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Resum 

En el present document s’expliquen en profunditat els diferents passos seguits a l’hora de 

realitzar les proves experimentals al laboratori. En el segon apartat es mostra l’experimental 

data extreta a partir de les proves amb fluid dels sensors realitzades, així com els gràfics 

obtinguts a partir de les dades esmentades, podent-se comprovar el comportament del 

sensor vers les diferents variables d’incidència als experiments: caiguda de pressió, 

velocitat, avanç del flux, difusió dels reactius… 

L’explicació detallada del comportament dels sensors, la qual es realitza en base als gràfics 

presentats en el present document, es troba a l’apartat 9.2 de la memòria de l’estudi.
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 Protocol seguit en la realització d’un assaig 

A continuació es detallen els passos realitzats a l’hora de realitzar els assajos dels sensors 

de pH, des del seu modelatge 2D fins a la prova de fluid per determinar la viabilitat de la 

seva aplicació: 

 Disseny del sensor de pH 

El substrat de paper del sensor és l’element 

condicionant del nostre sistema, a partir del 

qual s’ha adaptat el mecanisme de 

sincronització. 

El modelatge es du a terme per mitjà del 

programari SolidWorks amb el qual es 

realitzen els croquis dels diferents dissenys. 

Un cop realitzat el disseny del sensor, aquests 

s’exporten a Ansys Fluent amb extensió .igs 

(superfície) per la seva simulació i comprovar 

d’aquesta manera el seu comportament 

davant del sí microfluídic abans de fabricar-

los. 

Els sensors de paper són dispositius de mesura 2DPN (Two Dimensional Porous 

Networks), de manera que tots ells disposen de 3 inlets d’entrada per als fluids, una 

zona d’interdifussió a la seva zona central i una base per on es subjecten al mecanisme 

de sincronització, tal com mostra la il·lustració 1. 

SolidWorks també permet realitzar l’assemblatge del sensor conjuntament amb el 

mecanisme de sincronització per tal de comprovar que es posiciona correctament vers 

els contenidors del dipòsit, on s’hi aboquen els reactius d’assaig, però s’ha de 

considerar en tot moment que el sensor no es comporta com un sòlid rígid i per tant 

les relacions de posició aplicades no són “reals”. També es poden donar algunes 

imperfeccions en els talls làser que influeixen en la geometria final del dispositiu. 

A més, el mecanisme també ha evolucionat al llarg de l’estudi ja que les imprecisions 

i tremolors que generava intrínsecament, de manera que a l’hora de dissenyar el 

sensor, hi ha una sèrie de variables que no es poden tindre en compte sense testejar-

los abans (presència de vinclament a la superfície dels sensors, imperfeccions en el 

tall, vibracions del mecanisme…). 

 

 Simulació del dispositiu a fabricar 

Per tal d’evitar convertir la metodologia de treball en una prova i error constant, s’utilitza 

el software Ansys Fluent com eina de prototipatge per tal de predir el comportament 

del sensor davant del sí microfluídic i d’aquesta manera evitar la fabricació de 

dispositius de mesura innecessaris. 

A causa de la porositat presentada pel substrat de paper emprat (Whatman Nº05), els 

càlculs es realitzen per mitjà de les Equacions de Navier-Stokes (equacions no lineals) 

conjuntament amb la llei de Difusió de Fick (model de càlcul Viscous-Laminar). És 

necessari de la resolució del model per elements finits (divisió del model en petites 

parts) per obtenir resultats pròxims a la realitat a les simulacions. 

Il·lustració 1: Vista en planta del sensor v7 amb 
conductes laterals inclinats 45º, destacant les 
3 zones principals comunes en tots els sensors 

– Font: Autor 
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Per aquest motiu és essencial la realització 

d’un mallat adient per l’obtenció de resultats 

fiables. La il·lustració 2 mostra les condicions 

geomètriques de contorn (Boundary 

Conditions) inserides al codi de resolució CFD 

d’Ansys Fluent per la resolució de les 

equacions. 

Un cop el programa realitza els càlculs 

iteratius (basats en el mallat previ), les 

diferents variables d’estudi (velocitat, caiguda 

de pressió, difusió…) són graficades per tal de 

predir el comportament dels sensors abans de 

fabricar-los (obviant els factors que no s’han 

pogut incloure en el model, intrínsecs al 

sistema de testeig). 

En cas que els resultats obtinguts siguin òptims, es procedeix a la seva fabricació per 

mitjà de tall per làser. 

L’explicació detallada dels passos realitzats en la realització de les simulacions es 

troba al document ANNEX III: PASSOS REALITZATS EN LA SIMULACIÓ DELS 

SENSORS – RESULTATS OBTINGUTS. 

 

 Fabricació dels dispositius de mesura. Tall per làser 

El procés de fabricació dels dispositius s’ha realitzat amb màquina làser, tractant-se 

d’una tècnica de fabricació que ha mostrat gran adaptabilitat ja que permet tallar 

diverses variants geomètriques de manera simultània, permetent obtenir diversos 

dispositius a l’hora de manera ràpida i neta. 

El tallat làser dels dispositius engloba diverses tasques, les quals es detallen a 

continuació: 

 Col·locació dels dispositius a fabricar en disposició circular: 

Després de desar el croquis 2D del dispositiu, 

s’usa l’eina de matriu circular al SolidWorks per 

generar automàticament el croquis de 6 sensors 

per al seu tallat simultani, tal com es mostra a la 

il·lustració 3. La matriu circular s’encercla dins un 

cercle de Ø = 110 mm, el qual és el format en què 

s’ha disposat del paper normalitzat Whatman Nº 

05. 

