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1. Resum 

1.1. Resum 

La motivació d’aquest treball és la verificació experimental d’un detector de 

fluids que s’ha dissenyat per a donar solució a una problemàtica de sagnat durant la 

irradiació en tècniques IOeRT. El detector funciona a partir d’un sensor capacitiu 

implementat a un tub aplicador i conté tot un circuit d’electrònica que permet convertir 

el senyal del sensor en un senyal de lectura. 

Concretament , es descriu a l’apartat de desenvolupament la solució proposada 

pel grup d’investigació al que pertanyen els tutors, comentant: el disseny del sensor, 

el tractament electrònic que es fa del senyal i la relació entre altura i volum de líquid 

al tub . Per altra banda, a l’apartat de mètode i resultats s’exposen els punts basats 

en la contribució pròpia que he fet, destacant les mesures experimentals. 

Amb els resultats obtinguts verifiquem el bon funcionament de la solució 

proposada al sagnat. L’estudi fet a 0º i 45º ens aporta uns valors de la sensibilitat del 

sensor per cada mil·límetre d’altura de líquid al tub aplicador de 85 ± 3 mV/mm per a 

0º i 37 ± 9 mV/mm per a 45º. En resum, podem dir que el sistema és fiable i detecta 

correctament la presència de líquid. 

1.2. Abstract 

The motivation of this TFG is an experimental verification of a fluid detector 

designed to solve a bleeding problem during irradiation in IOeRT techniques. The 

detector works based in a capacitive sensor implemented in an applicator tube and 

contains an electronic circuit that allows the sensor signal to be converted into an 

electric output signal. 

Specifically, the solution proposed by the research group to which the tutors 

belong is described in the development section, commenting: the design of the sensor, 

the electronic processing of the signal and the height to volume of liquid in the tube 

ratio. On the other hand, in the method and results section the points based on my own 

contribution are exposed, highlighting the experimental measures. 

The results obtained allow us to verify the proper functioning of the proposed 

solution to bleeding. The study done at 0º and 45º provides us sensor sensitivity values 

for each millimetre of liquid height in the applicator tube of 85 ± 3 mV/mm for 0º and 

37 ± 9 mV/mm for 45º. In summary, we can assure the system reliability and its proper 

detection of the presence of liquid.  
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2. Introducció i premisses 

2.1. Objectiu i descripció de l’accelerador 

L’objectiu d’aquest treball es basa fonamentalment en l’estudi d’un detector de 

fluids en aplicadors cilíndrics plàstics de diferents diàmetres en aplicacions IOeRT 

(intraoperative electron radiation therapy). Així com també el calibratge i estudi del 

funcionament del detector el qual està basat en un sensor capacitiu, és a dir, un 

condensador i el conjunt de la seua electrònica requerida per a transformar el seu 

senyal en un senyal de lectura. A més, obtenir les corbes de sensibilitat derivades del 

detector per a diferents diàmetres, posicions i inclinacions de l’aplicador cilíndric. 

La radioteràpia intraoperatòria amb electrons (IOeRT) és una tècnica de 

radioteràpia que es dona durant la cirurgia tenint com a objectiu un tumor o el seu 

propi llit tumoral on s’aplica una dosi de radiació d’electrons (Gunderson, et al., 2011) 

(Calvo, et al., 2006). El procediment consisteix en l’aplicació d’una elevada i única dosi 

a través d’un accelerador i aplicador com el LIAC HWL que més avant veurem. La 

mecànica dels aplicadors en aquestes tècniques permeten la visualització directa i el 

mapatge amb exactitud de l'àrea objectiu. Aquesta tècnica s’aplica entre altres en 

tractament de càncers de pàncrees, rectals, colon, pit o sarcomes de teixits tous 

(Valentini, et al., 2009) (Kusters, et al., 2010) (Haddock, 2017) (Roeder & Krempien, 

2017). 

El detector de fluids sotmès a estudi està situat al final de l’aplicador de 

l’accelerador. Aquest accelerador és el LIAC HWL (SIT, Sordina IORT Technologies, 

Vicenza, Itàlia) el qual és un linac (linear particle accelerator) mòbil dissenyat per a 

tractaments IOeRT en quiròfans. Tant l’accelerador com l’aplicador es poden veure en 

imatges a la web indicada en la referència del paràgraf següent. 

L’accelerador funciona a diferents energies dins dels dos models de 10 i 12 

MeV i el seu aplicador té disponibilitat per a diàmetres des de 3 fins a 12 cm on la part 

final pot tindre un bisell de 0º fins 45º. En aquest cas, el detector de fluids es provarà 

als aplicadors de 4, 7 i 10 cm amb bisell de 0º (Sordina IORT Technologies, 2020). 

Respecte a la radiació emesa per l’accelerador i el seu comportament, en 

tècniques on s’aplica la radiació en una única dosi sobre el tumor o el seu llit, aquesta 

és aproximadament de 20 Gy en 100 segons. És una quantitat de dosi alta ja que el 

gray és energia depositada per unitat de massa Gy = 1 J/kg i si mirem aquesta 

quantitat en Sievert (Sv) tindríem que Sv = wF·Gy on wF per al cas d’electrons és igual 
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a 1, de manera que la dosi equivalent seria de 20 Sv en els 100 s. Si comparem aquest 

valor amb la dosi mitjana d’origen mèdic amb raigs X rebuda per una persona que és 

de 0,3 mSv/any podem veure clarament que és una dosi moltíssim més elevada. 

La diferència està en el fet de que aquesta dosi és absorbida en els primers 

mil·límetres de teixit sobre els que incideix, açò ho podem veure a la corba de Bragg 

al cas dels electrons on la corba decau ràpidament als primers mil·límetres. Tenim a 

continuació, en les figures 1 i 2, la corba de Bragg per al cas d’electrons i la imatge de 

la simulació d’absorció de dosi al teixit on veiem que la dosi arriba als 3 primers 

mil·límetres de profunditat, totes dos mostrades a (Sordina IORT Technologies, 2020). 

 

Comentar que la dosi de radiació té una part de radiació perduda o extraviada 

la qual és menor a 0,2 µSv/Gy a una distància de 3 m de l’objectiu sobre el que s’està 

radiant. Respecte a temes de prevenció i seguretat, durant el procés d’irradiació el 

pacient està sol a la sala d’operacions i l’equip mèdic ha de trobar-se en una sala 

adjacent a una distància més enllà dels 3 m i parets d’un grossor mínim de 7 cm des 

d’on activaran el subministrament de la dosi. A més, baix del llit del pacient es situa 

una barrera per absorbir possible radiació que arribe. En quant a la protecció del 

pacient, es compta amb uns discs de diferents diàmetres que es situen sempre que 

siga possible entre l’objectiu a irradiar i els teixits sans o òrgans que hi ha davall. Per 

últim, els tractaments amb IOeRT es donen tant en dosis úniques de 100 s com 

actuant com a boost en operacions d’eliminació de tumors de manera que redueixen 

els tractaments posteriors de radioteràpia externa (Sordina IORT Technologies, 2020). 

 

2.2. Problemàtica de sagnat 

Figura 2 Corba de Bragg per a electrons amb diferents 
energies. 

Figura 2 Simulació d'absorció de dosi on es visualitzen les corbes d'isodosi 
per a un aplicador de 6cm, 0º bisell i 12 MeV. 
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Vist el procediment per al tractament amb tècniques IOeRT on la seua execució 

funciona i dona uns bons resultats, entrem en el terreny del problema clau que motiva 

aquest TFG, el sagnat en la zona on es troba el teixit a radiar durant la irradiació. 

Tal i com hem vist, la radiació d’electrons és absorbida pels primers mil·límetres 

de teixit, si durant aquest procés es dona un sagnat a la zona objectiu on es col·loca 

l’aplicador, part d’aquesta radiació d’electrons serà absorbida per la sang (degut al 

poder de frenada que te) fent que no es sàpiga quina és la part que ha arribat 

correctament i la que no al teixit a irradiar. Tenim en compte que podem aproximar la 

sang a aigua, ja que més enllà de tindre un comportament similar, ens podem trobar 

amb altres fluids corporals que generen aquesta problemàtica, la gran majoria similar 

a l’aigua. Baix aquesta consideració i fent ús dels materials sobre poder de frenada de 

l’aigua de l’assignatura de Física Nuclear i de Partícules del curs 19-20, podem veure 

que per al cas d’electrons entre 4 i 12 MeV el poder de frenada de l’aigua és de 2-3 

MeV/cm. Açò ens permet veure que és una problemàtica que requereix d’una solució. 

