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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

1.1. INTRODUCCIÓ
El creixement del coneixement en les àrees de la biomedicina i la biotecnologia afavoreix el
desenvolupament de nous processos automatitzats pel monitoratge de variables en cultius de
cèl·lules. La mesura de la concentració d’oxigen s’ha convertit en una pràctica essencial i molt
freqüent a laboratoris analítics, plantes de processos i laboratoris de recerca d’hospitals.
Actualment el mètode més utilitzat per controlar i determinar la concentració d’oxigen és un
sensor electroquímic basat en l’elèctrode de Clark. No obstant, els sensors electroquímics
presenten diversos problemes com ara derives en el temps i falta de reproductibilitat. Per
aquest motiu la mesura mitjançant sensors de naturalesa òptica va guanyant terreny. Els
avantatges que ofereixen aquest tipus de sensors són: dimensions reduïdes, resposta ràpida,
no consumeixen oxigen, estan lliures d’interferències electromagnètiques, no pateixen
contaminació a la membrana i és més difícil que absorbeixin components tòxics. El sistema de
mesura dissenyat en aquest projecte es basarà en la fluorescència.

1.2. OBJECTIUS
La finalitat del projecte seria dissenyar un sistema de mesura de la concentració d’oxigen per a
bioreactors basat en fluorescència que permetés obtenir mesures de concentració d’oxigen
amb un error menor que el 2 % i amb un temps d’adquisició de l’ordre de 2 s.
El sistema estarà basat en un sensor de fluorescència comercial per al qual es dissenyarà el
sistema de condicionament i adquisició.
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1.3. MÈTODES
En aquest apartat es descriuen les tasques realitzades per dur a terme l’objectiu d’aquest
projecte i les eines utilitzades per a tal efecte.

1.3.1. TASQUES
Inicialment s’ha realitzat un treball de recerca d’informació per tal d’assolir els coneixements
necessaris sobre els sensors òptics, la fluorescència i els mètodes de mesura basats en ella. En
segon lloc s’han analitzat les característiques dels sensors d’oxigen per determinar els
requeriments del circuit electrònic. A continuació s’ha dissenyat el circuit electrònic i s’ha
implementat una interfície d’usuari que permet el control del sistema de mesura des de
l’ordinador. Finalment es realitzen una sèrie de mesures de validació per tal de caracteritzar el
sistema i validar el correcte funcionament del disseny.

1.3.2. EINES
A continuació s’enumeren les eines que s’han utilitzat en la realització d’aquest projecte:
•

Orcad Capture CIS 9.2: programa utilitzat per realitzar l’esquema electrònic del disseny
i fer les simulacions per tal d’obtenir resultats pròxims als real.

•

Utilboard de National Instruments: emprat per fer el circuit imprès.

•

MATLAB R2007b: sistema de processament numèric basat en matrius que permet la
representació, simulació i processat de dades i sistemes. S’ha utilitzat per processar les
dades obtingudes mitjançant l’analitzador de funció de transferència HP4192A.

•

LabView 8.2: eina de programació que permet realitzar aplicacions software de forma
gràfica. S’ha utilitzat per realitzar el disseny de la interfície gràfica que controla el
sistema de mesura i permet la visualització de les mesures.

•

Excel 2007: eina que permet treballar amb taules de dades i fer representacions
gràfiques. Aquest programa ha estat utilitzat per processar les dades de les mesures
realitzades i fer gràfiques.

A més a més, s’han utilitzat les diferents eines del laboratori: fonts d’alimentació, oscil·loscopi,
generadors de funcions, analitzador d’impedàncies i de funció de transferència i
espectrofotòmetre. Per a la realització de les plaques prototip de circuit imprès s’ha utilitzat el
laboratori de química i l’estació de soldadura.
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1.4. CONTINGUTS DELS CAPÍTOLS
Els següents capítols aporten els conceptes necessaris per entendre l’àmbit del projecte. Al
segon capítol es fa una introducció dels diferents mètodes de mesura d’oxigen i s’especifiquen
els conceptes en els quals es basa la mesura d’oxigen per fluorescència. Al capítol 3 es
descriuen les diverses alternatives que s’han estudiat fins a arribar a la solució final per
implementar el sistema de mesura d’oxigen.

Al capítol 4 es descriu el sistema dissenyat, tant el sistema de mesura com el de detecció.
També s’hi inclou la selecció de components i les mesures de caracterització realitzades.

Al capítol 5 es mostren les mesures fetes per validar el sistema de mesura. Es divideix en dues
parts: mesures de validació realitzades en paral·lel amb un sistema de mesura comercial i les
mesures d’aplicació, a on es mostren els resultats obtinguts amb el sistema de mesura
dissenyat.

Al capítol 6 s’inclouen les conclusions i les perspectives de futur i al 7 la bibliografia consultada
durant la realització del projecte. La memòria conclou amb el capítol d’annexos, on s’inclou
contingut complementari.
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2. MESURA D’OXIGEN PER FLUORESCÈNCIA

2.1. MESURA D’OXIGEN
La concentració d’oxigen dissolt és una de les principals variables que cal monitorar en un
cultiu biològic. Es pot expressar en % de saturació (mesura de la pressió parcial de l’oxigen) i en
unitats de concentració (parts per milió o mil·ligrams per litre). Existeixen diverses tècniques
que permeten mesurar l’oxigen en medi líquid o gas. Les tècniques més comuns per fer la
mesura en fase gas són la cromatografia de gasos, l’espectroscòpia de masses i la ressonància
paramagnètica. Hi ha altres mètodes basats en la utilització d’elèctrodes químics i en la
fluorescència que permeten mesurar en fase líquid o gas. A continuació es descriuen breument
aquestes tècniques.
La cromatografia de gasos consisteix en separar els components d’una mostra basant-se en el
principi d’extracció. La mostra es volatilitza i mitjançant una fase mòbil (gas portador) es
transporten els analits a través d’una columna on es retenen els diferents components en
funció de la seva mobilitat per tal de ser quantificats. L’espectroscòpia de masses permet
mesurar la composició de diferents elements químics separant els nuclis atòmics en funció de
la relació entre la massa i la càrrega de cada un. La ressonància paramagnètica es una tècnica
d’espectroscòpia que permet identificar i quantificar radicals lliures (molècules orgàniques) i
ions (compostos inorgànics).
L’any 1959 el Dr. Clark va presentar l’elèctrode de membrana que estava format per una
membrana orgànica que recobria un volum d’electròlit i dos elèctrodes metàl·lics. La mesura
d’oxigen dissolt amb l’elèctrode de Clark es basa en l’amperometria. Existeixen dos tipus de
sensors basats en el mateix principi electroquímic: sensors de polarografia i sensors galvànics.
La diferència entre ells és que els basats en la polarografia o de Clark requereixen l’aplicació
d’un voltatge per tal de poder fer la mesura a partir del corrent generat, mentre que els
galvànics generen un potencial relacionat amb la concentració d’oxigen (no requereixen una
polarització prèvia).
L’elèctrode de Clark consta d’un càtode de platí que es manté a -0,6 V respecte a un ànode de
plata - clorur de plata que actua com a referència. La cel·la està recoberta d’una membrana de
tefló semipermeable, a través de la qual l’oxigen es pot difondre en pocs segons. A la figura 2.1
es mostra l’esquema de l’elèctrode de Clark.
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Font d’alimentació

Galvanòmetre

Electròlit de
clorur de potassi

Ànode de Ag/AgCl

Junta de goma

Càtode de platí
Membrana de Tefló

Figura 2.1 Esquema d'un elèctrode de Clark

Les reaccions que es produeixen a l’ànode i al càtode són les següents:
Càtode:

O2 + 4H+ + 4e- ↔ 2H2O Reducció (guanya electrons)

Ànode:

2Ag + 2Cl- ↔ 2AgCl + 2e- Oxidació (perd electrons) 1

Un elèctrode d’oxigen comercial actual està dissenyat amb tres elèctrodes (un càtode d’or, un
ànode de plata i un elèctrode de referència de plata - bromur de plata) i una membrana de
polímer d’etilè propilè fluorat de 50 µm de gruix i resistent a l’obstrucció. L’oxigen es propaga
a través de la membrana i és reduït electroquímicament pel càtode. La concentració s’obté a
partir del potencial existent entre el càtode i l’ànode, desenvolupat per la reducció de l’oxigen.
El corrent entre els elèctrodes és proporcional a la concentració d’oxigen dissolt.
La mesura d’oxigen feta mitjançant elèctrodes es veu condicionada per canvis de temperatura
i pressió atmosfèrica. La temperatura afecta a la permeabilitat de la membrana (a més
temperatura, major permeabilitat) i a la quantitat d’oxigen dissolt a l’aigua ja que si la
temperatura s’incrementa, el punt de saturació de l’oxigen de l’aigua disminueix. Per aquests
motius, aquests sistemes de mesura requereixen mecanismes automàtics de compensació de
temperatura per corregir els errors derivats dels cavis de permeabilitat i saturació.
Els canvis de pressió atmosfèrica també afecten a la saturació de l’oxigen a l’aigua. És necessari
compensar aquestes variacions mitjançant plantilles de correcció o mètodes de compensació
baromètrica i realitzar calibratges periòdics amb solucions de concentració d’oxigen conegudes
1

Harris, Daniel C. 2007. Análisis químico cuantitativo. Barcelona. Reverté.
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(màxima o mínima concentració). A part d’aquestes variacions la mesura d’oxigen mitjançant
elèctrodes presenta altres inconvenients tals com: temps de resposta lents, consum
d’electròlit (requereixen manteniment), consum d’analit i necessitat d’esterilitzar les sondes ja
que es tracta d’un sistema invasiu. Degut a tots aquests problemes, la detecció per
fluorescència està guanyant terreny.
La detecció per fluorescència es basa en la utilització d’un sistema òptic que permet excitar un
sensor que es col·loca en contacte amb la mostra mesurada. El senyal emès pel sensor es
mesura i s’utilitza per obtenir la concentració d’oxigen dissolt. Els principals avantatges
d’aquest mètode són l’absència d’electròlits i de membranes, la possibilitat de mesurar la
concentració d’oxigen a l’aigua o l’aire i l’elevada sensibilitat en baixes concentracions
d’oxigen. Ens els pròxims apartats s’explica més detalladament aquest mètode.

2.2. MESURA D’OXIGEN PER FLUORESCÈNCIA

2.2.1. INTRODUCCIÓ A LA FLUORESCÈNCIA

La fluorescència és un procés englobat dins el que s’anomena luminescència (processos on la
llum s’emet des d’espècies químiques que l’han absorbit prèviament). Quan una molècula
absorbeix un fotó, l’energia de la molècula augmenta i passa a un estat excitat. En cas que la
molècula emeti un fotó, l’energia de la molècula disminueix i retorna a l’estat fonamental.
L’emissió de llum és de més baixa energia i es produeix a una longitud d’ona més gran que la
de l’excitació que l’ha generat. Els fluorocroms són molècules que tenen la capacitat d’emetre
fluorescència. La part d’una molècula que és responsable de l’absorció de llum s’anomena
cromòfor.
La luminescència es divideix en dues categories: fluorescència i fosforescència, depenent de la
natura del seu estat excitat. Si l’estat excitat és singlet estaríem parlant de fluorescència. En
aquest cas l’electró situat en l’orbital excitat es troba aparellat, és a dir, té un spin oposat a
l’electró situat en l’estat fonamental. Per tant, el retorn a l’estat fonamental està permès per
les regles de selecció d’spin i té lloc ràpidament mitjançant l’emissió d’un fotó.
La fosforescència és l’emissió de llum des d’un estat excitat de tipus triplet. En aquest cas
l’electró situat en l’estat excitat té la mateixa orientació de l’spin que el que es troba situat en
l’estat fonamental. D’aquesta manera les transicions fins a l’estat fonamental estan prohibides

11

i per tant, la seva velocitat d’emissió serà menor. Per aquest motiu els temps de fosforescència
són més llargs que els de fluorescència.
A la figura 2.2 es representen el processos físics que poden esdevenir quan una molècula
absorbeix un fotó. Les fletxes continues representes els processos que involucren fotons i les
fletxes discontinues representen les transicions no radiants. Els processos representats tenen
lloc entre l’absorció i l’emissió de la llum.