Es desa l’arxiu com un Part al Solidworks per 

posteriorment inserir-lo a l’assemblatge “de tall”. 

 

  

Il·lustració 2: Condicions geomètriques de 
contorn generades per la realització de les 
simulacions – Font: Autor 

Il·lustració 3: Matriu circular de 6 
sensors v7 amb θ = 45º realitzada 
amb SolidWorks per al tallat 
simultani de 6 sensors– Font: Autor 
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 Creació de l’assemblatge amb plantilla 2D: 

Per la realització dels talls, es crea una plantilla croquisada que serveix de 

referència per situar els cercles de paper Whatman (Ø = 110 mm). La plantilla 

està dissenyada per usar 4 cercles, on a cadascun d’ells es situen 6 croquis de 

sensor. D’aquesta manera, podem realitzar el tall de 24 sensors de paper en un 

temps mínim (30 segons aproximadament), podent tallar sensors de diferents 

dissenys alhora si així es desitja. 

La plantilla utilitzada té les mateixes 

dimensions d’una planxa de fusta 

utilitzada en les sessions de tall al llarg 

de l’estudi, la qual ha permès col·locar 

els cercles de paper a la posició 

correcta de manera repetitiva. 

Un cop generat l’Assembly de la 

plantilla junt amb els diferents cercles 

de sensors que es desitgen tallar, 

mostrada a la il·lustració 4, es genera 

un SolidWorks Drawing1 (plànol) i 

posteriorment, el plànol generat es desa 

com a arxiu .dxf, el qual és l’extensió que 

reconeix el software associat a la 

màquina de tall làser, l’RDWorks V8. 

 

 Col·locació de la planxa de fusta a la taula de tall: 

La plantilla de fusta s’encaixa amb el 

vèrtex superior de la taula de tall de la 

màquina, tal com es mostra a la 

il·lustració 5, la qual cosa ens permet 

situar la posició inicial en el 0,0 de la 

plantilla de fusta (vèrtex superior 

esquerre), i d’aquesta manera 

assegurar que el feix làser talla a la 

zona on es troben els cercles de paper 

Whatman (enganxats amb cinta 

adhesiva a la planxa de fusta per evitar 

el desplaçament del paper), en fer 

coincidir l’origen de la planxa amb la 

posició del capçal làser a l’inici del tall. 

 

  

 
1 És d’elevada importància generar el plànol a escala 1:1, ja que d’aquesta manera es mantenen les 

dimensions importades al software associat a la màquina làser, pel que el tallat es realitza amb les dimensions 
reals dels dispositius de mesura 

Il·lustració 4: Assemblatge de la plantilla de 
fusta croquisada junt amb 4 cercles de sensors 
v7 amb θ = 45º realitzat amb SolidWorks – 
Font: Autor 

Il·lustració 5: Plantilla de fusta utilitzada durant 
els talls làser, la qual s’encaixa amb el vèrtex 
superior esquerre de la bancada per fer 
coincidir l’origen de la planxa amb el del tallat 
làser, programable via software – Font: Autor 
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 Programació del tall làser 

L’RDWorks V8.0 permet separar 

certes arestes d’un cos (sensor), tal 

com s’observa a la il·lustració 6, la 

qual cosa serveix per realitzar el tall a 

diferents velocitats per un únic sensor. 

La zona corresponent a la base s’ha 

tallat de manera general per tots els 

sensors a v = 50  
𝑚𝑚

𝑠
 , mentre que a 

les zones on es produeix la difusió 

dels reactius s’han realitzat talls a 

diferents velocitats per tal de 

comprovar-ne la seva incidència vers la funcionalitat final dels dispositius de 

mesura. 

Els rangs de velocitat més utilitzats han estat de 110 ↔ 160 i 170 ↔ 220 mm/s 

respectivament, tot i que per als últims talls s’ha usat el primer rang de valors 

degut a que per velocitats elevades, la precisió del tall disminuïa. 

Tanmateix, després de realitzar diversos talls dels dispositius de mesura i 

posteriorment testejar-los al laboratori, es comprova com la velocitat de tall no 

és un factor clau en el comportament del dispositiu, tot i que a velocitats elevades 

apareixen tremolors en el tall. 

Pel que fa a la potència de tall, d’acord amb l’experiència s’ha decidit utilitzar en 

els talls una potència del 7 %, suficient per tallar el paper, però sense recremar-

lo (al tallar amb potències superiors, es cremen les bores del sensor, tenint 

incidència en el comportament del fluid durant la seva difusió i en les dimensions 

finals del dispositiu). 

 

 Posicionat del capçal làser. Selecció d’offsets 

Al software de la màquina, podem posicionar el capçal del làser. Tenint de 

referència el vèrtex superior esquerre de la planxa de fusta, es posiciona el 

capçal làser sobre dit vèrtex, essent aquest la coordenada 0,0 del tall làser. 

 

 Realització dels talls 

Un cop s’han realitzat curosament tots els passos descrits anteriorment, podem 

donar l’”ok” a la màquina i que aquesta comenci a realitzar el tall.  

Durant la realització del tall (24 sensors màxim), el qual pot durar uns 30 segons 

aproximadament, és extremadament important que la pantalla protectora de la 

màquina làser estigui totalment abaixada per tal d’evitar qualsevol lesió 

provocada pel feix de llum làser (per iniciar el tall, cal que la porta de protecció 

estigui totalment tancada, si no la màquina no inicia el tall). 

