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 I 

Abstract 

This thesis is about the development and implementation of a prototype for an ultrasonic 

thickness gauge for plastic and metallic pipes. 

It starts with a theoretical basis about ultrasounds and the non-destructive tests with them. 

Then, a glance has been taken in the market to know the current devices and be able to 

establish the requirements and specifications. Based on this, a PCB with the needed 

electronics circuits has been designed and built, a PIC microcontroller has been 

programmed, a user interface has been designed and finally a box for the device has been 

printed (using a 3D printer). 

Because of the obtained results, it is concluded that the objectives have been achieved 

and that the prototype works properly, although bearing in mind that is a first design.  
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Resum 

En aquest treball es desenvolupa i s’implementa un prototip d’un mesurador portàtil 

d’espessors per a canonades de material plàstic i metàl·lic, mitjançant l’ús d’ultrasons.  

S’ha començat per una base teòrica sobre els ultrasons i els assajos no destructius amb 

ells, i seguidament s’ha fet una ullada al mercat per conèixer els diferents dispositius que 

existeixen i establir els requeriments i especificacions. En base a això, s’han dissenyat i 

construït en una PCB els circuits electrònics necessaris, s’ha programat un 

microcontrolador tipus PIC, s’ha dissenyat una interfície d’usuari i s’ha imprès una capsa 

per al prototip (mitjançant impressió 3D). 

Pel que fa als resultats obtinguts, es conclou que els objectius plantejats se satisfan i que 

el prototip és funcional, encara que no deixa de ser un primer disseny.  
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Resumen 

En este trabajo se desarrolla y se implementa un prototipo de un medidor portátil de 

espesores para tuberías de material plástico y metálico, mediante el uso de ultrasonidos.  

Se ha empezado por una base teórica sobre los ultrasonidos y los ensayos no destructivos 

con ellos, seguidamente se ha echado un vistazo en el mercado para conocer los 

dispositivos que existen y poder establecer los requerimientos y especificaciones. En base 

a esto, se han diseñado y construido en una PCB los circuitos electrónicos necesarios, se 

ha programado un microcontrolador tipo PIC, se ha diseñado una interfaz de usuario y se 

ha imprimido una caja para el prototipo (mediante impresión 3D). 

Por los resultados obtenidos, se concluye que se los objetivos planteados se satisfacen y 

que el prototipo es funcional, aunque no deja de ser un primer diseño. 
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1. Introducció 

1.1. Descripció del projecte i objectius 

El propòsit del projecte és la construcció d’un mesurador portàtil d’espessor per a 

canonades metàl·liques o plàstiques. Els mesuradors d’espessors són una eina 

àmpliament emprada en la indústria. La raó és perquè és important conèixer el gruix de 

la paret de la canonada allà on és instal·lada. Els dispositius “Clamp-on” que mesuren 

cabal, per exemple, necessiten conèixer amb precisió aquest espessor per tal de poder 

mesurar correctament el cabal.  

 

Fig. 1: Exemple d’un mesurador de cabal per ultrasons de tipus “Clamp-On” 

Aquest projecte s’ha realitzat al laboratori d’ultrasons del Grup de Sistemes i Sensors 

(GSS) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), del departament d’Enginyeria 

Electrònica (EEL) de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de 

Barcelona (ETSETB). El projecte és un treball de fi de grau (TFG) del grau en enginyeria 

de sistemes electrònics.  

El projecte fou proposat el 19 de Novembre de 2016 pels dos directors del projecte (el 

Miguel J. García Hernández i l’Oliver Millán Blasco), de manera que, les idees inicials 

varen ser plantejades per ells mateixos en la proposta.  

El projecte en sí mateix no té cap precedent en cap altre projecte de mesura d’espessors 

per ultrasons del grup. Si bé està emmarcat dins de l’àrea de treball del GSS, en la 

instrumentació basada en ones ultrasòniques. A més, està relacionat amb la tesis 

doctoral sobre un mesurador de cabal de tipus “Clamp-On”, que està elaborant el 

codirector Oliver Millán Blasco.  

Com s’ha dit, el projecte té com a objectiu la mesura d’espessor de paret de canonades 

metàl·liques i plàstiques. És bo fer aquesta mesura mitjançant tècniques no destructives, 

per tal que afectin poc o gens al material que es vol mesurar. Una bona forma per obtenir 

la informació necessària per a la mesura és mitjançant ultrasons.  

El principi de funcionament d’un mesurador d’espessor per ultrasons es pot veure a la 

Fig. 2. El transductor d’ultrasons emet una ona de pressió que rebota a la cara exterior 

i interior de la canonada. Adquirint aquests senyals, és possible calcular el retard entre 

elles. Coneixent aquesta demora (∆t) i la velocitat de propagació del so (cp)  en el 

material de la canonada, és possible calcular l’espessor (e) de la paret mitjançant 

l’equació 1. 

𝑒 =  ∆𝑡 · 𝑐𝑝   (1) 
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Fig. 2: Esbós del funcionament d’un mesurador d’espessor de canonades per ultrasons. 

Fent una ullada en el mercat, es troben diferents dispositius que realitzen la mesura que 

es vol fer. Per tant, serà necessari analitzar aquests aparells per tal de marcar uns 

requisits i especificacions amb els que aconseguir un dispositiu que pugui ser competitiu.  

L’abast del projecte és el disseny i la construcció d’un prototip completament funcional, 

d’acord amb les característiques i especificacions definides a l’apartat 1.2. Requisits i 

especificacions del projecte. 

Les etapes necessàries per tal d’assolir el principal són els següents: 

1. Disseny i desenvolupament del maquinari. 

2. Desenvolupament i muntatge d’una placa de circuit imprès per a l’electrònica. 

3. Desenvolupament de programari per al microcontrolador 

4. Implementació de l’algoritme de mesura 

5. Representació dels resultats.  

1.2. Requisits i especificacions del projecte 

Requisits del projecte: 

- Desenvolupament de l’electrònica d’excitació, condicionament del senyal i 

control per mesurar l’espessor de canonades metàl·liques i plàstiques. 

- Dispositiu portàtil. 

- Pantalla LCD. 

- Botons/mecanismes per encendre/apagar el dispositiu, seleccionar un material, 

configurar el dispositiu, mesurar... 

- Autonomia de la bateria de 150 hores.  

- Connector amb el transductor. 

Especificacions del projecte: 

- Transductor: Un transductor comercial d’OLYMPUS, de doble cristall ceràmic a 

5 MHz. 

- Resolució de l’espessor de 0.5 mm. 

- Rang de mesura des d’1 mm fins a 200 mm (en funció del material) 

- Alimentat per dues piles de mida AA d’1.5 V. 
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1.3. Pla de treball i desviacions 

1.3.1. Estructura de repartiment del treball 

Com es pot veure a la Fig. 3, el sistema consta de múltiples etapes. 

 

Fig. 3: Possible implementació del sistema 

El transductor és acoblat a la canonada mitjançant un gel per a ultrasons (per així evitar 

bombolles d’aire en les rugositats i augmentar l’eficiència de transmissió en l’ona 

ultrasònica, fent que el canvi de medi sigui menys brusc).  

El transductor necessitar ser excitat amb un pols de curta duració i d’alt voltatge, 

controlat pel microcontrolador.  

Els senyals rebuts, fruit dels rebots amb les parets de la canonada, no són prou vàlids 

per ells mateixos i necessiten ser condicionats per a que puguin ser útils.  

Un cop els senyals han estat condicionats, es poden adquirir amb un convertidor 

analògic-digital per després ser tractats degudament i poder obtenir-ne la informació 

desitjada.  

Un cop la mesura ha estat realitzada, aquesta es mostra per la pantalla.  

Pel que fa a la connexió amb un ordinador mitjançant USB, en el prototip dissenyat, no 

s’hi ha implementat.  

1.3.2. Paquets de treball, tasques i fites 

El projecte s’ha dividit en 8 paquets de treball nombrats de la següent manera i en aquest 

ordre: 

- Base teòrica i introducció. 

- Hardware (electrònica de condicionament) 

- Hardware (electrònica d’excitació) 

- Hardware (alimentacions) 

- Hardware (PCB) 
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- Microcontrolador 

- Prototip funcional 

- Procediments del TFG 

Per veure amb detall el contingut de cada paquet de treball (breu descripció, tasques 

internes, dates previstes i reals d’execució i entregues) es pot consultar a l’Annex I. 

A continuació es mostra una taula amb les entregues i fites més rellevants que s’han dut 

a terme en el projecte.  

WP# Tasca# Títol curt Fita / entrega Data (setmana) 

1 4 Base teòrica Informe d’atenuació 2 

2 1 Condicionament Components i circuit 3 

8 1 Documentació Project Proposal and 

Work Plan 

4 

3 2 Excitació Components i circuit 7 

4 1 Alimentacions Components i circuits 5 

9 2 Documentació Project Critical Review 13 

5 3 PCB Test del hardware 14 

7 3 Prototip Software + Hardware + 

Test 

26 

6 2 i 3 Microcontrolador Algoritme i IU 21 

8 3 Documentació Final Report 34 

8 4 Defensa del projecte Defensa del projecte 37 

Taula 1: Taula d'entregues 
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1.3.3. Pla de temps (Diagrama de Gantt) 

 

Fig. 4: Diagrama de Gantt 
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Les reunions amb els supervisors del projecte es duen a terme un cop per setmana. A 

més, donat que el codirector del projecte (Oliver) treballa al mateix laboratori on es 

desenvolupa el projecte, l’intercanvi d’opinions és més freqüent i fa innecessari un pla 

de reunions prèviament acordat.  

També existeix una carpeta en línia compartida entre els supervisors i l’estudiant, on s’hi 

comparteixen documents d’interès per al projecte. El contacte per correu electrònic és 

també habitual.  

1.3.4. Desviacions i incidències sobre el pla inicial 

Des del primer pla de treball i el segon, en el que es feia una revisió del primer, han 

passat uns mesos i cal esmenar un seguit de desviacions i incidències que han anat 

apareixent. 

- El transductor que es va comprar, té un connector no estàndard i es va haver de 
dissenyar i imprimir amb impressora 3D un negatiu per poder emprar-lo. 

- El primer disseny del circuit d’excitació no era correcte i es va haver de revisar. 
- El disseny de la placa de circuit imprès va portar més temps de l’esperat i a més, 

es va haver de fabricar en una empresa externa. 
- La posada en marxa de la pantalla LCD va dur molt més temps de l’esperat, ja 

que la comunicació entre el microcontrolador i la pantalla no es feia correctament, 
també s’hi va haver de sumar un temps d’adaptació d’algunes llibreries ja fetes 
per a que fossin útils per al projecte. 

- Després d’intentar posar en marxa el convertidor analògic-digital (ADC) del 
microcontrolador i veure que no funcionava segons les especificacions del 
“datasheet” es va trobar un document en el que s’hi indicaven una sèrie d’errades 
[1] en el silici, entre elles en l’ADC i que afectava a la revisió del microcontrolador 
muntat a la placa. A més, el microcontrolador que havia de complir el requisits, 
era ja descatalogat, proposant-ne el fabricant un altre com a substitut, que va 
resultar no tenir accés directe a la memòria (DMA) des de l’ADC. 

Tot plegat, aquesta sèrie de dificultats, ha fet que el projecte no estigués a punt per a 
les dates d’entrega previstes al juliol i que s’hagi hagut de prorrogar fins a l’octubre.  
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2. Estat de l’art de la tecnologia utilitzada i aplicada en aquest 
projecte 

2.1. Productes similars comercialitzats 

Fent una ullada al mercat, s’hi troba un seguit d’aparells que tenen com a funcionalitat 

la mesura d’espessor de canonades mitjançant ultrasons, just el que el dispositiu 

d’aquest projecte ha de realitzar. A partir d’aquests aparells se’n pot extreure informació 

per tal de tenir idees sobre els requeriments, especificacions, mides i preus que hauria 

de tenir el nostre dispositiu, per tal que fos competitiu. No obstant, aquesta informació 

està extreta només a partir dels catàlegs i fitxes tècniques que apareixen al web del 

fabricant, sense tenir físicament els dispositius. Per tant, no és possible conèixer 

internament aquests dispositius com tampoc de manera precisa la manera amb la que 

realitzen la mesura. 

Una de les característiques del projecte és que s’empra un transductor comercial 

d’OLYMPUS a 5MHz, ja que no és possible construir un bon transductor. D’aquests, per 

raons de preu (el propi fabricant indica que és de baix cost), s’escollí el model D7910. 

Aquest transductor és un dels compatibles per a un mesurador que té el mateix fabricant, 

el 27MG [2] [3]. Aquest dispositiu es pot trobar nou per aproximadament 2000€ i de 

segona mà per 1200€ (incloent el transductor de baix cost). No obstant, es poden trobar 

aparells de prestacions molt inferiors, a partir de 100 €. 