Per tant, hi haurà unes quantitats de fluid a partir de les que considerarem que 

s’ha perdut part important de la radiació i conseqüentment no s’ha irradiat la dosi que 

pertoca. D’acord amb (Gunderson, et al., 2011) considerarem com a quantitat de fluid 

a tindre en compte a partir de 0,5 cm d’altura de fluid en el cilindre de l’aplicador, i 1-

1,5 cm una quantitat que produeix incerteses en l’administració de la dosi de radiació. 

 

2.3. Solució amb sensor capacitiu 

Amb tot açò, es planteja una solució des del grup d’investigació al que 

pertanyen els tutors d’aquest TFG que està basada en un sensor capacitiu, el disseny 

i funcionament del qual es detallarà a l’apartat següent. 

Un sensor capacitiu no és més que un condensador, el qual quan es varia la 

permitivitat que hi ha entre les plaques mitjançant un dielèctric (en aquest cas es tracta 

de fluids corporals que aproximem com aigua), varia la seua capacitat tal i com podem 

observar a l’equació 2.1 on A és l’àrea de les plaques i d la distància entre elles: 

𝐶 =
𝜀𝐴

𝑑
=

𝜀𝑟𝜀0𝐴

𝑑
               (2.1) 

Aquesta equació és per al cas de plaques plano-parlal·leles, els condensadors 

que trobarem com a sensors capacitius per a la detecció de fluids no permeten tindre 

una equació teòrica de la capacitat donada la complexitat de la seua estructura, però 

mantindran la dependència de la capacitat amb la permitivitat del dielèctric.  
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3. Desenvolupament 

L’objectiu de l’apartat de desenvolupament és veure i entendre com a partir 

d’una problemàtica es desenvolupa una solució real i pràctica. En diferents 

subapartats exposarem: quina és la forma i disseny que té aquest sensor; on i com 

s’implementa; quines parts componen el sistema (figura 3), és a dir, com es tracta el 

senyal des de que varia la capacitat del sensor capacitiu fins que podem visualitzar 

l’altura de líquid en la pantalla; com es pot alimentar el sistema d’una forma sense fils 

donats els criteris en l’esterilització de quiròfans; com un senyal que arriba a 

l’ordinador es tractat per a poder-se visualitzar, i quina és la relació entre el volum de 

líquid que s’acumula al tub (aplicador) i l’altura d’aquest en l’eix vertical segons la 

inclinació del tub respecte de l’horitzontal. 

L’apartat té un caràcter documental, entre altres coses perquè aquests 

coneixements són necessaris per a poder realitzar el treball de l’apartat de mètodes i 

resultats, on veurem l’aplicació de solucions pràctiques i la presa de mesures en 

laboratori. És per això, que de vegades als subapartats comentarem que certs 

aspectes es veuran en l’apartat de mètode i resultats. 

El material emprat per a documentar-me prové principalment dels articles dels 

tutors, material propi dels tutors o articles d’altres autors. No entrarem al detall del 

microcontrolador del sistema al requerir d’uns coneixements de programació i 

electrònica més avançats, encara que al següent apartat farem algunes proves 

bàsiques amb ell per a entendre el seu funcionament. Comentar que a partir d’aquest 

apartat ja no gastarem la paraula fluid com a causant de la problemàtica de sagnat 

sinó líquid o aigua, ja que és el que s’emprarà en l’estudi del sensor al laboratori. 

 

3.1. Disseny del sensor 

El sensor proposat pel grup d’investigació dels tutors consta d’un sensor 

capacitiu format per dos plaques capacitives, cadascuna formada per un conjunt de 6 

tires de coure intercalades entre elles fent un total de 12 tires. Aquest sensor està 

col·locat a l’extrem inferior de l’aplicador de metacrilat deixant una distància de 3 mm 

respecte del final de l’aplicador i les tires tenen una altura de 1,5 cm. Donada aquesta 

Sensor Circuit 
Microcontrolador 

(Arduino) 

Ordinador 

(LabVIEW) 

Figura 3 Esquema del sistema per on circula el senyal. 
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situació, el sensor permet una bona visibilitat de l’interior de l’aplicador a través d’ell, 

concretament del 66%. Tant aquesta informació com la que trobem a continuació, està 

extreta dels dos articles publicats pel grup al que pertanyen els tutors (Sanchis, et al., 

2019a) (Sanchis, et al., 2019b).  

Com hem comentat abans, el detector es 

prova als aplicadors de 4, 7 i 10 cm amb bisell de 0º i 

es fa per a diferents inclinacions, és a dir, diferents 

angles de l’aplicador respecte de l’eix vertical, entre 

0º i 45º. Els 0º són l’escenari més favorable tant 

clínicament com per a la detecció del sensor i els 45º 

el cas més desfavorable on els líquids s’acumulen en 

una cantonada de l’aplicador. 

El corrent que circula pel sensor capacitiu, 

alimentat amb una font de tensió alterna, s’ha de 

traduir a un senyal de lectura. Aquesta tasca es du a 

terme mitjançant un tractament electrònic analògic 

que es dona a un circuit que es troba al cap (inici) de l’aplicador. Aquest circuit passarà 

per un microcontrolador i es connectarà a l’ordinador per a visualitzar les dades, ja 

sigui mitjançant cable a les versions anteriors o amb comunicació sense fils a versions 

més recents. Al següent apartat veurem detalladament com es fa aquest tractament 

del senyal electrònic analògicament. 

Encara que el sensor ja té un disseny que avala el seu correcte funcionament i 

la seua geometria s’ha constatat mitjançant simulacions amb Comsol Multiphysics 

(COMSOL, 2019), és necessari indagar més en l’estudi del seu comportament baix 

diferents angles d’inclinació, situacions clíniques, radi de l’aplicador, sensibilitat del 

senyal, nous circuits, adaptació sense fils, etc. És ací on entra la meua contribució 

d’àmbit experimental en aquest treball que serà exposada a l’apartat de mètode i 

resultats. 

 

3.2. Diagrama de blocs del tractament analògic del senyal 

En aquest apartat veurem com juntament amb el sensor conformem el circuit 

de mesura i adquisició a través d’un tractament analògic del senyal electrònic 

(Sanchis, et al., 2019b). Ho farem entenent el circuit a través d’un diagrama de blocs, 

ja que és el nivell al que en l’assignatura d’electrònica fem l’anàlisi i interpretació de 

Figura 4 Mostra del sensor implementat 
sobre l'aplicador de 7cm (Sanchis, et al., 

2019b). 
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circuits, a nivells més baixos es necessitarien més coneixements. Per a seguir 

l’exposició del circuit ens basarem en l’esquema del diagrama de blocs de la figura 5. 

 

El circuit està alimentat per una font de tensió alterna de 20 kHz que alimenta 

un pont de Wheatstone format per un condensador i una resistència de valors 

constants, una resistència variable i el sensor que com hem vist actua com a sensor 

capacitiu, és a dir, com a condensador. Un pont de Wheatstone és un circuit de mesura 

basat en l’equilibri de les seues eixides, el qual es dona al variar la resistència variable. 

En el moment en el que apareix líquid al detector, varia la capacitat del condensador 

que el composa provocant un desequilibri entre les dos eixides (V+ i V-). Aquest 

desequilibri és molt tènue donat que la variació de la capacitat al sensor és menor a 

0,1 pF, per tant és important que la resistència variable ajuste correctament l’equilibri 

inicial. Posteriorment caldrà amplificar molt un senyal tan menut i si no s’ha ajustat 

correctament produirà valors de voltatge molt grans i conseqüentment la saturació de 

les etapes amplificadores. 

Les eixides del pont són les entrades de l’amplificador d’instrumentació, el 

component que té l’objectiu d’amplificar la resta dels voltatges d’entrada, és a dir, 𝑉0 =

𝐺(𝑉+ − 𝑉−) on G és el guany que està composat per una relació entre les resistències 

internes i externes de l’amplificador d’instrumentació. El seu valor és ajustable entre 

102-103 de guany. 

El següent punt del circuit és el rectificador d’ona completa, aquest converteix 

el senyal altern que arriba de l’amplificador d’instrumentació en un senyal polsant, és 

a dir, converteix la part negativa de la tensió alterna en positiva. Matemàticament ho 

podríem veure com a que s’aplica un valor absolut. 

Figura 5 Esquema del diagrama de blocs del circuit de mesura i adquisició. 

V- 

V+ 
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A continuació tenim un seguidor i un filtre passabaix, el seguidor adapta la 

impedància per a evitar la influència del filtre posterior sobre l’etapa de rectificació 

anterior. El filtre passabaix compleix la funció de tallar les freqüències del senyal 

superiors a cert punt, en aquest cas el filtre talla les freqüències superiors a 10 Hz, de 

manera que les freqüències que queden fan que puguem considerar el senyal de 

sortida com a continu. 