R

IC

ISC

S2
S1

T1

Absorció

Fluorescència

Nivells vibracionals i
rotacionals excitats de
l’estat electrònic T1

Fosforescència

S0

Figura 2.2 Processos físics esdevinguts quan una molècula absorbeix un fotó

A l’estat d’energia mínima o estat fonamental (S0) el fluorocrom pot existir a diferents nivells
de vibració. Quan un fluorocrom absorbeix llum, s’excita cap als estats S1 o S2 i les molècules es
relaxen (R) fins al nivell de vibració de més baixa energia de S1 (procés de conversió interna,
IC). La transició electrònica d’aquest estat fins al fonamental (S0) constitueix el fenomen de la
fluorescència. Hi ha molècules que quan es troben a S1 experimenten una conversió cap al
primer triplet excitat (T1) i l’emissió es produeix des d’aquest estat. La conversió de S1 a T1
s’anomena encreuament entre sistemes (ISC). L’emissió des de T1 es produeix a longituds
d’ona més elevades i és el que coneixem com a fosforescència.
Les velocitats relatives de conversió interna, d’encreuament entre sistemes, de fluorescència i
de fosforescència depenen de la molècula, del solvent i de condicions ambientals com ara la
temperatura i la pressió.
A la figura 2.3 es pot veure com per a una mateixa molècula la fosforescència esdevé a un
nivell d’energia més baix que la fluorescència 2. El senyal fosforescent és gairebé deu vegades
més fluix que el senyal de fluorescència i només es pot observar quan la molècula es refreda.
Els indicadors fosforescents que poden ser desactivats per l’oxigen ofereixen emissions amb el
temps de vida més llarg i permeten mesurar la fosforescència amb un retard major (quan
l’energia de la font d’excitació i el soroll provinent d’aquesta han desaparegut).

2

Harris, Daniel C. 2007. Análisis químico cuantitativo. Barcelona. Reverté.
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Figura 2.3 Espectres de fluorescència i fosforescència d'una molècula

Les principals característiques que defineixen les espècies luminescents són el temps de vida i
el rendiment quàntic. El temps de vida d’una espècie luminescent (τ) és el temps promig que
transcorre entre l’excitació d’un electró i el retorn al seu estat fonamental. També es pot
definir com el temps en què la intensitat d’emissió disminueix en 1/e el seu valor inicial
immediatament després d’aturar la radiació d’excitació. El temps de vida per a espècies
fluorescents sol ser proper a 10 ns, mentre que el d’espècies fosforescents és molt més gran,
ja que es correspon a una transició prohibida (T1 → S0) i generalment és de l’ordre de
mil·lisegons a segons.
El rendiment quàntic es defineix com el nombre de fotons emesos enfront el nombre de fotons
absorbits. Així, les substàncies que tenen rendiments quàntics més grans (propers a 1) seran
molt més luminescents.

2.2.2. PROCÉS DE FLUORESCÈNCIA

En la fluorescència es produeix un procés d’emissió en el qual les molècules, prèviament
excitades per absorció de radiació electromagnètica, es relaxen a l’estat fonamental (estat
quàntic de menor energia) alliberant l’excés d’excitació en forma de fotons. Aquests fotons
emesos tenen menor energia que els absorbits i per tant, menor freqüència i una emissió a
una longitud d’ona més gran. A la següent figura es representen els processos involucrats a la
fluorescència:

Absorció d’energia

Estat excitat

Emissió de llum

Figura 2.4 Processos que tenen lloc en la fluorescència
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Quan un fluoròfor entra en contacte amb una molècula d’oxigen, l’excés d’energia es
transfereix a la molècula i es produeix una disminució del senyal fluorescent ja que l’oxigen
actua com a desactivador o quencher. En el nostre cas, l’oxigen interacciona amb el fluoròfor
contingut al sensor i es produeix un esmorteïment de l’emissió fluorescent.
Qualsevol procés que produeix un decreixement de la intensitat de fluorescència ve definit per
l’equació de Stern-Volmer 3:

F0
= 1 + Ksv [Q]
F

Equació 2.1

F0 és la intensitat de fluorescència en absència de quencher i F la intensitat per una
concentració de quencher [Q]. KSV és la constant de quenching de Stern-Volmer i està
relacionada amb l’accessibilitat del desactivador al fluoròfor (més accessibilitat implica KSV més
gran). Al tractar-se d’un desactivador per col·lisions (dinàmic) KSV és igual al producte de la
constant cinètica de reacció entre l’estat excitat i el desactivador (kq) i el temps mig de vida del
fluoròfor (τ0).

Ksv [Q] = k q τ 0 [Q]

Equació 2.2

El decreixement de la intensitat pot ser degut a una gran varietat d’interaccions (reaccions a
l’estat fonamental, transferència d’energia, formació de complexos no fluorescents i col·lisió
entre molècules, entre d’altres). En aquest cas la disminució de la fluorescència es produeix
per col·lisió ja que el fluoròfor està en contacte amb les molècules d’oxigen. El quenching per
col·lisió disminueix la intensitat i el temps de vida de l’emissió fluorescent. La relació entre
aquestes magnituds és la següent:

F0 τ 0
=
F
τ

Equació 2.3

Per tant, l’equació de Stern Volmer la podem expressar de la següent manera:

F0 τ 0
= = 1 + Ksv [Q] = 1 + k q τ 0 [Q]
F τ

Equació 2.4

On:
F0: fluorescència inicial

3

Fenghong Chu, Junjie Yang, Haiwen Cai, Ronghui Qu, and Zujie Fang. 2009. Characterization of a dissolved oxygen
sensor made of plastic optical fiber coated with ruthenium-incorporated solgel. Shanghai.
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F: fluorescència en un moment determinat
τ: Temps d’extinció
τ0: Temps de vida del fluoròfor en absència de quencher
[Q]: Concentració d’analit
KSV: constant de quenching de Stern-Volmer
Kq: constant de quenching bimolecular

Aquesta expressió relaciona la intensitat i la durada de l’emissió fluorescent amb la
concentració d’un determinat analit, establint una relació directament proporcional: a més
fluorescència, més concentració d’oxigen.
Hi ha diversos factors que afecten a la fluorescència: la temperatura, el pH i l’efecte de l’oxigen
dissolt. Un augment de temperatura incrementa el número de col·lisions moleculars i fa que la
desactivació es produeixi mitjançant processos no radiatius. L’efecte del pH prové de les
diverses formes químiques que poden existir per diferents condicions de pH. Finalment, cal
tenir en compte el paramagnetisme de la molècula d’oxigen ja que aquesta té tendència a
desactivar qualsevol estat actiu per oxidació fotoquímica, produint creuaments entre sistemes
i conversions de les molècules a l’estat triplet. Aquestes variacions provoquen la modificació
del pendent de la funció de calibratge.

2.2.3. MÈTODES DE MESURA

A la mesura s’utilitza una font de llum i un sensor que emet fluorescència i que se situa en
contacte amb la mostra que es vol mesurar. El sensor conté compostos luminescents que
produeixen emissions espontànies de llum quan són irradiats mitjançant una ona
electromagnètica. L’emissió que aquests produeixen és esmorteïda per l’oxigen. Hi ha diversos
luminòfors però els més utilitzats són els complexos de ruteni. Aquests absorbeixen molt bé la
llum visible, emeten llum eficientment a longituds d’ona bastant més llargues que no pas
l’absorbeixen, són estables durant llargs períodes de temps i tenen un estat excitat de vida
relativament llarg.
Els sensors d’oxigen permeten obtenir la concentració d’oxigen tant en gasos com en líquids.
Es poden utilitzar sobre vidre o plàstic transparents. S’enganxen a la superfície interior del
recipient i llavors és possible realitzar la mesura de manera mínimament invasiva i no
destructiva des de l’exterior.
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Figura 2.5 Sensors d'oxigen de Presens. La cara taronja és la que s'ha d'il·luminar amb la font
d'excitació i la part negra és la que està en contacte amb la mostra mesurada

L’oxigen és un bon esmorteïdor, perquè en estat fonamental té dos electrons desaparellats.
L’estat fonamental del ruteni és un singlet i l’estat excitat d’energia més baixa és un triplet.
Quan el ruteni absorbeix llum visible, és promogut a l’estat triplet luminescent. L’oxigen
esmorteeix la luminescència ja que subministra un camí sense emissió de radiació que fa que
el triplet passi a l’estat fonamental singlet.
El complex s’ha de dissoldre en una membrana permeable a l’oxigen. Aquesta té una gran
importància ja que determina tant la permeabilitat de l’oxigen com el temps de vida de l’estat
excitat del luminòfor.
La concentració d’oxigen es pot obtenir realitzant dos tipus de mesures:
-

Mesurant la intensitat de la llum emesa

-

Mesurant el temps d’excitació

La millor opció és la segona ja que el temps d’excitació no es veu afectat per les interferències
en el camí òptic i permet realitzar la mesura tant en el domini temporal com freqüencial. En
canvi, la mesura de la llum emesa pot estar afectada pels problemes d’atenuació inherents al
sistema òptic i l’efecte de la fotodescomposició.
Els mètodes basats en la mesura de la intensitat presenten inconvenients relacionats amb el
calibratge i l’estabilitat a llarg termini. La intensitat de la luminescència es pot veure afectada
per canvis a la intensitat de la font lluminosa, variacions a l’eficiència de transmissió de l’òptica
i per canvis al luminòfor, ja sigui per fluorescència intrínseca o d’altres característiques
òptiques de la pròpia mostra. Un dels principals problemes dels colorants que s’utilitzen
habitualment en els sensors és la fotodescomposició, ja que la radiació electromagnètica
indueix reaccions fotoquímiques que condueixen a la descomposició de l’indicador, reduint la
seva vida útil. Aquest fenomen origina derives que es poden evitar utilitzant luminòfors més
estables i minimitzant l’exposició a la llum, ja sigui reduint la intensitat de la llum de la font, la
duració de cada cicle de mesura o utilitzant mesures relatives. La majoria de sistemes actuals
es basen en la mesura del temps d’extinció, el qual no es veu tant afectat per les interferències
en el camí òptic.
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El temps de vida d’una molècula és el temps que hi ha entre l’instant en què s’excita i el retorn
a l’estat fonamental. Aquesta magnitud és independent de la intensitat de radiació de la font,
la radiació ambiental i la fotodescomposició del luminòfor. Aquest mètode permet relaxar els
requeriments dels components òptics de la instrumentació i no necessita calibratges amb
tanta freqüència. Els dos mètodes més utilitzats en aquest tipus de mesura són els basats en el
domini temporal i en el freqüencial.
Alguns instruments comercials basats en aquest mètode de mesura són els següents: NeoFox4
d’OceanÒptics i el Microx 45 de Presens.
El temps d’extinció de la luminescència es pot obtenir a través de dos mètodes de detecció:
-

Detecció en el domini temporal: utilitzant una font de llum polsada de durada inferior
a la del temps d’emissió del fluorocrom i mesurant l’interval de temps entre el pic
d’emissió i un mínim establert.

-

Detecció en el domini freqüencial: la llum d’excitació es modula en forma sinusoïdal i
es mesura el desfasament entre l’excitació i el senyal emès pel sensor.