Cal tenir en compte que el dispositiu que aquest projecte té com a objectiu ha de ser 

emprat en entorns industrials, com a accessori en la instal·lació de cabalímetres que 

requereixin conèixer l’espessor de la canonada on es troben. Per tant, les 

característiques seleccionades s’han d’adequar per a aquest entorn d’aplicació. 

Aquests aparells duen en el seu interior un microcontrolador o processador digital de 

senyals (DSP), que s’encarrega tant d’interpretar el que l’usuari vol, com de mostrar per 

pantalla els resultats, de realitzar la mesura, de tractar-la... Segons això, cal fer una tria 

de microcontroladors que puguin ser útils.  

2.2. Mesura d’espessor per temps de vol i variants 

Per la mesura d’espessors amb ultrasons, cal conèixer el lapse de temps que hi ha des 

que s’emet l’ultrasò fins que arriba. Hi ha diverses formes de conèixer aquest temps, 

però en aquest projecte es vol saber mitjançant una correlació. Per tant, cal adquirir el 

senyal que ha rebotat mitjançant un ADC. Una altra forma de conèixer el temps de vol 

podria ser emprant un comparador, que aturi un comptador de temps quan detecti que 

es rep un senyal de major amplitud respecte una referència.  

2.3. Assajos no destructius mitjançant ultrasons 

Per poder imitar el que fan aquests dispositius, cal aprendre també sobre els ultrasons, 

des de com són físicament i com es comporten fins a conèixer com produir-los i la 

manera com poden ser útils. Per aquest motiu, s’ha fet recerca en apunts sobre els 

ultrasons i sobre assajos no destructius amb ultrasons. En aquesta recerca s’ha trobat 

informació sobre els diferents transductors i la freqüència, el comportament tenen 

diferents materials, com ha de ser l’excitació d’un transductor, les tecnologies més 

emprades...  
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3. Desenvolupament del projecte  

3.1. Introducció als ultrasons i assajos no destructius 

El so es defineix com la vibració mecànica de partícules en un medi. Quan la ona sonora 

es transmet a través d’un medi; les partícules vibren al voltant d’un punt fixe, a la mateixa 

freqüència que la ona sonora. Les partícules no es traslladen amb la ona, només 

reaccionen davant l’energia d’aquesta. Això implica que l’energia de la ona és la que es 

transmet a través del material, mitjançant les seves partícules.  

La velocitat acústica (𝑐) és la distància recorreguda per les ones en un medi per unitat 

de temps. En els sòlids ve donada per: [4] 

𝑐 =  √
𝐸

𝜌
 (2) 

On E és el mòdul de Young i ρ és la densitat. 

Les característiques principals que defineixen una ona sonora són: 

- Freqüència (F): el número d’oscil·lacions d’una partícula per segon. La 

freqüència és constant per el medi i és igual a la del generador. Es mesura en 

Hertz (Hz). Està relacionada amb el període de la següent forma:  

𝐹 =
1

𝑇
  (3) 

- Període (T): el temps que tarda una ona en realitzar un cicle complet i és la 

inversa de la freqüència 

- Amplitud: és el màxim desplaçament que realitza una partícula sotmesa a 

vibració, partint des de la seva posició d’origen. 

- Longitud d’ona (λ): és la distància entre dos plans en els que les partícules es 

troben en el mateix estat de moviment. 

𝜆 =
𝑐

𝐹
 (4) 

Les ones poden ser: 

- Longitudinals: si la direcció d’oscil·lació coincideix amb la direcció de propagació. 

- Transversals: si la direcció d’oscil·lació és perpendicular amb la de propagació: 

- Ones de Lamb, de torsió i superficials. 

Les ones longitudinals són les úniques es poden trobar en líquids i gasos. Els sòlids, en 

canvi, poden suportar tant ones transversals com longitudinals. 

Es coneixen com a ultrasons a les ones sonores que tenen una freqüència major a la 

que el ser humà pot percebre. És a dir, aquelles que tenen una freqüència més enllà 

dels 20 kHz. El límit superior es troba en la freqüència màxima que la tecnologia permet 

emetre, que es troba en els 1000 MHz. No obstant, en els assajos no destructius, 

s’empren ones compreses entre 500 kHz i 25 MHz. 

Quan una ona incideix sobre la interfície de dos materials, una part es transmet i una 

altra es reflexa. Les proporcions depenen de la anomenada impedància acústica dels 

materials. La impedància acústica (Z) es defineix com el producte de la densitat del 

material (𝜌) per la velocitat de propagació del so en el material. Es mesura en Rayls.  

𝑍 = 𝜌 · 𝑐 (5) 
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Des del punt de vista d’intensitats acústiques, en una ona que viatja a través d’un 

material amb impedància acústica Z1 i que incideix normalment sobre un altre 

d’impedància Z2; s’obtenen els factors de reflexió (R) i de transmissió (T): 

𝑅 =
𝐼𝑟

𝐼𝑖
=

𝑍2
2−𝑍1

𝑍2+𝑍1

2

 ;  𝑇 =
𝐼𝑡

𝐼𝑖
=

4·𝑍1𝑍2

(𝑍2+𝑍1)2
 (6) 

Fent el balanç d’energia, s’obté que: 

𝐼𝑖 = 𝐼𝑟 + 𝐼𝑡 → 𝑅 + 𝑇 = 1  (7) 

En el cas que les ones no incidissin normalment, s’obtindrien dues ones reflex i dues de 

transmeses (longitudinals i transversals). S’aplicaria la Llei de Snell per conèixer el seu 

angle de refracció.  

𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑖)

𝑠𝑒𝑛(𝛼𝑟)
=

𝑣𝑖

𝑣𝑟
 (8) 

Davant obstacles, segons la seva mida i la impedància acústica, poden aparèixer 

fenòmens com la dispersió, la difracció, interferències... 

A mesura que la freqüència s’incrementa, la fricció interna del material augmenta i 

implica que la ona s’atenuï més ràpid. Es mesura l’atenuació en dB: 

𝐴 [𝑑𝐵] = 20 · log (
𝑈1

𝑈2
) (9) 

3.1.1. Principis bàsics de la generació d’ones acústiques 

Per a la generació d’ultrasons s’empren diferents tècniques: 

- Procediments mecànics: procediments iguals als que s’utilitzen per generar sons 

audibles. 

- Efecte magnetoestrictiu: es genera un camp magnètic que contrau o expandeix 

els materials ferromagnètics. S’aconsegueixen altes potències a freqüències 

relativament baixes (emprat per a assajos en formigó). 

- Efecte piezoelèctric: és el procediment més emprat per als assajos no destructius. 

Són cristalls que tenen la propietat que en presència d’un esforç de tracció o 

compressió s’originen càrregues elèctriques en la seva superfície. Donat que 

aquesta propietat és reversible, aplicant diferències de potencial es poden 

generar ultrasons. El material amb aquestes característiques més conegut és el 

quars (molt estable en freqüència però poc eficient per a la generació d’ultrasons). 

Per a ultrasons, s’empren materials ceràmics ja que es pot obtenir una bona 

eficiència malgrat que es desgastin amb l’ús. 

Existeixen diferents tipus de transductors amb diferents característiques: transductor 

normal, focalitzat, de doble cristall, normal d’ones transversals, d’incidència obliqua, 

angular, d’ones Lamb, d’ones superficials... 

En el nostre cas, s’utilitza un transductor de doble cristall piezoelèctric, ceràmic, centrat 

a 5 MHz. El transductor és fabricat per OLYMPUS i el model és el D7910. A l’Annex IX 

s’hi pot trobar més informació. 



 

 10 

3.1.2. Procediments d’assaig amb ultrasons 

- Procediment de transmissió: s’aplica a un costat de la peça un emissor i a l’altre, 

un receptor. Cal una exacta alineació entre l’emissor i el receptor. Són 

necessàries dues zones d’acoblament. 

- Pols-eco: un mateix piezoelèctric actua com a emissor i receptor. Els polsos 

emesos són de molt curta duració i una vegada s’ha emès, es passa a mode de 

recepció per a poder escolar l’eco (produït per la reflexió a la interfície del 

material). Ja que només existeix un únic acoblament, resulta més senzill realitzar 

l’assaig. Un cas particular és el dels transductors de doble cristall, ja que 

posseeixen dos cristalls piezoelèctrics independents dins de la mateixa carcassa, 

on un transmet i l’altre rep. A més, no tenen per què ser iguals, sinó que cada 

cristall pot estar especialitzat segons les seves característiques en emissió o 

recepció. 

- Procediment de ressonància. 

- Procediment de modulació de freqüència. 

Si l’oscil·lador és dèbilment atenuat, es pot obtenir una alta potència de transmissió i 

una alta sensibilitat en recepció, però els polsos seran molt amples i la resolució serà 

baixa. 

Si l’oscil·lador és fortament atenuat, la resolució serà alta a canvi d’una potència i 

sensibilitat reduïdes.  

En la emissió d’un pols, cal distingir dues zones: 

- Camp proper: els rajos ultrasònics són paral·lels. 

- Camp llunyà: els rajos ultrasònics s’obren cònicament. La màxima pressió 

ultrasònica es troba en l’eix del sistema. 

 

Fig. 5: Distribució de la pressió acústica al llarg del recorregut del feix. [5] 

Entre el transductor i el material a assajar existeix un canvi de medi, i per tant un canvi 

d’impedància acústica. Aquest canvi d’impedància convé que sigui suau per tal que la 

ona es pugui transmetre millor, evitant reflexions. A més, entre el transductor i el material, 

hi haurà una petita pel·lícula d’aire que cal eliminar. Per això, és necessari emprar un 

acoblant. Algunes impedàncies acústiques rellevants són la de l’aire, de 429 Rayls i la 
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de l’aigua 1.48 MRayls. Es pot veure com l’ordre de magnitud entre aire i aigua és molt 

diferent, justificant la necessitat d’un acoblant que elimini la pel·lícula d’aire. 

L’acoblament òptim serà aquell que, per a un espessor de λ/4, es tingui una impedància 

acústica igual a la mitjana geomètrica de les impedàncies dels dos medis (transductor i 

material). No obstant, la pràctica diu que la glicerina resulta ser un bon acoblant, encara 

que emprant aigua s’aconsegueix igualment una bona eficiència. 

També cal mencionar que convé polir les superfícies rugoses i eliminar els recobriments 

sòlids (com pintura). 

3.2. Assaig amb transductor 

Per posar en pràctica els conceptes adquirits en la introducció sobre els ultrasons i 

assajos no destructius, convé familiaritzar-se amb els instruments i dispositius que 

s’empraran. 

Per als assajos al laboratori és usual emprar un pulser/receptor, un transductor 

d’immersió (que en el nostre cas és un OLYMPUS IR-0508-S, a 5 MHz) i un oscil·loscopi. 

A l’Annex IX s’hi pot trobar més informació sobre el transductor emprat. 

Es pretén observar els fenòmens que ocorren 

sobre diferents materials quan se’ls hi aplica un 

ultrasò. També s’aprofitarà per anotar dades 

d’interès com ara el voltatge d’excitació, 

l’atenuació de cada material, amplificació 

necessària en recepció, filtres, resistències de 

damping... que degudament ajustats, 

permetran calcular l’espessor del material.  

En aquest cas, l’assaig que es realitza es fa a 

dins d’un estanc amb aigua destil·lada, on s’hi 

submergeix el material. Amb l’ajuda del braç 

robòtic que sosté el transductor es poden 

observar a l’oscil·loscopi els fenòmens que 

passen i analitzar-los. Un cop s’ha ajustat el 

pulser/receptor, la ubicació del transductor i 

l’oscil·loscopi, es pot veure observar amb 

fidelitat el fenomen (les diverses reflexions amb 

el material) i calcular l’espessor. 

Es realitza amb diferents materials i s’anoten 

els valors de voltatge rebuts que permetran 

conèixer el guany necessari per a l’electrònica 

de condicionament per a realitzar bones mesures.  

Els materials assajats són els següents:  

- Polipropilè (PP). v = 2660 m/s. Z = 2.36 MRayl. 

- Polifluorur de vinilidè (PVDF). v = 2300 m/s. Z = 4.2 MRayl. 

- Policlorur de vinil (PVC) v = 2380 m/s. Z = 3.27 MRayl. 

- Polietilè (PE). v = 2430 m/s. Z = 1.76 MRayl.  

- Alumini. v = 6380 m/s. Z = 17.41 MRayl. 

- Acer inoxidable. v = 5790 m/s. Z = 45.7 MRayl. 

