacions. Pot semblar un manual d’instruccions, però és 

exactament l’objectiu fixat al quadern de càrrega d’aquest PFC. 

Les fases prèvies a l’experimentació són la del cablatge del sistema. Ja que aquest 

banc de proves està compartit amb altres grups de recerca i aquests no treballaran 

amb la instrumentació concebuda en aquest PFC. 

7.3.1 Cablatge 

Els cables que surten del captador, han de pujar cap a la plataforma o braç de 

suport mòbil. Un cop fixats, es faran passar fins la taula de control i es connecta el 

captador mitjançant el connector amb l’endoll del pannell del dispositiu digital. 

                              

 

 

Figura 7.3.1, cablatge del sensor. 
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7.3.2 Preparació del banc de proves 

Per poder procedir a les proves, s'ha de preparar el banc de proves. La 

instrumentació ha d'estar instal·lada en el braç motoritzat (controlat des de 

l'ordinador). El cablatge ha d'estar connectat. I el sistema operatiu així com totes les 

eines ha d'estar encès. En el moment  en el que totes aquestes accions han estat 

fetes, procedim a anivellar el dipòsit d'aigua i el propi nivell de l'aigua del dipòsit. 

Aquest últim, ha d'estar col·locat entre dos situacions límits. Una, que serà, 

lleugerament per sobre del teixit d'assaig, banyant el teixit amb una pel·lícula 

d'aigua per sobre d'aquest i l'altra, fins un centímetre per sobre de l’altura de la 

mostra. Per tant, la posició ideal del nivell de l'aigua serà de mig centímetre per 

sobre de la superfície superior del teixit. Aquesta mesura impedirà que l'aigua arribi 

fins al sensor i malmeti o danyi aquest mateix. 

També regularem l'altura del dipòsit, per reduir la cursa de desplaçament del braç, 

amb la plataforma elevadora.  

Un cop aquest reglatge hagi estat realitzat, el banc de proves estarà en disposició 

d'albergar les proves, però sempre, segons recomanacions, després d’haver 

calibrat el captador (com ja s'ha explicat en l’apartat de calibratge del captador). 

Finalment, es pot procedir amb la manipulació i assaig al banc. 

7.3.3 Resultats experimentals del calibratge 

El calibratge del captador ha estat realitzat amb l’ajut d’una mostra uniforme i 

homogènia de la que es coneix perfectament la seva rigidesa. El desplaçament de 

la sonda està mesurat pel banc de proves, pel seu suport mòbil, comptant el 

número de passos efectuats pel motor d’aquest braç. Els motors d’aquest 

mecanisme ens permeten obtenir una precisió de centèsima de mil·límetre. 

La força es dedueix per tant de la multiplicació de la rigidesa de la mostra 

homogènia i del desplaçament del braç.  

La rigidesa de la mostra no és del tot homogènia però pot ser aproximada en el 

domini de forces de calibratge. Aquest domini es situa entre 2 i 4 mm de 

compressió de la mostra. 
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La rigidesa lineal aparent de la mostra és de 1,8 N/mm. 

Figura 7.3.2 gràfica de la rigidesa de la mostra. 

El calibratge s’efectua de la manera següent: 

S’aplica un desplaçament de 2 mm en compressió a partir del contacte superficial 

entre la sonda i la mostra, el qual correspon al primer punt d’adquisició i, es 

procedeix a calcular la força gràcies a la rigidesa de la mostra. Els punts següents 

són l’adquisició i càlcul d’un desplaçament de 0,2 mm fins arribar a la compressió 

total de 4 mm. Per cada punt, la força s’introdueix dins del dispositiu digital: 

 

Desplaçament en mm 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 

Força resultant en N 0.36 0.72 1.08 1.44 1.8 2.16 2.52 2.88 3.24 3.6 

Taula 7.3.1 
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D’aquesta manera s’obté la recta de resposta del captador. Amb l’ajut de la funció 

“reset” es pot desplaçar l’origen d’aquest recta. Els marges d’error  d’aquest mètode 

són de l’ordre de la centèsima de Newton. 

7.4 Software de CREATIS 

7.4.1 Introducció 

Degut al secret i protecció de dades no es va transferir més informació respecte a 

aquest software que la imprescindible per poder fer la connexió entre la 

instrumentació i el software. De tota manera, aquest software, fa servir la sonda i el 

captador de força per poder reproduir la cartografia del mòdul de Young dels teixits. 

El programa, gràcies a la variació de força entre dues adquisicions i la diferència en 

els desplaçaments proporcionats per ambdues imatges realitzades per la sonda, 

permet després d’un càlcul intern i el tractament de les imatges, reproduir amb 

exactitud l’anomenada cartografia com es pot observar a les figures 7.4.1 i 7.4.2. 