Figura 2.6 Mètodes per determinar el temps de vida d'emisió d'un compost:
resolució temporal (esquerra) i detecció en el domini freqüencial (dreta)

La detecció en el domini temporal requereix instrumentació més simple però està afectada per
més fonts d’error, el que fa que sigui poc útil en la majoria dels casos. Els mètodes de
modulació de fase en el domini freqüencial utilitzen senyals modulats en forma sinusoïdal i
resulten molt més interessants. En aquests sistemes la intensitat d’emissió varia a la mateixa
freqüència que el senyal d’excitació, però amb un desplaçament en fase relacionat amb el
temps de relaxació.
Les mesures de desplaçament de fase han estat les més utilitzades en els dissenys recents de
sensors d’oxigen basats en l’atenuació de la fluorescència o de la fosforescència. En aquests
4

http://oceanoptics.com/product/neofox-sport/
http://www.presens.de/products/products/category/transmitters/element/microx-4-microx-4-trace-fiber-opticoxygen-meter.html
5
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mètodes, la utilització de luminòfors amb temps de vida més grans (10-100 µs) ha permès
disminuir les freqüències de modulació i simplificar el sistema electrònic (possibilitat d’utilitzar
LEDs i fotodíodes).
El fet de treballar en el domini freqüencial permet utilitzar sistemes de mesura d’amplada de
banda reduït ja que la mesura es realitza a una freqüència específica. També permet que la
relació senyal-soroll sigui més gran i que la llum interferent sigui rebutjada fàcilment
mitjançant un filtratge de la llum d’emissió.

2.2.4. MESURA AMB DETECCIÓ DE FASE

Com s’ha dit abans, els mètodes de mesura per detecció de fase són més estables ja que són
independents de les fluctuacions a la intensitat del senyal. Consisteixen en mesurar la variació
de la fase entre les ones d’emissió i excitació6. La llum d’excitació està modulada per una ona
sinusoïdal d’una certa freqüència i el senyal fluorescent emès pel sensor està modulat a la
mateixa freqüència però amb un cert retard de fase.
ϕ

tan(ϕ ) = 2πfτ

Intensitat

Excitació
Emissió

Temps

Figura 2.7 Principi de la tècnica de mesura per diferència de fases

El desfasament entre el senyal d’excitació i el senyal emès pel sensor està causat pel temps de
vida del fluoròfor (τ). La relació existent entre la diferència de fases (ϕ) i el temps de vida es
descriu a la següent equació:
tan(ϕ ) = 2πfτ

Equació 2.5

6

C. McDonagh, C. Kolle, A.K. McEvoy, D.L. Dowling, A.A. Cafolla, S.J. Cullen, B.D. MacCraith. 2001. Phase
fluorometric dissolved oxygen sensor. Villach.
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Com més curt és el temps de vida de l’ona emesa, més alta serà la freqüència a la qual
s’hauran de realitzar les mesures. Això donarà lloc a sistemes electrònics de mesura més
complexes.
Si es mesura el desfasament en diferents instants és possible obtenir la concentració d’oxigen
[Q] mitjançant la següent expressió:

tan(ϕ 0 )
= 1 + K sv [Q]
tan (ϕ )

Equació 2.6

On:
ϕ: diferència de fases amb oxigen
ϕ0: diferència de fases en absència d’oxigen
KSV: constant de quenching de Stern-Volmer
La relació senyal-soroll (SNR) i la sensibilitat d’aquest mètode depenen de la freqüència de
modulació del senyal d’excitació. La SNR disminueix si s’incrementa la freqüència i la
sensibilitat del sistema empitjora per a freqüències baixes. Per aquest fet, cal tenir en compte
aquest compromís a l’hora de determinar la freqüència òptima de treball.
Normalment, es recomana modular el senyal a la freqüència que fa que la diferència de fases
entre els senyal emès i el rebut sigui màxima. Una opció per trobar aquest valor és buscar el
màxim de la funció ϕ (τ q , f ) en funció de τ q 7. Mitjançant aquest càlcul s’obté:
fopt =

1

(2πτ q )

Equació 2.7

I calculant el pendent de la funció ϕ (τ q , f ) per a aquesta freqüència trobem que:

∂ϕ (τ q , f )
∂τ q

=

2πfopt

1 + (2πfoptτ q )

2

=

1
2τ q

Equació 2.8

On τq és el temps de vida del fluorocrom per a una certa concentració d’oxigen [Q] i una
diferència de fases igual a 45°.
En aquest projecte s’ha optat per trobar experimentalment el valor òptim fent un escombrat
de freqüències. Mitjançant un batut de l’espectre des de 10 Hz fins a 10 MHz s’ha obtingut el
valor per al qual l’excursió de fase és màxima. El procediment consisteix en obtenir la fase del
7

Vladimir I. Ogurtsov, Dmitri B. Papkovsky. 1998. Selection of modulation frequency of excitation for luminescence.
Biochemistry Department, University College. Cork.
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sistema en condicions normals d’oxigen i en absència del mateix, per tal de poder trobar la
màxima diferència entre elles. Representant aquesta diferència en funció de la freqüència, es
pot identificar fàcilment el punt en el qual es desfasament és més gran.
Per poder obtenir la diferència de fases entre el senyal d’excitació i el senyal emès pel sensor,
cal realitzar una desmodulació coherent. Aquest tipus de desmodulació permet realitzar la
detecció de fase amb menys error que els mètodes no coherents.

2.3. CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA ELECTROÒPTIC

El sistema dissenyat permet determinar la concentració d’oxigen en gasos i líquids a partir de
la diferència de fases entre el senyal d’excitació i el senyal fluorescent emès pel sensor
d’oxigen. La mesura es realitza en el domini freqüencial i és mínimament invasiva, ja que l’únic
component que hi ha en contacte amb la mostra és el sensor d’oxigen. A la mesura s’han
utilitzat dos sensors d’oxigen que requereixen freqüències de treball diferents, per aquest
motiu la freqüència de modulació es pot seleccionar per l’usuari. El senyal d’excitació emès pel
LED es transmet fins al sensor a través d’una fibra òptica que a la vegada recull el senyal emès
pel sensor i el fa arribar fins al fotodíode.
L’amplada de banda del sistema format pel fluoròfor, la fibra i un sistema electroòptic de
referència és de 150 kHz i es poden fer mesures en un rang freqüencial de 400 Hz a 150 kHz. Es
poden mesurar concentracions d’oxigen des de 0 a 100 % (equivalents a una excursió de fase
entre 10 ° i 40 ° en funció del sensor utilitzat, per a més informació es pot consultar la taula 21).
La mostra que es vol mesurar se situa a un minibioreactor que porta incorporat el sensor
d’oxigen. El minibioreactor té una capacitat de 10 a 12 ml i està equipat amb un septe
d’inoculació, ports miniaturitzats i agitació. El sensor d’oxigen s’incorpora a un dels ports
òptics i el septe s’utilitza per a la injecció de gasos a la mostra.
5

S

1. Agitador pendular
2. Port òptic
3. Port òptic amb sensor fluorescent
4. Septe d’inoculació
5. Entrada de gasos

Figura 2.8 Esquema del minibioreactor
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Unes fibres òptiques bifurcades condueixen la llum d’excitació fins al sensor i en recullen el
senyal emès. Les fibres òptiques són del tipus QR400-7-VIS-BX d’Oceanoptics. Es tracta d’unes
fibres bifurcades en forma de Y que contenen 7 fibres d’un diàmetre de 400 µm (hi ha una
fibra central envoltada per 6 fibres). A la figura 2.9 es pot veure l’estructura de les fibres.
L’acabament comú se situa al port del minibioreactor que conté el sensor. Les branques
independents de l’altre extrem es connecten al transmissor i al receptor. La fibra central
s’utilitza per transmetre el senyal des del transmissor fins al sensor d’oxigen i les 6 fibres
situades al voltant d’aquesta capten el senyal emès pel sensor i el transmeten fins al receptor.

Receptor
Minibioreactor

Transmissor
Figura 2.9 Fibres òptiques bifurcades

Les fibres són de tipus VIS-NIR (Visible and Near Infrared) Low OH i el rang de màxima
eficiència se situa entre 400-2100 nm. Aquest tipus de fibres tenen una atenuació molt baixa a
la banda NIR. L’apertura numèrica és 0.22 ± 0.02 i l’angle d’acceptació 25.4° a l’aire.
A l’annex 8.1 es poden consultar les especificacions tècniques de les fibres.
A les mesures s’han utilitzat dos sensors d’oxigen diferents. Les dues membranes comercials
utilitzades han estat:
•

Sensor de Ruteni d’Ocean Optics

•

Sensor tipus PSt3 de composició desconeguda de Presens

A la taula següent es troben resumides les principals característiques d’aquests sensors:

Sensor

λ òptima excitació

λ òptima emissió

Freqüència modulació

Ocean Optics

460 nm

605 nm

35,5 kHz

Presens

530 nm

650 nm

5,6 kHz

Taula 2-1 Característiques dels sensors
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A l’apartat 4.4.2 es poden consultar més dades sobre la caracterització dels sensors i a l’annex
8.2 s’adjunten les especificacions dels
del sensors.
Per evitar que part del senyal d’excitació afecti la mesura, s’utilitza un filtre òptic que rebutja
aquesta component. Quan ell sensor d’oxigen absorbeix llum, apareix acolorit ja que el sensor
absorbeix determinades longituds d’ona de la llum blanca i els nostres ulls detecten les que no
han estat absorbides. El color que observem és el complementari del color absorbit. La
següent taula conté una guia dels colors absorbits i observats:

Longitud d’ona de màxima absorció (nm)

Color absorbit

Color observat

440 – 470

Blau

Taronja

470 – 500

Verd blavós

Vermell

500 – 520

Verd

Porpra

520 – 550

Verd groguenc

Porpra blavós

Taula 2-2 Guia aproximada dels colors absorbits i observats

En aquest cas s’ha utilitzat un filtre de Wratten número 22 comercialitzat
comercialitza per Kodak que
permet rebutjar el soroll introduït per la llum d’excitació en el fotodíode (longituds d’ona de
200 a 550 nm). El filtre rebutja la major part de l’emissió, però deixa passar les longituds d’ona
més llargues (llum emesa pel sensor). El percentatge de llum que ess transmet
transme respecte al total
de la radiació ve determinada per la corba de transmitància representada a la figura 2.108.

Figura 2.10 Corba de transmitància del filtre 22

8

Eastman Kodak Company. 1990. Kodak Photographic Filters Handbook. Eastman Kodak Company.
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3. PLANTEJAMENT DE LA SOLUCIÓ

3.1. ALTERNATIVES
En aquest capítol s’exposen les diverses alternatives que s’han estudiat a l’hora de realitzar el
disseny del circuit electrònic de condicionament i mesura del senyal del sensor. Finalment el
sistema ha quedat dividit en dues parts: mesura i detecció. El sistema de mesura està format
per dos blocs: transmissor (TX) i receptor (RX). En el transmissor es polaritza un LED mitjançant
una font de corrent. El senyal generat s’utilitza per il·luminar el sensor d’oxigen. En el receptor
es capta el senyal fluorescent provinent del sensor. S’ha desenvolupat un circuit elèctric per
monitorar i adequar el senyal captat pel fotodíode. El sistema de detecció permet obtenir la
concentració d’oxigen calculant la diferència de fases entre el senyal emès i el rebut pel
fotodíode.
En el següent apartat es descriuen els diferents models de font de corrent analitzats per
implementar el transmissor, les diverses opcions per tal de monitorar senyals mitjançant
fotodíodes en el receptor i vàries possibilitats per obtenir la diferència de fases en el sistema
de detecció.