Fig. 6: Imatge del muntatge realitzat 
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3.2.1. Implementació d’un algoritme per al càlcul d’espessor 

Gràcies a que l’oscil·loscopi emprat es pot connectar amb un PC, es poden capturar els 

senyals que rep. Ara es vol implementar un algoritme que calculi l’espessor a partir d’una 

captura vàlida de l’assaig, sobre un material conegut. 

Per a la realització de l’algoritme s’empra MATLAB®. L’algoritme consisteix en, a partir 

de la velocitat de propagació del so per un material, i d’una traça de dades que contingui 

el rebot de la cara exterior i interior del material, determinar el lapse de temps entre els 

rebots i determinar l’espessor. Per fer-ho, se separa la traça en dues, una que conté el 

rebot exterior i l’altre amb l’interior. Pel que fa al rebot de la cara interior, donat que està 

desfasat 180º, s’ha de multiplicar per -1. Ara, realitzant la correlació entre les traces, 

coneixent la posició del màxim de la correlació, i la freqüència de mostreig, es pot 

conèixer amb molta precisió el temps entre rebots. Amb aquest temps, ja resulta senzill 

calcular l’espessor del material. El codi amb aquest algoritme es pot trobar a l’Annex VI 

i a l’Annex I. 

L’objectiu és que una operació semblant pugui ser realitzada per un microcontrolador 

tipus PIC, però això comportaria molt temps de càlcul i s’ha de pensar en maneres més 

òptimes. Per fer més lleuger el càlcul, són adequades les propietats de la transformada 

de Fourier. [6] [7] 

 

 

Amb aquestes propietats, el càlcul de la correlació és molt més ràpida i permetria fer-ho 

amb el microcontrolador escollit.  

3.2.2. Caracterització del transductor 

Durant el procés de disseny dels circuits electrònics que requerirà l’aparell, serà bo 

realitzar simulacions que validin un bon disseny abans de construir-los. Un dels 

components dels que no se’n té informació elèctrica (veure fitxa del transductor) és el 

transductor. Per tal d’obtenir-la, s’empra l’analitzador d’impedàncies del laboratori. 

Amb l’analitzador, es pot obtenir un circuit equivalent que donarà valors als components 

passius. Donat que el transductor té estructura de cristall, l’estructura de referència 

hauria de ser semblant a la següent: 

 

Fig. 7: Model elèctric de cristall piezoelèctric 
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Els valors que dóna l’analitzador a cada component s’hauran de valorar i determinar si 

es poden acceptar. Si hi apareixen irregularitats (valors negatius en capacitats o 

inductàncies), s’haurà d’ajustar millor el rang de freqüències de l’analitzador o inclús 

escollir un model diferent si continua sense ajustar-se. 

Amb les dades proporcionades per l’analitzador, es podrà simular un circuit que inclogui 

el transductor. Això serà especialment útil per al disseny de l’electrònica d’excitació.  

A continuació es mostren els resultats obtinguts per al transductor de doble cristall 

D7910 d’OLYMPUS, que serà el que emprarà el dispositiu. S’han caracteritzat els dos 

elements del transductor. 

Element 1: C0||(L1+C1+R1) 

Abast: 1 – 8 (MHz); C01 = 776 pF; L1 = 3.5 µH; C1 = 368 pF; R1 = 25 Ω; fr1 = 4.4 MHz; fa1 

= 5.36 MHz 

Abast: 3 – 7 (MHz); C01 = 875 pF; L1 = 3.3 µH; C1 = 399 pF; R1 = 33 Ω; fr1 = 4.63 MHz; 

fa2 = 5.27 MHz 

Element 2: C0||(L1+C1+R1) 

Abast: 1 – 8 (MHz); C02 = 646 pF; L2 = 2.87 uH; C2 = 440 pF; R2 = 27 Ω; fr2 = 4.48 MHz;  

fa2 = 5.8 MHz 

Abast: 3 – 7 (MHz); C02 = 839 pF; L2 = 3.73 uH; C2 = 347 pF; R2 = 30 Ω; fr2 = 4.42 MHz; 

fa2 = 5.26 MHz 

 

 

Fig. 8: Diagrama de blocs del projecte 

3.3. Excitació del transductor 

Per poder transmetre l’ultrasò al material, que reboti i rebre’l de nou, és necessari que 

l’amplitud de l’ona sigui gran. A més, cal que l’ona sigui de molt curta duració per a que 

en materials prims i en els que la velocitat de propagació del so sigui elevada, no es 

produeixin solapaments entre l’ona emesa i la rebuda.  

La freqüència de ressonància del transductor és de 5 MHz, que és la freqüència de 

l’ultrasò que s’emetrà.  

La transformada al domini de freqüència de la funció delta conté totes les freqüències. 

Per tant, si el transductor s’excita amb una funció semblant a la funció delta (un pols 
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molt curt i de gran amplitud), aquest s’excitarà predominant la seva freqüència de 

ressonància i emetrà l’ultrasò desitjat.  

Per les proves que s’havien realitzat anteriorment amb un altre transductor, es determina 

que una bona amplitud d’excitació són 60 V i pel que fa a la duració del pols, es 

comportarà bonament si aquest és d’una duració inferior a la meitat del període de 

l’ultrasò, que en aquest cas és: 

𝑇

2
=

1

2𝑓
→

1

2·5·106 = 𝟏𝟎𝟎 𝒏𝒔 (10) 

Pel que fa al disseny de l’estructura de l’electrònica d’excitació, està basada en la que 

té el pulser del pulser/receptor OLYMPUS/PANAMETRICS-NDTTM model 5058PR que 

hi ha al laboratori. Es pot trobar l’estructura a l’Annex X. 

El funcionament del pulser es basa en carregar un condensador connectat al transductor, 

que en el moment de l’emissió es curtcircuita, resultant un pols negatiu. 

Per l’estructura escollida, no és possible obtenir un pols ideal, sinó que la seva amplitud 

seguirà el model de descàrrega d’un condensador. Per ell, es considerarà com a pols 

vàlid aquell que pugui mantenir el 90% de l’amplitud inicial en els 100 ns.  

Per obtenir una bona resolució, es comentava que la resposta del transductor havia de 

ser fortament esmorteïda. Aquest esmorteïment es pot forçar amb una resistència de 

“damping” (amb 50 ohms és suficient, a més coincideix amb la que el fabricant del 

transductor ha emprat per a la realització de la fitxa tècnica). 

Tenint en compte l’anterior, considerant ara que el voltatge sigui de 100 V, en comptes 

de 60 V (per assegurar que es compleixin els requisits), el valor del condensador 

principal ha de ser: 

∆𝑉 = 𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑡=100 𝑛𝑠 →  1 − 𝑒−
𝑡
𝜏 = 0.1 →  𝜏 = 𝑅𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔 · 𝐶𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 → 

𝐶𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 =  −
𝑡

𝑅𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔·ln(1−0.1)
→  −

100·10−9

50·ln(0.9)
 ≈ 19 𝑛𝐹 (11) 

Que escollint un valor comercial que compleixi el requisit, podrien ser 22 nF. 

En la realització de la mesura, per a que aquesta sigui més exacta i minimitzar errors, 

es prendran mostres cada cert temps. El període mínim entre polsos serà aquell que per 

a l’espessor màxim que es desitgi mesurar, eviti que s’emeti un pols abans que hagi 

retornat l’eco. Aquest temps servirà per garantir que el condensador principal estigui 

llest (s’hagi carregat de nou) per a una nova descàrrega.  

El màxim espessor a mesurar, segons les especificacions, és de 200 mm. Agafant com 

a referència un metall en el que la velocitat de propagació del so sigui de 6000 m/s, el 

període mínim entre polsos serà de: 

∆𝑡𝑝𝑜𝑙𝑠𝑜𝑠 =
2𝑑

𝑣
= 2 ·

0.2

6000
= 66 𝜇𝑠 (12) 

De nou, per deixar un marge de seguretat, es prendrà com a període mínim entre polsos 

el temps de 100 µs. Amb això, per assegurar que el condensador estigui carregat 

gairebé del tot, es pren com a temps de càrrega el temps de deu cops la constant de 

temps del circuit (99.3% de càrrega). Per tant, el valor de la constant de temps (𝜏) serà 

de 10 µs. Per tant, la resistència que limitaria el corrent de càrrega haurà de valer: 
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𝜏 = 𝑅 · 𝐶 → 𝑅 =
10·10−6

22·10−9
=  455 Ω → 𝟒𝟕𝟎 𝛀 (13) 

A més a més, donat que l’alimentació a 60 V vindrà donada per una font commutada 

(BOOST), la seva sortida presentarà un rissat que es minimitzarà amb un condensador. 

Es limitarà el corrent amb una resistència en sèrie com a mesura de seguretat contra 

curtcircuits. Per tal d’evitar les sotragades de corrent que hi hauran en el moment de 

l’emissió, un tercer condensador de menor capacitat farà que la càrrega es reparteixi 

millor. 

Pel que fa a la generació del curtcircuit, se n’encarrega un transistor MOSFET de canal 

n, que aguanti de sobres la intensitat de curtcircuit, de resistència d’encesa 

menyspreable i que suporti possibles sobre impulsos que el transductor podria provocar. 

El transistor escollit és el ZETEX ZXMN20B28K, que aguanta 200 V i té una resistència 

de 780 mΩ. La porta d’aquest transistor no pot ser controlada directament pel 

microcontrolador ja que degut a les capacitats internes, caldria massa intensitat per a 

carregar-les en el temps desitjat. Per tant, un driver se n’encarrega. El driver escollit és 

el MCP1402 de Microchip. 

Per verificar el disseny, aquest es va simular amb el programa PSpice d’OrCAD. La 

simulació compta amb el model del transductor i el model del transistor. El driver 

pròpiament no és simulat però sí que s’hi ha afegit a la simulació una font no ideal que 

representi els retards entre el microcontrolador i la porta del transistor, indicats en la fulla 

tècnica del driver i del microcontrolador. 

 

Fig. 9: Circuit de simulació del pulser amb un transductor. Esquemàtic de la PCB (pulser+driver) 
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Fig. 10: Simulació amb el transductor d’immersió IR-0508-S 

Com es pot veure, en la simulació amb el transductor d’immersió hi apareixien sobre 

impulsos.  

 

Fig. 11: Simulació amb el transductor D7910 d’OLYMPUS 

En les proves realitzades amb el pulser/receptor del laboratori s’obtingueren respostes 

molt semblants, donant validesa al disseny realitzat.  

Els “datasheets” dels components, els fitxers de simulació i l’esquemàtic de la PCB es 

pot trobar a l’Annex I. L’esquemàtic de la PCB també pot trobar-se al mateix a l’Annex 

X. A l’Annex VIII s’hi pot trobar la primera pàgina dels “datasheets” dels principals 

components. 

3.4. Recepció i condicionament del senyal 

En els primers assajos amb el transductor d’immersió ja es va poder veure com el senyal 

que es rebia fruit de l’eco estava fortament atenuat. A més a més, a aquest senyal s’hi 

ha afegit soroll i altres efectes que no són bons. Per tant, per a que aquest senyal pugui 

ser útil, ha de ser sotmès a amplificació i a filtratge.  
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L’objectiu és que el senyal pugui ser capturat adequadament per un ADC. Aquest 

convertidor es troba integrat en el microcontrolador PIC. El microcontrolador PIC 

s’alimenta a una tensió de 3.3 V i el marge de conversió (MC) de l’ADC va de 0 V fins a 

la tensió d’alimentació. No obstant, no convé arribar als límits del MC, per tant, es 

considerarà que el límit superior es troba a 2.8 V.  

Com a mesura de seguretat, s’incorpora, just després de la connexió amb el transductor, 

una protecció contra alts voltatges que poguessin aparèixer en cas d’un mal 

funcionament del transductor. El dispositiu de protecció és el MD0100 de Supertex inc., 

junt amb uns díodes d’alta velocitat de commutació (BAV99 de Nexperia). També 

s’afegeixen resistències de “damping”, activables en cas de necessitat, en funció del 

material a mesurar. 

En els voltatges que es van anotar quan es realitzaren proves amb diferents materials, 

aquests anaven des de 3.5 mV fins a 67 mV. Per tant, el rang d’amplificació necessària, 

segons el material serà: 

𝐺 =
𝑀𝐷/2

𝑉𝑝𝑖𝑐
→ 𝐴 =  

1.4

0.0035
=  𝟒𝟎𝟎;  𝐺 =  

1.4

0.067
= 20.9 → 𝟐𝟏  (14) 

 

Fig. 12: Cadena d’amplificadors completa 

Com que el rang d’amplificació és força ampli, un amplificador de guany variable regulat 

per voltatge (VGA), juntament amb altres etapes d’amplificació, es podrà controlar el 

guany de manera precisa. 