Aquest programa té una “interfaz” principal, que és la pantalla de la figura 7.4.1, on 

representa tots els paràmetres d’interès d’un assaig puntual.  

7.4.2 Base científica del programa 

En aquesta part, es presentarà l’essència tècnica utilitzada per desenvolupar les 

fórmules que donen la vida al programa de CREATIS. Només l’essència ja que 

degut a la gelosa protecció aplicada pel laboratori entorn aquest software va ser 

extrema. 

L'objectiu és el d'obtenir el mòdul de Young en funció del desplaçament o 

deformació i la diferència de força aplicada entre dos instants. Aquesta funció s'obté 

a partir bàsicament del desenvolupament de vàries fórmules: 

Assumint que els teixits poden ser tractats com cossos isotròpics, compressibles, 

linealment elàstics sota deformacions estàtiques i que el coeficient de Poisson és 

constant a la totalitat del cos, això vol dir que les propietats elàstiques del cos 

poden ser descrites només amb el mòdul de Young. En l’equació 1 es posa de 

manifest la relació entre el vector de desplaçaments i el vector de deformació: 
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Equació 1. 

A més, la relació entre el tensor de tensió i el tensor de deformació queda 

representada en l’equació 2: 

 

Equació 2. 

En general, la distribució de les tensions sota la deformació en el teixit és 

desconeguda. Per aquesta raó, s’ha d’introduir l’equació d’equilibri mecànic. 

Aquesta equació d’equilibri, desestimant les forces del cos són les següents: 

 

Equació 3. 

Substituint l’equació 2 en l’equació 3 i rescrivint aquesta equació, es deriva la relació 

4. Després de resoldre aquesta equació, la distribució del mòdul d’elasticitat pot ser 

reconstruït integrant E,y/E des de la superfície del teixit. 



      

 

Equació 4. 

Amb aquestes dues fórmules es treu el desplaçament en funció de la força i 

s'introdueix aquesta relació en la segona equació. Així, en terminis generals, 

s’arriba a la fórmula que relaciona el mòdul de Young amb el mòdul de Young 

inicial, la diferència de forces i la diferència dels desplaçaments: 

 

Equació 5. 

L’equació 5 mostra la reconstrucció de la distribució del mòdul d’elasticitat. Aquest 

procés implica que no només el mòdul de Young a la superfície és necessari com 

condició de contorn. Sinó que també, durant el càlcul de les equacions (4) presses 

localment, el temps de reconstrucció necessari es veu reduït considerablement. 

(Bibliografia 4: “A Method of Tissue Elasticity Estimation Based on Three-

Dimensional Displacement Vector”). 

7.4.3 Pantalla d’operació 

La pantalla d'operació com es pot veure a la figura 7.4.1, representa la pàgina 

principal i per tant de més interès del programa per l'estudi elastogràfic. 
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Figura 7.4.1. 

La pantalla principal dóna la imatge recollida per la sonda, amb l’escala de la 

profunditat a l’esquerra i l’escala de deformació a la dreta. A la seva dreta es troba 

la gràfica de mV en funció de la profunditat, aquesta és la gràfica del retorn de les 

senyals enviades per l'emissor - receptor de la sonda. 

En la part inferior esquerra de la pantalla es mostra la gràfica de mV per línia 

d’adquisició de la imatge del teixit. En el mateix apartat es representa una 

quadrícula, que informa de la força realitzada durant l’adquisició de la imatge. 

A la part inferior dreta, el programa presenta totes les dades principals de la 

comparació entre l’assaig anterior i l’assaig realitzat en última instància. Hi ha la 

possibilitat de passar d’adquisició en adquisició a través del menú i així poder 

comparar resultats entre els diferents assaigs realitzats. En aquesta mateixa zona 
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de la pantalla, també es pot dur a terme aquesta opció gràcies a botons “combo 

box” o botons de selecció múltiple que guarden els diferents assaigs realitzats. 

Durant l’adquisició, es possible anul·lar aquesta mateixa pitjant sobre el botó 

d’anul·lació, per evitar una pèrdua de temps degut a la durada de l’adquisició. 

A partir d’aquest apartat de la pantalla del programa, es pot accedir a la gràfica del 

mòdul de Young reconstruït, al pitjar sobre el botó OK. En aquest cas, el programa 

a partir de les adquisicions seleccionades donarà la cartografia disponible a la Fig. 

19.3.2. Aquesta gràfica, representa la profunditat i la longitud del teixit explorat, 

afegint una tercera dimensió, que és la més important, de l’elasticitat del teixit 

sotmès a estudi. 

7.4.4 Visualització dels resultats 

Els resultats visualitzats queden representats  a la figura 7.4.2: 
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Figura 7.4.2. 

