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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Presentació del tema 

Aquest treball descriu la metodologia utilitzada per determinar els paràmetres que 

aconsegueixen que una peça d’àcid polilàctic (PLA) creada mitjançant la fabricació 

additiva (impressió 3D), tingui densitat electrònica similar a l’aigua. Es vol aconseguir 

aquesta densitat, ja que, és la necessària per poder utilitzar en els tractaments del 

càncer de pell amb braquiteràpia.  

1.2 Justificació del treball 

Tinc una impressora 3D al meu abast i em va interessar el tema, ja que és una tecnologia 

en desenvolupament i innovadora. Per qüestions familiars sé que el Servei d’Oncologia 

Radioteràpica de l’Hospital del Mar està introduint un nou procés per al tractament del 

càncer de pell utilitzant les impressores 3D. Aquests dos fets varen fer que em plantegés 

fer el treball de recerca en aquest tema. Vaig parlar amb l’Òscar Pera, un dels radiofísics 

del servei d’Oncologia Radioteràpica i em va dir que estaven valorant la utilització d’un 

altre material d’impressió. Calia fer les proves d’acceptació i conèixer els paràmetres de 

la impressora per aconseguir una peça amb densitat electrònica similar a la de l’aigua. 

El meu paper seria fabricar diverses peces variant els paràmetres d’impressió i 

comprovar si alguna d’elles tenia una densitat electrònica similar a la de l'aigua. 

1.3 Objectius 

L'objectiu del treball és ajudar en l’automatització del tractament de càncer de pell. Per 

aconseguir-ho, s'ha de fer un procés per a trobar amb quins paràmetres d'impressió en 

3D, s'aconsegueix que l'àcid polilàctic (PLA, descrit a l'apartat 2.6) tingui una densitat 

electrònica similar o de 0 Unitats Houndsfield (UH) corresponent a la de l'aigua i amb la 

qual treballen les màquines d'irradiació. 

1.4 Metodologia 

Per dur a terme aquest treball he anat al Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital 

del Mar de Barcelona durant les primeres setmanes de l’estiu a fer la part pràctica. 

Durant els primers dies em vaig familiaritzar amb tot el material que utilitzaria: 

impressora 3D, PLA, Tomografia Computeritzada (TAC), etc. També vaig fer la recerca 

bibliogràfica i amb el radiofísic (Sr. Òscar Pera) vàrem definir l’esquema del treball.  



 3 

El primer que vaig fer va ser el disseny dels motlles amb el FreeCAD, en segon lloc vaig 

realitzar les impressions variant els paràmetres d’impressió. Posteriorment, vaig veure 

com es feia la TAC de les peces per saber la seva densitat electrònica i finalment vaig 

fer l’anàlisi dels resultats. La Figura 1, mostra el diagrama de flux de tot el procés.  

 

Fig. 1. Diagrama de flux del procés realitzat. Font: pròpia. 2018 

1.5 Estructura del treball  

• El capítol 1 introdueix el perquè d'aquest treball de recerca, esmenta els 

objectius i explica com he dut a terme el treball.  

• El capítol 2 esmenta la teoria on s’explica el que cal per a poder entendre el 

treball. 

• El capítol 3 descriu les tasques que he dut a terme durant les pràctiques d’una 

manera detallada i precisa.  

• El capítol 4 presenta un recull i anàlisi de dades obtingudes en el treball. 

• El capítol 5 són les conclusions del treball. 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1 Radioteràpia  

La radioteràpia és un tractament contra el càncer en el qual s’utilitza la radiació ionitzant 

en dosis altes per a eliminar les cèl·lules canceroses. Existeixen dues formes 

d’administrar la radioteràpia: externa i interna. En la primera el pacient es col·loca en un 

llit (taula de tractament) i un aparell, anomenat accelerador, emet la radiació dirigida al 

tumor, és a dir, entre el pacient i l’accelerador existeix una certa distància. 