Els amplificadors que s’emprin hauran de tenir un seguit de requeriments, com ara que 

es puguin aturar quan no s’emprin (mode de baix consum), que consumeixin el mínim 

possible quan s’usen, que afegeixin poc soroll, que compleixin amb un cert slew rate 

(SR), que el seu producte guany en tensió per ample de banda (GBW) pugui 

proporcionar el guany adequat a la freqüència de treball i el més econòmics possible. 

Encara que el transductor estigui centrat a 5 MHz, el filtratge que es realitza serà de 

tipus passabanda entre 3 MHz i 7 MHz.  

El primer amplificador a cercar és el VGA, ja que en funció de les seves característiques 

es determinaran com han de ser la resta. El dispositiu escollit és el VCA2617 de Burr-

Brown. 

Aquest VGA consta de dos canals de guany continu variable controlat per tensió. El 

guany pot anar des de -16 dB (0.15 en lineal) fins a 38 dB (80 en lineal). Segons les 

especificacions, aquests guanys es compleixen fins als 10 MHz. Amb això, es determina 

que fa falta emprar més amplificadors per tal d’assolir els guanys desitjats.  
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El marge de tensions que controlen el guany de l’amplificador va des de 0.2 V (mínim 

guany) fins a 2.3 V. La pendent és de 22 dB/V. Aquesta tensió de control es generarà 

mitjançant una modulació per ample de pols (PWM) proporcionada pel microcontrolador, 

junt amb un filtre passa baix.  

Com que l’amplificació total està compresa entre 20 i 400, i que el VGA pot atenuar i 

amplificar, l’amplificació que falta pot ser de 90. Pel GBW, caldrà que hi hagi dues etapes 

més i així es podrà abaratir el cost dels amplificadors. Al tenir dues etapes més, una pot 

realitzar el filtratge passa-alt i l’altra el passa-baix. El guany de cada etapa serà l’arrel 

quadrada de 90, per tant, el GBW mínim serà:  

𝐺𝐵𝑊 =  √90 · 7 · 106 =  66.4 𝑀𝐻𝑧 (15) 

Els amplificadors seleccionats són l’OPA357 i l’OPA2357, de Texas Instruments. El 

primer és d’un canal i el segon de doble canal (un canal per a cada sortida del VGA). 

En la primera etapa es filtrarà passa alt, per tal d’eliminar senyals de baixa freqüència 

que puguin ser capturades pel transductor (vibracions mecàniques, per exemple). A 

continuació, vindria el VGA i finalment la tercera etapa amb el filtre passa-baix.  

El guany d’aquestes de la primera i tercera etapa podria ser una mica flexible ja que el 

VGA pot compensar-ho.  

Mitjançant un programa generador de filtres (FilterPro Desktop de Texas Instruments), 

es dissenyen les estructures dels filtres amb els guanys desitjats. No obstant, donat que 

la alimentació de la que es disposarà en el dispositiu provindrà de piles i serà unipolar, 

caldrà afegir algunes modificacions a les estructures (caldrà que siguin seguidors de 

contínua a la meitat del marge d’alimentació). A més, com que els diferents amplificadors 

van alimentats a diferents voltatges, també caldrà adaptar els nivells de contínua entre 

etapes. Finalment, s’acabaran d’ajustar els valors dels components mitjançant 

simulacions amb el programa TINA-TI de DesignSoft.  

Els “datasheets” dels components, els fitxers de simulació i l’esquemàtic de la PCB es 

pot trobar a l’Annex I. L’esquemàtic de la PCB també pot trobar-se al mateix a l’Annex 

X. A l’Annex VIII s’hi pot trobar la primera pàgina dels “datasheets” dels principals 

components. 

A continuació s’hi mostren els dissenys emprats i la corba de guany en funció de la 

freqüència..  
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Fig. 13: Disseny passa-alt 

 

Fig. 14: Disseny passa-baix 

Finalment, abans de la connexió amb l’ADC, s’hi incorpora una connexió cap a un 

comparador de tensions (incorporat en el microcontrolador PIC) que podrà ser útil per al 

processat del senyal.  

 

Fig. 15: Corba de guany en funció de la freqüència 
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3.5. Interfície d’usuari 

La interfície d’usuari està basada en menús circulars amb els quals es pot accedir als 

diferents modes o estats de l’aparell i pantalles per editar característiques i mostrar 

resultats: 

- Mesura: Permet configurar el dispositiu per a realitzar mesures. Permet 

seleccionar el tipus de material (mitjançant una llista ja feta o editant un nou 

material). També mostra el resultat de la mesura un cop feta. 

- Espera: Posa l’aparell a un mode de baix consum. 

- Ajustos: Permet accedir a la configuració de l’aparell, ajustant la il·luminació de 

fons, realitzar un reset o calibrar el dispositiu. 

Per tal de mostrar els valors de les mesures que es realitzin, els menús i la configuració 

de l’aparell, s’ha escollit una pantalla de tipus LCD de 128x64 píxels, que es connecta a 

través del protocol SPI i alimentada a 3.3 V. També s’hi afegeix una il·luminació de fons 

per fer possible que l’aparell es pugui emprar en entorns de penombra. La resolució de 

la pantalla és de 128x64 perquè existia la possibilitat de reciclar unes llibreries creades 

pel codirector. El model de la pantalla i la il·luminació de fons (color blanc) és el 

DOGL128W-6 i LED68X51-W, respectivament, de Electronic Assembly.  

El maneig de l’aparell es realitza mitjançant quatre botons que tenen la següent 

funcionalitat que varia segons el menú o funcionalitat que es tingui seleccionada. 

- Fletxa cap amunt: Desplaça el cursor del menú cap amunt (circularment) / 

Incrementa una unitat el número seleccionat (únicament en el menú d’edició de 

velocitat de material) 

- Fletxa cap a baix: Desplaça el cursor del menú cap a baix (circularment) / Permet 

editar el número que està a l’esquerra del seleccionat (únicament en el menú 

d’edició de velocitat de material) 

- Fletxa cap a la dreta: Accedeix a un nou menú o funció / accepta el paràmetre 

seleccionat. 

- Fletxa cap a l’esquerra: Torna endarrere al menú o funció anterior sense 

acceptar el paràmetre seleccionat. 

Un cinquè botó ocult, que només es pot accionar mitjançant un clip permet realitzar un 

reset a l’aparell, en cas que aquest sofrís un bloqueig. 

Pel que fa a l’encesa o aturada no permanent de l’aparell, existeix un jumper accessible 

amb el que es pot deixar d’alimentar l’aparell. 

Els “datasheets” dels components i l’esquemàtic de la PCB es pot trobar a l’Annex I. 

L’esquemàtic de la PCB també pot trobar-se al mateix a l’Annex X. A l’Annex VIII s’hi 

pot trobar la primera pàgina dels “datasheets” dels principals components. 

 

Fig. 16: Captures de pantalla de l’aparell 

3.6. Microcontrolador 

El microcontrolador escollit per a l’aparell és un de tipus PIC, el model 

PI32MZ2048EFH144 de Microchip. Compta amb 144 pins i segons la fitxa tècnica, pot 
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tenir una freqüència de rellotge de fins a 252 MHz, adquirir 18·106 mostres per segon 

amb l’ADC, té DMA (útil per adquirir mostres a gran velocitat)... Per aquestes 

característiques, entre altres, el fan un bon candidat ja que té suficient velocitat per 

adquirir les mostres provinents de l’electrònica de condicionament i per, posteriorment 

realitzar els càlculs necessaris per a l’obtenció de l’espessor del material. 

A continuació es fa una descripció dels principals elements de l’estructura que s’utilitzen: 

- ADC: per mostrejar el senyal que ve de l’electrònica de condicionament. 

- Comparador: útil per conèixer quan arriba el rebot i no adquirir excessives 

mostres. 

- PWM: per generar les tensions de control del guany del VGA i per la il·luminació 

de la pantalla 

- Port sèrie SQI: treballa en mode SPI, per controlar i enviar les dades que es 

mostren per la pantalla LCD. 

- Timers: per la generació de les PWM, com a referència de temps entre 

esdeveniments... 

- Pins de sortida digital per controlar diversos components (habilitadors, portes de 

transistors, modes de funcionament, resistències de damping...) 

- Pins de programació / depuració 

- Pins de lectura de dades binàries: per conèixer si s’ha premut un botó (mitjançant 

interrupcions), si la bateria s’està exhaurint.  

 

Fig. 17: Diagrama de flux bàsic que s’executa 

La programació del microcontrolador s’ha fet a través del software MPLAB X IDE 3.6. El 

llenguatge de programació emprat és el C. La connexió amb el microcontrolador s’ha fet 

a través del PICkit™ 3 In-Circuit Debugger. 

El codi que s’ha hagut de crear per al funcionament del mesurador es pot trobar íntegre 

en el fitxer corresponent al projecte, a l’Annex I. Al mateix annex també s’hi pot consultar 

íntegrament el “datasheet” del microcontrolador.  
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A continuació, es descriu la metodologia que s’ha seguit per a fer el codi. 

En primer lloc, es realitza una inicialització del dispositiu que inclou les configuracions 

més bàsic per al funcionament del microcontrolador. Aquestes configuracions són la 

selecció de fonts de rellotge (intern, cristall extern...) i l’adaptació d’aquests fins a arribar 

allà on calgui (factors d’escala del rellotge, multiplexació en els perifèrics...); la tria de 

controladors i perifèrics que s’empren; l’assignació de pins i el seu estat inicial; 

interrupcions; comptadors de temps... Seguidament, s’ha procedit a la inicialització i 

configuració dels perifèrics i controladors (inicialització de l’aplicació). En aquest pas, un 

cop els perifèrics necessaris per al funcionament de la pantalla estan operatius, 

s’inicialitza la pantalla per a que sigui funcional. 

Quan ja es té el microcontrolador a punt per al seu funcionament, s’inicia un codi en 

bucle que executa el menú i permet la interacció amb l’usuari. En aquest codi es van 

cridant funcions, segons les accions que realitzi l’usuari.  

3.6.1. Codi i algoritme implementats 

L’algoritme que s’ha implementat en el dispositiu té el diagrama de flux que es mostra a 

la figura següent. 

 

Fig. 18: Diagrama de flux de la funció mesura. 

El que fa el dispositiu per realitzar la mesura és en primer lloc gestionar els components 

necessaris, posant-los a punt (necessiten tenir l’alimentació adequada i estar configurats 

pertinentment). Seguidament, si l’usuari prem el botó per mesurar, el pulser envia un 

pols, un timer comença a comptar el temps que passa fins que un comparador detecta 

el rebot. Es guarda el temps comptat i es repeteixen aquests passos 100 cops. Després, 

les 100 mesures, són tractades segons el criteri de Chauvenet, per minimitzar els errors 

en la mesura. Un cop fet, es calcula l’espessor segons la velocitat del material 

seleccionat i es mostra per pantalla el resultat.  
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Cal notar que aquest algoritme no és el que es pretenia implementar de bon principi. En 

un començament, es volia adquirir el rebot amb l’ADC i mitjançant la correlació, calcular-

ne el temps. Tal com s’ha mencionat en l’apartat de desviacions i incidències, ha resultat 

que el microcontrolador no complia amb les característiques descrites al “datasheet” 

original i no ha pogut satisfer les especificacions que s’esperaven d’ell i per aquest motiu 

aquest algoritme no està implementat en el prototip. 

3.7. Alimentacions 

El dispositiu necessita alimentar els components a diferents tensions. Al tractar-se d’un 

aparell portàtil, la font d’energia prové de dues piles AA d’1.5 V col·locades en sèrie. Per 

tant, hi ha 3 V quan les piles són noves, tot i que s’aniran reduint a mesura que es 

desgastin per l’ús o el temps, segons les gràfiques següents: 

 

Fig. 19: Corbes amb la descàrrega de piles 

Les tensions internes que faran falta són: 

- 3.3 V: el microcontrolador PIC, la pantalla LCD, altres components de consum 

menyspreable 

- 60 V: l’alimentació del pulser. 

- 5 V: el BOOST a 60 V, tots els amplificadors, la il·luminació de la pantalla, el 

driver del MOSFET del pulser i altres components de consum menyspreable. 

Per determinar la manera amb la que es generaran les tensions, cal conèixer prèviament 

el consum que tindrà cada component que s’hi alimenta. Aquests consums es poden 

conèixer a partir de les fitxes tècniques dels components i d’alguns càlculs. 

Pel cas dels 3.3 V, el microcontrolador té un consum de 100 mA quan està actiu (segons 

la freqüència de rellotge emprada) i uns 30 mA quan està en repòs. 

Els consums dels amplificadors són de 21 mA el VGA (4.4 mA en repòs), 15 mA els 

operacionals (menyspreable en repòs), la il·luminació de la pantalla consumeix com a 

màxim 135 mA (que poden ser reduïts mitjançant l’ús pertinent d’una PWM), el consum 

del BOOST a 60 V és de 50 mA (un cop estabilitzada la tensió de sortida)  i el consum 

del driver del MOSFET és menyspreable ja que el condensadors de desacoblament 

s’encarregaran de subministrar la corrent necessària en els moments puntuals on 

aquesta tingui sotragades.  