En aquesta imatge es pot observar sense cap problema la inclusió, simulant el teixit 

patogènic dins d’un teixit sa. Degut a les interferències i disminució de la precisió de 

la sonda en funció de la profunditat, aquesta imatge presenta aberracions en les 

parts inferiors de la imatge. Aquestes es troben a la part més profunda del teixit. 

Altres aberracions com les que es poden trobar al mig de la imatge, poden ser 

donades per interferències provenint de l’error de càlcul del programa al fer servir 

les dades de la força, la qual sempre oscil·la amb un marge molt petit, però que pot 

generar, segons els càlculs realitzats pel programa, errors d’una magnitud més gran 

que aquests petits valors oscil·lants. 

Inclusió 
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Per últim, a la superfície superior de la imatge, s’observen taques que poden ser 

degudes a aquestes mateixes interferències així com el fet de ser la superfície en 

contacte amb la sonda i per tant pot formar plecs ja que encara que el medi sigui 

transmissor per a les senyals enviades per la sonda, aquest medi no sembla prou 

lubrificant, tenint en compte la rugositat del teixit i de la sonda.  



      

8 Estudi mediambiental 

En cadascuna de les fases de projecte s’han considerat els següents aspectes 

mediambientals, com la fase de concepció, la fase de construcció, la fase 

d’explotació i la fase de desmantellament. També s’expliquen els procediments tant 

generals com específics d’eliminació dels elements que formen el conjunt de la 

instrumentació així com uns altres no inclosos però que en un futur podrien formar 

part d’aquest mateix. 

8.1 Fase de concepció 

S’ha realitzat un disseny de fàcil muntatge i desmuntatge, a l'usar components i 

estructures aprofitables per possibles adaptacions futures i fins i tot del present. 

Fent servir materials fàcilment reutilitzables per altres usos i fàcilment reciclables. 

En quant al fet de ser un prototip, aquest ha estat dissenyat amb unes dimensions 

òptimes per adaptar-se al banc de proves, però que s’hauran de modificar envers 

una explotació industrial pel producte definitiu que serà llançat al mercat. 

En quant al disseny de la peça de plàstic, aquest es pot reutilitzar per altres usos, ja 

que seguint el procés com s’ha explicat en l’apartat de la fabricació de la peça de 

plàstic, aquesta acció pot ser repetida amb la mateixa peça, per crear una de nova, 

ja sigui pel mateix ús, com per altres aplicacions. 

8.2 Fase de construcció 

S’han fet servir materials no contaminants per la realització de les peces 

dissenyades. Dins del possible, s’han usat barres cilíndriques normalitzades i 

emprat aquestes mateixes superfícies com predefinides, com funcionals per reduir 

al màxim el cost energètic i econòmic derivat de la seva fabricació. Fins i tot, el moll 

per realitzar la peça en plàstic, s’ha utilitzat un element considerat com residu, per 

donar-li ús de motlle. 

En cap moment de l’elaboració de la peça d’unió entre la sonda i el suport, no hi ha 

contaminació de l’aigua que es fa servir per donar forma al granulat de plàstic. 
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8.3 Fase d’explotació 

No hi ha residus contaminats generats per aquest banc de proves. L’aigua es 

reutilitza constantment i si cal periòdicament es renova, buidant la vella als 

conductes normals d’aigües; tenint en compte que aquesta mateixa no estigui en 

fase de putrefacció, vegetació o altres fenòmens. En aquest cas aquesta aigua es 

tractaria per eliminar algues i altres elements.  

Com a mecanismes de seguretat s’ha previst un embragatge que faci la connexió 

de tracció entre el motor elèctric i el mecanisme de translació de la instrumentació 

per evitar un sobrecàrrega sobre el captador i el fons del dipòsit. Aquest mateix no 

interferirà amb les mesures ja que les mesures són per diferències petites de força i 

en valor absolut, el domini de la força és molt inferior al moment d’embragatge. Els 

plans de seguretat i la formació del personal que farà servir aquest banc de proves 

serà definit per les normes internes del propi laboratori.  

8.4 Fase de desmantellament 

En cas del desmantellament del banc de proves, una bona part dels seus 

components podrien fer-se servir per altres dissenys. Pràcticament la totalitat 

d’aquests podrien ser reciclats. Degut a que la gran part dels elements són 

metàl·lics, aquests no suposen cap problema per al medi ambient. La problemàtica 

està en els elements electrònics i compostos de polímers. De totes maneres, en la 

fase de desmantellament, se seguirà el procediment legal segons el material i 

aplicacions de les diverses peces. La legislació local referent a l’eliminació de la 

instrumentació i dels seus components ha de ser respectada. Les instruccions 

d’eliminació, assumeixen una situació ideal sense restriccions, la qual no es 

presentarà en tots els casos degut a diverses situacions.  