La radioteràpia interna també anomenada braquiteràpia, utilitza uns aplicadors per 

introduir les fonts radioactives dins del tumor o molt a prop d’ell, aquestes fonts han de 

mantenir-se immòbils per poder portar a terme el tractament correctament. Els 

aplicadors s’introdueixen en les vísceres buides de l'organisme (bronquis, esòfag, 

vagina, matriu, recte), d’altres vegades cal introduir-los mitjançant agulles (pròstata, 

amígdala, base de llengua, llavis, etc.) i d’altres en col·loquen en la superfície de la pell. 

Els aparells actuals de braquiteràpia, tenen una font radioactiva dins d’un contenidor 

blindat, que mitjançant un sistema automatitzat fa que la font pugui sortir dins d’uns tubs, 

anomenats tubs de transferència, i que es pugui col·locar en qualsevol lloc de 

l’organisme (veure figura 2).  

 

Fig. 2. Recorregut de la font radioactiva. Font: pròpia. 2018 
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Quan el metge ha decidit que cal irradiar, s’ha de calcular exactament la dosi de radiació 

a tots els punts i els paràmetres que hem de fixar a les unitats de radiació externa com 

l'energia i la grandària del feix d’irradiació i el temps d’irradiació (radioteràpia externa) i 

en braquiteràpia el temps d’irradiació i les posicions de la font radioactiva. Per poder fer 

aquests càlculs  cal obtenir unes imatges de cada pacient (TAC) i en aquestes mitjançant 

un programa informàtic realitzar els càlculs adients. El present treball fa referència a 

aquest segons tipus de radioteràpia, la braquiteràpia.  

2.2 Tomografia Computeritzada (TAC) 

La Tomografia Computeritzada (veure figura 10) és un aparell que s’utilitza per al 

diagnòstic biomèdic. De forma breu, el seu funcionament està basat en la diferent 

capacitat d’atenuació dels fotons per part dels diferents materials. Consta d’un anell en 

el qual hi ha diversos tubs de raig X i oposats a aquests tubs (a l’altra banda de l’anell) 

uns detectors. 

Quan es fa un TAC a una persona els raig de fotons que surten dels tubs de raigs x la 

travessen, alguns fotons queden atenuats dins del cos i altres són captats pels detectors. 

L'energia captada mitjançant uns detectors i a través d'un software informàtic es 

transforma en una imatge amb una relació entre foscor i energia. Quant més energia 

capta més negre és aquesta part de la imatge, quan menys energia capti, més clara 

serà la imatge. Això ens dóna una imatge en escala de grisos en la qual, la intensitat del 

color determina la densitat electrònica del punt del cos que ha travessat. 

2.3 Unitats Hounsfield 

La Unitat Hounsfield (UH) és el número assignat a cada píxel en la imatge final d’un TAC 

i per tant és l'expressió de la densitat electrònica d’un objecte escanejat. Aquestes tenen 

un rang que va des dels -1000 UH fins al +1000 UH, sent -1000 la densitat de l'aire 

(negre), 0 la de l'aigua (gris) i +1000 (blanc) la d'un ós dens.  

Una vegada tenim la TAC del pacient, es delimita la zona del que es vol tractar i es fa la 

dosimetria (càlculs de la dosi que s'ha d'implementar en el pacient) amb el programa 

informàtic. 
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2.4 Radioteràpia i càncer de pell  

La pell és l’orgue més superficial del cos humà i en ell es poden desenvolupar diversos 

tipus de càncers, els més freqüents són els anomenats càncers escamosos i 

basocel·lulars de pell, que a diferència d’altres tumors cutanis, com els melanomes, 

tenen un creixement local molt important però donen poques metàstasis (trasllat de les 

cèl·lules canceroses d'un òrgan a un altre que no està al seu costat).  

El tractament dels tumors escamosos i basocel·lulars, acostuma a ser la cirurgia, és a 

dir, l'extirpació de tota la lesió amb un marge de seguretat. En altres paraules, si la lesió 

té 1 cm de diàmetre cal extirpar la lesió amb un marge d’uns 5 mm més al seu voltant. 