Destacar que, durant la realització dels talls, l’operació es pot cancel·lar en 

qualsevol moment si així es desitja, en cas que el tall no s’estigui efectuant de la 

manera desitjada. 

Il·lustració 6: Configuració de les velocitats de tall 
de 4 cercles de sensors v7 a partir de colors amb 

RDWorks V8.0 – Font: Autor 
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La cancel·lació del tall es pot dur a terme des del propi software de l’ordinador, 

així com des del panell de control de la màquina làser situada a la pròpia bancada 

de la màquina. 

 Retirada i emmagatzematge dels dispositius de mesura 

Un cop realitzats els talls dels sensors,  el capçal làser torna a la seva posició 

inicial i es procedeix a la retirada de la planxa de fusta junt amb els sensors. 

Es retira amb cura la cinta adhesiva per tal de no malmetre cap sensor i amb 

l’ajuda d’unes pinces es separen els cercles de la planxa de fusta (a causa de la 

transmissió de calor que produeix el feix del làser, de vegades els cercles 

s’adhereixen a la fusta), vigilant de no doblegar els sensors de paper. 

Pel seu emmagatzematge s’utilitzen petits sobres (destinats a 

l’emmagatzematge de galgues extensomètriques), els quals ofereixen la 

protecció necessària pels dispositius de mesura. 

 

 Planxat dels dispositius. Planxat en fred 

Abans d’iniciar les proves experimentals al 

laboratori, els sensors s’aplanen per mitjà 

de planxes especialitzades en el planxat de 

paper (planxat en fred). 

La calor afecta les propietats físiques del 

material, pel que s’usen unes planxes 

especialitzades de planxat en fred, 

mostrades a la il·lustració 6, les quals per 

mitjà d’un sistema de bombeig amb aigua 

freda aconsegueixen aplanar els 

dispositius exercint pressió per tota la 

superfície de la planxa (zona ataronjada). 

Si alguns sensors no s’utilitzen, aquests 

s’emmagatzemen al laboratori, dins d’un calaix, per tal de controlar en la mesura 

del possible la humitat a la qual els papers estan exposats (la humitat pot afectar 

a les propietats i dimensions del paper degut a les seves capacitats d’absorció). 

 

 Preparació de les proves experimentals 

 Abocament dels reactius i posicionat del microscopi per la gravació de la prova 

Primerament es col·loca el mecanisme de sincronització sobre la base de 

l’estructura del microscopi DinoLite i es comprova que l’objectiu del microscopi 

capti l’escena on es produirà la difusió en la seva totalitat (es pot canviar la 

posició de l’objectiu del microscopi en cas que sigui necessari). A continuació 

s’aboquen els reactius dins els contenidors del dipòsit. 

L’abocament és important, ja que aquest ha de ser equitatiu per tots 3 

contenidors. Per aquest motiu s’usen micropipetes de dosi controlada, les quals 

ens permeten abocar la mateixa quantitat de fluid als dipòsits. 

Il·lustració 7: Planxes utilitzades per 
l’aplanat dels dispositius de mesura – 
Font: López Martínez  Joan Antoni 
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La dosi final utilitzada ha estat de 60 µl per cadascun d’ells, una quantitat mínima 

que permet abaratir costos (els reactius són de cost elevat), deixant el sensor en 

contacte amb els fluids de manera continuada. Al utilitzar un volum molt petit de 

fluid, la difusió és lenta i progressiva degut a la reducció del valor de les forces 

capil·lars, pel que podem analitzar el comportament del sensor de manera més 

precisa. 

És convenient que els reactius s’aboquin al dipòsit un cop aquests ja s’han 

muntat al mecanisme de sincronització, ja que és preferible no moure’ls en excés 

un cop ja contenen els reactius per tal d’evitar que sobrepassin la superfície dels 

contenidors, provocant la diferència de quantitat entre els dipòsits. 

 

 Col·locació del dispositiu de mesura al mecanisme de sincronització 

La peça mòbil del mecanisme de sincronització disposa d’un encaix lateral per 

tal de poder col·locar el dispositiu de mesura sense malmetre’l. 

Utilitzant pinces de laboratori, s’extreu el sensor que es vulgui assajar del cercle 

de paper Whatman corresponent amb molta cura per tal de no malmetre’l. Amb 

ajuda de les pinces, i subjectant-lo per la base de subjecció (part que no afecta 

la difusió dels reactius), s’insereix lateralment a la peça mòbil del mecanisme, 

encarregada de transmetre el moviment vertical a través del gir del cargol al 

sensor de paper. 

Cal recalcar que el sensor de paper és un dispositiu fàcilment deformable, pel 

que a la mínima que es deformi per la base, aquesta deformació produirà una 

certa curvatura a les aletes d’entrada. Per aquest motiu, la peça mòbil va patir 

varis redissenys fins arribar a la solució final. 

Un cop el sensor està correctament col·locat al mecanisme d’accionament, 

s’encaixa el contrapès amb el cos principal, quedant el sensor de paper 

“empresonat” entre les dues peces per tal d’aplanar-lo i evitar en la mesura del 

possible el vinclament de la seva superfície. 

Per últim, es programa la gravació de l’experiment per mitjà del software 

DinoCapture, amb el qual es realitzen les gravacions de les proves experimentals 

(durada i qualitat de la gravació). 
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 Accionament del mecanisme de sincronització 

Un cop iniciada la gravació de la prova, 

s’acciona de manera manual el cargol de gir, 

el qual genera el moviment vertical de la peça 

mòbil, la qual conté el dispositiu de mesura. 