Finalment li apliquem un offset al senyal, és a dir, li llevem al senyal un valor 

concret. Açò és necessari ja que per a arribar a monitoritzar el senyal caldrà fer un 

tractament d’aquest i això ho fem amb un microcontrolador Arduino, el qual és 

convenient que treballe com a màxim a 3,3 V, aleshores el senyal d’eixida del circuit 

ha de ser inferior. El offset s’aplicarà amb un 

potenciòmetre amb el que es regula el senyal 

d’entrada (Vref) i per a combinar els dos senyals fent 

que no passe de 3,3 V fem ús d’un amplificador 

restador. L’amplificador restador combina el senyal 

del offset (Vref) i el que arriba del filtre (V0) baix la 

relació 𝑉0
′ = (

𝑅𝑐

𝑅𝑎
+

𝑅𝑐

𝑅𝑏
+ 1) 𝑉0 −

𝑅𝑐

𝑅𝑎
𝑉𝑟𝑒𝑓 on 𝑉0

′ ≤ 3,3 𝑉. 

Com hem comentat el senyal final del circuit és 

adquirit per un microcontrolador Arduino que tractarà 

el senyal per a poder enviar-lo a l’ordinador. Aquest 

circuit consumeix una potència menor a 90 mW, dada 

clau per a poder subministrar-li l’energia necessària sense fils i que veurem al següent 

apartat. A la figura 6 observem el circuit que em exposat situat sobre l’aplicador. 

 

3.3. Alimentació sense fils 

En aquest apartat veurem breument com podem alimentar el sistema sense 

necessitat de fils. Donat que als quiròfans tot el material que s’utilitza s’ha de 

desinfectar cada vegada i que no poden haver cablejats o terminals sense estar aïllats, 

no podem tindre el sistema connectat per cable ni carregar-lo amb un terminal, de tal 

forma que s’ha de fer sense fils. La càrrega es realitza amb un mòdul d’alimentació 

comercial (wireless supply) que s’acobla damunt de l’aplicador i funciona a 140 kHz, 

similar al funcionament d’un transformador. Veiem a la figura 7 l’esquema del circuit 

d’alimentació. 

Figura 6 Circuit de mesura i adquisició situat 
a l’aplicador. 
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Respecte a la part receptora del circuit que alimenta el circuit i el 

microcontrolador, primer es fa una rectificació del senyal per a ser sempre positiu. 

Després tenim un supercondensador que és el que acumula l’energia per a alimentar 

al sistema i un díode Zener que limita la tensió de càrrega del supercondensador a 4,2 

V. El senyal passa per un convertidor que converteix el senyal d’entrada en un senyal 

constant de 5 V. Finalment, per a que no es descarregue contínuament el 

supercondensador tenim un interruptor (MIC2545A) que s’acciona des del 

microcontrolador i per aconseguir el senyal invertit de polaritat (-5 V) per al circuit 

usarem el convertidor de tensió MAX660. 

 

3.4. Programa de monitorització 

Quan amb el microcontrolador li passem el valor del senyal de voltatge a 

l’ordinador, ha de ser visualitzat al monitor pel programa de monitorització. Per això 

s’ha desenvolupat una aplicació basada en el software LabVIEW que permet 

caracteritzar i calibrar el sistema de mesura visualitzant-lo en pantalla. 

El senyal és adquirit per l’ordinador a través del receptor i per un dels ports usb 

que seleccionem per a poder començar a interactuar amb la interfície. Dins de la 

interfície podem seleccionar 4 modes: monitorització en temps real, exactitud de la 

mesura, calibratge del circuit i mesura del nivell de líquid. Vegem la interfície i els 4 

modes a la figura 8. 

El mode de monitorització en temps real permet visualitzar a una gràfica el 

senyal de voltatge amb una mesura cada segon. L’exactitud de la mesura fa una 

mesura del voltatge com a mitjana d’un conjunt de mostres indicades per l’usuari, 

gràcies a açò també calcula la incertesa associada a la mesura amb la desviació 

estàndard.  

Figura 7 Esquema del diagrama de blocs del circuit d'alimentació sense fils 
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El calibratge del circuit realitza un ajust de forma guiada, un procés en el que 

es va indicant a l’usuari que afegeixi cert volum de líquid en cada punt i el programa 

pren un valor de voltatge (que es la mitjana de 8 mostres). El resultat és una recta 

característica del senyal del sensor de voltatge en funció del volum de líquid afegit.  

La mesura del nivell de líquid monitoritza l’altura de líquid realitzant mesures de 

voltatge, fent ús d’una relació com la del mode anterior i passant el volum a altura. 

L’usuari abans d’iniciar el procés ha d’elegir el diàmetre del tub i veure que la tensió 

d’eixida del circuit es estable, quedant com a condició inicial (Vi). La informació es 

visualitza gràficament (esquerra) o mitjançant un depòsit (dreta) on un codi de colors 

indica el nivell de líquid present. 

A més, simultàniament a aquests modes tindrem un gràfic que permet 

monitoritzar la inclinació del tub aplicador a través d’un acceleròmetre al 

microcontrolador. Pel que respecta a la part experimental d’aquest treball, per a la 

presa i anàlisi de mesures farem ús del mode de calibratge de circuit per obtenir un 

conjunt de voltatges en funció del volum de líquid (aigua) introduït. Encara que com 

hem vist, el mode ens dona una previsualització de la correlació dels punts, les dades 

es guarden en un arxiu txt per a un posterior anàlisi detallat. Açò ho veurem  a l’apartat 

de mètode i resultats. 

 

3.5. Relació altura volum de líquid 

En aquest apartat veurem com traure una relació entre el volum de líquid a 

l’interior del tub i la seua altura en l’eix vertical segons la seua inclinació. Primerament 

veurem la relació general independentment de l’angle d’inclinació i posteriorment 

Inclinació 

del tub 

Figura 8 Interfície de visualització realitzada amb LabVIEW. 

Monitorització 

en temps real 

Exactitud de 

la mesura 

Calibratge 

del circuit 

Mesura 

del nivell 

de fluid 
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construirem una relació concreta per a les inclinacions que s’han fet mesures i s’han 

estudiat al laboratori, que són el cas més favorable (0º) i el més desfavorable (45º). 

Per a considerar la relació general hem de diferenciar dos casos, si el líquid 

cobreix la base circular del tub o no ho fa. Vegem les equacions dels dos cassos 

considerant h l’altura de líquid i α la inclinació del tub sobre l’horitzontal. 

El líquid SÍ cobreix la base: 

𝑉𝑜𝑙(ℎ) =
𝜋𝑅2

sin 𝛼
(ℎ − 𝑅 cos 𝛼)               (3.1) 

El líquid NO cobreix la base: 

𝑉𝑜𝑙(ℎ) = 𝑅3
cos 𝛼

sin 𝛼
[ℎ̅ sin−1(ℎ̅) −

𝜋ℎ̅

2
+ √1 − ℎ̅2 (1 −

1

3
(1 − ℎ̅2))]               (3.2) 

Considerant: 

ℎ̅ = 1 −
ℎ

𝑅 cos 𝛼
     ,     

ℎ

2𝑅 cos 𝛼
≤ 1     ,     0 < 𝛼 <

𝜋

2
 

Però, és clar que hem de saber en quin moment es dona la condició de si 

cobreix la base per a saber segons la inclinació, en quin 

moment cal canviar d’equació. Aquest moment serà un 

valor de l’altura concret en funció de l’angle i es pot 

calcular fàcilment amb trigonometria a partir de la figura 

9, tal que és: 

ℎ = 2𝑅 cos 𝛼               (3.3) 

Passem ara a veure els cassos concrets de 0º i 45º. En primer lloc comentar 

que aquests valors de 0º i 45º són respecte a la vertical i no respecte a l’horitzontal 

com α, on serien 90º i 45º respectivament. D’aquesta forma quan treballem amb les 

equacions anteriors serà respecte de l’horitzontal, però quan parlem de les 

inclinacions en general, serà respecte de la vertical. Per altra banda, ens interessa 

trobar la relació d’altura en funció del volum i no a la inversa, ja que al fer proves al 

laboratori per facilitat s’afegeix líquid segons volum i no segons l’altura. 