Un cop se saben els consums, es pot escollir entre diverses opcions per a la generació 

de les tensions d’alimentació de manera que s’obtingui el major rendiment possible amb 

el mínim espai possible i, a poder ser, amb solucions econòmiques. Cal notar, que la 

gestió de consum dels components de l’aparell ha de ser un punt important, ja que 
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aturant els components innecessaris (evitant que tot funcioni alhora o en les seves 

màximes prestacions) en els diferents modes d’ús implica una reducció dràstica dels 

consums. 

La tria final de components que generen aquestes tensions són: una bomba de càrrega 

la de 3.3 V (MCP1256 de Microchip, que pot proporcionar fins a 100 mA), un BOOST 

amb el commutador integrat els 5 V (TPS6122, que proporciona fins a 125 mA) i un 

BOOST que generarà els 60 V (controlador LM3478). 

Pel que fa al disseny de la bomba de càrrega (no requereix inductors) que genera els 

3.3 V, és un disseny especificat a la fitxa d’especificacions del component. 

Els dissenys dels BOOSTs a 5 V i 60 V s’han realitzat amb l’ajuda d’una aplicació 

(WEBENCH® Design Center) que proporciona el fabricant. No obstant, l’ús dels 

dissenys generats per l’aplicació ha estat revisada i modificada pertinentment cas per 

tal d’ajustar paràmetres com ara valors de les inductàncies, resistències i capacitats per 

tal de: 

Modificar la freqüència de commutació per a que no sobrepassi els 500 kHz (procurant 

que es trobi aproximadament una dècada per sota de la freqüència del transductor a 5 

MHz). 

Ajustar els temps transitoris per fer-los més ràpids (reduint el valor de les capacitats, a 

canvi d’augmentar una mica els rissats). 

Incloure-hi prestacions d’encesa i aturada dels components per a una millor gestió dels 

consums (mitjançant transistors). 

A l’apartat de resultats s’hi mostren els valors de consums.  

A l’Annex I es poden consultar els “datasheets” dels components i l’esquemàtic de la 

PCB. A l’Annex X s’hi pot consultar també l’esquemàtic. 

3.8. Placa de circuit imprès (PCB) 

Tots els circuits es troben 

en una PCB, dissenyada 

expressament per a 

l’aparell. La PCB té unes 

dimensions de 

90x130x1.6 mm, de fibra 

de vidre (FR4), 2 capes, 

amb màscara anti soldant 

(verda), metal·litzada, el 

gruix de coure és de 35 

µm, la separació entre 

pistes mínima és de 0.2 

mm i el diàmetre de forat 

mínim de 0.5 mm. Els 

components són 

superficials i han estat 

muntats manualment al 

laboratori on s’ha desenvolupat el projecte. Se’n pot consultar més informació a l’Annex 

V, a l’Annex I i a l’Annex X .  

Fig. 20: PCB per davant i darrere, sense els components muntats 
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Fig. 21: PCB amb els components muntats 

3.9. Connector i capsa 

El transductor D7910 d’OLYMPUS que empra l’aparell consta d’un connector que no és 

estàndard. Per aquest motiu, ja que només es disposa d’una part de la connexió i que 

l’altra no es pot aconseguir al mercat, s’ha hagut de dissenyar a partir del connector del 

transductor, la part que mancava. Per fer-ho, s’han agafat les mesures i se n’ha extret 

un negatiu. A aquest negatiu s’hi han afegit els elements que permetin el muntatge a la 

PCB. Finalment, s’ha imprès el connector mitjançant una impressora 3D, amb plàstic 

ABS.  

Amb l’objectiu de tenir un prototip més resistent, que amagui la placa i les parts més 

fràgils, i que tingui una millor estètica, aquest està dotat d’una capsa, dissenyada 

expressament per al cas, impresa amb impressora 3D. Els quatre botons amb els quals 

interactua l’usuari també han estat dissenyats i impresos de la mateixa manera. La caixa 

inclou un compartiment per a les piles que es pot obrir mitjançant un tornavís.  

Les mesures de la capsa són 132x92x34 mm. 

El programari emprat per al disseny de les peces ha estat l’OpenSCAD. 

Es pot trobar més informació sobre el connector i la capsa a l’Annex VII i a l’Annex I. 
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Fig. 22: Mesurador amb la capsa i el connector muntats 

 

Fig. 23: Imatge del dispositiu amb peces de diferents materials per a assajar 
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4. Resultats 

Un cop s’han donat per acabades les tasques de proves i ajustaments en el dispositiu, 

s’ha procedit a realitzar un seguit de mesures, en diferents materials i espessors. La 

resolució obtinguda és de 0.01 mm. 

MATERIAL VELOCITAT 
[m/s] 

GRUIX REAL 
[mm] 

GRUIX CALCULAT 
OSCIL·LOSCOPI 

[mm] 

GRUIX CALCULAT 
µC [mm] 

ERROR 
[mm]  

ALUMINI 6380 19,47 19,5 19,97 +0,5 

PEEK 2570 20 20,00 20,05 +0,05 

PVDF            2350 20,03 0 0 -20,03 

PVC 2390 20,08 20,10 20,17 +0,09 

POLICARBONAT    2265 20,01 0 0 -20,01 

PP            2270 20,02 0 0 -20,02 

ACER 5880 2 2,00 2,41 +0,41 

ALUMINI 6380 10,79 10,50 10,78 -0,01 

ALUMINI 6380 30,11 30,00 30,18 +0,07 

COURE 5010 0,87 0 0 -0,87 

ALUMINI 6380 20,23 20,1 20,48 +0,25 

ACER 
INOXIDABLE 

5790 2 2,08 2,26 +0,26 

PVC 2390 13,98  14,12 +0,14 

PVC 2390 4,32  4,33 +0,01 
Taula 2: Resultats d'espessor per a diferents materials 

Com es pot veure a la taula, en peces de cert gruix i de materials com els plàstics més 

atenuants (Policarbonat, PP...), no s’obté mesura ja que l’ultrasò es veu massa atenuat 

i, per tant, no es detecta cap rebot. L’obtenció de mesura es veurà limitada per l’espessor 

d’aquests materials. El valor d’error que es mostra a la taula correspon a la diferència 

entre el gruix calculat amb el microcontrolador i el gruix real del material. 

Un altre fenomen peculiar passa en materials que tenen poc espessor i una alta velocitat 

de propagació del so. Es pot veure a la taula com en el coure (una làmina molt prima), 

el dispositiu no és capaç de determinar l’espessor que té.  

No obstant, en la resta de mesures realitzades, es pot observar que s’ajusten als 

objectius plantejats ja que el màxim error que hi apareix és de 0.5 mm. Per a que la 

realització de les mesures sigui precisa, és imprescindible emprar gel acoblant i que la 

superfície sigui plana, per poder garantir un bon contacte entre el transductor i el 

material. En determinades proves que s’han realitzat, el dispositiu ha mostrat un mal 

comportament en canonades de poc diàmetre. Això és degut a que la curvatura provoca 

que l’energia no es transmeti bé i, degut a l’algoritme emprat, el rebot que es rep no té 

la suficient amplitud com per a ser detectat pel comparador. A més, es recomana que el 

transductor es col·loqui de la següent forma en canonades: 

 

Fig. 24: Barrera del so perpendicular a la alineació de l’eix central del tub.  
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A l’Annex III s’hi pot trobar una taula amb diferents velocitats de materials. 

Pel que fa al consum energètic que té el dispositiu, s’obtenen les següents dades quan 

s’alimenta a 2.7 V: 

- Consum mesurant: 196 mA 

- Consum en menú: 60 mA 

- Consum en espera 28 mA 

- Consum il·luminació pantalla: 2.3 mA/% (amb una il·luminació del 10 % 

consumeix 23 mA, mentre que al 100% 229 mA) 

Amb això i amb les dades que aporta la Fig. 19, se’n pot determinar el número d’hores 

que pot estar en funcionament el dispositiu: 

- Mesurant: 7 h. 

- Mostrant el menú 55 h. 

- En espera: 160 h.  
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5. Pressupost 

El cost de material utilitzat en el primer prototip és el següent: 

De la PCB és de 196.62 €, al que cal sumar-li els costs de components. 

Dels components muntats, destaquen els següents degut al seu cost i funcionalitat: 

- Amplificador de guany variable (VGA): 15.59 € 

- Pantalla + Il·luminació: 24.68 + 25.76 = 50.44 € 

- Microcontrolador PIC32: 14.16 € 

- Amplificadors operacionals: 1.74 + 2.55 = 4.29 € 

- La resta de components tenen un cost de 28 € 

La llista completa dels components comprats i el pressupost sencer de fabricació de la 

PCB es pot trobar a l’Annex IV. 

Per tant, en total, la PCB amb components del prototip té un cost de 311.62 €. 

El transductor comercial d’OLYMPUS D7190 té un cost de 333 €. 

El cost de material de les impressions 3D (ABS) és de 300 g x 20 €/kg = 6 €, al que cal 

sumar el desgast de la impressora, ja que va estar en funcionament 23 hores. 

El total d’hores dedicades es pot aproximar per 24 ECTS x 25-30 hores/ECTS, que  

suma un total de 660 hores. Ara bé, d’aquest temps dedicat, tenint en compte que el 

projecte comença des de zero, hi ha hores que es comptarien com si també formessin 

part d’altres projectes o hores de formació (en són exemples les hores dedicades a la 

generació de llibreries, instal·lació de software, aprenentatge del microcontrolador, 

cerca de components...). El nombre d’hores dedicades a la formació es consideren que 

representen un 40% del total. 

Així, si el preu per hora d’un enginyer júnior és de 8 €/h, el cost humà suma 5280 €.  

El cost del programari que s’ha emprat, aquest preu seria compartit amb altres projectes. 

Malgrat que hi ha un bon nombre de programes gratuïts, els de llicència de pagament 

són: Microsoft Office, Altium Designer 12, OrCAD PSpice i MATLAB®.  

Donat que el programari està adquirit per la universitat, que existeixen convenis i que el 

programari dura uns 7 anys abans no es queda obsolet, no se’n sap el preu exacte, però 

es quantifica en 1000 €. 

Mancaria sumar al pressupost el cost per desgast de material i eines del laboratori 

(mobiliari, ordinador, pantalla, oscil·loscopis, fonts d’alimentació, soldadors, connector i 

depurador...). 

Per tant, la suma total del cost del projecte seria de:  

312 + 333 + 6 + 5280 + 1000 + desgast = 6931 € + desgast 
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6. Conclusions i desenvolupament futur  

6.1. Assoliments aconseguits 

En aquest projecte s’han aconseguit els objectius previstos donat que s’ha dissenyat un 

dispositiu capaç de mesurar espessors de paret en canonades metàl·liques i plàstiques 

mitjançant ultrasons. Les especificacions de l’aparell també han complert les 

expectatives donat que és portàtil (es pot emprar amb una mà), disposa d’autonomia de 

bateria suficient, la pantalla LCD és visible en la foscor i a més, el dispositiu sencer està 

integrat en una capsa impresa en 3D. 

6.2. Contribució a la formació 

Malgrat que aquest projecte ha format part d’un TFG, penso que realment m’ha estat 

molt útil per el plantejament que se l’hi ha donat i la forma amb la que s’ha treballat, 

s’acosta molt al que seria un projecte real. Per aconseguir-ho, ha estat necessari passar 

per les etapes de concepció, disseny i implementació. Per tant, a títol personal, m’ha 

proporcionat una visió molt sencera sobre el desenvolupament d’un projecte, 

especialment sobre la situació de partida d’un producte que es vol llençar al mercat, i 

que s’ha de crear des de zero fins a tenir un prototip funcional. Així, s’ha hagut de fer 

recerca sobre els productes ja existents i extreure’n conclusions per poder fer-ne un de 

propi.  

Si en aquest instant es decidís començar de nou, el temps emprat es veuria 

dràsticament reduït i segurament; certes decisions que es varen prendre i que dugueren 

problemes difícils de resoldre, ara es prendrien diferents o bé es resoldrien molt més 

ràpid. En resum, ara es tindria una forma completament diferent de treballar ja que es 

disposa d’experiència prèvia, es coneixen els problemes més probables que poden sortir 

i es pot anticipar-se a ells. 

Gràcies a aquest projecte s’ha pogut adquirir experiència en la programació de 

microcontroladors PIC, en el disseny de PCB i tècniques per al muntatge de PCB, 

disseny i impressió de peces en 3D. 