Gràcies al moviment vertical del dispositiu es 

produeix el contacte entre la superfície del 

substrat i els reactius, el qual es mostra a la 

il·lustració 8. 

 

 

 

 

 Anàlisi del comportament dels dispositius. Comparació amb les simulacions 

Un cop es produeix el contacte entre els fluids i el sensor de paper, la transmissió 

de fluid s’inicia. 

En aquest moment es tracta d’avaluar el comportament del sensor i veure si la 

difusió es dóna per igual als 3 inlets, arribant a l’hora els reactius a la zona 

d’intersecció entre els conductes d’entrada i la zona central del dispositiu, 

problema inicial de l’estudi. 

Posteriorment, en iniciar la difusió entre reactius a la zona central del sensor, es 

comprova de manera aproximada l’amplada de difusió generada entre els 

reactius, així com el color adoptat a la barreja dels líquids. 

Un cop finalitza la prova, filmada en la seva totalitat per mitjà del microscopi (a 1 

fps), s’analitza la velocitat seguida pel front de flux al llarg de la superfície del 

dispositiu, la qual és necessària per l’obtenció de la caiguda de pressió. S’utilitza 

el programari ImageJ per analitzar els colors adoptats a la zona central del 

substrat, el qual es basa en el perfil RGB de les imatges per al seu anàlisi 

(analitza el color dels píxels). 

A més, s’aprofita el perfil RGB per l’anàlisi de l’amplada de difusió a la zona 

central del dispositiu. 

Un cop s’analitzen els resultats de les proves experimentals, aquests es 

comparen amb els obtinguts a través de les simulacions per tal comprovar si 

aquests es corresponen entre sí. 

Les simulacions ens ajuden a determinar si un sensor funcionarà o no 

correctament davant l’experiment a realitzar, ajudant-nos a evitar que la 

metodologia sigui de tipus try & error, però s’ha de considerar en tot moment que 

el programa de prototipatge no és capaç de detectar possibles inconvenients que 

pugui presentar el cos que s’està simulant, com ara el vinclament o les 

imperfeccions del tall làser, però sí que ens permet predir en gran mesura el 

comportament del sensor davant del sí microfluídic. 

El postprocessat amb ImageJ ens dóna la certesa de què el sensor, tot i no ser 

exactament com el disseny realitzat amb SolidWorks, funciona de manera òptima 

i repetitiva, permetent la lectura del color i amplada de difusió adoptats. 

Il·lustració 8: Difusió dels reactius 
generada a través de la superfície dels 
conductes d’entrada per un sensor v7 
amb inclinació dels conductes laterals 
de θ = 60º - Font: Autor 
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 Resultats obtinguts a les proves experimentals 

Les proves experimentals es graven a 1 fps per tal de poder mesurar amb major precisió 

la velocitat a cada instant de la difusió del front de flux, mesurada des de l’extrem dels 

conductes d’entrada fins la intersecció amb la zona central del substrat. A partir del càlcul 

de la velocitat del front, es calcula la caiguda de pressió generada sobre el flux per mitjà de 

l’equació de Darcy. 

A les pàgines següents es mostren el conjunt de dades recopilades a les proves 

experimentals, així com els gràfics realitzats a partir d’aquestes, tant de posició, velocitat i 

caiguda de pressió generada sobre el flux i gràfics de l’amplada de difusió extrets a través 

d’ImageJ. 
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Dades i gràfics realitzats - Sensor A017: Velocitat i caiguda de pressió 

t (sec) x (px) x (mm) dx (mm) v (mm/s) dP (Mpa) x (px) x (mm) dx (mm) v (mm/s) dP (Mpa) x (px) x (mm) dx (mm) v (mm/s) dP (Mpa)

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,40 3,47 3,47 3,47 605,81 218,86 3,56 3,56 3,56 621,52

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,70 4,14 0,67 0,67 117,24 257,68 4,19 0,63 0,32 54,99

3 176,18 2,86 2,86 2,86 500,13 282,72 4,60 0,46 0,46 79,54 279,30 4,54 0,35 0,12 20,37

4 217,95 3,54 0,68 0,68 118,58 297,41 4,84 0,24 0,24 41,70 292,76 4,76 0,22 0,06 9,60

5 238,58 3,88 0,34 0,34 58,56 312,07 5,07 0,24 0,24 41,62 306,05 4,98 0,22 0,04 7,68

6 258,36 4,20 0,32 0,32 56,15 326,69 5,31 0,24 0,24 41,50 316,08 5,14 0,16 0,03 4,66

7 269,67 4,38 0,18 0,18 32,11 334,73 5,44 0,13 0,13 22,82 332,30 5,40 0,26 0,04 6,48

8 284,88 4,63 0,25 0,25 43,18 348,06 5,66 0,22 0,22 37,84 344,69 5,60 0,17 0,02 3,71

9 298,02 4,85 0,21 0,21 37,30 357,37 5,81 0,15 0,15 26,43 359,42 5,84 0,24 0,03 4,66

10 314,02 5,11 0,26 0,26 45,42 361,53 5,88 0,07 0,07 11,81 367,29 5,97 0,13 0,01 2,27

11 321,51 5,23 0,12 0,12 21,26 373,45 6,07 0,19 0,19 33,84 373,83 6,08 0,11 0,01 1,75