El cas de 0º és el més senzill tant matemàticament com favorable per al 

funcionament del sensor. Podem veure com al ser α= 90º en l’equació 3.3, des de h= 

0 mm ja considerem l’equació on el líquid cobreix la base, i aplicant el valor de α en 

l’equació 3.1 ens queda com a relació altura volum l’equació 3.4: 

𝑉𝑜𝑙(ℎ) = 𝜋𝑅2ℎ → ℎ(𝑉𝑜𝑙) =
𝑉𝑜𝑙

𝜋𝑅2
               (3.4) 

2R 
α h α 

Figura 9 Representació del cas límit. 
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El cas de 45º és el menys favorable, en aquest cas α= 45º i aplicant-ho a 

l’equació 3.3 vegem el cas on el valor de h seria més menut, R= 2 cm, resultant ser 

de h= 28,3 mm. Per als radis majors de 3,5 i 5 cm, h serà major. Tenint en compte que 

les tires del sensor són de 15 mm i mèdicament abans de 15 mm d’altura ja es 

considera un nivell de líquid problemàtic que s’ha de retirar, no s’arribarà a tenir 28,3 

mm i per tant en 45º no caldrà considerar el cas de l’equació 3.1 on el líquid sí cobreix 

la base. Així doncs farem ús a 45º de l’equació 3.2 on el líquid no cobreix la base. 

Per veure una mostra de com tractar la relació altura volum al cas de 45º, 

veurem l’exemple del cas amb R= 2 cm. Donada la complexitat de l’equació 3.2, farem 

un ajust h(Vol) prenent valors d’altura i calculant els seus corresponents volums. 

Vegem doncs els valors a la taula 1 i la seua representació amb l’ajust a la figura 10. 

 

Podem veure que la corba que millor ajusta els punts és una corba potencial 

amb un coeficient de correlació molt proper a 1 i l’equació 3.5: 

ℎ(𝑉𝑜𝑙) = 0,7055 𝑉𝑜𝑙0,4147               (3.5) 

Amb açò podrem relacionar al laboratori el volum d’aigua que afegim amb 

l’altura que li correspon per a 45º. 

Després d’haver vist en detall el funcionament del sensor proposat amb el 

tractament del seu senyal, passem en l’apartat de mètode i resultats, baix una 

contribució pròpia, a fer mesures en laboratori estudiant la sensibilitat del sensor i 

familiaritzar-nos amb el seu funcionament. 

  

Taula 1 Valors de l'ajust a 
45º. 

Figura 10 Ajust de la relació altura volum a 45º. 

h(cm) Vol(ml)

0,53 0,50

0,60 0,67

0,70 0,98

0,80 1,36

0,90 1,81

1,00 2,33

1,10 2,93

1,20 3,61

1,40 5,21

1,60 7,12

Relació h(Vol)  R=2cm
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4. Mètode i resultats 

Una vegada hem vist què conforma la solució proposada i el seu 

desenvolupament a un sistema que permet constatar la presència de líquid a 

l’aplicador, passem a l’apartat de mètode i resultats. Aquest apartat amb caràcter 

experimental busca una verificació experimental amb l’estudi del comportament del 

sensor sota diferents angles d’inclinació, una constatació del funcionament amb una 

repetició de mesures i la comprovació del seu funcionament.  

Per altra banda, per tal de familiaritzar-nos amb el microcontrolador, donat que 

no l’hem detallat a l’apartat de desenvolupament, tractarem d’implementar amb el seu 

codi un inclinòmetre i la seua comunicació sense fils. Açò ho farem a partir de 

l’acceleròmetre que té el microcontrolador implementat, permetent l’inclinòmetre 

monitoritzar el valor de l’angle d’inclinació del tub on es troba el sensor respecte de 

l’eix vertical. El codi que s’empra és el codi d’Arduino, un llenguatge intuïtiu basat en 

el llenguatge de programació C++ que es veu al grau. 

A continuació, vegem a la figura 11 el setup, la disposició dels elements al 

laboratori per a la presa de mesures. Estan connectats segons hem comentat a 

l’apartat de desenvolupament. L’únic element que no hem comentat és la micropipeta 

que és l’element amb el que afegirem l’aigua a l’interior de l’aplicador. 

 

4.1. Posada en marxa de l’inclinòmetre 

Per tal de poder saber la inclinació del sensor respecte de l’eix vertical, farem 

ús d’un inclinòmetre. Però no tenim un inclinòmetre com a tal que ens doni la mesura 

directa de la inclinació, el que si tenim és un acceleròmetre al microcontrolador 

Figura 11 Disposició del setup en la presa de dades. 

Programa de 

monitorització 
Circuit Aplicador 

Sensor 

Font de tensió DC 

Microcontrolador 

i emissor 

Micropipeta 

Receptor 
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(Arduino). Encara que la figura 11 vegem que el microcontrolador es situa apart del 

sensor, la idea es que la versió final quede sobre l’aplicador, d’una forma pareguda al 

circuit però protegit. 

El microcontrolador que conté l’acceleròmetre és un Arduino Nano 33 BLE 

(Arduino, 2020). L’acceleròmetre ens dona el valor de l’acceleració a la seua posició 

en els tres eixos de l’espai �⃑� =

(𝑎𝑥, 𝑎𝑦, 𝑎𝑧). Aquests valors 

venen normalitzats amb un 

valor adimensional entre -1 i 1, 

en un eix el valor és 1 quan la 

seua direcció i sentit 

predeterminats apunten cap a 

la vertical i -1 quan ho fa en sentit contrari. Vegem a la figura 12 aquesta situació i les 

direccions predeterminades. 

Donada la forma en que es pretén que es situe el microcontrolador sobre 

l’aplicador, quan l’aplicador estiga a 0º respecte l’eix vertical (α=90º), serà la direcció 

“y” la que coincidisca amb l’eix vertical. Amb aquesta posició suposem que agafem 

per simplicitat el sentit amb el connector usb a la dreta, de tal forma que el sentit 

predeterminat de l’eix y queda cap amunt.  Aleshores gastarem el valor de ay per a 

avaluar la inclinació del sensor respecte de l’eix vertical, amb el que hem comentat a 

0º de la vertical ay= 1 i a 180º ay= -1. Respecte al conjunt 

d’angles entre aquests dos, el valor de ay va disminuint 

des de 0º fins 180º, passant per 90º on pren un valor de 

0 en tot el pla que conforma aquest angle. Sobre l’espai 

quedaria representat segons la figura 13. Físicament, a 

90º estem mesurant el valor de l’acceleració ay 

perpendicularment a l’acceleració de la gravetat, 

conseqüentment el seu valor és 0. 

Tractarem ara de trobar l’angle d’inclinació a partir del de l’acceleració. En 

primer lloc, observem que al valor de ay tenim una simetria en φ i la seua variació es 

dona amb θ. Donat que |�⃑�| = 𝑎 = √𝑎𝑥
2 + 𝑎𝑦

2  +  𝑎𝑧
2 = 1 i que prenem θ com a l’angle 

d’inclinació entre a i ay , relacionem ay i θ tal que: 

𝑎𝑦 = 𝑎 cos 𝜃 → 𝜃 = cos−1
𝑎𝑦

𝑎
               (4.1) 

ay 
az ax 

Figura 12 Direccions predeterminades de les acceleracions i situació de 
l’acceleròmetre al microcontrolador. La figura de la dreta correspon al 

datasheet de l’acceleròmetre (STMicroelectronics, 2020). 

vertical 

�⃑� 

𝑎𝑦 = −1 

𝑎𝑦 = 1 

Pla 𝑎𝑦 = 0 

Figura 13 Valors de ay a l'espai. 

�⃑� 
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De tal forma que quedarà definit l’angle d’inclinació que tenen el detector i el 

tub. Comentar que considerem que el valor que ens dona ay té una precisió de quatre 

xifres decimals. 

Una vegada definit el càlcul de la inclinació, procedim a construir el programa 

amb Arduino que ens mostre pel monitor sèrie la inclinació del tub. Com hem comentat 

la programació amb el codi d’Arduino està basada en C++ i és molt intuïtiva. 

Únicament necessitarem descarregar la llibreria que correspon a l’acceleròmetre 

(Arduino_LSM9DS1.h) i que inclou funcions ja fetes per a poder treballar més fàcilment 

amb l’acceleròmetre. 

Donada l’extensió del treball, no podem afegir les línies de codi ací, de tal forma 

que en aquest enllaç (https://emobo2.blogs.uv.es/) es troba el codi del programa per 

si es vol consultar. El programa inclou comentaris que detallen que s’està fent en cada 

punt del codi. 

A partir d’aquest codi, quan executem el programa es mostra pel monitor sèrie 

un seguiment de la inclinació cada 2 segons. Afegim a la figura 14 un exemple de la 

visualització de la inclinació al monitor sèrie. Veiem l’angle i el valor de la lectura de 

les acceleracions (𝑎𝑥, 𝑎𝑦, 𝑎𝑧) en cada eix, destacant en la zona central els valors que 

ens interessen de l’eix y. A part tenim el valor del mòdul que és |�⃑�| =

√𝑎𝑥
2 + 𝑎𝑦

2  +  𝑎𝑧
2 i encara que teòricament ha de ser 1, els errors en la lectura de les 

acceleracions, fan que el valor diferisca a partir del seu tercer decimal. Els números 

del final són el nombre de mesures que es fan en cada mostreig, és a dir, cada valor 

mostrat és la mitjana de 5 valors. 