3.1.1. SISTEMA DE MESURA
En el transmissor ha calgut implementar una font de corrent per polaritzar el LED. S’han
analitzat diverses opcions fins a arribar a la solució final. Una d’elles ha estat la font de
Howland, àmpliament utilitzada en dissenys amb càrregues connectades a massa. Aquest
disseny es basa en un amplificador no inversor que aplica un corrent sobre la càrrega,
controlat mitjançant les tensions d’entrada a l’AO. L’esquema bàsic del circuit es pot veure a la
figura 3.1. El principal inconvenient d’aquest disseny és que el corrent de sortida està limitat
pel corrent màxim que pot proporcionar l’amplificador.

Figura 3.1 Esquema bàsic d'una font de Howland
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Una altra opció consisteix en què l’amplificador doni una part del corrent i la resta provingui
d’un transistor connectat a la seva sortida. En aquest cas s’aconsegueix que el corrent no
estigui limitat per l’amplificador i s’obté un marge de tensió total a la sortida. En canvi, seria
necessari afegir un sumador DC-AC al disseny per poder acoblar el senyal altern a la
component contínua.
Finalment, la opció utilitzada ha estat un disseny que consta de dos punts d’ajust que
permeten obtenir el punt òptim de treball. Hi ha dos amplificadors operacionals: un actua com
a seguidor i el segon implementa un sumador i una font de corrent que polaritza el LED.
Aquest disseny presenta una impedància d’entrada alta i ha estat el que millor comportament
ha presentat. A la següent figura es representa l’esquema bàsic del circuit:

R1

R2

Figura 3.2 Esquema bàsic del circuit transmissor

El receptor inclou un fotodíode que capta el senyal provinent del sensor. Aquest senyal es pot
monitorar com a tensió o com a corrent.
La primera opció consisteix en monitorar el voltatge directament al fotodíode. Aquesta
configuració requereix un circuit molt senzill però té dues limitacions importants: no linealitat i
elevat offset. Una segona opció seria mesurar el voltatge sobre una resistència de càrrega. El
principal inconvenient d’aquest muntatge és la limitació a l’amplada de banda. Donat els
problemes de les dues alternatives anteriors, s’ha optat per una configuració en la qual
l’amplificador operacional actua com a convertidor corrent - tensió. El model bàsic del circuit
consisteix en situar el fotodíode (Ph) a l’entrada no inversora de l’amplificador i una resistència
de realimentació (Rf) que estableix el gany del circuit. A la figura 3.3 es representa l’esquema
bàsic d’aquest circuit.
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Rf
+V
-

Vout

Ph
+
-V

Figura 3.3 Esquema bàsic del convertidor corrent - tensió

Aquest circuit presenta un millor comportament freqüencial ja que redueix el voltatge a través
del fotodíode.

3.1.2. SISTEMA DE DETECCIÓ

El sistema de detecció permet obtenir la concentració d’oxigen trobant la diferència de fases
entre el senyal d’excitació i el senyal emès pel sensor. Aquest sistema és l’encarregat de
generar el senyal modulat que s’utilitza per polaritzar el LED i d’obtenir la fase del senyal emès
pel sensor d’oxigen. Per aconseguir-ho és necessari fer una desmodulació coherent per obtenir
el mòdul i la fase d’aquest senyal. Existeixen diverses alternatives per implementar aquest
circuit en funció del tipus d’excitació i desmodulació: sistema analògic - analògic, sistema
digital - analògic i sistema digital - digital.
A continuació es representa l’esquema d’un desmodulador coherent que permet obtenir la
part real (Re{X}) i la part imaginària (Im{X}):

cos(ωt)

LPF

ADC

Re{V(t)}

LPF

ADC

Im{V(t)}

V(t)

sin(ωt)

Figura 3.4 Esquema d'un sistema de desmodulació coherent (LPF: filtre passa baixes, ADC:
convertidor analògic – digital)
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Calculant el producte del senyal d’entrada V(t) per una component en fase i una component en
quadratura s’obtenen la part real i la part imaginària del senyal:
Senyal d’entrada:

V(t) = V0 cos(2πfx t + φ )

Equació 3.1

Senyal referència:

r(t) = Vr cos(2πfr t) on fr = fx

Equació 3.2

Part real:

lpf{V(t)r(t)} = V0 Vr cos(φ )

Equació 3.3

Part imaginària:

lpf{V(t)r(t)} = V0 Vr sin(φ )

Equació 3.4

El sistema analògic conté un oscil·lador per obtenir senyals de diferents freqüències, un
multiplicador i un canviador de fase per obtenir senyals desfasats 90°. És complex si es vol
treballar a diferents freqüències.
El sistema digital-analògic permet sintetitzar digitalment el senyal d’excitació però requereix
una desmodulació analògica. L’avantatge de realitzar una desmodulació analògica és que el
senyal de sortida és de baixa freqüència i es pot utilitzar un convertidor analògic - digital (ADC)
lent.
La última opció consisteix en utilitzar un sistema digital, en el qual tant el senyal d’excitació
com la desmodulació són digitals. Un sintetitzador digital directe (DDS) genera el senyal
d’excitació i la desmodulació es realitza fent la transformada digital de Fourier (DFT). En aquest
disseny s’ha optat per aquesta opció i per a implementar-la s’ha utilitzat el xip AD5933
d’Analog Devices. Aquest component és un convertidor d’impedàncies d’alta precisió que
permet obtenir la part real i la part imaginària d’un senyal i per tant, permet calcular la
diferència de fases de forma digital.

3.2. DIAGRAMA DE BLOCS DE LA SOLUCIÓ

A continuació es representa el diagrama de blocs del sistema. Al sistema de detecció es genera
el senyal sinusoïdal que es connecta a l’entrada del transmissor, on es polaritza el LED que
excita el sensor d’oxigen. La llum es transmet mitjançant una fibra òptica fins al sensor i la llum
emesa per aquest també es condueix a través d’unes fibres fins al receptor. El senyal de
sortida del receptor es connecta a l’entrada del sistema de detecció, on es realitza la
desmodulació coherent. El nucli del sistema de detecció és el circuit integrat AD5933. Aquest

26

integra un sistema de comunicació basat en I2C que permet la configuració dels diferents
registres, a més de l’obtenció de la part real i imaginària del senyal mesurat.
La interfície d’usuari permet controlar el sistema des d’un PC a través del port USB. Ja que el
bus USB és incompatible amb el bus I2C, s’ha utilitzat un sistema integrat de National
Instruments que realitza aquesta conversió: el NI USB-8451.
Per poder interactuar amb el sistema s’ha desenvolupat un software amb Labview. Entre
d’altres coses aquest programa permet modificar la freqüència de treball del sistema.

Vout

USB

NI
USB-8451

I2C

Sistema de
detecció
Desmodulador
Coherent

TX

Sistema de
mesura
Vin

RX
Mostra
mesurada

Figura 3.5 Diagrama de blocs del sistema dissenyat i de la interfície
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4. DISSENY

4.1. DISSENY DEL SISTEMA DE MESURA

El sistema de mesura consta doncs de dues parts: transmissor i receptor. Per excitar el sensor
d’oxigen és necessari il·luminar-lo amb un senyal modulat en freqüència. En el transmissor hi
ha un LED que s’excita amb un senyal modulat en freqüència i genera la llum amb la qual
s’irradia el sensor. El senyal fluorescent emès pel sensor és captat per un fotodíode que està
integrat en el receptor. Aquests dos mòduls s’han dissenyat maximitzant l’amplada de banda
per tal de disposar d’un elevat rang freqüencial per poder fer mesures.
El sistema de mesura s’alimenta a una tensió simètrica de ± 5 V. Inicialment el transmissor i el
receptor estaven integrats dins d’un mateix bloc però es va optar per implementar-los de
manera independent ja que el senyal d’entrada al transmissor s’acoblava al receptor.
El sistema genera un senyal sinusoïdal d’una certa freqüència que s’utilitza com a entrada del
transmissor. La sortida del transmissor és un senyal lluminós que es transmet per fibra òptica
fins al sensor d’oxigen situat al minibioreactor. Una altra fibra òptica capta el senyal
fluorescent emès pel sensor i el transmet fins al fotodíode que hi ha al receptor, on el senyal és
amplificat i filtrat abans de connectar-lo a l’entrada del sistema de control.
Per tal de poder realitzar mesures a diferents freqüències, cal que l’amplada de banda del
sistema sigui el més gran possible. Els components del circuit s’han seleccionat d’acord a
aquest criteri, especialment el fotodíode que és l’element que suposa una limitació més
important. Per aquest motiu, el receptor ha estat el bloc que ha determinat l’amplada de
banda del sistema de mesura. A la figura 4.13 es pot consultar la resposta freqüencial del
sistema.
En els propers apartats es descriu detalladament el disseny de cada un dels blocs.
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4.1.1. DISSENY DEL TRANSMISSOR
El transmissor té una entrada i una sortida. El senyal d’entrada prové del sistema de control. Es
tracta d’un senyal modulat en freqüència que s’utilitza per modular la llum emesa pel LED. La
sortida és el senyal que prové del LED i que es transmet fins al sensor d’oxigen.
L’entrada es connecta a un amplificador operacional configurat com a seguidor de tensió per
evitar l’efecte de càrrega. La sortida d’aquest operacional es connecta a l’entrada inversora
d’un altre amplificador que fa de sumador i que polaritza en corrent el LED per evitar la
distorsió. El corrent resultant de les dues tensions (AC i DC) sobre les dues resistències es fa
passar pel LED. Aquest operacional ha de subministrar el corrent necessari per tal que el LED
condueixi. El model seleccionat (AD 8017) té un corrent de sortida de 270 mA. Degut a l’elevat
corrent la temperatura a l’amplificador augmenta i per tant, ha calgut implementar solucions
per evitar un escalfament en excés. S’ha utilitzat un dissipador que se situa a sobre de
l’amplificador i el disseny del layout s’ha fet seguint les recomanacions del fabricant per evitar
el sobreescalfament del component.

Figura 4.1 Esquema elèctric del circuit transmissor

Per trobar el punt òptim de treball, s’han inclòs dos punts d’ajust que permeten regular la
tensió a les entrades del segon amplificador, encarregat de polaritzar el LED. Dos
potenciòmetres connectats a les entrades de l’amplificador que polaritza el LED permeten
modificar les tensions d’entrada al component.
Ja que el llindar de tensió per tal que el LED s’il·lumini és aproximadament de 3,4 V, ha calgut
utilitzar una alimentació simètrica de -5 V a +5 V per assegurar el correcte funcionament del
circuit. En cas contrari, el sistema saturava a la sortida del segon amplificador. En aquest punt
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han estat de gran utilitat les simulacions que s’han realitzat del circuit mitjançant el simulador
PSpice inclòs al programa Orcad Capture.
La resposta freqüencial del transmissor es correspon a un passa baixes amb una freqüència de
tall de 4 MHz amb l’amplificador operacional AD8017. A l’annex 8.3 es poden consultar
l’esquema del circuit elèctric i els resultats de les simulacions.

4.1.2. SELECCIÓ DE COMPONENTS DEL TRANSMISSOR

Els principals components del circuit del transmissor són el LED i els amplificadors
operacionals. Per seleccionar el LED s’han tingut en compte les característiques dels pegats
que s’utilitzen a la mesura. S’han realitzat mesures amb diversos models de LEDs mitjançant un
espectrofotòmetre per determinar a quina longitud d’ona s’aconseguia una resposta de major
amplitud per a cada pegat. En el cas del pegat de Presens cal utilitzar LEDs amb una longitud
d’ona entre 496 y 535 nm (color verd) i en el de ruteni les longituds d’ona que obtenen una
major resposta són de l’ordre de 465 nm (color blau). A l’apartat 4.4.2 es poden veure les
gràfiques de caracterització dels sensors.
El LED seleccionat per realitzar les mesures és de color blau i està format per un compost de
Nitrur de gal·li i indi (InGaN) que emet a una longitud d’ona de 460 nm. Com s’observa a la
taula 2-1 calen freqüències de modulació diferents per a cada un, per això el sistema permet
variar la freqüència de treball. El model seleccionat ha estat el ASMT-JB11-NLN01 d’Avago
Technologies. A la figura 4.2 es representen les característiques del LED.