El propietari de la instrumentació és també propietari dels materials (substàncies, 

peces, components, subsistemes i agents) que s’originen degut al manteniment, 

modernització o substitució del prototip i, conseqüentment, el propietari es 

responsable de la seva eliminació conforme a la legislació. Per a certs elements, hi 

ha un RD recent que obliga als fabricants d'aparells elèctrics a assumir el 

reciclatge dels productes fabricats (o sigui que no és el propietari qui 



      

s'encarrega...). Es tracta del Real Decret 208/2005 sobre la gestió dels residus 

d'aparells elèctrics i electrònics (o RAEE), veure Bibliografia [X]. 

En cas, d’albergar materials o substàncies perilloses, aquestes han de ser retirades 

i eliminades adequadament, d’acord amb els requeriments legals. 

8.4.1 Instruccions generals d’eliminació 

Els residus perillosos, com l’oli, bateries, acumuladors, tubs fluorescents i qualsevol 

altra substància perillosa, han de ser retirats abans del desmuntatge i eliminats 

adequadament. 

Una separació òptima dels materials permet un reciclatge de alta qualitat en 

diferents tipus de matèries primes. Una primera separació del material retirat entre 

substàncies perilloses, matèries primes amb valor i altres secundàries ha de ser 

portada a terme durant el desmuntatge d’acord amb les categories següents: 

- Residus perillosos. 

- Residus elèctrics/electrònics. 

- Alumini. 

- Acer no magnètic (acer al crom i crom - níquel). 

- Acer magnètic i ferro (cablatge, motors elèctrics, llautó...). 

- Plom (en ocasions, material de peses). 

- Altres residus minerals. 

- Residus per a crema. 

El material de peses que sigui plom o formigó ha d’enviar-se separadament al 

reciclatge. En cas contrari, hi ha un alt risc de que no es pugui separar 

posteriorment d’altres residus (elevades quantitats de plom poden danyar els forns 

de reciclatge). 

Els residus metàl·lics han de netejar-se en la mesura possible d’impureses 

(cautxús, olis i greix, fusta, cristall, rebuig, draps,...) que suposen un augment de la 
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brutedat i de consum d’energia i, per tant, un augment dels costos i de l’impacte 

ambiental durant la seva fondició. 

Els objectes amb forats han de tallar-se (o bé, advertir a la companyia responsable 

del reciclatge d’aquest fet) i buidar-se de líquids que podrien explotar durant la 

fondició i causar danys a les persones o les instal·lacions. 

La companyia de reciclatge pot informar al seu client dels diferents requisits, legals, 

pel desmuntatge, retirada i reciclatge dels materials. 

8.4.2 Instruccions específiques d’eliminació 

Les instruccions especifiques d’eliminació indiquen el procediment específic 

d’eliminació per cada component. Es per això, que es presenten segons la natura 

de cada element o component, segons la matèria que el conforma. 

- Bateries i acumuladors contenint metalls pesats: 

Instruccions: Residu perillós. Agrupar separadament. Lliurar en un punt verd, 

fabricant o gestor especialitzat. No eliminar amb el rebuig. No llançar a 

l’escombriaire. 

Tipus d’eliminació: Reciclatge per empresa (gestor) especialista autoritzat. 

Impacte: Perill per a la salut i el medi ambient degut als metalls pesats i a 

líquids càustics: Cadmi, plom, mercuri, àcids, soses, si no s’eliminen 

adequadament. 

- Olis i greixos: 

Instruccions: Residu perillós. Agrupar separadament. Lliurar en un punt verd, 

fabricant o gestor especialitzat. Evitar que caigui a l’aigua o al sòl. 

Tipus d’eliminació: Regeneració, incineració o en PIRP (Planta d’Incineració 

de Residus Perillosos). 

Impacte: Danyi ecològicament, 1 barril d’oli (200 l) contamina 30 m de sòl. 

Oli hidràulics antics (abans de 1980) poden contenir fenols policlorats tòxics. 



      

- Tubs fluorescents i llums de baix consum: 

Instruccions: Residu perillós. Agrupar separadament. No trencar durant el 

desmuntatge o manipulació. Lliurar en un punt verd, fabricant o gestor 

especialitzat. No eliminar amb el rebuig. No llançar a l’escombriaire. 

Tipus d’eliminació: Reciclatge per empresa (gestor) especialista autoritzat. 

Impacte: Perill per la salut i el medi ambient degut als metalls pesats : 

Cadmi,  mercuri, si es trenquen o no són eliminades adequadament. 

- Materials no metàl·lics (plàstic, goma, vidre,...): 

Instruccions: Residu reciclable. Agrupar separadament. No barrejar amb 

residus metàl·lics. Si el residu és no reciclable, no barrejar amb el ferro. 

Tipus d’eliminació: Reciclatge. En cas de residus no reciclables, incineració 

en EFGT (Tractament reforçat a base de gas) o disposar en abocador per 

materials inerts. 

