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Annex 1 – Manual del Simulador 

Pantalla principal 

 

Zona de treball 
Has d’utilitzar aquesta zona de la pantalla per a situar les peces i transmissions del mecanisme. 
També pots consultar aquí les propietats de les peces ja situades i activar el menú contextual. 

Panell de peces 
Per a situar les peces i les transmissions que formen part del mecanisme, has d’arrossegar les 
icones corresponents fins al lloc que han d'ocupar en la zona de treball. 

Menú gràfic 
Has de prémer sobre les icones corresponents per a accedir a les diferents opcions del 
programa. A la dreta podràs també observar les coordenades de la posició actual del cursor, i 
el temps de simulació . 

Panell de resum 
Es resumeixen les característiques més rellevants del mecanisme que apareix en la zona de 
treball. Inclou també l’escala de representació. 

Vista perfil 
La vista perfil està disponible quan tots els eixos del mecanisme estan alineats horitzontalment. 

Barra d'avisos 
Podràs trobar en aquest espai avisos i recomanacions que et poden orientar en l'ús del 
programa. Quan el fons apareix de color verd, el programa està esperant una acció per part 
teva. 
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Menú gràfic 

El menú gràfic apareix en la part superior de la pantalla. 

 

Coordenades 
Quan el punter del ratolí se situa sobre la zona de treball, s'indica en aquest espai les 
coordenades (x,y) d'aquest punt, en mil·límetres. 

Temps de simulació 
Quan està en marxa la simulació, s'indica sobre aquest espai el temps de simulació, en segons. 

Arrencada 
Quan està en marxa la simulació, s'indica sobre aquest espai el progrés durant l'arrencada del 
mecanisme. 

Icones de menú 
Al situar el punter del ratolí sobre les icones, apareix una breu descripció de la seva funció en el 
programa. Amb elles es pot accedir a la majoria de funcions del programa.  

- Nou mecanisme: permet abandonar el mecanisme actual i començar-ne un de 
nou. 

- Obrir mecanisme: permet recuperar un arxiu (*.mec) que conté informació sobre 
un mecanisme prèviament guardat, o un dels mecanismes d'exemple. 

- Desar mecanisme: permet desar en disc el mecanisme actual, per a treballar amb 
ell posteriorment. 

- Imprimir mecanisme: imprimeix el mecanisme actual, usant la impressora i 
configuració escollides per l'usuari. 

- Vista esquema/detall: has de prémer el botó per a canviar el mètode de 
representació usat en la zona de treball. 

- Mesurar distància: utilitzaràs aquesta opció quan vulguis mesurar la distància 
entre dos punts de la zona de treball. El programa t’indicarà que seleccionis amb el 
ratolí els dos punts. 

- Zoom (Acostar): representa gràficament el mecanisme a major escala, centrant la 
imatge al voltant d'un punt que hauràs de seleccionar. La nova escala apareix en la 
part inferior del panell de resum. 

- Zoom (Allunyar): representa gràficament el mecanisme a menor escala. La nova 
escala apareix en la part inferior del panell de resum. 

- Inserir etiqueta: permet introduir text en la zona de treball, en un punt que has de 
seleccionar. Aquesta opció et serà útil per a identificar les peces del teu mecanisme o 
afegir qualsevol tipus de comentaris. 
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- Canvi de posició: permet canviar la posició en el seu eix de la peça que s'ha 
situat en últim lloc en la zona de treball. 

- Eliminar la peça: permet eliminar la peça o transmissió que s'ha situat en últim 
lloc en la zona de treball. 

- Vista 3D: visualitza el mecanisme en tres dimensions. Durant la visualització, les 
funcions d'edició no estan disponibles.  

- Començar la simulació: comença la simulació del mecanisme actual. 

- Pausa: atura momentàniament la simulació activa. 

- Aturar la simulació: acaba la simulació activa. 

- Descripció del mecanisme: mostra una finestra editable i imprimible que inclou 
una descripció o comentari sobre el mecanisme actual. 

- Ajuda: obre el fitxer d'ajuda del programa. 

Menú contextual 

El menú contextual s'activa en prémer el botó dret del ratolí en la zona de treball.  

 

Amb aquest menú poden realitzar-se ràpidament algunes de les opcions d'altres menús que 
precisen la introducció de les coordenades d'un punt. Amb el menú contextual, les coordenades 
d'aquest punt es prendran d'acord amb la posició actual que ocupa el cursor en la zona de 
treball. 