Figura 4.2 Característiques del led: intensitat en funció de la longitud d'ona (esquerra) i intensitat en
funció de la tensió (dreta)

La potència és una altra de les característiques que s’ha tingut en compte a l’hora de
seleccionar el LED. Com més elevada és la potència, més intens és el senyal fluorescent
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mesurat i si la intensitat d’il·luminació és massa elevada es poden ocasionar desperfectes al
pegat. El LED seleccionat té una potència d’1 W. A l’annex 8.5 es poden consultar els models
que s’han estudiat fins a aconseguir el definitiu.
Un altre dels components clau en el transmissor és l’amplificador operacional. La principal
característica que s’ha tingut en compte a l’hora de triar aquest element ha estat el corrent de
sortida ja que havia de ser suficient per poder polaritzar el LED. Un altre aspecte important és
la tensió d’alimentació. L’excursió de tensió a la sortida de l’amplificador havia de ser el més
gran possible per garantir el correcte funcionament del sistema, per tant s’ha seleccionat un
model amb alimentació simètrica de ± 5 V. El model seleccionat ha estat el AD8017 d’Analog
Devices amb un corrent de sortida de 270 mA i una tensió de sortida de – 5 V a 5 V. A la taula
de l’annex 8.7.1 s’hi troben totes les alternatives analitzades.

4.1.3. DISSENY DEL RECEPTOR
El circuit receptor es divideix en dues etapes: monitoratge i filtratge. La part de monitoratge
està formada pel fotodíode i un amplificador operacional configurat com a convertidor corrent
- tensió que permet monitorar el senyal a la sortida del fotodíode. A la segona etapa es realitza
un filtratge passa baixes per obtenir el component continu del senyal per eliminar-lo.
El receptor consta d’una entrada i una sortida. El senyal que emet el sensor es conduït
mitjançant una fibra òptica bifurcada fins a l’entrada, on hi ha un filtre òptic que evita que la
part del senyal d’excitació que es reflexa interfereixi el senyal fluorescent. Aquest senyal
s’adequa i es connecta a l’entrada del sistema de detecció.
A continuació es representa l’esquema del disseny del receptor amb les dues parts que el
formen:
Monitoratge

R1
R2
C1

Figura 4.3 Circuit del receptor
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El circuit que forma el receptor s’ha dissenyat intentant maximitzar l’amplada de banda. La
configuració de l’amplificador com a convertidor corrent - tensió minimitza l’excursió del
senyal a través del fotodíode, ja que les dues entrades es troben aproximadament a 0 V i
redueix la limitació que introdueix la capacitat d’aquest element. D’altra banda, el fet que el
guany en llaç obert de l’amplificador no sigui infinit fa que una tensió residual circuli a través
del fotodíode, introduint una nova limitació en l’amplada de banda i afavorint l’aparició
d’oscil·lacions. També s’ha tingut en compte la restricció introduïda per la compensació de
fase. Degut a l’elevat valor de la resistència de realimentació (el més gran possible per
minimitzar el soroll), cal connectar un condensador en paral·lel per evitar que el sistema
oscil·li. La capacitat d’aquest element ha de tenir el valor més baix possible per eliminar la
ressonància sense penalitzar excessivament l’amplada de banda.
Per tal que l’amplada del sistema sigui màxima, a l’hora de seleccionar el fotodíode s’ha tingut
en compte que el valor de la capacitat de junció fos baix i s’ha seleccionat un model
d’amplificador amb un marge freqüencial elevat. Per a més informació sobre la tria de
components es pot consultar l’apart 4.1.4.
La resposta freqüencial del sistema és un filtre passa banda. El filtre utilitzat per eliminar la
component contínua no deixa passar les freqüències baixes i estableix una freqüència de tall
inferior de 50 Hz. La freqüència de tall superior ve determinada pel valor del condensador
necessari per compensar la fase i és igual 150 kHz. En l’annex 8.3.2 es poden consultar les
simulacions del circuit.
La primera part que forma el receptor és l’etapa de monitoratge. Per analitzar el funcionament
d’aquesta etapa se substitueix el fotodíode pel seu model equivalent (Cj és la capacitat de
shunt) i es tenen en compte les capacitats d’entrada en mode comú i diferencial de
l’amplificador operacional (Cim, Cid) i el valor del guany en llaç obert (AOL):

Figura 4.4 Model equivalent de l’etapa de monitoratge
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El valor de la tensió a la sortida del circuit és:

Vo = i L R f =

ip R f

1 + j f

fp







2

Equació 4.1

on fp és igual a:

fp =

fc
2πR f C i

Equació 4.2

fc és la freqüència de guany unitat i Ci és igual a la suma de capacitats dels models equivalent
del fotodíode i l’amplificador operacional:
Ci= Cj+Cim+Cid

Equació 4.3

Analitzant gràficament el comportament del circuit es té el següent:

Figura 4.5 Comportament freqüencial del circuit
AOL representa el guany de l’amplificador i 1/β representa el guany que requereix la
realimentació. Superposada a les dues funcions anteriors, es representa la resposta del
convertidor corrent - tensió amb un pic ressonant a la freqüència fpf, ja que a partir d’aquesta
freqüència el sistema requereix més guany del que hi ha disponible. A freqüències baixes la
corba 1/β és igual a 1 fins que a fZf comença a créixer. Inicialment aquesta corba es manté per
sota del guany de l’amplificador (la distància entre les dues corbes representa el guany de llaç)
però a partir de la freqüència fi el guany necessari supera al disponible.
El circuit té un pol simple a fpf però com el guany en llaç obert de l’amplificador varia amb la
freqüència, aquest pol esdevé un pol doble:
fpf =

A OL
2πR f C i

Equació 4.4
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A la freqüència fpf el valor de AOL és el següent:

A OL =

fc
f

=
f = fpf

fc
fpf

Equació 4.5

Substituint el valor de AOL a l’equació 4.4 s’obté el resultat expressat a l’equació 4.2. En aquest
punt el guany I-V decau a -40 dB per dècada, el que es correspon amb un canvi de fase de
180o. La freqüència fpf es correspon amb la mitjana aritmètica de les freqüències fZf i fc, per
tant:

fpf = fZf fc

Equació 4.6

Realitzant un anàlisi més exhaustiu de la part de realimentació es comprova que és necessari
compensar la fase per evitar oscil·lacions. Si es calcula la part del senyal de sortida que torna a
l’entrada de l’amplificador (factor de realimentació) obtenim:

β=

X Ci
1
=
R f + X Ci 1 + R f C is

Equació 4.7

El divisor format per Rf i Ci esdevé un filtre pas baix que atenua el senyal de realimentació i
requereix un increment en el guany de l’amplificador:

Vo =

ipR f
1
1+
A OL β

Equació 4.8

Per evitar l’aparició d’oscil·lacions, se situa un condensador (Cf) en paral·lel a la resistència de
realimentació. El factor de realimentació del circuit esdevé:

β=

1 + RfCfs
1 + R f (C i + C f )s

Equació 4.9

Aquest condensador produeix un zero a la freqüència fCf, que coincideix amb fpf:

fCf =

1
2πR f C f

Equació 4.10

Cal seleccionar un condensador amb la mínima capacitat que faci que el sistema no oscil·li per
no limitar excessivament l’amplada de banda. Per evitar els efectes de les capacitats paràsites
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del circuit i poder utilitzar capacitat més elevades, s’ha optat per posar una xarxa en T de
condensadors amb una capacitat equivalent igual a:

C feq =

C 1C 2
C1 + C2 + C 3

Equació 4.11

El model del circuit de l’etapa de monitoratge quedaria com es representa a la següent figura:

Figura 4.6 Circuit amb Cf per compensar la fase

La impedància de realimentació del circuit seria:

Zf =

Rf
1 + R f C fs

Equació 4.12

La segona part del circuit de la figura 4.3 és la de filtratge que obté la component contínua del
senyal a la sortida de l’amplificador operacional de monitoratge. Aquesta part està formada
per un filtre passa baixes amb una freqüència de tall de 5,6 Hz per obtenir la component
contínua. Aquest senyal s’introdueix a l’entrada inversora d’un amplificador que actua com a
seguidor. A la sortida s’hi connecta una resistència que fixa, juntament amb el valor de la
resistència de realimentació, el guany del sistema a 11.
A la sortida del receptor s’obté el senyal de fluorescència sense la part contínua i amplificat, ja
que el nivell de senyal d’entrada al receptor és molt baix. Aquest senyal s’introdueix a
l’entrada del sistema de detecció.
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4.1.4. SELECCIÓ DE COMPONENTS DEL RECEPTOR

El principal component del receptor és el fotodíode. Aquest element és el que ha establert la
major limitació a l’amplada de banda del sistema. Per aquest motiu s’ha seleccionat un model
amb unes determinades característiques. Els criteris que s’han tingut en compte per triar el
fotodíode són els següents: capacitat de junció (Cj) el més baixa possible ja que aquesta limita
l’amplada de banda i afecta al soroll, resistència de shunt (Rsh) el més elevada possible i àrea
activa mínima per tal que Cj sigui petita i Rsh gran.
A part de les característiques elèctriques del component, també s’han tingut en compte altres
conceptes com ara les dimensions del fotodíode. S’ha optat per seleccionar un fotodíode que
es pugui encarar amb certa facilitat amb la fibra per tal de no complicar el set - up del sistema,
tenint en compte el compromís entre l’àrea activa i els valors de Cj i Rsh.
El fotodíode seleccionat ha estat el model OSD5-5T de Centronic. Les principals
característiques es mostren a la taula següent:

Forma
Àrea

Long

Corrent de foscor

Capacitat

Resistència

(nA)

(pF)

shunt (MOhm)

Max

Typ

Max/Max(Vr=0)

Typ/Max

Min

Typ

100

600

(Vr=12)
5

2,52 dia

2

0,5

130
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Taula 4-1 Principals característiques del fotodíode OSD5-5T

A l’annex 8.6 s’inclouen els fotodíodes que s’han tingut en compte en l’estudi fins a arribar a la
selecció final.
En el receptor hi ha dos amplificadors operacionals. Un es troba a l’etapa que amplifica el
senyal rebut pel fotodíode i l’altre forma part del filtre que elimina la component continua del
senyal mesurat. En aquest cas s’ha seleccionat el model OPA827 de Texas Instruments en
encapsulat SO-8. La resistència de realimentació és alta per aconseguir millor sensibilitat i la
intensitat de bias de l’amplificador és baixa (3 pA) per minimitzar el soroll. A la taula de l’annex
8.7.2 es poden consultar els diferents models d’amplificadors que s’han tingut en compte a
l’hora de fer la tria.
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4.2. DISSENY DEL SISTEMA DE DETECCIÓ

Una vegada ja tenim els senyal d’excitació i fluorescència cal trobar la diferència de fases entre
ells per obtenir la concentració d’oxigen. El sistema de detecció calcula la diferència de fases
realitzant una desmodulació coherent. Aquest tipus de desmodulació permet realitzar la
detecció de fase i rebutjar el soroll que pertany a altres rangs freqüencials i que està acoblat al
senyal de mesura.
El sistema de detecció està format per un mòdul hardware i un software que permeten obtenir
la quantitat d’oxigen present a una mostra i que fan possible la interacció entre l’usuari i el
sistema. El principal element que forma part d’aquest mòdul és el circuit integrat AD5933
d’Analog Devices, inicialment dissenyat per mesurar impedàncies, que inclou una funcionalitat
per realitzar la desmodulació coherent, necessària per poder obtenir la diferència de fases
entre el senyal d’excitació i el senyal fluorescent. El xip AD5933 integra un sintetitzador digital
directe (DDS) per generar senyals modulats en freqüència. També disposa d’un convertidor
ADC que realitza l’adquisició del senyal d’entrada i un nucli de processament digital (DSP).
El disseny també té un bus de comunicacions basat en I2C per poder connectar-lo a l’ordinador
i fer possible la interacció entre l’usuari i el sistema. El PC s’utilitza com a interfície i es
connecta al sistema a través del port USB.
En els següents apartats s’expliquen de manera més detallada els mòduls que conformen el
sistema de detecció.