Figura 14 Visualització al monitor sèrie de la inclinació. 

https://emobo2.blogs.uv.es/
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Aquest apartat és una mostra de com es fa el tractament del senyal d’una forma 

digital al microcontrolador (Arduino), d’una manera semblant es fa un tractament del 

senyal que arriba del circuit per a ser visualitzat a l’ordinador amb el programa que 

hem vist del LabVIEW. 

 

4.2. Comunicació sense fils 

Tal i com hem vist anteriorment, en versions més recents del circuit, es treballa 

per a que la comunicació de dades siga sense fils donat que no pot haver al quiròfan 

cap tipus de cablejat sense estar aïllat o terminals per a connectar. 

La solució passa per crear un espai aïllat a l’interior del cap de l’aplicador, en 

aquest espai es trobaria el circuit i el microcontrolador amb l’emissor. Aquests 

elements es carregarien sense fils com hem vist a l’apartat 3.3. Però sorgeix el 

problema de que no hi ha prou espai per a tot, així que a versions més recents s’opta 

per introduir un microcontrolador que inclou ja un emissor. L’emissor està basat en la 

comunicació sense fils BLE (Bluetooth Low Energy), ja que volem el menor consum 

d’energia possible. 

Com les proves del microcontrolador amb aquest tipus de comunicació s’han 

començat a fer durant la realització del TFG, una de les tasques que he fet al laboratori 

és provar el funcionament de la comunicació entre el microcontrolador i el mostratge 

de la inclinació a un smartphone a través del Bluetooth. Ho fem amb un smartphone i 

no directament a l’ordinador ja que la complexitat que es requereix amb un ordinador 

no es pròpia d’un TFG en aquest grau, amb un smartphone hi ha multitud d’aplicacions 

que permeten una lectura de dades mitjançant Bluetooth d’una manera directa i 

senzilla. 

Per a aconseguir la comunicació haurem de de fer un programa en codi Arduino 

que consta de 3 parts: 

- La primera és la declaració de llibreries i la declaració en la comunicació dels 

servicis i característiques, els servicis i característiques són dir-li al microcontrolador 

què anem a comunicar i com. En aquest cas el servici és la inclinació del tub, el servici 

pot tenir diverses característiques, però sols necessitem una que és el valor de la 

inclinació del tub que enviarem a l’smartphone. El valor que s’enviarà i podrem veure 

serà un enter entre 0º i 180º.  
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- La segona part és pròpiament el programa de 

posada en marxa d’un inclinòmetre que hem vist a l’apartat 

anterior.  

- La tercera és on agafem el valor final de la inclinació 

de la segona part i indiquem que és el valor que s’ha de 

enviar cada 2 segons.  

Amb tot açò i connectant el BLE del microcontrolador 

amb l’smartphone, accedim a l’aplicació on poder llegir 

valors enviats mitjançant BLE i vegem una mostra contínua 

del valor de la inclinació cada 2 segons com es veu a la 

figura 15.  

 

4.3. Mesures experimentals 

4.3.1. Metodologia, premisses i posada a punt 

Una vegada vist el sensor, amb el seu disseny, implementació i funcionament, 

passem a verificar-lo experimentalment al laboratori. La proposta inicial era fer proves 

amb el sensor per a diferents diàmetres del tub i per a diferents inclinacions, inclús 

provar en cada angle diferents posicions de rotació del tub, és a dir, aplicar rotacions 

de 90º respecte del centre del cilindre que conforma el tub amb la finalitat de verificar 

una simetria en φ (cilíndriques) al sensor. Concretament aquestes mesures serien per 

a diàmetres de 4, 7 i 10 cm, i per a angles de 0º, 15º, 30º, 45º. Però donada la situació 

generada per la crisi de Covid19 que ha impossibilitat l’accés al laboratori, no s’han 

pogut realitzar totes aquestes mesures, en el moment que es va cancel·lar l’activitat 

universitària es tenien 4 bateries de mesures per a 0º i una per a 45º, totes per al 

diàmetre de 4 cm. Aleshores, seran aquestes les mesures que tractarem i analitzarem, 

i de les quals podem dir que tenim el punt positiu de que està representat el cas més 

favorable (0º) i el més desfavorable (45º). 

Passem ara a veure la metodologia en la presa de mesures, basat en el sistema 

experimental exposat en la figura 11. Per una banda tenim l’ordinador amb el receptor 

connectat i el programa de monitorització, per altra banda tenim l’aplicador de 4 cm 

amb el sensor implementat, connectat al circuit i al microcontrolador. Quan ho tinguem 

tot connectat anirem afegint aigua a l’aplicador amb una micropipeta, de manera que 

mesurarem volum d’aigua i voltatge del senyal del sensor. 

Figura 15 Mostra de la lectura de la 
inclinació al smartphone 



 

 

19 

 

Per a començar a fer mesures, primer connectem la font d’alimentació de 5 V i 

comprovem amb el polímetre que el valor és correcte, una vegada aquest alimenta el 

circuit comprovem i ajustem que la tensió d’eixida del circuit estiga sobre 0,5 V. Així 

contant l’augment de valor del voltatge que genere l’aigua afegida faça que no es 

sobrepasse el valor de 3,3 V que admet com a màxim el microcontrolador. Amb açò 

ja podem connectar el microcontrolador i comunicar-nos amb el receptor i l’ordinador. 

Per a realitzar les mesures, farem ús del mode del programa “calibratge del 

circuit”, el qual ens va guiant en la presa de mesures. Abans d’activar aquest mode, 

podem comprovar amb el mode “monitorització en temps real” que el senyal arriba 

correctament a l’ordinador i és estable. 

Per al cas de 0º, abans de fer el calibratge afegirem 3,770 ml d’aigua d’acord 

amb l’equació 3.4 per a cobrir els 3 mm d’espai que hi ha entre el sensor i el final del 

tub. Iniciem el calibratge i el programa pren un punt, que és la mitjana de 10 mesures, 

queda registrat i el programa ens indica que hem d’afegir 2 ml d’aigua. Afegida l’aigua 

esperem un poc a que s’estabilitze el senyal i li donem a continuar, el programa 

registrarà altre punt i ens tornarà a indicar que afegim 2 ml d’aigua. Repetirem aquest 

procés fins a acumular 14 ml a més dels 3,770 ml del principi, tenint un total de 8 punts 

de voltatge en funció del volum que el programa guardarà a un txt per a després poder 

tractar les dades. 

Per al cas de 45º, no afegirem aigua al principi perquè donada la inclinació i el 

tub cilíndric amb 0,06 ml d’aigua ja comencem a cobrir l’espai interior del sensor i és 

una quantitat irrisòria. Aleshores, iniciarem el programa i prendrem un punt sense 

aigua, en aquest cas s’ha preparat el programa per a que ens indique que anem 

afegint cada vegada 0,5 ml baix el procediment anterior fins arribar a 5 ml, tenint un 

total d’11 punts en funció del volum. Parem en 5 ml a l’igual que en 14 ml abans donat 

que són les quantitats a partir de les quals la majoria de l’espai interior del sensor està 

ple d’aigua i ja comença a perdre sensibilitat. A més de que l’objectiu del sensor és 

que detecte quantitats menors, quan el sensor no està tan ple. A l’igual que abans, el 

programa guarda el calibratge en un txt. 

Com hem comentat, tenim 4 bateries de mesures per a 0º i una per a 45º. 

Cadascuna d’aquestes bateries és el que anomenarem una prova de repetibilitat, és 

a dir, un conjunt de mesures que s’han fet totes en un mateix laboratori, baix unes 

mateixes condicions de temps, temperatura i paràmetres per una mateixa persona. 

Quan tenim diverses proves de repetibilitat, com al cas de 0º, la seua mitjana és el 
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que anomenem prova de reproductibilitat, és a dir, és un valor que constata la 

tendència observada en proves de repetibilitat, però per a diferents condicions de 

laboratori, espai, temps o temperatura i amb diferents persones prenent les mesures. 

Comentar que en alguns cassos quan calculem la dispersió, error, d’una mostra de 

dades, considerarem com a tal dos vegades la desviació estàndard (2σ). Açò és degut 

a que dins del marge d’error de 2σ de la mitjana trobarem el 95% de les dades de la 

mostra. 