Impacte: Els materials no metàl·lics estranys no són convenients durant el 

reciclatge metàl·lic. Perill per la salut i el medi ambient degut a una eliminació 

inadequada de plàstics que contenen metalls pesats i compostos halògens. 

- Coure i aliatges: 

Instruccions: Residu reciclable. Recollir i reciclar separadament del 

ferro/acer.  

Tipus d’eliminació: Reciclatge en plantes de foneria separada i/o foneries de 

coure/bronze. 

Impacte: El coure és perjudicial per les propietats mecàniques de l'acer, i per 

tant, no es desitja en la ferralla del ferro. Matèria prima de valor secundari. 

- Alumini: 

Instruccions: Residu reciclable. Agrupar separadament del ferro/acer. 

Tipus d’eliminació: Reciclatge en foneries d'alumini. 
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Impacte: Matèria prima de valor secundari. 

- Components elèctrics i electrònics: 

Instruccions: Residu reciclable. Agrupar separadament. Tornar al fabricant o 

eliminador de residus especialitzat. No eliminar amb el rebuig. No llançar a 

l’escombriaire. 

Tipus d’eliminació: Reciclatge i eliminació per empresa especialista 

autoritzada. 

Impacte: Barreja complexa de peces que poden contenir materials nocius: 

plàstics que contenen metalls pesats, retardadors halògens de flama. 

- Acers d'aliatge i sense aliatge, ferro de foneria: 

Instruccions: Residu reciclable. Recollir i reciclar juntament amb ferro de 

similar nivells d'aliatge.  

Tipus d’eliminació: Reciclatge en plantes especifiques per acers. 

Impacte: Si s'utilitzen residus d'acer de baixa aliatge per la producció d'acer, 

els residus han d'estar lliures de crom, níquel o molibdè. Durant la 

incineració de plàstics vells que contenen clor o revestiments pintats (cables i 

altres components), es produeixen dioxines i altres gasos no desitjats quan 

els gasos es refreden. El zinc de la ferralla d'acer galvanitzat, s'uneix al gas 

descarregat en el filtre de la planta d'acer. Alguns residus són matèria prima 

de valor secundari. 



      

9 Estudi econòmic 

El present punt del document conté les dades i càlculs generals del cost de la 

instrumentació gràcies a una valoració detallada de tots els costos generats pel 

projecte. Aquest apartat pretén especificar també l’abast de l’estudi econòmic, ja 

que aquest no engloba el laboratori sencer, sinó només la part de la instrumentació 

i totes activitats o instruments que impliquin la seva necessitat degut a la aparició de 

la instrumentació en el banc de proves ja existent.  

S’ha d’advertir prèviament que alguns costos són especials, en quant a referències 

de mercat, ja que no varen ser adquirits per vies normals del mercat, sinó que varen 

ser adquirits, a través de la xarxa i preus de la universitat. 

La natura del projecte, de tipus prototip i recerca, dificulta els càlculs de rendibilitat i 

per tant en sí mateix no es rentable. Tot i així, en el punt de rendibilitat es 

presentaran uns càlculs i anàlisis interessants que poden ser de gran utilitat per 

CREATIS en els seus futurs càlculs per establir la rendibilitat del seu projecte a 

l’hora de la seva comercialització i fins i tot per poder avaluar l’estat financer actual 

del seu desenvolupament. 

9.1 Cost de projecte 

La taula 9.1.1 detalla el cost econòmic total del projecte en funció dels diferents 

conceptes que s’han carregat sobre aquest mateix: elements elèctrics i electrònics 

de catàleg, elements d’instrumentació, elements generals de catàleg (cargols entre 

altres), materials i processos de fabricació empleats en les peces dissenyades, 

muntatge de la instrumentació, costos de disseny i costos de programació. 
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Taula 9.1.1 

 

En el present apartat es desglossen els costos indicats en la taula 9.1.1, detallant 

així els costos originats en el disseny i la fabricació de la instrumentació.  

9.2 Cost de disseny 

En primera instància, han de considerar-se els costos generats per l’exercici de 

disseny de l’oficina tècnica. Aquests consten en primer lloc d’un estudi preliminar, 

en el qual es profunditza en l'estudi del món de l’elastografia, de l'ecografia, de 

l'estudi desenvolupat per la societat CREATIS i de les possibilitats del banc de 

proves així com dels elements necessaris per aquest projecte. També s’han 

d’estudiar tot el relatiu a les simulacions realitzades, així com alguns mètodes de 



      

fabricació especials com el prototipatge i la plastúrgia. Un cop, reconegut i 

coneixent el camp en el qual s’ha de treballar, es procedeix a dissenyar la 

instrumentació: concepció de les diferents actuacions i dimensionament d’aquestes, 

verificacions per simulació i redisseny de components. Per últim, es necessari 

representar tot el disseny realitzat en plànols així com documentar-ho.  