12 329,07 5,35 0,12 0,12 21,46 378,73 6,16 0,09 0,09 14,99 384,83 6,26 0,18 0,02 2,62

13 337,61 5,49 0,14 0,14 24,24 386,81 6,29 0,13 0,13 22,94 392,58 6,38 0,12 0,01 1,61

14 351,77 5,72 0,23 0,23 40,20 394,81 6,42 0,13 0,13 22,71 402,27 6,54 0,16 0,01 2,00

15 361,20 5,87 0,15 0,15 26,77 401,44 6,53 0,11 0,11 18,82 407,82 6,63 0,09 0,01 1,05

16 368,78 6,00 0,12 0,12 21,52 408,26 6,64 0,11 0,11 19,36 417,44 6,79 0,16 0,01 1,75

17 375,47 6,11 0,11 0,11 18,99 416,26 6,77 0,13 0,13 22,71 422,89 6,88 0,09 0,01 0,92

18 383,82 6,24 0,14 0,14 23,70 418,77 6,81 0,04 0,04 7,13 425,76 6,92 0,04 0,00 0,39

19 389,41 6,33 0,09 0,09 15,87 426,74 6,94 0,13 0,13 22,62 432,40 7,03 0,11 0,01 1,01

20 397,94 6,47 0,14 0,14 24,21 440,13 7,16 0,22 0,22 38,01 439,93 7,15 0,12 0,01 1,05

21 404,47 6,58 0,11 0,11 18,54 444,13 7,22 0,07 0,07 11,35 442,62 7,20 0,05 0,00 0,42

22 409,22 6,65 0,08 0,08 13,48 448,10 7,29 0,06 0,06 11,27 449,35 7,31 0,11 0,01 0,87

23 418,65 6,81 0,15 0,15 26,77 453,49 7,37 0,09 0,09 15,30 455,89 7,41 0,10 0,00 0,76

24 424,30 6,90 0,09 0,09 16,04 460,38 7,49 0,11 0,11 19,56 460,56 7,49 0,08 0,00 0,58

25 432,83 7,04 0,14 0,14 24,21 462,90 7,53 0,04 0,04 7,15 462,63 7,52 0,03 0,00 0,21

26 437,56 7,11 0,08 0,08 13,43 470,86 7,66 0,13 0,13 22,60 468,18 7,61 0,09 0,00 0,60

27 438,46 7,13 0,01 0,01 2,55 474,79 7,72 0,06 0,06 11,16 474,82 7,72 0,11 0,00 0,71

28 445,11 7,24 0,11 0,11 18,88 478,82 7,79 0,07 0,07 11,44 476,53 7,75 0,03 0,00 0,19

29 450,73 7,33 0,09 0,09 15,95 482,82 7,85 0,07 0,07 11,35 482,26 7,84 0,09 0,00 0,54

30 456,42 7,42 0,09 0,09 16,15 489,64 7,96 0,11 0,11 19,36 486,85 7,92 0,08 0,00 0,47

31 463,08 7,53 0,11 0,11 18,91 492,31 8,00 0,04 0,04 7,58 491,68 7,99 0,07 0,00 0,39

32 465,08 7,56 0,03 0,03 5,68 500,34 8,14 0,13 0,13 22,80 493,75 8,03 0,04 0,00 0,22

33 470,67 7,65 0,09 0,09 15,87 501,55 8,16 0,02 0,02 3,43 497,25 8,09 0,06 0,00 0,32

34 478,21 7,78 0,12 0,12 21,40 506,92 8,24 0,09 0,09 15,24 504,15 8,20 0,11 0,00 0,56

35 479,04 7,79 0,01 0,01 2,36 514,81 8,37 0,13 0,13 22,40 506,84 8,24 0,04 0,00 0,20

36 487,59 7,93 0,14 0,14 24,27 516,11 8,39 0,02 0,02 3,69 514,37 8,36 0,12 0,00 0,58

37 492,44 8,01 0,08 0,08 13,77 522,87 8,50 0,11 0,11 19,19 517,91 8,42 0,06 0,00 0,28

38 498,16 8,10 0,09 0,09 16,24 524,24 8,52 0,02 0,02 3,89 519,22 8,44 0,02 0,00 0,09

39 503,81 8,19 0,09 0,09 16,04 528,20 8,59 0,06 0,06 11,24 522,59 8,50 0,06 0,00 0,27

40 509,47 8,28 0,09 0,09 16,07 530,87 8,63 0,04 0,04 7,58 527,64 8,58 0,08 0,00 0,35

41 511,28 8,31 0,03 0,03 5,14 539,04 8,76 0,13 0,13 23,19 532,23 8,65 0,07 0,00 0,30

42 517,08 8,41 0,09 0,09 16,46 541,53 8,81 0,04 0,04 7,07 535,83 8,71 0,06 0,00 0,25

43 521,10 8,47 0,07 0,07 11,41 546,90 8,89 0,09 0,09 15,24 538,86 8,76 0,05 0,00 0,20

44 524,37 8,53 0,05 0,05 9,28 548,23 8,91 0,02 0,02 3,78 543,61 8,84 0,08 0,00 0,32

45 526,43 8,56 0,03 0,03 5,85 550,90 8,96 0,04 0,04 7,58 547,38 8,90 0,06 0,00 0,23

46 531,24 8,64 0,08 0,08 13,65 554,98 9,02 0,07 0,07 11,58 550,92 8,96 0,06 0,00 0,23

47 533,96 8,68 0,04 0,04 7,72 558,94 9,09 0,06 0,06 11,24 553,93 9,01 0,05 0,00 0,19