4.2.1. MÒDUL HARDWARE

El mòdul consta d’una entrada i una sortida. L’entrada al sistema prové del receptor i es
connecta a un circuit auxiliar que permet tractar el senyal rebut pel fotodíode. Per poder
introduir aquest senyal a l’etapa d’entrada del xip AD5933 cal afegir una tensió continua de 2,5
V i amplificar-lo ja que el xip treballa amb una alimentació unipolar de 0 a 5 V. En primer lloc es
realitza la conversió corrent – tensió i a continuació el convertidor ADC realitza l’adquisició.
Després el nucli de processament digital (DSP) fa la DFT i retorna la part real i imaginària del
senyal mesurat. La sortida està formada pel senyal sinusoïdal que s’utilitza per excitar el LED
del transmissor. Aquest xip és originalment per mesurar impedàncies però en aquesta
aplicació se’n fa un altre ús. L’esquema de funcionament del xip es mostra a la figura 4.7.
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Figura 4.7 Diagrama de blocs de l’AD5933

El sistema es pot dividir en quatre blocs: excitació, mesura, càlcul i comunicació.
L’etapa d’excitació està formada per un DDS amb acumulador de fase de 27-bits, que permet
treure un senyal d’excitació a una certa freqüència i un convertidor digital-analògic. La
resolució és de 0,1 Hz i la freqüència es programa mitjançant els registres interns a partir del
bus I2C. També existeixen diversos registres interns que permeten fer escombrats lineals de
freqüència: start frequency (per assignar la freqüència inicial), frequency increment (per
programar el increment de freqüència) i number of increments (determina el nombre
d’increments que es volen realitzar).
La sortida del DDS passa per un amplificador de guany variable que fa possible obtenir senyals
de diferent amplitud programant fins a quatre rangs diferents. A la taula 4-2 es poden veure
aquests valors per una alimentació de 5 V. Aquest senyal s’utilitza com a entrada del
transmissor, connectant aquest mòdul al terminal Vout de l’AD5933.

Rang

Amplitud Sortida

Tensió DC Bias

1

3 V p-p

2.24 V

2

1.47 V p-p

1.15 V

3

580 mV p-p

469 mV

4

300 mV p-p

262 mV

Taula 4-2 Rang de valors de la tensió de sortida de l’etapa frontal de l’AD5933
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A l’entrada del xip AD5933 s’hi connecta el senyal de la sortida del receptor (terminal Vin) una
vegada ha estat adequat. L’etapa de mesura està formada per un convertidor corrent - tensió
seguit d’un amplificador de guany programable (PGA), un filtre antialiaising i un convertidor
(ADC) de 12 bits i 1 MS/s. El convertidor corrent - tensió fa la transformació a traves d’un
resistor de realimentació RFB. El PGA permet donar un guany de 1 o de 5. El valor de la
resistència de realimentació i del guany de l’amplificador s’han d’escollir de forma adequada
per tal de garantir que el senyal de mesura estigui dins el rang dinàmic del convertidor ADC
(entre la tensió d’alimentació i massa). El guany de l’etapa d’entrada ve determinat per la
següent expressió:

Guany = Sortida Excitació

RFB
Z senyal

GPGA

Equació 4.13

fluorescen t

Seguidament les dades mostrejades es passen a l’etapa de transformació i càlcul, que
consisteix en un nucli DSP. Aquest calcula la transformada de Fourier de les dades d’entrada i
el senyal de referència provinent del DDS de l’etapa d’excitació. La multiplicació s’acumula
sobre 1024 mostres per cada freqüència. El resultat es guarda en dos paraules de 16 bits que
representen la part real (R) i imaginaria (I) del senyal fluorescent. Les dades que retorna estan
en complement a dos.
La calibratge del sistema es fa connectant una impedància coneguda entre els terminals Vin i
Vout i calculant el factor de guany. Aquest s’usarà per escalar el valor obtingut d’impedància
provinent de la DFT ja que el senyal de referència prové del sintetitzador digital i el senyal
sensat està escalat amb el convertidor ADC. Per tal de calcular el mòdul s’ha de calcular el
guany per fer l’escalat corresponent mitjançant la següent expressió:

Factor Guany =

1
Z cal ⋅ Mòdul

Equació 4.14

La impedància es mesura mitjançant la següent expressió com:

Impedància =

1
Factor Guany ⋅ Mòdul

Equació 4.15
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4.2.2. SELECCIÓ DE COMPONENTS DEL MÒDUL HARDWARE
El xip AD5933 és l’element clau del sistema de detecció. Aquest component permet realitzar
mesures d’impedàncies complexes, però en aquest projecte s’ha emprat per obtenir la
diferència de fase entre el senyal d’excitació i el senyal emès pel sensor. L’alternativa hauria
estat utilitzar un DDS per generar el senyal, un convertidor A/D ràpid i un desmodulador digital
implementat sobre un DSP o un FPGA. L’AD5933 permet fer una implementació de baix cost a
freqüències de treball moderades de fins a 100 kHz.
El sistema treballa amb un bus I2C. Té una adreça de 7-bits i treballa amb freqüències de
rellotge compreses entre 100 kHz i 400 kHz. A la taula 4-3 es mostra el mapa de registres
interns del xip:

Registre
0x80
0x81

Nom
Control

0x82
0x83

Dades Registre
D15 to D8
D7 to D0
D23 to D16

Start Frequency

D15 to D8

0x84

D7 to D0

0x85

D23 to D16

0x86

Frequency Increment

0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B

D7 to D0
Numbers of Increment
Number of STC

0x8F

Status

0x92

Temperature Data

0x93
0x94

0x97

D15 to D8
D7 to D0
D15 to D8
D7 to D0
D15 to D8
D7 to D0

Real Data

0x95
0x96

D15 to D8

D15 to D8
D7 to D0

Imaginary Data

D15 to D8
D7 to D0

Taula 4-3 Registres interns de l'AD5933

El registre de control permet donar les ordres de mesura, reset, apagat i posició en standby al
xip. Els 4 bits de més pes realitzen les funcions de mesura, standby i apagat. Els bits 9 i 10
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configuren el rang de la tensió de sortida entre els 4 possibles. El 8 permet programar el guany
del PGA. El 4 permet realitzar un reset i el bit 3 permet seleccionar l’origen del rellotge.

El rellotge del sistema es pot obtenir internament (freqüència de 16,776 MHz) o es pot aplicar
externament.

4.2.3. MÒDUL SOFTWARE

El sistema de detecció consta d’un software implementat amb Labview que permet que
l’usuari interactuï amb el sistema. Aquest software controla el dispositiu des d’un PC
mitjançant el protocol USB de l’ordinador i el bus I2C del xip AD5933. Com que els busos I2C i
USB no són compatibles, és necessari crear una interfície que capturi les dades d’un i les enviï
per l’altre bus i a l’invers. Per a tal efecte s’ha utilitzat un mòdul de National Instruments que
realitza aquesta funció. En concret el NI USB-8451 és una interfície que permet convertir entre
USB i SPI/I2C. A més permet utilitzar les VI’s de LabView que fan transparent el coneixement de
l’API per utilitzar el bus USB del PC. La utilització del bus USB permet una fàcil connexió Plug –
and - Play amb el PC.
El software dissenyat permet establir la freqüència de treball i obtenir la diferència de fases
entre el senyal d’excitació i el senyal fluorescent. A més també permet configurar el número
de mitjanats per fer la mesura. El sistema consta de 4 blocs: configuració interfície USB-I2C,
càlcul de la freqüència de rellotge, calibratge del dispositiu i càlcul del mòdul i la fase.
El primer bloc s’utilitza per configurar les dades bàsiques necessàries per a la comunicació
USB-I2C del disponisitu NI USB-8351. Aquest conté una interfície màster I2C que pot treballar a
una freqüència de rellotge de fins a 250 kHz. L’AD5933 permet freqüències de rellotge de fins a
400 kHz com a màxim per al bus sèrie, per tant és el USB-8452 el component que estableix la
limitació. El sistema treballa amb adreces de 7 bits i una freqüència de 200 kHz. L’alimentació
es realitza a través del bus USB. A la figura 4.8 es poden veure els registres que s’utilitzen per
configurar el NI USB-8451.
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Figura 4.8 Configuració NI USB-8451

Mitjançant el mòdul NI-845x Device es modifiquen les propietats del NI-845. S’activa el port
DIO 0 en mode col·lector obert i es configura com a sortida. El mòdul NI-845x I2C Configuration
permet configurar la freqüència de rellotge (200 kHz) i el tamany del bus d’adreces (7 bits).
El bloc que calcula la freqüència de rellotge (Master Clock) és independent de la resta, ja que
aquest paràmetre únicament es calcula al iniciar el programa o al canviar la freqüència de
mesura. Aquest càlcul és necessari ja que per a diferents freqüències de mesura, hi ha trams
d’escalat amb diferents MCLK. Aquest càlcul es realitza en funció de la informació de les taules
del manual del xip AD5933.

Figura 4.9 Càlcul de la freqüència de rellotge (MCLK)

El calibratge del dispositiu es realitza amb una resistència coneguda que mitjançant un selector
ocupa el lloc del sistema òptic i que permet calcular el factor de guany seguint l’expressió de
l’equació 4.14. Una vegada s’obté aquest valor, és possible obtenir el valor de la impedància
(equació 4.15).
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Figura 4.10 Etapa de calibratge

El càlcul del mòdul i la fase es realitza a partir dels valors de la part real i la part imaginària del
senyal mesurat obtinguts pel AD5933 mitjançant les següents expressions:

Mòdul = R 2 + I2

Equació 4.16

I
Fase = tan-1  
R 

Equació 4.17

La interfície d’usuari està dividida en dues parts: control i visualització. Els controls permeten
configurar diversos aspectes de la mesura:
•

Selecció del funcionament: calibratge o mesura (en cas de realitzar el calibratge, s’ha
d’introduir el valor de la resistència utilitzada)

•

Selecció de la freqüència de modulació

•

Selecció del número de mitjanats

A la part de visualització s’inclouen dos panells per poder representar el mòdul i la fase del
senyal mesurat. A la següent figura es representa la interfície d’usuari implementada i a
l’annex 8.4 s’hi representa l’esquema Labview del sistema dissenyat:
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Figura 4.11 Interfície d'usuari dissenyada

4.3. DISSENY DEL PROTOTIPUS

Per a la realització física del circuit s’ha utilitzat l’eina Utilboard de National Intruments. A
l’annex 8.8 es mostra el layout implementat. La realització de la placa s’ha encarregat a una
empresa externa ja que la majoria de components són SMD.
Per tal d’evitar interferències entre els senyals del transmissor i el receptor, s’ha intentat
separar al màxim els components de cada una de les dues parts. A més s’han tingut en compte
les següents premisses en el disseny del layout:
•

Utilització de plans de massa

•

Pistes de 0,5 mm per tenir una alimentació constant i per minimitzar la inductància

•

Pistes de la menor longitud possible per reduir resistència, capacitat i inductància

•

Utilització de plans de dissipació

A la figura 4.12 es pot veure una fotografia de la placa dissenyada. A l’esquerra està situat el
circuit transmissor i a la dreta el circuit receptor. Als annexos es pot trobar el layout detallat.
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Figura 4.12 Placa dissenyada: circuit transmissor (esquerra) i circuit receptor (dreta)
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4.4. MESURES DE CARACTERITZACIÓ
En aquest apartat es resumeixen les mesures que s’han fet per caracteritzar els diferents
elements que formen part del sistema dissenyat. S’han fet mesures en el domini freqüencial
per caracteritzar la resposta del circuit i per caracteritzar els dos sensors d’oxigen. També s’han
fet mesures amb un espectrofotòmetre per determinar les longituds d’ona que tenen una
resposta més gran per a cada un dels sensors. Finalment, s’han fet diverses proves per
caracteritzar el xip AD5933.