Els costos d’aquesta part de l’inici el projecte estan resumits en la taula següent: 

 

Taula 9.2.1 

 

9.3 Cost de materials 

En la taula 9.3.1 es computen els costos derivats dels elements de catàleg adquirits 

i els materials necessaris per la realització de les peces dissenyades. 

 

Taula 9.3.1 

 

En l’establiment dels costos s’ha tingut en compte el fet de que la instrumentació es 

fabrica sota comanda i no en sèrie, amb el qual els costos derivats de la compra de 

materials són bastant elevats, especialment pel fet de comprar material a nivell 

minorista i no com a majorista. 
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9.4 Cost de fabricació 

En la taula 9.4.1 es computen els costos derivats de les preparacions i utensilis per 

les màquines de mecanització així com dels temps de fabricació necessaris per la 

realització de les peces dissenyades. 

 

Taula 9.4.1 

 

En l’establiment dels costos s’ha tingut en compte el fet de que la instrumentació es 

fabrica sota comanda i no en sèrie, amb lo qual els costos derivats de la fabricació 

són bastant elevats, especialment per aquells processos que requereixen la 

preparació i instrumentat poc comunes de les màquines de mecanització. 

9.5 Cost de muntatge, calibratge i posta en marxa 

En la taula 9.5.1 es presenten els costos derivats de la formació de l’equip de 

recerca en el muntatge, calibratge i posta en marxa de la instrumentació. 

 

Taula 9.5.1 

 

9.6 Cost total de la instrumentació 

El cost total de la instrumentació quedarà il·lustrat amb la taula següent: 

 



      

 

Taula 9.6.1 

 

Aquest cost total inclou la part dels costos generats per les simulacions i el seu 

anàlisi que podria representar els costos derivats de l’oficina tècnica. Així com el 

primer muntatge, la primera calibratge i la primera posta en marxa, que són costos 

de formació inclosos amb el cost de la instrumentació. Aquestes tasques no deixen 

de formar part de l’estudi preliminar i per tant es consideren com a costos a tenir en 

compte en la totalitat del cost de la instrumentació. 

El cost resultant no inclou els següents conceptes: 

- Impost IVA. 

- Magatzematge dels materials. 

- Preu d’utensili bàsic de muntatge. 

- Desplaçaments. 

- Costos d’explotació 
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En els costos d’explotació han d’incloure tots els costos anuals que el client haurà 

d’afrontar pel manteniment de la instrumentació. En l'explotació s’han de considerar 

costos com per exemple: 

- Energia elèctrica. 

- Manteniment i assistència. 

- Calibratge de sensors. 

- Utillatges. 

El consum elèctric d’energia elèctrica del sensor de la instrumentació fabricada, pot 

negligir-se. Per tant, aquest cost serà nul. Tanmateix pels utillatges, ja que la 

instrumentació no necessita d’utillatges específics, els quals ja estan compresos 

amb l’utillatge habitual del propi laboratori, encara així, s’atorga una proporció per 

l’utillatge de la instrumentació. 

Els costos d’explotació són els costs derivats de l’explotació durant un any al 100 % 

de l’ocupació. S’ha d’advertir que l’explotació del banc de proves, es fa durant tot 

l’any, però la utilització de la instrumentació i per tant la seva explotació, només 

estarà present un 30%, com a mitja, durant un any, ja que l’ús del banc de proves 

està repartit entre diferents equips de recerca que poden oscil·lar entre quatre i tres 

equips.  

Els costos d’explotació no inclouran, el muntatge de la instrumentació i la seva 

posta en marxa. Ja que aquests, un cop han estat presos en compte en el cost total 

de la instrumentació, el personal del laboratori, inclòs els propis usuaris podran 

encarregar-se d’aquestes tasques sense la necessitat de personal especialitzat. No 

obstant, el cost de calibratge sí que s’ha de tenir present, ja que aquesta tasca 

requereix d’unes capacitats i precaucions que segons les condicions a les que 

estarà sotmesa aquesta nova eina, és preferible que sigui executat per 

especialistes. 

Finalment, en la taula 9.6.2, queden reflectits els costos d’explotació: 

 



      

 

Taula 9.6.2. 

 

Aquests costos són previsions magnificades, ja que com s'ha explicat abans, el 

laboratori ja disposa d'eines i de personal de manteniment. 

9.7 Cost de redacció de la memòria 

La redacció de la memòria implica la remuneració d'un administratiu durant dues 

setmanes laborals amb una jornada de 8 h diàries. 

 

Taula 9.7.1 

 

9.8 Costos generals del projecte 

Aquests costos representen el preu de l'equipament durant el temps de durada del 

PFC. L'equipament s'amortitza en dos anys, però la durada d'aquest projecte ha 

estat de quasi quatre mesos. 