En algunes ocasions, no es poden obtenir uns marges de seguretat adequats, que el 

voltant de la part extirpada estigui afectada o fins i tot que no es pugui operar pel greu 

defecte estètic que pot produir, especialment en la regió de la cara. En aquests casos 

són en els que està indicada la braquiteràpia, com a complement de la cirurgia o com a 

tractament exclusiu. 

La braquiteràpia del càncer de pell, bàsicament consisteix a utilitzar uns aplicadors plans 

(veure figura 3)  que es col·loquen damunt del tumor o de la zona que volem irradiar. 

Aquests aplicadors es connecten als tubs de transferència de l’aparell de braquiteràpia 

i ja es pot realitzar el tractament. Com he dit, aquests càncers moltes vegades estan a 

la zona al crani en llocs com poden ser les orelles o el nas. La irregularitat d’aquestes 

zones comporta que els aplicadors plans no siguin útils, ja que no s’adapten 

correctament a la superfície del pacient.  

               

Fig. 3. Fotografia dels aplicadors plans. Font: pròpia. 2018.   Fig. 4. Motlle creat a mà. Font: pròpia. 2018 

La solució clàssica és fer un motlle d’una resina de densitat similar a l’aigua i introduir-li 

uns tubs plàstics pels quals es ficaran després els tubs de transferència per on es mourà 

la font radioactiva.  
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Tot aquest procediment es fa a mà, per tant l'exactitud del motlle i de la col·locació dels 

tubs depèn de l'expertesa de la persona que el realitza, a més a més de necessitar la 

presència del malalt durant tot el procediment, que pots ser unes dues hores (veure 

figura 4).  

Una vegada fet el motlle, cal fer la TAC al malalt i després fer els càlculs dosimètrics. 

Els programes per fer els càlculs dosimètrics, actualment assumeixen sempre que tot, 

el pacient i els aplicadors, té la densitat electrònica de l’aigua, per tant cal utilitzar un 

material amb una densitat electrònica molt semblant. 

2.4.1 Automatització de la fabricació del motlle  

Per automatitzar i millorar la fabricació del motlle 

s’ha implementat la realització de peces 

mitjançant una impressora 3D (veure figura 5). 

Els avantatges són: augmentar la precisió del 

tractament i comoditat pel pacient (ja que no cal 

que estigui present durant tot el procés). En la 

Taula 1 es compara el sistema manual amb el 

sistema automatitzat amb la impressora 3D.   

 

Fabricació manual Impressora 3D 

Dependència de la mà humana 

Necessitat de tenir el pacient davant 

No és còmode pel pacient 

Ajustament del tractament al motlle 

Possible repetició del motlle si aquest és 

inadequat 

Rapidesa 

Procediment estandarditzat 

No és necessari tenir el pacient davant 

El motlle s'ajusta al tractament 

Taula 1. Comparació del sistema d'impressió manual amb el 3D. Font: pròpia. 2018 

El procediment que es duu a terme consta de diferents etapes, la primera és fer un TAC 

al pacient i a partir de les imatges fer el disseny del motlle. Després en un programa 

s’estableixen els paràmetres d’impressió: posició, velocitat, infill, ... i finalment es fa la 

impressió. Aquest sistema de treball és l’utilitzat actualment, després de fer una sèrie 

de proves i prototips i el material utilitzat és Acrinolitril butadiè estirè (ABS). 

Fig. 5. Motlle fet amb impressora. Font: pròpia. 
2018 
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 L’ABS és poc modelable, la impressora triga molt en imprimir (més de 24 hores) i en 

algunes ocasions falla, per aquest motiu seria interessant disposar d’un altre material 

més mal·leable i més fàcil d’utilitzar. 

2.5 Materials 

Com s’ha esmentat, l’ABS, material que està sent utilitzat,  provoca alguns errors a l’hora 

d’imprimir-ho, perquè és difícil de manipular. Per això es va decidir fer proves amb un 

material més fàcil de modelar mitjançant impressió 3D, que és el PLA.  