Situar peces 

Per a situar una peça sobre un eix del mecanisme, has d’arrossegar la icona corresponent del 
panell de peces amb el ratolí i deixi-la sobre aquest eix, en la zona de treball 

.  

Al situar la peça poden presentar-se dues opcions, ja que la peça pot girar solidària a 
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 el seu eix  

 una peça situada prèviament, que gira lliure respecte a l'eix que la sustenta  

 

Podràs escollir una d'aquestes dues opcions si el mecanisme ho permet. Per descomptat, al 
situar noves peces no es modifiquen les característiques més rellevants del mecanisme, donat 
que la nova peça gira a la mateixa velocitat que una altra de les peces ja presents. 

Si vols assignar càrregues a qualsevol de les peces del mecanisme, pots fer-ho de dues formes 
diferents : 

 des de la finestra de propietats de la peça  

 arrossegant la icona del panell de peces amb el ratolí i deixant-la sobre la peça  

Amb aquest darrer procediment, apareix un diàleg que li permet especificar el parell generat 
por la càrrega, i el parell degut a resistències passives : 

 

El programa assigna un moment d'inèrcia per defecte a la càrrega. Aquest valor pot modificar-
se des de la finestra de propietats de la peça. 

Situar transmissions 

Per situar una transmissió, has d’arrossegar la icona corresponent del panell de peces amb el 
ratolí i deixar-la sobre la zona de treball. 

 

 

Al situar la peça conduïda poden presentar-se dues opcions, ja que la peça pot girar 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Simulador-Demo/gears.chm::/principal.htm#paneldepiezas
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 solidària a un nou eix  

 lliure en l'eix existent més proper  

 

Podràs elegir una d'aquestes dues opcions si el mecanisme ho permet. Al situar noves 
transmissions es modifiquen les característiques més rellevants del mecanisme, que queden 
reflectides en el panell de resum de la pantalla principal. L'eix conduït de referència del 
mecanisme s'actualitza a l'eix de la peça conduïda en la transmissió (apareix assenyalat amb la 
lletra C en blau en la zona de treball). 

Consulta i modificació de propietats 

Pots consultar les característiques i el funcionament de peces ja situades de dues formes 
diferents : 

 Fent doble clic sobre la peça  

 Usant el menú contextual  

Per fer-ho, has de situar primer el punter del ratolí sobre el traç perifèric de la peça 
seleccionada. En cas que diverses peces es trobin pròximes a aquest punt, apareixerà un 
diàleg previ perquè puguis seleccionar la peça a consultar. 

La finestra de propietats mostra tres zones : 

a) Característiques de la peça: s'indiquen les característiques de la peça, els seus paràmetres 
més característics i la posició que ocupa en la zona de treball. Pots modificar, si vols, el 
moment d'inèrcia de la peça proposat pel simulador. 

b) Càrregues: mostra la càrrega que suporta la peça i el seu moment d'inèrcia, i també les 
resistències passives que actuen directament sobre la peça. Aquests paràmetres són editables 
i poden modificar-se. 

c) Funcionament: apareix la velocitat de gir, la potència i el parell que desenvolupa l'eix de la 
peça en règim estacionari. Aquests paràmetres són editables i poden modificar-se. 

Abans de modificar, has de seleccionar quin paràmetre no ha de variar mitjançant la casella 
d'opció corresponent. Per exemple, si vols canviar la velocitat sense variar la potència, has de 
seleccionar la casella d'opció per a la potència. Podràs modificar aleshores la velocitat (el parell 
canviarà en conseqüència). 

També pots, si vols, bloquejar l'eix de la peça marcant la casella corresponent : 
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Per acceptar els canvis realitzats i tancar la finestra, has de prèmer el botó D'acord. Si el parell 
màxim que pot exercir l'eix de la peça és menor que la càrrega, s’obrirà un quadre de diàleg 
perquè augmentis el seu valor. 

Si has reduït el valor de la potència, pot succeir que la potència no sigui suficient per suportar 
totes les càrregues associades al mecanisme. Un diàleg t’informarà d'aquesta circumstància, 
perquè puguis ajustar la potència a un valor més alt, compatible amb les necessitats. 

Si les modificacions proposades són possibles, apareixerà un diàleg informant que els canvis 
repercuteixen en el funcionament d'altres peces del mecanisme.  