 

4.3.2. Tractament de dades 

Passem ara a veure el procés de tractament de dades d’una de les quatre 

proves de repetibilitat a 0º i la de 45º. En cada prova tenim un conjunt de 10 mesures, 

cada mesura consta de la quantitat de punts que hem comentat en l’apartat anterior 

segons la inclinació (8 per a 0º i 11 per a 45º). El que volem extraure és la sensibilitat 

del sensor, és a dir, el pendent d’un ajust lineal del voltatge en funció de l’altura 

(mV/mm) o el volum (mV/ml) de cada mesura i fent la mitjana obtenim el valor de la 

sensibilitat de la prova de repetibilitat. 

A continuació, passem a veure a la taula 2 les mesures d’una de les proves de 

repetibilitat a 0º. Com tenim els valors del volum, podem trobar els valors de l’altura 

gràcies a l’equació 3.4 considerant R= 2 cm. Com podem veure, els valors de voltatge 

de les mesures no comencen a un valor similar, açò és degut a que quan acabem 

cada mesura, hem de buidar l’aigua del tub i el fet de tocar i moure el sistema fa que 

es modifique el valor del offset i calga reajustar-lo. Per a fer-ho fem ús del 

potenciòmetre que he comentat a l’apartat 3.2, on es comenta que tractem de situar-

lo sobre els 0,5 V però no es precís un valor exacte, ja que no afectarà al valor del 

pendent de l’ajust. En tot cas influència el valor de l’ordenada però no ens interessa. 

Els valors de la sensibilitat (pendent) en funció del volum els obtenim a partir de fer 

ajustos lineals per mínims quadrats, obtenint uns valors al voltant dels 65 mV/ml. 

 

Taula 2 Mesures i pendents de les 10 mesures d'una prova de repetibilitat a 0º. 

mm ml M1  V(mV) M2  V(mV) M3  V(mV) M4  V(mV) M5  V(mV) M6  V(mV) M7  V(mV) M8  V(mV) M9  V(mV) M10  V(mV)

0,0 0 380 ± 7 473 ± 6 612 ± 6 753 ± 10 528 ± 6 656 ± 5 627 ± 3 555 ± 7 462 ± 17 492 ± 6

1,6 2 536 ± 5 640 ± 16 749 ± 10 874 ± 15 592 ± 5 703 ± 25 775 ± 7 664 ± 10 627 ± 40 637 ± 6

3,2 4 685 ± 24 772 ± 24 890 ± 10 1011 ± 21 790 ± 21 910 ± 50 916 ± 3 797 ± 7 757 ± 29 775 ± 4

4,8 6 817 ± 13 944 ± 15 1023 ± 3 1162 ± 17 927 ± 3 1041 ± 19 1089 ± 16 946 ± 3 878 ± 32 928 ± 6

6,4 8 985 ± 6 1082 ± 22 1196 ± 5 1304 ± 19 1065 ± 8 1144 ± 27 1205 ± 7 1086 ± 17 1017 ± 17 1093 ± 20

8,0 10 1175 ± 4 1202 ± 40 1325 ± 8 1415 ± 6 1200 ± 8 1276 ± 10 1350 ± 16 1198 ± 15 1127 ± 26 1188 ± 18

9,5 12 1272 ± 6 1334 ± 31 1425 ± 6 1572 ± 11 1299 ± 7 1427 ± 5 1453 ± 9 1305 ± 4 1191 ± 26 1304 ± 5

11,1 14 1348 ± 12 1399 ± 13 1519 ± 4 1645 ± 8 1385 ± 20 1490 ± 24 1527 ± 12 1402 ± 4 1295 ± 23 1371 ± 5

72 ± 3 68 ± 3 67 ± 2 66 ± 2 65 ± 3 63 ± 3 66 ± 3 62 ± 2 59 ± 3 65 ± 3Pendent: Sen(mV/ml)

Tub de 4cm i inclinació de 0°, mostra de prova de repetibilitat
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Vegem ara a la figura 16 aquests ajustos lineals representats a un gràfic on per 

a representar-los per igual hem restat als voltatges de cada mesura el valor de voltatge 

del seu punt de 0 ml per a que tinguen tots el mateix inici. Respecte a la qualitat dels 

ajustos valorada amb el coeficient R2, de tots ells la mesura amb el pitjor coeficient és 

la mesura 9 amb un R2= 0,988. Com podem observar el conjunt de les mesures 

mostren una clara tendència lineal entre el voltatge i el volum d’aigua a 0º.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest tractament el farem igual amb les altres 3 proves de repetibilitat i 

presentem tots els resultats de la sensibilitat a la taula 3 on la prova que hem detallat 

correspon a la tercera. Per a cada prova de 

repetibilitat hem calculat la mitjana dels 10 

valors de la sensibilitat i el seu error que serà 

2σ. A més, s’ha calculat la sensibilitat en 

funció de l’altura (mV/mm), ja que són les 

unitats de la sensibilitat que gastarem de 

forma definitiva, donat que el que volem 

trobar a partir del voltatge és l’altura del líquid 

al tub. Per a canviar d’unitats la sensibilitat, 

cal usar l’equació 3.4 com un factor de 

conversió d’unitats de la següent forma:  

1 𝑚𝑙 =
𝜋𝑅2

10
 𝑚𝑚 →  𝑆′ (

𝑚𝑉

𝑚𝑚
 ) = 𝑆′ (

𝑚𝑉

𝑚𝑚
 ) · (

1 𝑚𝑚

10
𝜋𝑅2  𝑚𝑙

) =  
𝜋𝑅2

10
· (𝑆 (

𝑚𝑉

𝑚𝑙
 ))              (4.2) 

Aplicant aquesta conversió amb R= 2 cm arribarem als valors de la taula 3. 

Com podem veure a les proves de repetibilitat, els marges d’error 2σ fan que les 10 

Figura 16 Gràfic amb els ajustos de la prova de repetibilitat comentada a 0º. 

Taula 3 Sensibilitats i mitjanes de les 4 proves de 
repetibilitat a 0º. 

Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4

71 66 72 67

62 64 68 65

66 66 67 63

64 66 66 67

66 73 65 69

66 70 63 68

73 67 66 76

70 72 62 69

67 71 59 65

72 64 65 71

Mitjana (mV/ml) 68 68 65 68

2σ (mV/ml) 7 7 7 8

Mitjana (mV/mm) 85 85 82 86

2σ (mV/mm) 9 8 9 9

Sensibilitat per a les 4 proves a 0° en (mV/ml)
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mesures de totes les proves entren dins d’aqueix marge d’error i ens isquen uns valors 

al voltant dels 68 mV/ml en funció del volum i sobre els 85 mV/mm en funció de l’altura. 

 

Passem a veure el procés de tractament de la prova de repetibilitat que tenim 

a 45º. Com hem comentat tenim una única prova de repetibilitat, les mesures de la 

qual veiem a la taula 4.  

 

Tenim 10 punts per a cada mesura quan hem comentat que eren 11, açò és 

degut a que hem descartat el punt de 0 ml perquè al representar-lo junt a la resta, als 

ajustos lineals era un punt molt dissonant amb la resta de punts. A més, des d’un punt 

de vista físic i mèdic, valorar la influència en la sensibilitat per davall de 0,5 ml de líquid 

no ens interessa perquè és una quantitat de líquid menyspreable. De la mateixa forma, 

com hem dit abans no ens interessa afegir més de 5 ml d’aigua perquè ja hi ha la 

suficient com per a detectar-se com un problema a corregir. 

Per a calcular els valors de l’altura a partir dels del volum emprarem l’equació 

3.5 de la relació altura volum a 45º. Amb açò, farem també els ajustos del voltatge en 

funció de l’altura, ja que si els fem sols en funció del volum, després no podem canviar 

les pendents dels ajustos a estar en funció de l’altura com si podíem fer als 0º. El motiu 

és que l’equació 3.5 no és un factor de proporció entre l’altura i el volum igual per a 

tots els volums com en l’equació 3.4, sinó una equació que depèn del valor del volum. 

Els valors del voltatge en les mesures comencen a diferents xifres, però com ja 

hem comentat, no és un problema perquè el que busquem és el valor del pendent. 

Respecte a l’error dels voltatges s’indica que són tots menors de 15 mV, de tal forma 

que no cal posar en cadascun el valor de l’error. 