El PLA és un termoplàstic, és a dir, un plàstic que a temperatura ambient és sòlid però 

si el sotmetem a  un increment de temperatura, aquest es torna tou i, per tant, mal·leable. 

Aquesta característica ens servirà a l’hora d’usar-lo pel fet que la impressora funciona 

escalfant el material per a després anar-lo dipositant en diferents capes segons la forma 

desitjada. És un dels materials més utilitzats en impressions 3D, per què és molt fàcil 

d’usar, econòmic i ràpid d’imprimir. L’inconvenient, en el nostre cas, és que amb els 

paràmetres estàndards d’impressió,  les peces obtingudes no tenen la densitat 

electrònica desitjada, al contrari del que passa amb l'ABS. A la taula 2 es mostra una 

comparativa entre els dos materials. 

ABS – Acrinolitril butadiè estirè PLA – Àcid polilàctic 

Costós 

Errors a l'imprimir 

Poc mal·leable 

Impressió lenta 

Densitat desitjada 

Econòmic 

Menys errors a l'hora l'imprimir 

Molt mal·leable 

Impressió ràpida 

Taula 2. Comparació del ABS amb el PLA. Font: pròpia. 2018 

2.6 Impressora 3D 

La impressora 3D que utilitzen és una Ultimaker 2+ amb la qual es pot treballar en 

diferents àmbits, com són la creació de motlles o eines personalitzades, gràcies al fet 

que pot utilitzar una gran varietat de materials com el PLA o l’ABS. A més a més és una 

impressora user-friendly que vol dir que és fàcil d’utilitzar per a l’usuari, aquest va ser 

un dels motius pel que va ser elegida. Aquesta impressora funciona amb la tècnica FDM 

(Modelatge per Deposició Fosa), és a dir, el que fa és crear capes del material seguint 

el model creat prèviament amb l’ordinador. 
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2.6.1 Paràmetres d'impressió 

Com he esmentat, les peces impreses amb PLA amb els paràmetres estàndards no 

tenen la densitat desitjada. Alguns dels paràmetres que podem canviar a l'hora 

d'imprimir són: 

- Infill (percentatge de material dipositat dintre de la peça). 

- Velocitat a la qual l’extrusor diposita el material en les capes per fer la peça.  

- Qualitat. 

- Temps de refredament. 

- La velocitat a la qual viatja l'extrusor mentre no està dipositant material. 

Encara que, de tots aquests paràmetres es va decidir començar variant l’infill i la velocitat 

de l’extrusor, ja que són els més determinants per la densitat electrònica. L’infill té una 

relació directament proporcional amb la densitat, és a dir, a més infill més densitat (veure 

figura 6). Amb la velocitat ens passa el contrari la relació és inversament proporcional, 

a més velocitat menys densitat. Per tant, cal trobar un equilibri entre aquests dos 

paràmetres per aconseguir fer una peça amb una densitat electrònica propera a la de 

l’aigua i que no consumeixi massa temps d’impressió. 

 

Fig. 6. Relació entre la densitat electrònica i l'infill. Joseph Madamesila, Philip McGeachy, J. Eduardo 

Villarreal Barajas, Rao Khan Characterizing 3D printing in the fabrication of variable density phantoms for 

quality assurance of radiotherapy. Physica Medica 2016 

Com he esmentat abans, la TAC ens permet determinar la densitat electrònica 

mitjançant les UH. Per tant caldrà fer un TAC de totes les peces impreses per conèixer 

la seva densitat electrònica. 
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3. PRÀCTIQUES 

3.1 Objectius 

L'objectiu de la pràctica és imprimir una peça amb una impressora 3D que tingui una 

densitat de 0 UH o el més equivalent. Per a dur-ho a terme hem de trobar quins són els 

paràmetres d'infill i velocitat d'impressió necessaris. 

3.2 Temporització del treball 

La setmana entre el 25 i el 29 de Juny es va establir el procediment del treball, es van 

fer les peces i es van començar a imprimir. 