6.3. Dificultats  

Durant el projecte han aparegut un bon grapat de dificultats i imprevistos que han 

provocat desviacions, com ja s’ha mencionat en el corresponent apartat. Les 

complicacions sorgides s’han resolt ja que en efecte, el dispositiu és funcional, però és 

cert que han provocat algunes mancances pel que fa a la fiabilitat de les mesures donat 

que el mètode inicial era millor que el que s’executa actualment. 

6.4. Pressupost 

Tot i que el la suma del pressupost és elevada, sobretot pel nombre d’hores dedicades, 

els costos dels components i de fabricació de la PCB són també molt elevats. S’obtenen 

aquests preus degut a que es tracta d’un prototip. Com es mencionava en el segon 

capítol, en el mercat es poden trobar aparells per preus ridículs. Per exemple, en la 

fabricació de PCB, existeix un cost fixe força elevat sigui quin sigui el nombre d’unitats. 

En la comanda de components, també s’apliquen descomptes pel fet que se n’agafin 

quantitats elevades. El temps dedicat al muntatge dels components també fou llarg, es 

podria reduir fent aquest muntatge amb l’ajuda de procediments automatitzats.  
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Cal mencionar que hi ha components que destaquen pel seu elevat preu (la pantalla 

sobretot) i caldria plantejar-ne la substitució per altres de més econòmics. 

6.5. Propostes per a futurs dissenys 

Encara que el projecte es considera acabat en tant que ha complert amb el que es 

plantejava, és cert que no està exempt de millores i que el que s’ha realitzat no deixa de 

ser un primer prototip. Per tant, si es volgués donar un pas més i treure el producte a 

fora d’un laboratori, seria necessària la realització d’un nou prototip millorat.  

Per començar, caldria canviar el microcontrolador emprat en l’actual prototip i substituir-

lo per un altre que fos capaç de dur les funcionalitats correctament. Pel que fa al 

funcionament de l’aparell, mancaria optimitzar millor la gestió de l’energia per tal 

d’augmentar més l’autonomia i el rendiment que actualment presenta. La interfície 

d’usuari també seria millorable ja que al tractar-se d’un prototip més avançat i que la 

part de hardware estaria més provada, es podria optimitzar millor l’espai emprat en la 

PCB, posant, per exemple la pantalla LCD a la cara oposada de la que es troben la 

majoria de components, reduint molt l’àrea que té actualment la placa.  

També fóra bo incorporar en el dispositiu una connexió USB que permetés connectar 

ràpidament l’aparell amb un ordinador per bolcar-hi informació sobre les mesures i 

realitzar-hi tasques de manteniment. A més, si en comptes d’alimentar-se amb piles, ho 

fes amb bateries, el volum del dispositiu es reduiria molt. A més, el port USB es podria 

emprar com a port d’alimentació per a la càrrega de les bateries.  

Pel que fa a la capsa, es podria pensar en una de més estètica i que, donat l’entorn 

industrial en el que està pensat per treballar el dispositiu, disposés de més robustesa i 

resistència a la humitat, pols...  
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Annex I: Fitxers comprimits 

S’adjunta un fitxer anomenat ANNEXES.zip en el que s’hi pot trobar més informació 

sobre el projecte:  

- Fitxers per a la impressió de 3D de la caixa i el connector i els codis. 

- Codi MATLAB®. 

- Projecte C del Microcontrolador. 

- “Datasheets” dels components de la PCB. 

- Gerbers, projecte i llibreries de la PCB. 

- Fitxers de simulació. 

Per a poder obrir els fitxers és necessari disposar del següent programari: 

- Acrobat Reader DC. 
- OpenSCAD. 
- Cura-BCN3D. 
- MATLAB(R). 
- MPLAB X IDE + Harmony. 
- Altium Designer. 
- OrCAD PSpice. 
- TINA-TI. 
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Annex II: Pla de treball detallat 

Projecte: Mesurador d’espessor per ultrasons WP ref: 1 

Constituent principal: Base teòrica i introducció. Paquet 1 de 8 

Descripció breu: Introducció als ultrasons i als 

assajos no destructius. Familiarització amb les eines 

i el material del laboratori. 

Dates previstes: del 

06/02/2017 al 13/02/2017 

Dates reals: del 06/02/2017 al 

13/02/2017 

Tasca interna T1: Llegir apunts sobre ultrasons i 

assajos no destructius. 

Tasca interna T2: Ús del pulser/receptor, el braç 

robòtic, el transductor i l’oscil·loscopi. Assajos amb 

diferents espessors i materials. 

Tasca interna T3: Implementació i test d’un algoritme 

fet amb MATLAB® per mesurar l’espessor. 

Tasca interna T4: Informe amb els comportaments de 

cada material per saber el guany necessari per a una 

correcta adquisició amb un convertidor d’analògic a 

digital.  

Entregues: 

Un document 

tipus Excel 

amb els 

resultats. 

Dates: 

 

13/02/2017 

 

Projecte: Mesurador d’espessor per ultrasons WP ref: 2 

Constituent principal: Hardware (electrònica de 

condicionament. 

Paquet 2 de 8 

Descripció breu: Selecció i simulació del circuit de 

condicionament. 

Dates previstes: del 

14/02/2017 al 23/02/2017 

Dates reals: del 14/02/2017 al 

22/02/2017 

Tasca interna T1: Cerca de components i realització 

d’una llista. 

Tasca interna T2: Selecció dels components que 

puguin ser millors pel projecte. 

Tasca interna T3: Disseny d’esquemàtics amb els 

components seleccionats. 

Tasca interna T4: Simulació de les diferents 

alternatives de circuit.  

Realitzar els passos de nou si el disseny no funciona 

com s’esperava.  

Entregues: 

Llista amb els 

components 

seleccionats i 

circuit de 

condicionament 

del senyal. 

Dates: 

 

23/02/2017 
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Projecte: Mesurador d’espessor per ultrasons WP ref: 3 

Constituent principal: Hardware (electrònica 

d’excitació) 

Paquet 3 de 8 

Breu descripció: Selecció de l’electrònica per a 

l’excitació del transductor i caracterització del 

transductor. 

Dates previstes: del 

23/02/2017 al 03/03/2017 

Dates reals: del 23/02/2017 al 

24/03/2017 

Tasca interna T1: Caracterització del transductor. 

Tasca interna T2: Cerca de components i realització 

d’una llista. 

Tasca interna T3: Seleccionar aquells que puguin ser 

millors per al projecte. 

Tasca interna T4: Disseny d’esquemàtics amb els 

components seleccionats. 

Tasca interna T5: Simulacions de les diferents 

alternatives de circuit. 

Realitzar els passos de nou si el disseny no funciona 

com s’esperava.  

Entregues: 

Llista amb els 

components 

seleccionats, 

model 

electrònic del 

transductor i 

circuit per a 

excitar-lo. 

Dates: 

 

02/03/2017 

 

Projecte: Mesurador d’espessor per ultrasons WP ref: 4 

Constituent principal: Hardware (alimentacions) Paquet 4 of 8 

Breu descripció: Selecció dels components que 

alimentaran els components del sistema. 

 

Dates previstes: del 

06/03/2017 al 09/03/2017 

Dates reals: del 03/03/2017 al 

09/03/2017 

Tasca interna T1: Cerca de components i realització 

d’una llista. 

Tasca interna T2: Seleccionar els components que 

puguin ser millors per al projecte.  

Tasca interna T3: Disseny d’esquemàtics amb els 

components seleccionats. 

Tasca interna T4: Simulació/comprovació de les 

diferents alternatives. 

Realitzar els passos de nou si els dissenys no 

funcionen com s’esperava.  

Entregues: 

Llista amb els 

components 

seleccionats i 

dissenys. 

Dates: 

 

09/03/2017 
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Projecte: Mesurador d’espessor per ultrasons WP ref: 5 

Constituent principal: Hardware (PCB) Paquet 5 de 8 

Breu descripció: Disseny d’una placa de circuit 

imprès (PCB) on muntar-hi els diferents circuits 

dissenyats i testejar els mateixos. 

Dates previstes: del 

10/03/2017 al 12/05/2017 

Dates reals: del 13/03/2017 al 

15/05/2017 

Tasca interna T1: Disseny de la PCB. 

Tasca interna T2: Muntatge dels components. 

Tasca interna T3: Test. 

Realitzar els passos de nou si els dissenys no 

funcionen com s’esperava.  

Entregues 

Una PCB 

funcional amb 

els 

components 

muntats. 

Dates: 

 

12/05/2017 

 

Projecte: Mesurador d’espessor per ultrasons WP ref: 6 

Constituent principal: Microcontrolador  Paquet 6 de 8 

Breu descripció: Posada en marxa del 

microcontrolador i familiarització amb el mateix. 

Dates previstes: del 

03/05/2017 al 02/06/2017 

Dates reals: del 16/05/2017 al 

28/06/2017 

Tasca interna T1: Aprendre com funciona, com es 

configuren els perifèrics. 

Tasca interna T2: Programar una interfície d’usuari. 

Tasca interna T3: Programar un codi que permeti 

conèixer l’espessor d’un material. 

Entregues: 

Un software 

funcional 

Dates: 

 

28/06/2017 

 

Projecte: Mesurador d’espessor per ultrasons WP ref: 7 

Constituent principal: Prototip funcional Paquet 7 de 8 

Breu descripció: Construcció i proves sobre un 

prototip funcional. 

Dates previstes: del 

15/03/2017 al 19/05/2017 

Dates reals: del15/03/2017 al 

01/08/2017 

Tasca interna T1: Integració del microcontrolador 

amb la resta del circuits 

Entregues: 

 

Dates: 
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Tasca interna T2: Disseny i impressió del connector 

amb el transductor i d’una caixa per a l’aparell. 

Tasca interna T3: Proves i ajustos amb el prototip. 

Realitzar els passos de nou si els dissenys no 

funcionen com s’esperava.  

Un prototip 

completament 

funcional i un 

informe amb 

els resultats 

obtinguts.  

19/05/2017 

 

Projecte: Mesurador d’espessor per ultrasons WP ref: 8 

Constituent principal: Procediments del TFG Paquet 9 of 8 

Breu descripció: Entregues de documents i 

presentació per a l’avaluació del TFG. 

Dates previstes: del 

06/02/2017 al 30/06/2017 

Dates reals: del 18/02/2017 al 

17/10/2017 

 

Tasca interna T1: Project Proposal and Work Plan. 

Tasca interna T2: Project Critical Review. 

Tasca interna T3: Final Report. 

Tasca interna T4: Project defence. 

Entregues: 

T1 

T2 

T3 

T4 

Dates: 

05/03/2017 

07/05/2017 

28/09/2017 

17/10/2017 
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Annex III: Taula amb velocitats de diferents materials 

MATERIAL VELOCITAT DE PROPAGACIÓ DEL SO 

[m/s] 

POLIPROPILÈ (PP) 2660 

POLIFLUORUR DE VINILIDÈ (PVDF) 2350 

POLICLORUR DE VINIL (PVC) 2380 

POLIETILÈ (PE) 2430 

PEEK 2570 

ALUMINI 6380 

ACER  5880 

ACER INOXIDABLE 5790 

COURE 5010 

ESTANY 3320 

TITANI 6100 

PLOM 2160 

AIGUA 1480 

Nota: les velocitats de propagació indicades són aproximades i poden variar a la realitat. 
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Annex IV: Pressupost 

Llista sencera de components 

Nom Referència Unitats €/u Preu 

OPA357 SOT23-6  OPA357AIDBVR 1 1,74 1,74 

OPA2357 MSOP-10  OPA2357AIDGSR 1 2,55 2,55 

VCA2617 QFN−32  VCA2617RHBT 1 15,59 15,59 

MD0100N8-G (SIT-89) MD0100N8-G  1 1,21 1,21 

BAV99 BAV99,215  1 0,113 0,113 

MCP1256 (10-Lead DFN) MCP1256-E/UN 1 1,49 1,49 

TPS61222 (SC70 DCK) TPS61222DCKR 1 1,06 1,06 

LM3478 LM3478MMX/NOPB 1 2 2 

EADOGL128W-6  EA DOGL128W-6 1 24,68 24,68 

EA LED68X51-W EA LED68x51-W 1 25,76 25,76 

PIC32MZ2048EFH144 144-Lead LQFP 
(20x20x1.4mm) 