48 537,73 8,74 0,06 0,06 10,70 564,23 9,17 0,09 0,09 15,02 559,58 9,10 0,09 0,00 0,33

49 543,53 8,84 0,09 0,09 16,46 565,79 9,20 0,03 0,03 4,43 561,55 9,13 0,03 0,00 0,11

50 544,43 8,85 0,01 0,01 2,55 572,26 9,30 0,11 0,11 18,37 563,43 9,16 0,03 0,00 0,10

51 552,22 8,98 0,13 0,13 22,11 577,64 9,39 0,09 0,09 15,27 568,14 9,24 0,08 0,00 0,27

52 555,99 9,04 0,06 0,06 10,70 578,89 9,41 0,02 0,02 3,55 573,60 9,33 0,09 0,00 0,30

53 563,09 9,16 0,12 0,12 20,16 580,22 9,43 0,02 0,02 3,78 576,62 9,38 0,05 0,00 0,16

54 564,42 9,18 0,02 0,02 3,78 587,50 9,55 0,12 0,12 20,67 578,42 9,41 0,03 0,00 0,10

55 567,12 9,22 0,04 0,04 7,66 589,55 9,59 0,03 0,03 5,82 582,05 9,46 0,05 0,00 0,16

56 574,65 9,34 0,12 0,12 21,38 593,48 9,65 0,06 0,06 11,16 585,82 9,53 0,07 0,00 0,22

57 575,56 9,36 0,01 0,01 2,58 596,29 9,70 0,05 0,05 7,98 589,73 9,59 0,06 0,00 0,18

58 577,25 9,39 0,03 0,03 4,80 598,96 9,74 0,04 0,04 7,58 592,67 9,64 0,06 0,00 0,18

59 577,44 9,39 0,00 0,00 0,54 608,21 9,89 0,15 0,15 26,26 595,46 9,68 0,04 0,00 0,12

60 583,25 9,48 0,09 0,09 16,49 610,88 9,93 0,04 0,04 7,58 601,19 9,78 0,10 0,00 0,29

61 589,81 9,59 0,11 0,11 18,62 613,62 9,98 0,04 0,04 7,78 605,05 9,84 0,06 0,00 0,17

62 593,50 9,65 0,06 0,06 10,48 616,32 10,02 0,04 0,04 7,66 609,71 9,91 0,07 0,00 0,20

63 595,13 9,68 0,03 0,03 4,63 618,99 10,06 0,04 0,04 7,58 613,57 9,98 0,07 0,00 0,19

64 597,26 9,71 0,03 0,03 6,05 622,95 10,13 0,06 0,06 11,24 618,14 10,05 0,07 0,00 0,19

65 602,85 9,80 0,09 0,09 15,87 626,94 10,19 0,06 0,06 11,33 622,60 10,12 0,07 0,00 0,19

66 603,82 9,82 0,02 0,02 2,75 630,90 10,26 0,06 0,06 11,24 624,55 10,16 0,04 0,00 0,11

67 606,39 9,86 0,04 0,04 7,30 632,11 10,28 0,02 0,02 3,43 625,77 10,18 0,02 0,00 0,05

68 609,41 9,91 0,05 0,05 8,57 634,98 10,32 0,05 0,05 8,15 629,62 10,24 0,06 0,00 0,15

69 617,18 10,04 0,13 0,13 22,06 637,53 10,37 0,04 0,04 7,24 632,16 10,28 0,04 0,00 0,10

70 618,14 10,05 0,02 0,02 2,73 642,98 10,45 0,09 0,09 15,47 634,58 10,32 0,04 0,00 0,10

71 620,78 10,09 0,04 0,04 7,49 647,16 10,52 0,07 0,07 11,88 638,14 10,38 0,06 0,00 0,15

72 623,72 10,14 0,05 0,05 8,35 649,83 10,57 0,04 0,04 7,58 639,50 10,40 0,02 0,00 0,05

73 625,46 10,17 0,03 0,03 4,94 652,49 10,61 0,04 0,04 7,55 640,75 10,42 0,02 0,00 0,05

74 630,99 10,26 0,09 0,09 15,70 659,06 10,72 0,11 0,11 18,65 642,49 10,45 0,03 0,00 0,07

75 632,93 10,29 0,03 0,03 5,51 663,20 10,78 0,07 0,07 11,75 643,79 10,47 0,02 0,00 0,05

76 636,70 10,35 0,06 0,06 10,70 665,92 10,83 0,04 0,04 7,72 644,78 10,48 0,02 0,00 0,66

77 638,65 10,38 0,03 0,03 5,54 667,15 10,85 0,02 0,02 3,49 646,57 10,51 0,03 0,01 2,25

78 641,45 10,43 0,05 0,05 7,95 669,76 10,89 0,04 0,04 7,41 648,29 10,54 0,03 0,00 0,20

79 642,30 10,44 0,01 0,01 2,41 673,71 10,95 0,06 0,06 11,21 653,21 10,62 0,08 0,05 9,08

80 644,06 10,47 0,03 0,03 5,00 677,97 11,02 0,07 0,07 12,09 655,75 10,66 0,04 0,04 6,76