La setmana entre el 2 i el 6 de Juliol es van acabar d'imprimir les peces de les velocitats 

del 49,5 i 44 mm/s i es va realitzar la TAC. A continuació es van extreure les dades i es 

van analitzar, després es va procedir a mesurar la densitat màssica de la millor peça. 

Finalment, les posteriors setmanes es va redactar la memòria del treball. 

3.3 Disseny experimental 

Pregunta 

És possible que alterant el percentatge d'infill i la velocitat d’impressió s’aconsegueixi un 

motlle de densitat electrònica 0 UH o similar?  

Hipòtesi 

Potser alterant els paràmetres estàndards d’impressió tridimensional (estructura interna 

i velocitat) és possible aconseguir un motlle amb material PLA, d’una densitat electrònica 

de 0 UH, és a dir, equivalent a la de l'aigua. 

Variable Independent 

Quina combinació d’infill i de velocitat és l’adequada per a fer que la densitat electrònica 

del material sigui 0 UH. 

Variable Dependent 

La presència o no de 0 UH en una peça. 
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3.4 Procediment 

3.4.1 Disseny de les peces 

Per a dur a terme el disseny del motlle s’ha empleat el 

programa FreeCAD, amb el que s'ha dissenyat una 

peça de 3 cm d’alt, per 3 cm d’ample per 0,5 cm de 

profunditat (veure figura 8). Un cop la peça estava 

dissenyada es va utilitzar el programa CURA (veure 

figura 9), programa propi de la impressora perquè 

aquesta pogués entendre l’arxiu i canviar el format a un 

més complex, es va passar d'un format *.stl a un format 

*.G-CODE, ja que et diu la posició com s’imprimirà la peça respecte a la impressora. 

 

Aquest programa permet canviar les 

variables de velocitat i infill i d’altres com 

la qualitat o el temps de refredament. Tal 

com he esmentat les variables que ens 

permetien variar la densitat electrònica 

eren l’infill i la velocitat, per tant la resta de 

variables es varen deixar amb els valors 

predeterminats. El que sí que és va fer es 

afegir un suport a la peça perquè es 

poguessin mantenir d'en peus.  

Es van imprimir un total de 20 peces una per una. Es van agrupar les peces en 5 grups 

de 4 peces cadascun, cada grup es va imprimir a una mateixa velocitat i amb diferent 

infill, a la figura 10 es veuen agrupades les peces.  

 

 

 

 

Fig. 8. Disseny del motlle amb FreeCAD. 
Font: pròpia. 2018 

Fig. 10. Peces agrupades per grups de velocitats. Font: pròpia. 2018 

Fig. 9. Disseny del motlle amb el programa Cura. 
Font: pròpia. 2018 
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Velocitats utilitzades: 

La velocitat recomanada pel programa específic de la impressora (segons la forma de 

la peça el programa calcula quina seria la velocitat òptima d'impressió) es va prendre 

com a referència i es va denominar del 100%, i es varen afegir dues velocitats per sobre 

d’aquesta i dues per sota. Per aquest motiu és possible tenir velocitats superiors al 

100%, ja que és una recomanació del programa, no el màxim. Es van decidir aquestes 

variacions perquè per experiències anteriors se sabia que si s’augmentava molt la 

velocitat, la peça no quedaria correctament impresa i, al contrari si la disminuíem molt 

tardaria molt a imprimir-se.  

Així les velocitats testejades van estar: 120% (66 mm/s), 110% (60,5 mm/s), 100% (55 

mm/s), 90% (49,5 mm/s) i 80% (44 mm/s). 

Infill: 

L’infill o percentatge de material dipositat en la peça. En aquest cas no teníem 

recomanacions del programa. Un infill de 100% vol dir que es crea una estructura 

geomètrica que ocupa el 100% de l'espai interior de l'objecte, per tant és el valor màxim. 