Taula 4 Mesures, pendents i mitjana de les 10 mesures de la prova de repetibilitat a 45º. 

ml mm M1  V(mV) M2  V(mV) M3  V(mV) M4  V(mV) M5  V(mV) M6  V(mV) M7  V(mV) M8  V(mV) M9  V(mV) M10  V(mV)

0,5 5,3 286 361 1076 1099 1028 1063 1129 965 1120 694

1,0 7,1 363 407 1109 1134 1055 1121 1161 1002 1161 751

1,5 8,3 412 463 1159 1160 1107 1152 1189 1059 1205 778

2,0 9,4 459 493 1190 1175 1164 1178 1239 1098 1216 808

2,5 10,3 506 524 1207 1213 1196 1211 1306 1123 1242 875

3,0 11,1 536 555 1264 1243 1207 1244 1338 1193 1272 894

3,5 11,9 535 580 1285 1253 1235 1278 1353 1207 1292 933

4,0 12,5 569 607 1320 1287 1281 1307 1414 1247 1341 973

4,5 13,2 558 643 1344 1329 1307 1362 1439 1287 1350 999

5,0 13,7 593 656 1370 1333 1338 1397 1459 1303 1348 1019

63 ± 7 65 ± 3 66 ± 2 53 ± 2 69 ± 3 70 ± 2 78 ± 3 77 ± 3 52 ± 3 73 ± 3

36 ± 2 36 ± 1 36 ± 2 29 ± 2 38 ± 2 38 ± 3 42 ± 3 42 ± 2 29 ± 2 40 ± 2

67 ± 18 (mV/ml) 37 ± 9 (mV/mm)

Tub de 4cm i inclinació de 45°, mostra de prova de repetibilitat (errors de les mesures <15mV)

Pendent: Sen(mV/ml)

Pendent: Sen(mV/mm)

Mitjana 
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Al final de la taula 4, tenim els valors de la sensibilitat (pendent) de cada mesura 

en les dos unitats comentades. A més tenim la mitjana en cadascuna de les unitats on 

el seu error és 2σ, quedant un valor final en funció de l’altura de 37 ± 9 mV/mm. 

Vegem els ajustos de les 10 mesures representat a la figura 17. A l’igual que 

abans, per a representar-los hem restat als voltatges de cada mesura el valor de 

voltatge del seu punt a 0 mm per a així tindre un mateix inici per a totes. Però en 

aquest cas, pels motius que hem comentat, no representem el punt a 0 mm i 

comencem en el punt corresponent a 0,5 ml, 5,3 mm. Donat que no podem fer sobre 

el valor de la pendent la conversió de volum a altura, farem els ajustos directament 

amb l’altura. 

La qualitat dels ajustos és en general bona, valorant-la amb els coeficients R2, 

el pitjor valor el trobem a la mesura 6 amb un valor de 0,963. En conjunt, les mesures 

mostren una major dispersió en la correlació entre voltatge i altura, tot i així, encara 

que és el cas més desfavorable mostren una clara tendència lineal. 

 

4.3.3. Anàlisi de dades 

En aquest apartat tractarem de valorar i comentar els resultats de les proves 

fetes amb el sensor a 0º i 45º. Per una banda, vegem els resultats de les proves de 

repetibilitat i reproductibilitat i per altra banda, veurem una comparativa entre l’altura 

real de líquid i l’altura estimada.  

Plantejarem a la taula 5 els resultats i paràmetres de les proves i seguidament 

comentarem les dades que inclou detalladament. També exposarem el procediment 

de càlcul d’aquelles que siga necessari. 

Figura 17 Ajustos de les mesures de la prova a 45º. 
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Primerament, els rangs en mm i ml 

corresponen als valors que hem vist en les 

taules 2 i 4 en 0º i 45º respectivament, al cas 

de 45º quedaria un rang net de 8,4 mm i de 4,5 

ml. El fet que limita que els rangs siguen 

aquests, és l’ altura de líquid que assolim. Per 

a 45º tenim 13,7 mm, però hem de recordar 

que a 0º hem de considerar els 3 mm de 

distància entre el sensor i el final del tub, 

quedant un total de 14 mm prou similars al 

valor a 45º. De tal forma, que a partir 

d’aquestes altures de líquid, la recta dels ajustos comença a aplanar-se i a perdre 

sensibilitat perquè el volum interior del sensor està prou ple. A més, com ja hem 

comentat, amb menys altura de líquid ja ho considerem un problema, per tant no cal 

anar més enllà dels 14 mm. 

El rang de voltatge i el seu error, els calculem fent la mitjana dels rang de les 

10 mesures de les proves de repetibilitat que hem exposat a l’apartat anterior en cada 

angle. El rang de voltatge en una mesura el calculem fent la diferència entre el voltatge 

del seu punt més elevat i el voltatge en el punt més baix. Respecte a l’error, aquest és 

la desviació estàndard de la mitjana. Com podem observar, el valor d’aquest rang a 0º 

és sobre 2,5 vegades major que el de 45º, açò ho podem explicar a partir de que tot i 

la semblança del rang en altura que hem comentat abans, els rangs en volum guarden 

una relació d’un valor proper a 2,5 (14/5= 2,8) també. És a dir, hi ha una diferència de 

volum de líquid entre les dos inclinacions una vegada assolida l’altura final. I donat 

que la variació de la capacitat del sensor capacitiu depèn de la permitivitat del dielèctric 

del volum interior, açò farà que el senyal de voltatge tinga una variació conseqüent. 

Seguidament tenim la linealitat independent que és la desviació màxima dels 

punts de les 10 mesures respecte al valor que li correspon a la recta del seu ajust, 

dividit entre el rang del corresponent ajust. Vegem l’equació d’aquesta variable a 

l’equació 4.3: 

𝐿𝐼(%) =
𝑉 − (𝑚𝐴ℎ + 𝑛𝐴)

𝑟𝑎𝑛𝑔𝐴
· 100 %              (4.3) 

V és el valor de voltatge del punt i h el de l’altura, mA i nA són la pendent i 

l’ordenada de l’ajust de la mesura en la que es troba el punt i rangA és el rang d’aquest 

0º 45º

Rang (mm) 0 - 11 5,3 - 13,7

Rang (ml) 0 - 14 0,5 - 5

Rang (V(mV)) 0 - 884 0 - 349

σ rang (V(mV)) 14 13

l.i (%) 7,27% 11,35%

Sens(mV/ml) 68 67

U(mV/ml) 8 18

Sens(mV/mm) 86 37

U(mV/mm) 10 9

Sens(mV/mm) 85 -

U(mV/mm) 3 -

Repetibilitat

Reproductibilitat

Paràmetres
Inclinació

Taula 5 Resum dels resultats i paràmetres de les 
proves que hem fet a 0º i 45º. 
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ajust. Per a cada inclinació calculem la linealitat independent amb el conjunt de punts 

de les 10 mesures de la prova de repetibilitat exposada en l’apartat anterior. Respecte 

als resultats, són de 7,27% per a 0º i de 11,35% per a 45º, uns valors que concorden 

en el comentat anteriorment sobre que observàvem una major dispersió a la prova a 

45º. Tot i que açò és cert, la veritat és que la per a la diferència de dispersió dels punts 

que hi ha a les dos inclinacions, el valor de la linealitat independent a 45º no és molt 

pitjor que el de 0º, tan sols un 4% malgrat ser el cas més desfavorable. Açò ho podem 

explicar sabent que la linealitat independent ens mostra la dispersió de punts respecte 

de l’ajust, i a 45º més que dispersió dels punts en un ajust el que tenim és dispersió 

del conjunt de mesures entre elles. En resum, tant a 0º com a 45º tenim una correcta 

relació lineal en les mesures entre el voltatge i l’altura, si bé, quan tenim un conjunt de 

mesures, a 45º s’observa una major dispersió entre elles. 

Passant al grup dels valors finals de repetibilitat de la sensibilitat, el valor 

presentat a 0º és el valor que major error té de les 4 proves que hi ha i el valor a 45º 

és el de l’única que hi ha. Comentar que els errors corresponen a 2σ. Sent aquests 

valors la mitjana de 10 mesures podem observar el que hem comentat sobre la 

dispersió al paràgraf anterior, mentre que l’error a 0º representa sobre un 12% del 

valor, a 45º aquesta xifra és d’un 25%, mostrant que la dispersió és major entre 

diverses mesures que dins d’una mateixa. Per altra banda, com hem comentat abans 

quan parlàvem del rang del voltatge, els voltatges i els volums mantenen cadascun a 

les dos inclinacions un factor de relació similar, provocant que les sensibilitats en 

funció del volum a 0º i 45º siguen també similars.  

Pel que fa als valors, la sensibilitat en funció de l’altura ens dona uns resultats 

de 86 ± 10 mV/mm per a 0º i 37 ± 9 mV/mm per a 45º, és a dir, per cada mm d’altura 

de líquid a l’interior de l’aplicador, el senyal variarà 86 mV en 0º i 37 mV en 45º. 

Considerant que volem que el sensor comence a detectar correctament a partir de 5 

mm, açò implica unes variacions de 430 mV en 0º i 185 mV en 45º, de manera que 

són variacions per a poder dir que el sensor permet una detecció de la presència de 

líquid a l’interior de l’aplicador. 