PIC32MZ2048EFH144-
I/PL 1 14,16 14,16 

STPS20M100S  STPS20M100SG-TR 1 2,53 2,53 

BSC265N10LSF G BSC265N10LSFGATMA1 1 0,858 0,858 

DMN55D0UT DMN55D0UT-7 2 0,311 0,622 

Crystal 24 MHz CX3225GA24000D0PTVZ1 1 0,868 0,868 

ZXMN20B28K ZXMN20B28KTC 1 0,66 0,66 

MCP1402 MCP1402T-E/OT 1 0,641 0,641 

Polsadors  (Botons)   5  0 

Porta piles 12BH212A-GR  1 1,24 1,24 

Connector cap al transductor   1  0 

Connector alimentació   1  0 

Jumpers   7 0 0 

L 220uH (3.3 Ohm, 0.24 A) B82462A4224K 1 1,13 1,13 

6.8uH (0.52 A, 0.19 Ohms) LQH3NPN6R8MJ0L 1 0,415 0,415 

10nF 12065C103KAT2A 1 0,094 0,094 

10nF VJ1206Y103MXJPW1BC 2 0,094 0,188 

10pF VJ1206A100JXJCW1BC 7 0,094 0,658 

100nF VJ1206Y104KXJPW1BC 27 0,094 2,538 

2,2uF VJ1206V225MXJTW1BC 1 0,094 0,094 

4,7nF VJ1206Y472KXJCW1BC 1 0,094 0,094 

1uF VJ1206Y105MXJTW1BC 14 0,094 1,316 
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10uF 100V 2220 22201C106MAT2A 1 2,17 2,17 

10uF CC1206ZKY5V7BB106 4 0,207 0,828 

22uF CC1206MKX5R7BB226 1 0,377 0,377 

150uF EEV-FK2A151M 1 2,14 2,14 

1n 12062A102KAT2A 1 0,094 0,094 

270pF 12062A271JAT2A 1 0,358 0,358 

Condensadors Oscil·lador 8pF GRM1885C1H8R0DA01D 2 0,094 0,188 

22nF 12062C223KAZ2A 1 0,141 0,141 

47nF 12062C473KAT4A 1 0,17 0,17 

12k CRCW120612K0FKEA 1 0,094 0,094 

1k CRCW12061K00FKEA 4 0,094 0,376 

8,2k CRCW12068K20FKEA 4 0,094 0,376 

9,1k CRCW12069K10FKEA 2 0,094 0,188 

18k CRCW120618K0FKEA 2 0,094 0,188 

2,2k CRCW12062K20FKEA 2 0,094 0,188 

33k CRCW120633K0FKEA 2 0,094 0,188 

10k CRCW060310K0FKEA 9 0,094 0,846 

Rsense 0,22 RL73K2BR22JTD 1 0,105 0,105 

100 CRCW1206100RFKEA 1 0,094 0,094 

150 CRCW1206150RFKEA 2 0,094 0,188 

100k CRCW1206100KFKEA 3 0,094 0,282 

470k CRCW1206470KFKEA 1 0,094 0,094 

26,7k CRCW120626K7FKEA 1 0,094 0,094 

39 CRCW120639R0FKEA 3 0,094 0,282 

4,22M CRCW12064M22FKEA 1 0,094 0,094 

47 CRCW120647R0JNEA 3 0,094 0,282 

470 CRCW1206470RFKEA 2 0,094 0,188 

3,3 CRCW12063R30FKEA 1 0,094 0,094 

Connector debugger i programació  1  0 

PICkit 3 PG164130  0 47,02 0 

Total     115,01 
Taula 3: Llista dels components emprats 
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Pressupost PCB 
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Annex V: PCB 

 

Fig. 25: Disseny de la cara frontal 
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Fig. 26: Disseny de la cara de fons 
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Fig. 27:PCB amb els components muntats 

Durant el disseny dels diversos circuits que composen l’aparell, s’ha de tenir em compte 

que les interconnexions que hi ha entre ells, les dimensions i forma de tots els 

components, han de configurar un circuit que es pugui construir a la pràctica, soldar i 

que eviti mals funcionaments. 

Aquest aparell, pel tipus de components que conté, requereix d’una placa de circuit 

imprès per a que pugui ser implementat. Com que es tracta d’un aparell que ha de ser 

portàtil, convé que aquesta placa sigui força reduïda i, per tant, els components seran 

de tipus SMD. Malgrat que ha de ser reduïda, no s’ha d’oblidar que es tracta d’un prototip 

i que, per tant, s’ha de contemplar la inclusió d’elements i disposicions per a poder 

provar-lo i poder diagnosticar possibles errades o mal funcionaments amb certa facilitat 

i rapidesa. Alguns d’aquests elements o disposicions són, per exemple, la inclusió de 

diversos jumpers que facilitin, en cas de falla dels elevadors de tensió, es pugui seguir 

alimentant la placa externament; la inclusió de vies en determinades pistes per poder 

observar amb l’oscil·loscopi els senyals que presenten, o forçar-ne i la col·locació de 

tots els components en una mateixa cara per poder treballar més còmodament durant 

les proves. També s’hi inclouen forats per a que la placa tingui alces i es pugui manipular 

millor. 

El disseny de la placa també té en compte el lloc on han d’anar els botons, la pantalla i 

el connector amb el transductor per tal que l’aparell pugui tenir una bona ergonomia i 
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pugui ser emprat amb una mà que subjecti el transductor al material i l’altra que manegi 

l’aparell en sí.  

Degut a que els pins del microcontrolador i d’algun amplificador, es troben molt junts, 

així com l’elevat nombre de vies que conté la placa, s’afegeix complexitat a la 

construcció de la placa i fa impracticable que sigui feta a la pròpia universitat. Donat que 

ha de ser construïda per una empresa aliena, especialitzada en aquest tipus de plaques 

(2CISA), aquesta podrà ser de millor qualitat i s’ha aprofitat per afegir-hi un seguit de 

millores com la màscara anti-soldant, serigrafia per als components i metal·lització a les 

vies. Tot plegat, aquestes millores serveixen tant per facilitar el procés de muntatge dels 

components a la placa, com per protecció contra òxid i pols de la mateixa i millora de 

l’estètica.  

Pel que fa al muntatge dels components a la placa, l’objectiu és que es pugui muntar al 

laboratori amb els soldadors i eines que disposa (soldador de punta fina, microscopi, 

pinces, aire calent...), manualment. Per tant, les dimensions dels components SMD no 

poden ser excessivament petites ja que ho faria dificultós sinó impracticable. Les 

dimensions de la majoria de components passius són 1206, encara que alguns siguin 

una mica més petits o grans, per qüestions de disponibilitat dels components, o per 

motius de millor funcionament.  
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Annex VI: Codi MATLAB® per al càlcul d’espessor 

function [ correlation ] = correlacionFFT( cext, cint ) 

cextFFT = fft(cint); 

cintFFT = conj(fft(cext)); 

sumFFTs = cextFFT.*cintFFT; 

invFFT = ifft(sumFFTs); 

correlation = invFFT; 

plot(correlation) 

end 

 

function [tiempo, espesor] = separaVectors(traza, cmaterial) 

tadq = traza(2) - traza(1); 

longitud = length(traza); 

mitad = floor(longitud/2); 

cext = traza(1:mitad,2); 

cint = -1.*traza(mitad+1:longitud,2); 

%correlacion = xcorr(cint,cext); 

correlacion = correlacionFFT(cext,cint); 

maxcorr = find(correlacion == max(max(correlacion))); 

desplazamiento = maxcorr-mitad; 

tiempo = desplazamiento*tadq+(traza(mitad+1)-traza(1)); 

espesor = tiempo/2*cmaterial 

end 
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Annex VII: Connector per al transductor i capsa 

Connector per al transductor D7910 i codi de disseny en OpenSCAD 

 

 

 

//Codi del connector per a transductor D7910 
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difference() { 

    cube([14.12,24.23,10.1]); 

    translate([4.42+1,24.23/2,-0.1]){ 

        cylinder(10.3,1.3,1.3,$fn=50);  //pin centre 

    } for(i=[18.99,5.24]) { 

        translate([4+2.5,i,10.1-8.1]){ 

            cylinder(8.2,2.85,2.85,$fn=50); //cilindre exterior 

        } translate([4+2.5,i,-0.1]){ 

            cylinder(3.2,0.5,0.5,$fn=50); //pin 

        } translate([3.4,i-3.5,-0.1]){ 

            cube([1.6,7,9.2]); //placa metàl·lica 

    }} //for(i=[2.25,24.23/2,24.23-2.25]) { //Bisos 

       //for(j=[1.75,14.12-1.75]){  

        //translate([j,i,-0.1]){ 

        //    cylinder(9.8,1.1,1.1,$fn=50);  

//}}} 

} 

for(i=[18.99,5.24]) { 

    difference(){ 

        translate([4+2.5,i, 10.1-8.12]){ 

            cylinder(7.32,1.45,1.45,$fn=50);//cilindre interior  

        } translate([4+2.5,i,7.3]){ 

            cylinder(3.1,1.1,1.1,$fn=50); //recolze  

        } translate([4+2.5,i, 10.1-8.11]){ 

            cylinder(7,0.9,0.9,$fn=50); //interior pin 

        } translate([4+2.5,i,-0.1]){ 

            cylinder(3.2,0.5,0.5,$fn=50); 

}}} 

difference(){ 

    translate([0,24.22,0]){ 

        cube([5,5.01,5]); 

    } translate([-1,24.23+2.5,2.5]){ 

        rotate([0,90,0]){ 

        cylinder(9,1.1,1.1, $fn=50); 

}}} 

difference(){ 

    translate([0,-4.99,0]){ 

        cube([5,5.01,5]); 

    } translate([-1,-2.5,2.5]){ 

        rotate([0,90,0]){ 
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        cylinder(9,1.1,1.1, $fn=50); 

}}} 

Codi de disseny de la capsa en OpenSCAD 

 

//Codi de la capsa 

grosor = 4; 

redondeo = 2; 

tol= 0.2; 

//Part de baix  

union() { 

difference() { 

    cube([2*grosor+87.93+tol,2*grosor+127.76+tol,22]);//Exterior 

    union() { //Matar les vores 

        difference() { 

            union() { 

                //origen 

                cube([redondeo,2*grosor+127.77-

redondeo+tol,redondeo]); //y 

                cube([2*grosor+87.94+tol-

redondeo,redondeo,redondeo]);//x 

                cube([redondeo,redondeo,22+1]); //z 

                //dreta, baix 

                translate([2*grosor+87.93+tol-redondeo,0,0]) { 

                    cube([redondeo,2*grosor+127.76-

redondeo+tol,redondeo]); 

                    cube([redondeo,redondeo,22+1]); 

                }//dalt, esquerra 

                translate([0,2*grosor+127.76-redondeo+tol,0]) { 
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                    cube([2*grosor+87.93-

redondeo+tol,redondeo,redondeo]); 

                    cube([redondeo,redondeo,22+1]); 

                } 

                //dalt, dreta 

                translate([2*grosor+87.93+tol-redondeo, 

2*grosor+127.76+tol-redondeo,0]) 

                    cube([redondeo,redondeo,22+1]); 

            } 

            union() { 

                //origen 

                translate([redondeo,redondeo,redondeo]) { 

                    sphere(redondeo,$fn=50); 

                    cylinder(22+1,redondeo,redondeo, $fn=50); 

                    rotate([-90,0,0]) 

                        cylinder(2*grosor+127.76-

2*redondeo+tol,redondeo,redondeo,$fn=50); 

                    rotate([0,90,0]) 

                        cylinder(2*grosor+87.93+tol-

2*redondeo,redondeo,redondeo,$fn=50); 

                }//esquerra 

                translate([2*grosor+87.93+tol-

redondeo,redondeo,redondeo]) { 

                    sphere(redondeo,$fn=50); 

                    cylinder(22+1,redondeo,redondeo, $fn=50); 

                    rotate([-90,0,0]) 

                        cylinder(2*grosor+127.76-

2*redondeo+tol,redondeo,redondeo,$fn=50); 

                } //dalt, esquerra 

                translate([2*grosor+87.93+tol-redondeo, 

2*grosor+127.76+tol-redondeo,redondeo]) { 

                    sphere(redondeo,$fn=50); 

                    cylinder(22+1,redondeo,redondeo, $fn=50);   

                } //dalt, dreta 

                translate([redondeo,2*grosor+127.76-

redondeo+tol,redondeo]) { 

                    sphere(redondeo,$fn=50); 

                    cylinder(22+1,redondeo,redondeo, $fn=50); 

                    rotate([0,90,0]) 

                        cylinder(2*grosor+87.93-

2*redondeo+tol,redondeo,redondeo,$fn=50); 

    }}}} 

    //Cara interior 
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    translate([grosor-tol/2,grosor-tol/2,grosor]) 

        cube([87.93+tol,127.76+tol,22+1-grosor]); 

    //Encaix 

    translate([grosor/2-tol/2,grosor/2-tol/2,22-2]) 

        cube([grosor+87.93+tol,127.76+tol+grosor,3]); 