Pel que fa al valor mínim, es va agafar el 70%, ja que valors més baixos comporten 

forats en les peces i, per tant la densitat no és homogènia. Així es varen testejar 4 infills: 

100, 90, 80 i 70%. 

Velocitats testejades (%) Infills testejats (%) 

120 (66 mm/s) 100 

110 (60,5 mm/s) 90 

100 (55 mm/s) 80 

90 (49,5 mm/s) 70 

80 (44 mm/s)  

Taula 3.  Velocitats i infills testejats. Font: pròpia. 2018 
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3.4.2 Impressió de les peces 

Abans d’imprimir amb una impressora 3D s’han de prendre 

unes mesures de seguretat, és necessari tenir un extractor 

d’aire pròxim a la màquina (veure figura 11) pel fet que, alguns 

materials plàstics, com ara l’ABS, a altes temperatures 

desprenen gasos que poden ser perjudicials per a la salut.  

Un cop l’extractor està en marxa, per millorar l’adhesió de la 

peça a la superfície de la impressora li podem posar algun 

material adhesiu com ara cola o, en el nostre cas, laca de 

cabell. 

Es posa en marxa la impressora perquè s'escalfi l’extrusor i la 

base de vidre, també es carrega el fitxer informàtic que conté 

les dades de la peça a imprimir. Quan ja estan calents es 

comprova, de manera automatitzada, extraient una mica de material per a veure que 

està suficientment mal·leable. 

Després es comença a imprimir la peça seleccionada (veure figura 12). Quan s’acaba 

el temps d’impressió, que depèn de la peça que vulguem fer, cal esperar 

aproximadament deu minuts a què la impressora es refredi i es pugui extreure la peça, 

després la marquem per identificar-la. Per marcar-les es va utilitzar un retolador 

permanent i s’anava escrivint un codi amb les propietats de cada peça. Primer la 

velocitat i després l'infill, així la peça amb codi v120 i100 vol dir que va ser impresa a 

una velocitat del 120% i un infill del 100%. 

 

 

 

 

Fig. 11. Impressora i 
extractor. Font: pròpia. 2018 

Fig. 12. Impressora en funcionament. Font: pròpia. 2018 
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3.4.3 Realització de la TAC 

Una vegada es van tenir totes les 

peces impreses, es van col·locar en la 

taula alineant-les amb el sistema de 

làser de la unitat (veure figura 13). Un 

cop estan alineades es fa la TAC. Per 

fer la TAC cal sortir de la sala, ja que, 

com hem explicat anteriorment, 

aquesta unitat utilitza raigs x.  

 

 

La TAC proporciona una sèrie 

d’imatges de cada peça (veure figura 

14), és com si les peces s’haguessin 

tallat a llesques d’1 mm de gruix, com 

cada peça te 5 mm de gruix tenim 5 

imatges de cada peça. Per l’anàlisi es 

va agafar la imatge del centre que es 

va analitzar amb el programa Eclipse 

de Varian. 

El programa Eclipse permet conèixer la densitat electrònica, és a dir les UH de cada 

imatge. Pel seu càlcul es va delimitar una àrea de 2x2 cm2, és a dir 16x16 píxels, que 

és una àrea prou representativa de tota la peça. El programa ens dóna, el valor mínim, 

màxim, la mitjana la desviació estàndard i un histograma amb la representació de totes 

les UH de la imatge escollida (veure figura 15). 

 

  

Fig. 13. TAC a les peces. Font: pròpia. 2018 

Fig. 14. Imatges proporcionades per la TAC. Font: 
pròpia. 2018 

Fig. 15. Histograma de la peça v120 i90. Font: pròpia. 2018 
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4. RECULL DE DADES I ANÀLISI 

A la següent taula es poden veure els temps utilitzats en la impressió, la mitjana i la 

desviació estàndard de les UH de cada peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu era trobar la peça amb la mitjana més propera al 0 UH, com es pot comprovar 

en la taula 4 i en la figura 16 aquesta és la peça v120 i90, que correspon a una velocitat 

al 120% (66 mm/s) i un infill del 90%. Per a veure les gràfiques de les peces 

individualment, veure Annexe 1. 