4.4.1. CARACTERITZACIÓ DEL SISTEMA DE MESURA
Les mesures en el domini freqüencial s’han fet mitjançant l’analitzador d’impedàncies
HP4192A en mode d’analitzador de resposta en freqüència, connectat entre l’entrada de
l’oscil·lador del circuit d’excitació del LED i la sortida de l’amplificador del fotodíode. Aquest
aparell permet fer escombrats de freqüència per determinar el comportament freqüencial del
circuit. S’han realitzat mesures des de 10 Hz fins a 10 MHz. La resposta freqüencial del sistema
és la d’un filtre passa banda amb freqüències de tall a 400 Hz i 150 kHz. La freqüència de tall
superior està limitada per la xarxa de condensadors que s’ha d’utilitzar al receptor per eliminar
el pic de ressonància del circuit. A la següent figura es representa la resposta freqüencial del
sistema.
Resposta freqüencial
0
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Mòdul (dB)

-20
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-40
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-60 -2
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10
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0
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0
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-100
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10

0

1
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2
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4

10

Freqüència (kHz)

Figura 4.13 Resposta freqüencial del sistema: mòdul (dalt) i fase (baix)
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4.4.2. CARACTERITZACIÓ DELS SENSORS D’OXIGEN
En aquest punt es descriuen les mesures que s’han realitzat per caracteritzar els sensors. S’han
fet mesures per determinar la freqüència òptima de treball i la longitud d’ona d’excitació que
maximitza la resposta.
Les mesures per determinar la freqüència de treball també s’han fet amb l’analitzador
l’
d’impedàncies HP4192A en mode d’analitzador de resposta en freqüència.
freqüència El rang de
freqüències de mesura ha anat des de 10 Hz fins a 10 MHz. Per obtenir la freqüència
freqü
a la qual
es produeix
ix una major diferència de fases
fase per a cada un dels sensors s’ha calculat la diferència
de fases per les concentracions d’oxigen del 0 % i del 100 %. Els resultats es mostren a la taula
següent:

Sensor

Freqüència modulació

Ocean Optics

35,5 kHz

Presens

5,6 kHz

Taula 4-4 Freqüències òptimes de treball dels sensors d'oxigen

Per determinar la resposta de cadascun del sensors en funció de la longitud d’ona del senyal
d’excitació
xcitació s’han fet mesures amb l’espectrofotòmetre
l’
Steag MicroParts W/Vis Spectrometer
P167. Aquest aparell permet mesurar la intensitat de l’espectre d’emissió dels sensors
d’oxigen. S’han utilitzat 4 LEDs
LED diferents: dos LEDs blaus, un LED de color cian i un LED verd per
comprovar quin d’ells era el més apropiat per fer les mesures. S’ha
’ha obtingut la resposta per
cada un dels LEDs per a longituds d’ona entre 350 i 850 nm,
nm, tant pel sensor de Presens com pel
d’Oceanoptics. A les següents gràfiques es representen les respostes normalitzats dels 4 LEDs
estudiats per als dos sensors.

Figura 4.14 Espectre de la resposta normalitzada dels 4 leds amb el sensor d'Oceanoptics
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Figura 4.15 Espectre de la resposta normalitzada dels 4 leds amb el sensor de Presens

De les mesures realitzades es poden extreure les següents conclusions:

Sensor Oceanoptics:
•

Pic de detecció situat sobre els 605 nm

•

Major resposta per excitacions amb longituds d’ona de 460 nm (LEDs
(
de color
blau)

Sensor Presens:
•

Pic de detecció situat sobre els 650
6 nm

•

Major resposta per excitacions amb longituds d’ona de 530
0 nm (LED
(
de color
verd).

•

Existència d’un altre pic d’emissió a 555 nm per
per a excitacions amb longituds
d’ona
’ona de 530 nm

En el cas del sensor d’Oceanoptics la millor opció es utilitzar un LED de color blau, però al
sensor de Presens caldria utilitzar senyals d’excitació a longituds d’ona més grans (color
(
verd).
Com que all sensor d’Oceanoptics no hi ha resposta
r
al ser excitat amb el LED verd, s’ha optat
per utilitzar un LED de color blau a les mesures per fer que el sistema de mesura sigui
compatible amb els dos sensors. El model seleccionat ha estat el ASMT-JB11-NLN0
NLN0.
A la següent pàgina es representen els espectres de la resposta normalitzada per a cada un
dels sensor, al ser excitats amb un LED blau del model seleccionat per a concentracions del
de 0 %
i del 100 % d’oxigen. A les gràfiques es pot veure com el sensor d’Oceanoptics emet un senyal
d’intensitat superior al de Presens, però en ambós casos es tracta d’un senyal molt feble.
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Figura 4.16 Espectres del senyal emès pel sensor per concentracions d'oxigen del 0 % i del 100 % quan
és excitat amb un led blau: sensor Oceanoptics (dalt) i sensor Presens (baix)

4.4.3. CARACTERITZACIÓ DEL XIP AD5933
Per caracteritzar el xip AD5933 s’ha optat per treballar amb la placa d’avaluació que
proporciona Analog Devices. La placa d’avaluació EVAL-AD5933EB consta d’un sistema de
comunicació USB-I2C, una zona d’alimentació i uns terminals SMB que permeten accedir als
pins Vin i Vout del xip. La placa permet modificar la impedància de realimentació de l’etapa
d’entrada i seleccionar un oscil·lador extern de 16 MHz o un oscil·lador intern. El sistema
compta amb un software de suport per configurar el xip i realitzar mesures. A més, el software
permet representar el mòdul i la fase mesurats i emmagatzemar les dades en un arxiu. A la
següent figura es representa el software del sistema d’avaluació.
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Figura 4.17 Software de control i mesura del sistema d’avaluació per l’AD5933

A continuació es descriuen les proves que s’han dut a terme per determinar el rang de
freqüències de treball del xip. S’han realitzat escombrats de freqüència des de 1 kHz fins a 100
kHz. S’ha utilitzat una impedància de realimentació de 1 kΩ. Dels resultats obtinguts, es pot
comprovar que per freqüències inferiors a 5 kHz el sistema presenta més dispersió. A la
següent figura es representa la impedància obtinguda per a freqüències entre 1 kHz i 10 kHz.

IMPEDÀNCIA EN FUNCIÓ DE LA FREQÜÈNCIA

Freqüència (Hz)

Figura 4.18 Mesura de la impedància en funció de la freqüència

Per fer mesures a freqüències baixes, tal com s’indica al full de característiques de l’AD5933,
cal modificar la freqüència de rellotge. La disminució d’aquesta freqüència provoca un
augment del temps de mesura. Aquest aspecte s’ha de tenir en compte ja que en el sistema de
mesura d’oxigen mesurat cal fer mesures a freqüències baixes.
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5. RESULTATS

5.1. MESURES DE VALIDACIÓ

A aquest capítol es resumeixen les mesures fetes per validar que el sistema funciona
correctament als marges de treball pels quals ha estat dissenyat. S’han fet mesures en fase
aigua. Per poder variar la quantitat d’oxigen a la mostra mesurada de forma controlada s’ha
utilitzat nitrogen. Al fer passar nitrogen a través d’un líquid, es formen bombolles que
desplacen l’oxigen i en redueixen la concentració.
L’esquema del setup es mostra a la següent figura:

Regulador
de cabal

Tx
NI
USB -8451

Nitrogen

Rx

Sistema
de
detecció

Figura 5.1 Esquema del setup per realitzar les mesures experimentals

La mostra que es vol mesurar se situa a dins d’un minibioreactor que conté el sensor d’oxigen
en un dels seus ports. Un extrem de la fibra òptica bifurcada se situa al port on hi ha el sensor
per tal d’excitar-lo amb el senyal provinent del LED situat al transmissor i captar el senyal que
aquest emet per conduir-lo al receptor mitjançant l’altre extrem de la fibra. La quantitat de
nitrogen introduït al minibioreactor es regula mitjançant un mesurador de cabal.

5.1.1. MESURES DE LA DIFERÈNCIA DE FASE
En primer lloc s’han obtingut mesures amb els dos sensors d’oxigen per verificar que al variar
la concentració d’oxigen varia la diferència de fase entre el senyal d’excitació i el senyal emès
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pel sensor d’oxigen. S’ha mesurat l’evolució de la diferència de fases variant la concentració
d’oxigen del 100 % al 0 % en una mostra en fase aire i una altre amb aigua i s’ha comprovat
que a mesura que disminueix la concentració d’oxigen, augmenta la diferència de fase
mesurada. En el cas del sensor de Presens s’obtenen diferències de fase més grans que amb el
sensor d’Oceanoptics. Així mateix, la diferència de fases en ambdós casos és superior al
mesurar la mostra d’aigua. A la següent taula es pot veure un resum dels valors obtinguts:

Mostra mesurada

Sensor Presens

Sensor Oceanoptics

Fase líquid

35°- 40°

10°

Fase gas

20° - 25°

6°

Taula 5-1 Diferència de fase obtinguda variant la concentració d'oxigen del 100 % al 0 %

5.1.2. MESURES AMB EL MÒDUL ELECTRO-OPTICAL EOM-O2-MINI DE PRESENS
Per verificar el correcte funcionament s’han realitzat mesures simultànies amb el mòdul
Electro-Optical EOM-O2-mini de Presens i el sistema dissenyat. La mesura s’ha fet amb aigua i
s’ha modificat la concentració d’oxigen fent passar un cabal de nitrogen per la mostra
mesurada. Per poder fer aquestes mesures s’han situat dos sensors Presens en contacte amb
l’aigua a un mateix bioreactor. Un d’ells connectat mitjançant les fibres bifurcades al sistema
dissenyat i l’altre connectat al sistema de mesura de Presens per mesurar la diferència de fase
obtinguda en cada cas.
Representant la diferència de fases en funció del temps per a cada sistema de mesura es pot
comprovar que quan es comença a injectar nitrogen a l’aigua la diferència de fase mesurada
s’incrementa. Així mateix, si es fa bombollejar aire per fer augmentar la concentració d’oxigen,
la diferència de fase disminueix. A la següent gràfica es representa la variació de fase per a
cada un dels dos sistemes de mesura utilitzats.

Figura 5.2 Comparativa de la mesura de fase amb el sistema EOM-O2-mini i el sistema dissenyat
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Com es pot comprovar a la figura 5.2 el sistema de mesura dissenyat permet mesurar les
variacions de fase mitjançant el senyal fluorescent emès pel sensor. La principal diferència
entre els resultats obtinguts amb aquest sistema i el sistema comercial de Presens és que la
mesura està afectada per unes variacions lentes que es poden minimitzar mitjançant la
utilització de mitjanats. A més, també es pot veure que el recorregut de fase mesurat
mitjançant el sistema dissenyat és superior al de Presens. A la taula 5-2 es poden consultar els
valors obtinguts per a cada sistema:

Sistema de mesura

Diferència de fase

Fase màxima

Fase mínima

EOM-O2-mini

33,00 °

56,80 °

23,8 °

Sistema dissenyat

39,28 °

85,30 °

46,02 °

Taula 5-2 Comparativa de la diferència de fases entre el sistema de mesura EOM-O2-mini de Presens i
el sistema dissenyat

Mitjançant les dades obtingudes amb el sistema de mesura dissenyat es determina que una
variació de fase d’1 ° es correspon amb una variació del 2,54 % de la concentració d’oxigen.
A la següent gràfica es representa l’evolució de la concentració d’oxigen dissolt a una mostra
d’aigua mesurada. S’ha variat l’oxigen fent passar un cabal de nitrogen i s’ha mesurat la
concentració amb el sistema dissenyat i el sistema EOM-O2-mini.