 

Taula 9.8.1 
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9.9 Estudi de rendibilitat 

Degut a la natura d’aquest projecte, la rendibilitat no es pot considerar com un 

paràmetre primari per l’avaluació d’aquest mateix. Ja que aquest projecte forma 

part d’un programa de recerca i desenvolupament i per tant la rendibilitat ja ha estat 

establerta des de la posta en marxa d’aquest projecte. 



      

10 Planificació 

En aquesta part es presenta la planificació del procés de tot el projecte amb 

objectius i etapes en funció del temps. Cada una de les etapes serà detallada en 

els punts posteriors, per donar una visió més profunda del projecte des d’un punt de 

vista d’organització. 

En la taula 10.1.1, es mostren les activitats necessàries per l’elaboració del 

projecte, essent el termini total de l’elaboració necessari de 14 setmanes sempre i 

quan s’utilitzin els recursos indicats. 

 

Taula 10.1.1 

 

En la figura 10.1.2 s'indica la mateixa informació però en forma de diagrama de 

Gantt. Les diferents activitats o etapes del projecte representades en funció del 

temps. Amb la seva relació i consecució tant interna com externa. 
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Figura 10.1.2 

 

Al no disposar d’un programa informàtic específic per la realització de diagrames de 

Gantt com el “project management” d'office, aquest, s’ha disposat en un full 

d’excell. 

10.1 Disseny 

En la part de disseny del projecte, s’han previst uns temps amb un marge, massa 

petit. Ja que degut a la natura d’aquest mateix, essent un prototip, i pel fet de que 

les característiques del projecte poden i han canviat durant el seu estudi, els temps 

de duració, no es poden establir amb èxit, sense una experiència prèvia dins del 

món de la recerca i investigació.  

Aquest punt s’ha de considerar perquè a mesura que avança l'estudi, 

majoritàriament, de l’estudi preliminar, les persones responsables del projecte a 



      

CREATIS es varen donar compte de diverses qüestions i interrogants que no 

s’havien suposat abans. 

 

Fig. 10.1.3 

 

Tot i així, el retard al que ha estat sotmès l’evolució del projecte en aquesta fase 

d'inici, ha estat recuperat al final de la mateixa, ja que la part de delineació, gràcies 

als mitjans informatitzats de la universitat, s’han pogut fer automàticament des del 

programa de dibuix assistit per ordinador I-deas. 

10.2 Simulacions 

Les simulacions, la part més àrdua de realització ha estat la programació de cada 

modelització. Incloent la traducció de la realitat del banc de proves al llenguatge del 

programa ABAQUS. També durant la programació, va ser crucial la comunicació 

amb l’equip de recerca per entendre i simular la realitat dels teixits simulats i les 

disposicions desitjades per controlar i avaluar la precisió del seu software 

desenvolupat. 

 

Fig. 10.2.1 

 

El càlcul de les simulacions a l’ordinador, encara que aquest constava de dos 

processadors en paral·lel va ser d’una llarga i exasperant durada. Per això, amb els 

mitjans actuals poder aquesta part de simulació, podria ser reduïda. 
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10.3 Realització instrumentació 

El temps d’abastament i de mecanització establerts en el diagrama, varen ser 

proporcionats durant la concepció de la instrumentació pel tècnic del taller de 

mecanització. Indicant el temps d’abastament de material i una durada estimada de 

la duració de les peces senzilles de la instrumentació. 

 

Fig. 10.3.1 

 

La realització de les peces pròpies de la instrumentació, sense tenir en compte la 

peça d'adaptació, resulta bastant senzilla, ja que són peces relativament simples. 

10.4 Realització adaptació 

La realització de la peça d’adaptació contempla una etapa més que la fabricació 

d’una peça normal. Això es degut a la necessitat d’una etapa intermitja per crear el 

motlle. Tanmateix, la durada de la mecanització necessita més temps, degut a la 

complexitat tecnològica per poder dur-la a terme. 

 

Fig. 10.4.1 

 

El procés de fabricació d’aquesta peça va ser complex degut a la creació del motlle 

i del procés d’emmotllament. La mecanització d’aquesta peça requereix més temps 

degut a la preparació de la disposició de la peça dins la maquinaria de mecanització 

per treballar les complicades formes i referències de la peça emmotllada. 



      

10.5 Elements manufacturats 

En aquest cas, el diagrama de Gantt, mostra la durada en el temps de l’abastament 

de material, únicament del sensor comprat a l’empresa Eltran.  

 

Fig. 10.5.1 

 

Els elements manufacturats, són elements de compra externa. Una compra a 

comerciants o a intermediaris de productes acabats. La durada va ser més llarga de 

lo normal degut al temps de transport. Ja que aquest es va enviar per correu des de 

la seu de l’empresa al laboratori. 

10.6 Muntatge, calibratge i posta en marxa 

En la figura Fig. 10.6.1 es pot veure el detall de la planificació pel muntatge, el 

calibratge i la posta en marxa.  