Peça Temps (min) Mitjana (UH) Desviació (UH) 

v120 i100 40 127 8 

v120 i90 30 8 17 

v120 i80 30 -69 12 

v120 i70 29 -104 28 

v110 i100 40 94 7 

v110 i90 31 18 9 

v110 i80 30 -56 10 

v110 i70 29 -106 16 

v100 i100 40 128 9 

v100 i90 31 34 17 

v100 i80 30 -48 14 

v100 i70 29 -106 21 

v90 i100 41 108 9 

v90 i90 32 44 5 

v90 i80 31 -40 15 

v90 i70 30 -123 21 

v80 i100 41 130 11 

v80 i90 32 40 17 

v80 i80 31 -45 13 

v80 i70 30 -98 17 

Taula 4. Temps d’impressió, mitjana i desviació estàndard d’UH de cada peça. Font: pròpia. 2018 
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Aquesta peça té els millors paràmetres perquè és la que presenta un valor més proper 

al 0 de mitjana (un 8) i gràcies a la desviació que presenta (±16) aquesta té molts valors 

propers al 0.  

 

 

Fig. 16. Gràfica de totes les campanes de Gauss. Font: pròpia. 2018 

 

La campana de Gauss mostra com es distribueix la probabilitat d’una variable continua, 

en el nostre cas la variable és la probabilitat de què ens surti una peça amb 0 UH. En 

les campanes es poden veure dos parts: una més cèntrica que és on es troba el valor 

mitjà i les UH amb més probabilitats d'aparèixer. L'altre part serien els extrems, que són 

les parts de la campana que tenen tendència a apropar-se l'eix X i, per tant, amb menys 

probabilitats d'aparèixer. Fent així que els valors que són més comuns els trobem més 

al centre i a mesura que ens anem als extrems els valors cada cop són menys freqüents.  

 

Per comprovar l'efectivitat d'aquesta peça es va fer la campana de Gauss de l'aigua i es 

va superposar la de la peça (veure figura 17). La campana blava té com a centre el valor 

8 perquè és la campana de la peça, mentre que la campana taronja s'acosta al 0 degut 
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a que és la campana de l'aigua. Es va crear aquesta campana gràcies a que es sap que 

la desviació estàndard del aigua és de 4 UH i el valor mitjà és de 0 UH. 

 

Fig. 17. Campana de Gauss v120 i90 i la del Aigua. Font: pròpia. 2018. 

 

Com es pot observar a la figura 17, els valors de la campana de l'aigua estan continguts 

en els valors de la campana del v120 i90. En la taula 5 es mostren els valors de les 

diferents probabilitats que presenta la campana v120 i90 d'obtenir els valors de l'aigua. 

 

Valors de la Campana de l'aigua 
Probabilitats de que surti respecte la 

Campana de Gauss v120 i90 (%) 

-4 77,95 

-3 81,11 

-2 84,11 

-1 86,92 

0 89,52 

1 91,87 

2 93,96 

3 95,77 

4 97,27 

Taula 5. Probabilitats de que tenen els valors de l'aigua respecte la Campana de Gauss v120 i90. Font: 
pròpia. 2018 
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Finalment es va voler calcular la densitat de la peça escollida. La densitat màssica és la 

relació entre massa i volum dels cossos, per tant per calcular-la és necessari conèixer 

la massa del cos i el seu volum. El volum ja el coneixem perquè nosaltres l’havíem elegit 

quan vàrem crear el disseny de la peça, el que no sabíem era la seva massa.  

Per tant es va haver d’anar al departament de farmàcia de l'Hospital del Mar on tenen 

una bàscula de precisió que ens deia els grams amb 4 decimals i un marge d’error de 

±0,00005 grams. 