Inlet 1 Inlet 2 Inlet 3

Taula 1: Valors de velocitat i caiguda de pressió calculats a partir de la gravació de la prova 
experimental realitzada pel sensor A017 v7 – Font: Autor 
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Il·lustració 9: Posició i velocitat seguida pel front de flux sobre la superfície del conducte d’entrada esquerre del sensor A017 – 
Font: Autor 
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Il·lustració 10: Caiguda de pressió generada sobre el reactiu a través de la superfície del conducte d’entrada esquerre del sensor 
A017 v7 – Font: Autor 
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Il·lustració 11: Tendència seguida per la caiguda de pressió generada sobre el reactiu a través de la zona mitja de la superfície del conducte 
d’entrada esquerre del sensor A017 v7 – Font: Autor 



Treball Final de Grau – Pau Fernández Faya 

- 13 - 

  

Il·lustració 12: Proporcionalitat existent entre la velocitat del front de flux i la caiguda de pressió generada sobre el reactiu pel conducte esquerre del sensor 
A017 v7 – Font: Autor 
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Il·lustració 13: Posició i velocitat seguida pel front de flux sobre la superfície del conducte d’entrada central del sensor A017 – Font: Autor 



Treball Final de Grau – Pau Fernández Faya 

- 15 - 

  

Il·lustració 14: Caiguda de pressió generada sobre el reactiu a través de la superfície del conducte d’entrada central del sensor 
A017 v7 – Font: Autor 
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Il·lustració 15: Tendència seguida per la caiguda de pressió generada sobre el reactiu a través de la zona mitja de la superfície del conducte d’entrada 
central del sensor A017 v7 – Font: Autor 
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Il·lustració 16: Proporcionalitat existent entre la velocitat del front de flux i la caiguda de pressió generada sobre el reactiu pel conducte central del sensor 
A017 v7 – Font: Autor 
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Il·lustració 17: Posició i velocitat seguida pel front de flux sobre la superfície del conducte d’entrada dret del sensor A017 – Font: Autor 
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Il·lustració 18: Caiguda de pressió generada sobre el reactiu a través de la superfície del conducte d’entrada dret del sensor A017 v7 
– Font: Autor 
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Il·lustració 19: Tendència seguida per la caiguda de pressió generada sobre el reactiu a través de la zona mitja de la superfície del conducte d’entrada 
dret del sensor A017 v7 – Font: Autor 
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Il·lustració 20: Proporcionalitat existent entre la velocitat del front de flux i la caiguda de pressió generada sobre el reactiu pel conducte dret del sensor 
A017 v7 – Font: Autor 
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Il·lustració 21: Comparativa de la posició dels fronts de flux i la caiguda de pressió generada sobre els reactius a través dels 3 conductes d’entrada del 
sensor A017 v7 – Font: Autor 
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Dades extretes amb el perfil RGB d’ImageJ i gràfics realitzats – Sensor A017-v7 amb 

conductes laterals inclinats 45º: 

  

Dist (px) Dist (mm) BLAU VERD GROC

0 0,00 113 170 57

10 0,16 128 173 45

20 0,33 135 180 45

30 0,49 135 188 53

40 0,65 121 193 72

50 0,81 90 200 110

60 0,98 40 195 155

70 1,14 22 198 176

80 1,30 17 199 182

90 1,46 9 200 191

100 1,63 6 204 198

110 1,79 9 202 193

120 1,95 8 202 194

130 2,11 9 201 192

140 2,28 8 203 195

150 2,44 5 203 198

160 2,60 9 204 195

170 2,76 5 201 196

180 2,93 5 202 197

190 3,09 8 200 192

200 3,25 9 202 193

210 3,41 6 205 199

220 3,58 7 200 193

230 3,74 28 199 171

240 3,90 51 199 148

250 4,07 88 198 110

260 4,23 119 191 72

270 4,39 130 191 61

280 4,55 133 189 56

290 4,72 136 183 47

300 4,88 122 174 52

313 5,09 118 178 60

Intensitat de color (u. ImageJ )

Taula 2: Dades d’intensitat de color extretes a partir del perfil RGB d’ImageJ per la difusió 
generada a la zona central del sensor A017 v7 – Font: Autor 
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Il·lustració 22: Amplada de difusió generada sobre la zona central del sensor A017 v7 – Font: Autor 
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Dades extretes amb el perfil RGB d’ImageJ i gràfics realitzats – Sensor A019-v7 amb 

conductes laterals inclinats 45º:

Dist (px) Dist (mm) BLAU VERD GROC

0 0,00 116 172 56

10 0,16 131 174 43

20 0,33 134 181 47

30 0,49 134 186 52

40 0,65 119 192 73

50 0,81 85 196 111

60 0,98 38 194 156

70 1,14 14 196 182

80 1,30 9 202 193

90 1,46 7 203 196

100 1,63 6 202 196

110 1,79 9 201 192

120 1,95 9 201 192

130 2,11 8 202 194

140 2,28 8 202 194

150 2,44 6 203 197

160 2,60 9 205 196

170 2,76 10 202 192

180 2,93 8 202 194

190 3,09 6 200 194

200 3,25 7 201 194

210 3,41 10 206 196

220 3,58 11 203 192

230 3,74 28 198 170

240 3,90 59 198 139

250 4,07 93 197 104

260 4,23 122 191 69

270 4,39 132 190 58

280 4,55 135 185 50

290 4,72 131 180 49

300 4,88 119 171 52

309 5,02 118 172 54

Intensitat de color (u. ImageJ )

Taula 3: Dades d’intensitat de color extretes a partir del perfil RGB d’ImageJ per la difusió 
generada a la zona central del sensor A019 v7 – Font: Autor 
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Il·lustració 23: Amplada de difusió generada sobre la zona central del sensor A019 v7 – Font: Autor 
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Comparativa de l’amplada de difusió generada: A017 vs A019: 