Figura 5.3 Mesura de la concentració d’oxigen dissolt amb el sistema professional EOM-O2-mini i el
sistema dissenyat

Com es pot comprovar a la figura 5.3 la mesura obtinguda mitjançant el sistema dissenyat està
afectada per variacions lentes, però segueix la mateixa evolució que la mesura obtinguda
mitjançant el sistema professional EOM-O2-mini. El coeficient de correlació entre les dues
mesures és de 0,99.
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Als següents apartats es descriuen les mesures realitzades per caracteritzar el sistema
dissenyat.

5.1.3. MESURES DE LINEALITAT

Per determinar la linealitat del sistema dissenyat es realitza una representació del valor teòric i
el valor estimat.. Aquesta mesura és útil per detectar errors sistemàtics, de zero i de sensibilitat
del sistema. Es pren com a valor teòric el valor mesurat mitjançant el mòdul Electro-Optical
EOM-O2-mini de Presens. A laa figura 5.4 es representen el valor teòric en funció del valor real i
l’error de linealitat. Es pot comprovar que el sistema és molt lineal a la zona central del marge
(error ≤ 2 %) mentre que als extrems augmenta.
augmenta Hi ha una lleugera variació per a
concentracions superiors al 60% i menors al 15%, per aquest motiu l’error de linealitat és
superior per a aquests rangs de concentració d’oxigen.

Figura 5.4 Mesures de linealitat (dalt) i de l’error de linealitat (baix)
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5.1.4. MESURES DE SOROLL

Una vegada corregits els errors sistemàtics de la mesura, tenint un nombre elevat de mostres
amb errors aleatoris, el valor correcte de la magnitud mesurada coincideix amb la mitjana. Si
les mostres segueixen una llei de distribució normal (Gauss-Laplace), el marge de confiança de
la mitjana serà conegut i el valor mig tindrà la màxima probabilitat. Els paràmetres que
caracteritzen una llei de distribució normal són: la mitjana i la desviació típica, que representa
la dispersió de la població.

A continuació es representa l’histograma de les mostres mesurades per a una concentració
d’oxigen del 100 %. D’aquesta manera és possible detectar qualitativament si les mostres
mesurades segueixen una distribució normal per aplicar el càlcul de mitjana i variància.

Figura 5.5 Histograma per a una mesura amb una concentració d’oxigen del 100 %

Com es pot veure a la figura 5.5 es pot acceptar una distribució normal tot i que té una certa
asimetria. Per tant, l’error es mesura al interval [μ - kσ, μ + kσ] on μ és la mitjana, σ la desviació
estàndard i el paràmetre k es determina assumint un determinat factor de risc. En aquest cas,
per tenir un factor de cobertura del 99 % el valor de k serà igual a 2,6.

Per obtenir els paràmetres de la incertesa de les mesures s’utilitzen 1000 mostres per a 2
concentracions d’oxigen conegudes: 0 % i 100 %. A la taula 5-3 es representen els resultats
obtinguts. Per reduir el marge d’incertesa, s’han de fer mitjanats.
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Concentració d’Oxigen

Mitjana

Desviació Estàndard

Interval d’error

0%

-0,58 %

2,42

-0,58 ± 6,28

100 %

99,75 %

2,77

99,75 ± 7,20

Taula 5-3 Interval d’error per a concentracions d'oxigen del 0% i del 100%

Al següent apartat es descriuen les mesures realitzades amb el sistema dissenyat.

5.2. MESURES D’APLICACIÓ
Un cop validat el correcte funcionament del sistema s’han realitzat mesures amb els dos
sensors d’oxigen. Com s’ha comentat en apartats anteriors, per disminuir la concentració
d’oxigen s’ha utilitzat nitrogen. Fent passar un cabal de 100 mil·lilitres per minut durant 10
minuts s’aconsegueix eliminar l’oxigen present a la mostra. Per recuperar l’oxigen, cal
bombollejar aire durant aproximadament 4 minuts. Per a tal efecte, s’ha utilitzat una bomba
d’aire connectada al mini-bioreactor a través d’un dels seus ports.

Les mesures s’han realitzat amb els sensors de Presens i Oceanoptics. A continuació s’exposen
els resultats obtinguts amb cada un dels sensors. En ambdós casos s’han realitzat mesures
passant de concentracions del 100% d’oxigen al 0% i a l’inrevés.

En primer lloc es representen les mesures realitzades mitjançant el sensor de Presens. A la
primera figura es pot veure l’evolució de la concentració d’oxigen a una mostra d’aigua quan
s’hi comença a injectar nitrogen. A la segona s’hi representa la recuperació d’oxigen quan es
bombolleja aire a la mostra situada al mini-bioreactor.

Figura 5.6 Evolució temporal de la concentració d'oxigen al injectar nitrogen (sensor de Presens).
L’excursió de l’eix de temps correspon a 30 minuts.
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Figura 5.7 Evolució temporal de la concentració d'oxigen al bombollejar aire (sensor de Presens).
L’excursió de l’eix de temps és de 12 minuts.

A continuació es representen les mesures realitzades amb el sensor d’Oceanoptics quan
s’injecta nitrogen a la mostra mesurada i quan s’hi bombolleja aire per recuperar l’oxigen.

Figura 5.8 Evolució temporal de la concentració d'oxigen al injectar nitrogen (sensor Oceanoptics).
L’excursió de l’eix de temps és de 37 minuts.

Figura 5.9 Evolució temporal de la concentració d'oxigen mesurada al bombolleja aire (sensor
Oceanoptics). L’excursió de l’eix de temps és de 20 minuts.
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Comparant les mesures realitzades amb cadascun dels sensors, es pot comprovar que les
obtingudes amb el sensor d’Oceanoptics estan més afectades pel soroll. En aquest cas seria
convenient augmentar el número de mitjanats a l’hora de fer a la mesura.
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6. CONCLUSIONS I PERSPECTIVES DE FUTUR

En aquest capítol s’enumeren els objectius aconseguits i es comenten les perspectives de futur
per tal de seguir treballant en la millora del sistema.

6.1. CONCLUSIONS
Mitjançant les proves realitzades, es pot concloure que s’ha aconseguit l’objectiu del projecte
ja que el sistema dissenyat permet fer mesures de la concentració d’oxigen per fluorescència.
A continuació s’exposen les fites aconseguides:
•

Disseny d’un sistema de mesura d’oxigen per fluorescència. El sistema permet realitzar
mesures amb dos tipus de sensors d’oxigen en un rang freqüencial de 400 Hz a 150
kHz i es capaç de fer mesures de concentracions des del 0 % al 100 %.

•

El sistema és fàcilment manipulable i portàtil. Aquest consta d’un interruptor que
permet seleccionar el mode d’operació (mesura o calibració) i té unes dimensions
reduïdes per tal que es pugui transportar fàcilment. Per a aconseguir-ho s’han utilitzat
components amb encapsulat SMD que permeten fer un disseny més compacte.

•

En el disseny electrònic s’ha emprat el xip AD5933. Aquest xip és un sistema de mesura
d’impedància integrat, que permet generar el senyal d’excitació i digitalitzar el senyal
mesurat per obtenir la part real i la part imaginària de la mesura. Per a poder-lo
utilitzar, ha calgut dissenyar un front-end per poder adaptar el senyal mesurat que
prové del receptor a l’entrada del AD5933.

•

Implementació d’un sistema de control del sistema de mesura. La connexió al PC s’ha
realitzat mitjançant un mòdul de NI, l’USB-8451, que permet la comunicació entre un
PC de sobretaula i el disseny electrònics implementat. El software de control permet
configurar el sistema de mesura.
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•

Creació d’una interfície d’usuari que permet configurar el sistema i realitzar les
mesures necessàries. La interfície mostra les dades adquirides en forma de gràfiques i
guarda aquestes en un arxiu de dades per poder examinar-les a posteriori.

•

Finalment s’han realitzat les mesures de caracterització i de validació per confirmar el
correcte funcionament del sistema (es pot comprovar en el capítol 5).

•

El cost dels components d’aquest sistema és aproximadament de 75 €, el cost de
l’adaptador USB-I2C és de 300 € i la placa de circuit imprès, pel fet de ser un prototip,
ha costat al voltant de 150 € (4 unitats). El sistema de Presens que hem fet anar com a
referència val al voltant de 3000 €.

6.2. PERSPECTIVES DE FUTUR
En aquest punt s’enumeraran diverses tasques o perspectives de futur que aporta aquest
projecte:
•

Dissenyar un sistema que permeti la comunicació via USB, en lloc d’utilitzar la interfície
de comunicació USB-I2C de NI, incorporant un microcontrolador al sistema.

•

Optimitzar el software de mesura per millorar-ne el temps de resposta i poder fer
mesures de manera més ràpida.

•

Un cop determinades les freqüències òptimes d’excitació, reduir l’amplada de banda
dels filtres.

•

Incorporar un sistema de filtrat a l’alimentació per reduir el crosstalk entre generació i
detecció i poder implementar els sistemes de TX i RX en el mateix encapsulat.

•

Dissenyar un sistema compacte que contingui TX/RX i el sistema de detecció integrada
en el mateix sistema de mesura.

•

Per incrementar la vida útil dels sensors i minimitzar els efectes de la
fotodescomposició, es podria reduir el temps d’exposició a la llum minimitzant la
duració de cada cicle de mesura.
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8. ANNEXOS

8.1. ESPECIFICACIONS DE LES FIBRES ÒPTIQUES

Taula 8-1 Especificacions tècniques de les fibres òptiques

63

Figura 8.1 Atenuació de la fibra

8.2. ESPECIFICACIONS DEL SENSORS D’OXIGEN

8.2.1. SENSOR DE PRESENS

Taula 8-2 Especificacions sensor Presens
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8.2.2. SENSOR D’OCEANOPTICS

Taula 8-3 Especificacions sensor Oceanoptics
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8.3. ESQUEMES DEL CIRCUIT ELÈCTRIC I SIMULACIONS

8.3.1. CIRCUIT TRANSMISSOR

Figura 8.2 Esquema elèctric del transmissor
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Figura 8.3 Simulació en el domini freqüencial del circuit transmissor
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8.3.2. CIRCUIT RECEPTOR
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Figura 8.4 Esquema elèctric del receptor
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Figura 8.5 Simulació en el domini freqüencial del circuit receptor
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8.4. DIAGRAMA LABVIEW

Figura 8.6 Diagrama Labview del sistema desenvolupat
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8.5. ESTUDI SELECCIÓ LED

Taula 8-4 Estudi selecció LED

8.6. ESTUDI SELECCIÓ FOTODÍODE

Taula 8-5 Estudi selecció fotodíode
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8.7. ESTUDI SELECCIÓ AMPLIFICADORS OPERACIONAL

8.7.1. AMPLIFICADOR TRANSMISSOR

Taula 8-6 Estudi selecció amplificador transmissor

8.7.2. AMPLIFICADOR RECEPTOR

Taula 8-7 Estudi selecció amplificador receptor
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8.8. LAYOUT DEL CIRCUIT

Figura 8.7 Cara TOP del layour dissenyat

Figura 8.8 Cara BOTTOM del layout dissenyat
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