Finalment, donat que a 0º tenim 4 proves de repetibilitat, obtindrem un valor de 

reproductibilitat de 85 ± 3 mV/mm. Aquest valor serà la mitjana dels 4 valors de 

repetibilitat i ens permet verificar que els resultats obtinguts no són fruit d’un dia, 

situació o condicions concretes, sinó que es reprodueixen en cada mesura que es fa. 

Amb l’error que és dues vegades la desviació estàndard de les 4 proves (2σ) 
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corroborem aquest fet, ja que al ser tan menut mostra que hi ha poca dispersió entre 

els resultats de les proves de repetibilitat i per tant, que els resultats obtinguts es 

reprodueixen en cada mesura. 

 

A continuació, farem un anàlisi de les dades fent una comparativa entre l’altura 

de líquid real i l’altura estimada a partir del valor del voltatge, és a dir, a partir d’una 

mesura V(mm) agafarem l’altura de la variable x com a altura real i, a partir del voltatge 

de la variable y amb els valors finals de sensibilitat de la taula 5 calcularem l’altura 

estimada. Vegem el càlcul de l’altura estimada a l’equació 4.4: 

ℎ𝑒𝑠𝑡 =
(𝑉 − 𝑉0) − 𝑛𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑚𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
              (4.4) 

El valor V correspon al voltatge de cada punt de la mesura i V0 el valor del 

voltatge a h= 0 mm, els restem a l’igual que hem fet quan hem fet els ajustos. Els 

valors finals de la pendent (mFinal) els agafarem de la taula 5, el valor de la prova de 

reproductibilitat per a 0º i el valor de la prova de repetibilitat a 45º, tots dos en funció 

de l’altura. Per a les ordenades (nFinal), en 0º el seu valor serà 0 mV, ja que al restar al 

voltatge el voltatge a altura 0 mm i ser l’ajust entre 0 i 11 mm, la recta de l’ajust busca 

tallar l’eix a 0 mV. En 45º l’ordenada no serà 0 mV, perquè encara que restem el 

voltatge a altura 0 mm, l’ajust és entre 0,5 i 5 mm on no s’inclou el punt a 0 mm i per 

tant, la recta no busca tallar l’eix en 0 mV. Per  a saber 

aquest punt de tall, hem fet la mitjana de les ordenades 

de les 10 mesures que hem ajustat tal que (V-V0) en 

funció de l’altura, donant un punt de tall de (-161 ± 40) 

mV. Podem veure els valors de pendents i ordenades 

necessaris en la taula 6.  

Aquesta comparativa d’altures la farem per a les dos proves de repetibilitat que 

hem exposat a l’apartat de tractament de dades, de manera que a cada altura real li 

correspondran 10 valors d’altura estimada i com és evident, diferenciarem les dos 

inclinacions. Donada la quantitat de dades que són, l’extensió del treball i la millor 

comprensió dels gràfics, presentarem directament els resultats sobre gràfics. Els 

gràfics seran de l’altura estimada en funció de l’altura real hest(hreal). A més 

representarem una recta de pendent 1, ja que el cas ideal és que l’altura estimada 

coincidisca amb la real, de manera que ens permet observar la dispersió dels valors 

de l’altura estimada respecte del seu valor ideal. Vegem els gràfics a la figura 18. 

Taula 6 Valors de les pendents i 
ordenades per a calcular l'altura 

estimada a 0º i 45º. 

0º

Sen(mV/mm) Sen(mV/mm) Tall(mV)

85 37 -161

3 9 40

45º
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La comparativa l’hem fet per als punts d’altura real que incloem dins del rangs 

d’altura presentats a la Taula 5. A partir del resultat podem determinar dos fets més 

enllà d’una major dispersió a 45º, el primer és que amb uns valors d’ajust final (pendent 

i ordenada) corresponents a la mitjana d’uns conjunts de mesures, som capaços de 

reproduir uns valors d’altura estimada propers als d’altura real. El segon és que 

aquesta altura estimada és fiable com a detecció de la presència de líquid perquè, 

sent en els punts més desfavorables les desviacions màximes de l’altura estimada 

respecte de la real de 1,5 mm per a 0º i 1,9 mm per a 45º, el sensor i el sistema estan 

detectant correctament la presència de líquid.  

Figura 18 Comparatives entre altura real i altura estimada a 0º i 45º. 
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5. Conclusions 

5.1. Conclusions 

En aquest treball de fi de grau es tenia l’objectiu d’estudiar un detector de fluids 

en aplicadors usats en tècniques de radioteràpia intraoperatòria. De la mateixa forma 

estudiar el seu funcionament basat en un sensor capacitiu i la seua electrònica que 

permet transformar el senyal del sensor en un senyal de lectura. I per últim, obtenir 

les corbes de sensibilitat del detector sota diferents condicions del tub aplicador. 

Primerament, hem exposat els antecedents de la solució proposada comentant 

els fonaments de la radioteràpia intraoperatòria i la mecànica darrere de l’accelerador 

LIAC HWL i el seu aplicador. Sota aquestes tècniques apareixen problemàtiques de 

sagnat al teixit amb que contacta l’aplicador i és per això que per a aquesta 

problemàtica hem comentat la solució proposada mitjançant un sensor capacitiu. 

A l’apartat de desenvolupament, hem fet un reconeixement de tot el sistema de 

la solució proposada pel grup dels tutors basada en el sensor capacitiu. Hem vist com 

està dissenyat el sensor, com funciona el tractament analògic del senyal que es fa al 

circuit, com s’alimenta el sistema a través d’una comunicació sense fils, com el senyal 

es pot monitoritzar fent ús del codi del microcontrolador i una aplicació creada amb 

LabVIEW, i finalment hem caracteritzat la relació altura volum d’un líquid a l’interior 

d’un tub cilíndric en funció de la seua inclinació. 

Per últim, a l’apartat de mètode i resultats hem aprés a fer un programa amb el 

codi del microcontrolador que ens permet monitoritzar el valor de la inclinació del tub. 

En la part de mesures, a més d’haver assimilat el funcionament al laboratori i la seua 

presa de mesures, hem pogut trobar uns valors finals de la sensibilitat del sensor de 

85 ± 3 mV/mm per a 0º i 37 ± 9 mV/mm per a 45º que ens permeten detectar l’altura 

de líquid a l’aplicador a partir del senyal del voltatge que ens arriba del sensor a través 

de tot el sistema. Gràcies a aquests valors, hem caracteritzat una altura estimada que 

hem comparat amb la real per a determinar que detectem la presència del líquid a 

l’aplicador. 

En conclusió, hem fet un reconeixement d’un detector de fluids i el seu sistema 

com a solució proposada davant d’una problemàtica de sagnat en tècniques IOeRT. 

A més, hem realitzat una verificació experimental de la seua sensibilitat davant la 

presència de fluids constatant el seu correcte funcionament. 
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5.2. Conclusions 

This final degree project aims to study a fluid detector in applicators used in 

intraoperative radiotherapy techniques. In the same way, it also aims to study its 

operation based on a capacitive sensor and its electronics that allow transforming the 

sensor signal into an electric output signal. And finally, obtain the sensitivity curves of 

the detector under different conditions of the applicator tube. 

First, we have exposed the antecedents of the proposed solution commenting 

on the fundamentals of intraoperative radiotherapy and the mechanics used in the 

LIAC HWL accelerator and its applicator. Under these techniques, bleeding problems 

appear in the tissue in contact with the applicator, and therefore we proposed the 

discussed solution using a capacitive sensor. 

In the development section, we have reviewed the entire system of the solution 

proposed by the tutor’s research group based on the capacitive sensor. We have 

presented how the sensor is designed, how the analog treatment of the signal made 

in the circuit works, how the system works through wireless communication, how the 

signal can be monitored using the code of the microcontroller and an application 

created with LabVIEW, and finally we have characterized the height-volume ratio of a 

liquid inside a cylindrical tube depending on its inclination. 

Finally, in the method and results section we have learned to programme a 

microcontroller code that allows us to monitor the value of the tube inclination. In the 

measurements part, apart from having assimilated the operation in the laboratory and 

its taking of measurements, we have been able to find final values for the sensitivity of 

the sensor of 85 ± 3 mV/mm for 0º and 37 ± 9 mV / mm for 45º that allow us to detect 

the height of liquid in the applicator from the signal of the voltage generated by the 

sensor through the entire system. Thanks to these values, we have characterized an 

estimated height that we have compared with the real one to determine that the 

presence of the liquid in the applicator is detected correctly. 

In conclusion, we have reviewed a fluid detector and its system as a proposed 

solution to a bleeding problem in IOeRT techniques. In addition, we have carried out 

an experimental verification of its sensitivity to the presence of fluids, verifying its 

correct functioning. 
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