    //Forats bisos 

    for(i=[grosor+2.51+1.5+tol/2,grosor+87.93-2.51-1.5+tol/2]) { 

        for(j=[grosor+2.67+1.5+tol/2, grosor+127.76-2.67-1.5+tol/2]) { 

            translate([i,j,-1]) 

                cylinder(3,3.2,3.2,$fn=50); 

            translate([i,j,-1]) 

                cylinder(5.1,1.7,1.7,$fn=50); 

    }} 

    //Forat portapiles 

    translate([grosor+87.93/2-60/2+tol/2-1-2.5,15-1-2.5,-1]) 

        cube([62+5,35+5,3]); 

    translate([grosor+87.93/2-60/2+tol/2-2.5,15-2.5,2]) 

        cube([60+5,33+5,2]); 

    //Forats Pestanyes 

    translate([grosor+87.93/2-62/2+tol/2+3.9,47+2.5,1])  

        cube([4.2,10,1.1]); 

    translate([grosor+87.93/2-62/2+tol/2+3.9+50,47+2.5,1])  

        cube([4.2,10,1.1]); 

    //Bis portapiles 

    translate([grosor+87.93/2+tol/2-5,10.5-1.5,-1]) { 

        translate([-0.1,0,0]) 

            cube([10+0.2,5,3]); 

        translate([5,0.5,0]) { 

            cylinder(3,5.1,5.1,$fn=50); 

            cylinder(10,1.5,1.5,$fn=50); 

}}} 

//Guies bisos 

for(i=[grosor+2.51+1.5+tol/2,grosor+87.93-2.51-1.5+tol/2]) { 

    for(j=[grosor+2.67+1.5+tol/2, grosor+127.76-2.67-1.5+tol/2]) { 

        difference() {  

            translate([i,j,4]) 

                cylinder(16.2,5,3,$fn=50); 

            translate([i,j,4]) 

                cylinder(16.3,1.7,1.7,$fn=50); 

}}} 
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//Caixa portapiles 

difference() { union() { 

    translate([grosor+87.93/2-60/2+tol/2-2-2.5,15-2-2.5,4]) 

        cube([64+5,37+5,16.1]); 

    translate([grosor+87.93/2+tol/2-5,15-7-2.5,4])  

        cube([10,7,16.1]); 

    } 

    translate([grosor+87.93/2-60/2+tol/2-2.5,15-2.5,3]) 

        cube([60+5,33+5,15.6]); 

    //Agujero cables 

    translate([grosor+87.93/2-60/2+tol/2-2.1-2.5,37/2+15-2-2,7])  

        cube([6,4,15]); 

    //Tornillo 

    translate([grosor+87.93/2+tol/2,15-4-1.5,0]) 

        cylinder(22,1.5,1.5,$fn=50); 

    //Pestañas 

    translate([grosor+87.93/2-62/2+tol/2+3.9,47,1])  

        cube([4.2,3,1.1]); 

    translate([grosor+87.93/2-62/2+tol/2+3.9+50,47,1])  

        cube([4.2,3,1.1]); 

}} 

//Tapa portapiles 

rotate([0,0,90]){ 

union() { 

    translate([2.5,-240,0]) { 

        difference() { union() { 

            translate([-2.5,-2.5,0]) 

            cube([61.8+5,34.8+5,1.9]); 

            translate([30.9-5,-2.5-0.1-2.5,0]) { 

                cube([10,5,1.9]); 

                translate([5,1,0]) 

                    cylinder(1.9,5,5,$fn=50); 

            } 

            for(i=[3.95,53.95]) { 

                translate([i,34.8+2.5,0])  

                    cube([4,2,1]);   

            } 

    }  

    translate([30.9,-1.5-0.1-2.5,1]) { 

        cylinder(4,3,3,$fn=50); 
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        translate([0,0,-2]) 

            cylinder(4,1.7,1.7,$fn=50); 

}}}}} 

//Part de dalt 

//translate([197,0,14]){ 

//    rotate([0,180,0]) { 

translate([100,0,0]) { 

    rotate([0,0,0]) { 

union(){ 

    difference() { 

        union() { 

            cube([2*grosor+87.93+tol,2*grosor+127.76+tol,10+4]); 

            //Encaix 

            translate([grosor/2-tol/4,grosor/2-tol/4,-1.9]) 

                

cube([grosor+3/4*tol+87.93,grosor+3/4*tol+127.76,1.9]); 

            //Bisos 

            for(i=[grosor+2.51+1.5+tol/2,grosor+87.93-2.51-1.5+tol/2]) 

{ 

                for(j=[grosor+2.67+1.5+tol/2, grosor+127.76-2.67-

1.5+tol/2]) { 

                    difference() { 

                        translate([i,j,0]) 

                            cylinder(14,5,5,$fn=50); 

        }}}} 

        difference(){ 

        union() { 

            //origen 

            cube([redondeo,redondeo,14]); 

            //baix', esquerra 

            translate([0,0,14-redondeo]) { 

                cube([2*grosor+87.93+tol,redondeo,redondeo]); 

                cube([redondeo,2*grosor+127.76+tol,redondeo]); 

            } 

            //baix', dreta 

            translate([2*grosor+87.93+tol-redondeo,0,14-redondeo]) { 

                cube([redondeo,2*grosor+127.76+tol,redondeo]); 

            }//baix, dreta 

            translate([2*grosor+87.93+tol-redondeo,0,0]) 

                cube([redondeo,redondeo,14]); 

            //dalt,esquerra 
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            translate([0,2*grosor+127.76+tol-redondeo,0]) 

                cube([redondeo,redondeo,14]); 

            //dalt',esquerra 

            translate([0,2*grosor+127.76+tol-redondeo,14-redondeo]) 

                cube([2*grosor+87.93+tol,redondeo,redondeo]); 

            //dalt,dreta 

            translate([grosor*2+87.93+tol-

redondeo,grosor*2+127.76+tol-redondeo,0]) 

                cube([redondeo,redondeo,14]); 

        } 

        union() { 

            //origen 

            translate([redondeo,redondeo,0]) 

                cylinder(14-redondeo,redondeo,redondeo,$fn=50); 

            //origen' 

            translate([redondeo,redondeo,14-redondeo]) { 

                sphere(redondeo,$fn=50); 

                rotate([-90,0,0]) 

                    cylinder(2*grosor+127.76+tol-

2*redondeo,redondeo,redondeo,$fn=50); 

                rotate([0,90,0]) 

                    cylinder(2*grosor+87.93+tol-

2*redondeo,redondeo,redondeo,$fn=50); 

            } 

            //baix,dreta 

            translate([2*grosor+87.93+tol-redondeo,redondeo,0])  

                cylinder(14-redondeo,redondeo,redondeo,$fn=50); 

            //baix',dreta 

            translate([2*grosor+87.93+tol-redondeo,redondeo,14-

redondeo]){ 

                sphere(redondeo,$fn=50); 

                rotate([-90,0,0]) 

                    cylinder(2*grosor+127.76+tol-

2*redondeo,redondeo,redondeo,$fn=50); 

            } 

            //dalt,esquerra 

            translate([redondeo,2*grosor+127.76+tol-redondeo,0]) 

                cylinder(14-redondeo,redondeo,redondeo,$fn=50); 

            //dalt',esquerra 

            translate([redondeo,2*grosor+127.76+tol-redondeo,14-

redondeo]) { 

                sphere(redondeo,$fn=50); 
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                rotate([0,90,0]) 

                    cylinder(2*grosor+87.93+tol-

2*redondeo,redondeo,redondeo,$fn=50); 

            }             

            //dalt',dreta 

            translate([2*grosor+87.93+tol-

redondeo,2*grosor+127.76+tol-redondeo,14-redondeo]) 

                sphere(redondeo,$fn=50);    

            //dalt,dreta 

            translate([grosor+87.93+grosor+tol-

redondeo,grosor+127.76+tol+grosor-redondeo,0]) 

                cylinder(14-redondeo,redondeo,redondeo,$fn=50); 

        }} 

        translate([grosor-tol/2,grosor-tol/2,-2]) //paret interna 

                cube([87.93+tol,127.76+tol,12]); 

        //Forats botons 

        for(y=[9.62-0.15+6.1+0.3,9.62+2*6.1+3.05-

0.15+0.3,0.3+9.62+3*6.1+3.05+2.7-0.15,0.3+9.62+4*6.1+3.05+2.7+2.67-

0.15]) { 

            translate([grosor+1.4-0.15+tol/2,grosor+tol/2+127.76-y,0]) 

{ 

                cube([6.4,6.4,15]); 

        }} 

        //Forat Reset 

        translate([grosor+tol/2+0.5+6.1/2,grosor+tol/2+127.76-

(0.3+9.62+5*6.1+3.05+2.7+2.67-0.15),0]) 

            cylinder(15,0.55,0.55,$fn=50); 

        //Pantalla 

        translate([grosor+tol/2+87.93-9.94-67.87-

0.15,grosor+tol/2+127.76-14.99+0.15-38.59,0]) 

            cube([67.87+0.3,0.3+38.59,15]); 

        //Connector 

        translate([2*grosor+tol/2+87.93-10.3-

tol/2,grosor+tol/2+127.76-36.31-34.23,-3]){ 

            //cube([12,34.33+tol/2,3+5.2+2]); 

            translate([0,5.11-tol/2,0]) 

                cube([12,34.33+tol/2-2*5.11+tol/2,20]);    

        } 

        //Forats bisos 

        for(i=[grosor+2.51+1.5+tol/2,grosor+87.93-2.51-1.5+tol/2]) { 

            for(j=[grosor+2.67+1.5+tol/2, grosor+127.76-2.67-

1.5+tol/2]) { 

                translate([i,j,11]) { 

                    cylinder(4,3.1,3.1,$fn=50); 
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                    translate([0,0,-2]) 

                    cylinder(5,1.7,1.7,$fn=50);} 

        }} 

        //Forat Jumper ON/OFF 

        translate([grosor+tol/2+1.31-0.05,grosor+tol/2+13.62-0.05,0]) 

            cube([2.62,5.64,15]);   

    } 

    //Forats bisos 

    for(i=[grosor+2.51+1.5+tol/2,grosor+87.93-2.51-1.5+tol/2]) { 

        for(j=[grosor+2.67+1.5+tol/2, grosor+127.76-2.67-1.5+tol/2]) { 

            translate([i,j,0]) { 

                difference() { 

                    cylinder(10,2.6,5,$fn=50); 

                    translate([0,0,-1]) 

                    cylinder(16,1.7,1.7,$fn=50); 

}}}}} 

//Encaix Pantalla 

    translate([grosor+tol/2+87.93-9.94-67.87-0.15-

2,grosor+tol/2+127.76-14.99+0.15-38.59-2,6.64]) { 

        cube([67.87+0.3+4,0.3+2,7.3]); 

        cube([0.3+2,38.59+4+0.3,7.3]); 

    } translate([grosor+tol/2+87.93-9.94-67.87-0.15-

2,grosor+tol/2+127.76-14.99+0.15,6.64])  

        cube([67.87+0.3+4,0.3+2,7.3]); 

    translate([grosor+tol/2+87.93-9.94-0.15-

2+0.3+2,grosor+tol/2+127.76-14.99+0.15-38.59-2,6.64]) { 

        cube([0.3+2,38.59+4+0.3,7.3]); 

    } 

}} 

//Botons 

for(i=[1,2,3,4]){ 

     

translate([200,50+10*i+15,0]){     

        union(){ 

            cube([7,8,5]); 

            translate([1,1,5]) 

                cube([5.9,5.9,9]); 

            translate([3.95,3.95,14]) { 

                rotate([0,0,i*90]) 

            polyhedron( points = [[-2.7,-2.7,0],[2.7,-2.7,0],[0,2.7,0], 

                      [-2.7,-2.7,1],[2.7,-2.7,1],[0,2.7,1]],  
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                      faces = 

[[0,3,4,1],[0,1,2],[4,5,2,1],[5,3,0,2],[5,4,3]],convexity =10); 

} 

        }}} 
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Annex VIII: Fitxes tècniques dels principals components (Portada) 

Microcontrolador 
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BOOST a 5.5 V 
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BOOST a 60 V 
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BOOST a 3.3 V 

 

  



 

 63 

Pantalla LCD i il·luminació 
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Amplificadors operacionals 
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Amplificador de guany variable 
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Protector d’altes tensions 
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Annex IX: Transductors 

 

Fig. 28: Fitxa tècnica del transductor d’immersió IR-0508-S 



 

 68 

 

Fig. 29: Fitxa tècnica del transductor D7910
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Annex X: Esquemàtics 

Esquemàtic del pulser/receptor OLYMPUS/PANAMETRICS-NDTTM model 5058PR (només pulser) 

 

Fig. 30: Esquemàtic del pulser/receptor model 5058PR (només pulser)  
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Esquemàtics de la PCB 

 

Fig. 31: Esquemàtic de la PCB (sense el µC)
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Fig. 32: Esquemàtic de les connexions del µC 