Pots usar el simulador per a determinar les característiques del motor que necessita el teu 
mecanisme. Per aconseguir-ho, has de situar totes les peces i càrregues del mecanisme. A 
continuació, has de modificar el funcionament de les peces conduïdes segons les necessitats. 
En acceptar els canvis, veuràs en el panell de resum les característiques del motor que 
necessites. 

Canvi de posició i eliminació de peces  

Al situar una nova peça en la zona de treball, la peça apareix en una posició predeterminada 

del seu eix. Si vols canviar aquesta posició pots prémer sobre la icona del menú gràfic. 
Apareixerà un diàleg i podràs escollir la nova posició que ocuparà la peça. 

Llavors observaràs que el nombre de posició apareix en color, en aquest cas el taronja. Totes 
les peces que apareixen d'aquest color en la zona de treball ocupen la posició 4 en diferents 
eixos. La vista perfil, si està disponible, també et serà útil per a resituar la peça en el seu eix. 
Si la peça o transmissió no es va situar al lloc requerit, pot eliminar-se prement sobre la 

icona . El programa et demanarà que confirmis l'eliminació amb un quadre de diàleg. 

Les opcions de canvi de posició i eliminació només estan disponibles sobre la peça situada en 
últim lloc. 

Escala de representació 

La zona de treball i la vista perfil del mecanisme poden representar-se a diferents escales. El 
programa s'inicia en una escala de representació predeterminada, que pot variar-se usant 
l'opció de configuració corresponent. En aquesta escala, i treballant amb un monitor de 14 
polzades a resolució 800x600, la mida de les peces és molt semblat a la mida real. Pots 
observar l'escala actual en la part inferior del panell de resum. L'escala no apareix en la vista 
3D, ja que la mida aparent de les peces depèn de la situació del punt de vista : 

Prement sobre la icona la imatge apareix al doble de la seva mida. El programa et 
demanarà que seleccionis el punt de la zona de treball a ampliar. Pulsacions consecutives 

amplien encara més les peces. Prement sobre la icona s'obtindrà l'efecte contrari. 
En algunes ocasions voldràs centrar la zona de treball entorn d'una peça determinada, sense 
variar l'escala de representació. Per a això pots usar el menú Veure - Centrar en la zona de 
treball o el menú contextual. 

En cas que vulguis ampliar o reduir la mida aparent de les peces en la vista 3D, has d'apropar o 
allunyar el punt de vista prement les tecles + / - . 
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Impressió del mecanisme 

Prement la icona del menú gràfic accediràs al menú d'impressió. 

D'acord amb el mecanisme actual, podran seleccionar-se alguna o totes les caselles de 
verificació. A continuació apareixerà el diàleg que et permet seleccionar i configurar la 
impressora. 

La descripció del mecanisme pot imprimir-se independentment des de la finestra corresponent, 

prement sobre la icona del menú gràfic. Per a imprimir les propietats d'una de les peces, 
fes doble clic amb el ratolí en la zona de treball sobre la peça i prem el botó d'impressió que 
apareix en la finestra que s'obrirà.  

També pots accedir a les propietats de les peces mitjançant el menú contextual. 
En ocasions preferiràs editar les imatges amb una altra aplicació abans d'imprimir-les. Per a 
això, copia el mecanisme al portapapers i enganxa'l en l'aplicació gràfica corresponent. Aquest 
mateix procediment et permetrà treballar amb les imatges 3D. 

Simulació 

Per començar la simulació, prem sobre la icona del menú gràfic. Si estàs usant la vista 
detall o la vista 3D, veuràs com giren les peces del mecanisme. Per a facilitar la visualització de 
l'angle que ha girat cada peça, es dibuixa un petit segment radial o un triangle en la perifèria 
d'algunes peces durant la simulació.  

El temps de simulació apareix situat a la dreta de les icones del menú gràfic i les coordenades. 
Si vols ajustar el temps a zero, has de prémer el petit bot que hi ha a l'esquerra de la indicació 
del temps. Si simules en vista esquema, es reiniciarà també el compte del nombre de voltes. El 
petit botó et serà útil quan vulguis simular només el règim estacionari del mecanisme. 

Sota la indicació del temps hi ha informació sobre l'arrencada del mecanisme. S'arriba al règim 
estacionari quan l'indicador de progrés arriba al 100 %. L'etiqueta del temps d'arrencada, 
inicialment vermella, apareix en color negre. 

Si vols realitzar una pausa durant la simulació, prem sobre la icona . Si vols aturar la 

simulació, prem sobre la icona . Durant una simulació, les opcions d'edició del programa 
no es troben disponibles. 

 

 

 

 

 