 

 

Il·lustració 24: Comparativa de l’amplada de difusió generada a les zones centrals dels sensors A017 i A019 
respectivament – Font: Autor 
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Dades extretes amb el perfil RGB d’ImageJ i gràfics realitzats – Sensor v7 amb 

conductes laterals inclinats 30º: 

Amplada (mm) BLAU GROC VERD

0,00 80 0 80

0,13 120 0 120

0,38 160 0 160

0,50 165 0 165

0,76 170 0 170

1,01 175 0 175

1,26 160 10 170

1,51 108 52 160

1,76 30 120 150

2,01 0 145 145

2,27 0 135 135

2,52 0 140 140

2,77 0 145 145

3,02 0 150 150

3,27 0 150 150

3,52 0 150 150

3,78 0 140 140

4,03 0 138 138

4,28 0 130 130

4,53 10 125 135

4,78 50 87 137

5,03 115 30 145

5,29 125 15 140

5,54 130 10 140

5,79 125 10 135

6,04 100 20 120

Intensitat de color amb 30º d'inclinació (u. ImageJ )

Taula 4: Dades d’intensitat de color extretes a partir del perfil RGB d’ImageJ per la difusió generada a la 

zona central d’un sensor v7 amb conductes d’entrada inclinats 30º - Font: Autor 
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Il·lustració 25: Amplada de difusió generada sobre la zona central d’un sensor v7 amb conductes d’entrada inclinats 30º– Font: Autor 
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Dades extretes amb el perfil RGB d’ImageJ i gràfics realitzats – Sensor v7 amb 

conductes laterals inclinats 60º: 

Amplada (mm) BLAU GROC VERD

0,00 70 0 70

0,13 90 30 120

0,38 130 20 150

0,63 140 20 160

0,88 140 20 160

1,13 140 10 150

1,38 140 10 150

1,64 120 30 150

1,89 80 70 150

2,14 50 100 150

2,39 25 125 150

2,64 10 150 160

2,89 0 150 150

3,15 0 150 150

3,40 10 140 150

3,65 15 130 145

3,90 25 115 140

4,15 40 105 145

4,40 85 60 145

4,66 120 25 145

4,91 135 10 145

5,16 140 5 145

5,41 130 10 140

5,66 115 15 130

5,91 75 25 100

6,04 30 0 30

Intensitat de color amb 60º d'inclinació (u. ImageJ )

Taula 5: Dades d’intensitat de color extretes a partir del perfil RGB d’ImageJ per la difusió generada a la 
zona central d’un sensor v7 amb conductes d’entrada inclinats 60º - Font: Autor 
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Il·lustració 26: Amplada de difusió generada sobre la zona central d’un sensor v7 amb conductes d’entrada inclinats 60º– Font: Autor 
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Dades extretes amb el perfil RGB d’ImageJ i gràfics realitzats – Sensor v7 amb  

conductes laterals inclinats 90º:

Amplada (mm) BLAU GROC VERD

0,00 150 0 150

0,12 190 0 190

0,24 200 0 200

0,48 200 0 200

0,72 210 0 200

0,97 210 0 195

1,21 205 0 190

1,45 195 0 180

1,69 190 0 175

1,93 175 0 175

2,17 140 20 160

2,42 90 60 150

2,66 20 130 150

2,90 0 150 150

3,14 0 150 150

3,38 0 150 150

3,62 10 140 150

3,87 50 90 140

4,11 100 45 145

4,35 135 15 150

4,59 147 3 150

4,83 150 0 150

5,07 150 0 150

5,32 150 0 150

5,56 150 0 150

5,80 145 0 145

6,04 140 5 145

Intensitat de color amb 90º d'inclinació (u. ImageJ )

Taula 6: Dades d’intensitat de color extretes a partir del perfil RGB d’ImageJ per la difusió generada a la 
zona central d’un sensor v7 amb conductes d’entrada inclinats 90º - Font: Autor 
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Il·lustració 27: Amplada de difusió generada sobre la zona central d’un sensor v7 amb conductes d’entrada inclinats 90º– Font: Autor 
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Comparativa de l’ample de difusió generat: 30º vs 60º vs 90º: 

  

Il·lustració 28: Comparativa de l’amplada de difusió generada per sensors v7 amb 
conductes d’entrada inclinats a 30º, 60º, i 90º respectivament – Font: Autor 
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Perfils RGB extrets a partir de sensors v7 a 30º, 60 º i 90º respectivament: 

 

Amplada de difusió generada (valor mig) 

Angle d’inclinació entre conductes (º) Valor mig d’amplada (px) 

30 52 

60 22,5 

90 20 
Taula 7: Valors mitjans de l’amplada de difusió generada a la zona central de 3 sensors v7 amb 

conductes d’entrada inclinats 30, 60 i 90 graus respectivament, a partir d’un únic perfil RGB mitjançant 
l’eina de reescalat de CATIA – Font: Autor 

 

Il·lustració 29: Perfil RGB extret a partir de la difusió generada a la zona central de sensors v7 amb angles 
d’inclinació de 30, 60 i 90 graus a 3 mm de la zona d’intersecció mitjançant l’eina de reescalat de CATIA – 

Font: López Martínez, Joan Antoni – Adaptat per: Autor 
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Il·lustració 30: Tendència mostrada per l’amplada de difusió generada a la zona central en funció de la inclinació dels conductes d’entrada – Font: Autor 



 

 

 