 

Fig. 10.6.1 

 

El muntatge de la instrumentació, el cablatge del sistema, el calibratge del sensor i 

la posta en marxa, són etapes que ja s’ha explicat durant aquest document i que no 

tenen major complicació en la seva realització. 

10.7 Proves d'acceptació 

Per les proves d’acceptació, s’ha previst tota una setmana de cinc dies laborals per 

preparar-les i realitzar-les.  
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Fig. 10.7.1 

 

Poder sigui massa temps, però les necessitats de CREATIS recomanaven prendre 

un lleuger marge per aquesta etapa, ja que la voluntat inicial d’aquest laboratori era 

de realitzar una nombrosa quantitat de proves. 

10.8 Redacció de la memòria 

La redacció de la memòria està prevista amb dues setmanes de redacció i 

correcció per una/un administratiu dedicat exclusivament durant 8 h al dia. 

 

Fig. 10.8.1 

 



      

Conclusions i recomanacions 

Conclusions 

Les conclusions que es poden extreure d’aquest treball, són que els objectius 

definits a l’origen del projecte han estat aconseguits. A hores d’ara, CREATIS, té 

una instrumentació que permet la validació de la primera fase del seu projecte. Un 

conjunt preparat i dissenyat pel futur, pensant en la incorporació de 2 captadors 

més, per poder afegir dimensions al seu estudi.  

Disposen també d'una documentació que els hi permetrà poder refer totes les 

operacions i reproduir cada una de les etapes descrites en aquest document. I el 

més important, tenen material sobre el qual es podran basar per poder controlar, 

testar i organitzar els seus resultats experimentals. No només immediats, sinó 

també les possibles futures proves amb noves hipòtesis, sempre gràcies a la 

previsió de futur i evolució del sistema. Aquesta memòria, és de fet un perfecte 

manual d’instruccions, pel seu ús per als usuaris del banc de proves. 

Aquest projecte ha permès la creació del prototip necessari per poder dur a terme 

els estudis previstos com objectiu principal d'aquest projecte així com de fer front a 

les diferents fases a les que portaran els resultats experimentals. 

La reproducció visualitzada, gràcies al treball realitzat, coneix l’esforç exercit per la 

sonda a la superfície dels teixits. A més, està preparada per futures evolucions del 

projecte del laboratori, disposant en el seu disseny l'adaptació de nous sensors que 

permetran conèixer l’orientació d’aquesta força durant l’aplicació manual del 

professional de la medicina. 

Per últim, s'han proporcionat al laboratori, una metodologia i pautes simulades i 

analitzades que permeten validar els actuals i futurs resultats experimentals. 

Aquestes simulacions, han estat d'un gran valor per l’equip responsable de recerca 

durant les primeres proves d'acceptació de la instrumentació i han donat 

interrogants i solucions per corregir els càlculs processats pel programa de 

tractament d’imatges. 
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Recomanacions 

Les recomanacions que es poden fer en aquest cas, són molt poques en l’àmbit de 

l’estudi. L’únic punt feble d’aquest projecte de fi de carrera és l’elecció del captador 

de força. L’explicació és que tot captador té una sensibilitat i tolerància  i aquesta 

sempre es millora quan el domini i la magnitud de la força està en concordança i 

ben acotat en funció de les capacitats i característiques d’aquest captador. El 

sensor escollit no compleix cap de les dues condicions, degut a les extremes 

condicions de manipulació dins del laboratori. Es per això que es vol remarcar, que 

una més delicada manipulació i atenció permetrà en un futur, substituir aquest 

captador per un de més capacitat per obtenir resultats encara més precisos i 

efectius. 

Respecte a les simulacions i anàlisis realitzades amb el programa Abaqus, es 

podria simular un mallatge més fi i precís si realment fos necessari. El més 

important d'aquest estudi, són les conclusions dels anàlisis de les imatges 

experimentals. Imatges obtingudes a partir dels assaigs i desprès d'un 

processament del software. Són realment aquestes imatges que s’hauran de 

comparar minuciosament i analitzar, imatges claus per entendre el funcionament de 

tot el sistema i poder així, millorar el mateix per convertir-lo en un producte que a la 

fi podrà ésser comercialitzat.  

La peça en plàstic encarregada de lligar la sonda als captadors és molt important. 

Aquest element ens permet salvar les complicades formes de la sonda i fer la unió 

d'aquesta amb la resta del sistema. Ha estat un dels punts importants dins d'aquest 

projecte i s'han estudiat moltes solucions. Evidentment, aquesta peça haurà de ser 

substituïda per una de més fiable o per una que com ja s'ha esmentat durant el 

projecte, estarà concebuda com part intrínseca de la fabricació de la pròpia sonda 

des del propi proveïdor. 
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