Per a mesurar la peça es va retirar el suport que s’havia imprès i va ser col·locada sobre 

la balança, com que era una balança amb molta precisió el resultat variava, així que es 

varen fer 3 mesures i es va calcular la mitjana. Finalment, dividint la massa entre el 

volum obtenim la densitat màssica de la peça que és d'1,2109 g/cm3. 

  

! = (5,4494 + 5,4487 + 5,4484)
3 = 5,4488	.	 ± 0,00005	. 

1 = 0,5 × 3 × 3 = 4,5	3!4 

 

5 = !
1 = 5,4488

4,5 = 1,2109	./3!4 

Veient aquest resultat es pot afirmar que per molt que les densitats electròniques siguin 

iguals, les densitats màssiques no tenien per que ser-ho. 

  



 19 

5. CONCLUSIÓ 

Com es pot comprovar, he pogut assolir els objectius d’aquest treball i, per tant, he pogut 

ajudar en l'automatització del tractament del càncer de pell a l'Hospital del Mar. El primer 

objectiu era crear un procés per a obtenir quins paràmetres d’impressió en 3D són 

necessaris per a obtenir una peça amb PLA que tingui una densitat electrònica similar o 

igual a la de l’aigua. El següent que era trobar la peça amb les propietats esmentades i, 

el poder-la imprimir amb una impressora 3D de plàstic. 

 

Com a conclusió sobre els resultats obtinguts extrec que, encara que hi hagin resultats 

que poden diferir molt dels buscats, al tenir aquests una probabilitat molt baixa 

d’aparèixer no impliquen que la peça sigui inadequada. A més a més de que les 

probabilitats d'obtenir resultats adients segueixen sent molt elevades, d'un 78% en el 

pitjor dels casos. Igualment, si per algun motiu calgués millorar aquests resultats, és a 

dir, apropar-se més a la densitat electrònica de l’aigua, la proposta seria variar les 

velocitats i els infills en lloc de cada 10%, cada 1%, fins a trobar uns que poguessin ser 

millors. 

 

Mentre estava realitzant el treball em va sorgir el dubte de si les densitats, màssica i 

electrònica, podien ser igual les dues amb les de l'aigua, és a dir, que les dues fossin 0 

g/cm3 i UH (respectivament). En altres paraules, si les densitats podien anar lligades 

d’alguna manera, però al veure els resultats vaig poder-me assabentar que no tenien 

per què i, per tant, no havien d’estar relacionades de cap manera. 

 

Cal esmentar que he tingut certes dificultats a l'hora de dur a terme el treball, a causa 

de la complexitat d'alguns aspectes treballats, com ara seria fer una campana de gauss 

de les dades obtingudes però, envers això he aconseguit superar-les documentant-me 

més i preguntant a les persones del departament sobre el tema.  

 

A més a més he après com es treballa en un hospital i a treballar en equip, degut a que 

no sempre les eines que jo utilitzava estaven lliures, per tant, havia de demanar quan 

podia utilitzar-les o esperar-me a que algú acabés, com per exemple en el cas dla TAC, 

que m’havia d’esperar a que no hi hagués ningun pacient per a poder-lo utilitzar.   
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7. ANNEXES 

Campanes de Gauss de les peces impreses, font: pròpia.  

 

 

          Campana de Gauss v120 i10                          Campana de Gauss v120 i90 

 

 

          Campana de Gauss v120 i80                           Campana de Gauss v120 i70 
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          Campana de Gauss v110 i100                        Campana de Gauss v110 i90 

 

 

          Campana de Gauss v110 i80                      Campana de Gauss v110 i70 

 

 

         Campana de Gauss v100 i100                       Campana de Gauss v100 i90 
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         Campana de Gauss v100 i80                         Campana de Gauss v100 i70 

 

 

         Campana de Gauss v90 i100                            Campana de Gauss v90 i90 

 

 

           Campana de Gauss v90 i80                           Campana de Gauss v90 i70 
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         Campana de Gauss v80 i100                        Campana de Gauss v80 i90 

 

 

 

Campana de Gauss v80 i80                                              Campana de Gauss v80 i70 
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