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RESUM 
 

El següent projecte és el disseny d’una roda especial destinada a usos industrials. Un conjunt 

de 4 rodes motoritzades especials  com aquesta permet el moviment d’un vehïcle amb tres 

graus de llibertat, és a dir, evita haver de maniobrar per assolir diferents posicions. Com es 

veurà, hi ha més d’una alternativa constructiva, on no s’empre s’assoleix aquest moviment 

holònom. Entre les alternatives estudiades s’escollirà una, amb els rodets a 45°, i es justificarà 

l’elecció.  

El disseny de la roda arriba després d’analitzar el seu moviment i analitzar els requisits 

cinemàtics de la roda. Es veuran alternatives constructives que permeten el moviment, i 

s’escollirà el model de roda a dissenyar. Posteriorment s’analitzen les càrregues d’un cas real i 

s’escull un moto-reductor que compleixi amb els requisits, així com els materials de partida per 

la fabricació de la roda. Amb aquesta informació es procedirà al disseny final: usant CATIA com 

a suport per al disseny, es determinaran els paràmetres a optimitzar i les restriccions 

constructives, i finalment es tindrà un model 3D i tots els plànols necessaris per la seva 

fabricació. També s’escolliran els rodaments que portaran els rodets de la roda, els quals tenen 

una gran importància pel seu funcionament.  

Finalment es discutirà sobre el disseny des d’un punt de vista constructiu, ja que aquesta roda 

ha de poder ser muntada per 2 operaris fent ús de les eines comuns als tallers industrials. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Des dels anys 70 son presents en molts usos robòtics i industrials uns tipus de rodes que 

permeten que el vehicle que les porta es mogui en qualsevol direcció i giri respecte qualsevol 

punt sense haver de maniobrar. Des del primer model de roda amb rodets per a ús industrial 

[1], avui en dia es modifiquen els dissenys al voltant del model amb rodets a 45° i s’explora en 

la fabricació de nous models que satisfan les mateixes condicions de moviment o fins i tot el 

milloren, segons les necessitats. 

L’aplicació que es donarà a la roda dissenyada serà en la cadena de producció d’uns 

components d’avió, concretament l’ala posterior en fase de producció o Horizontal Tale Plane 

(HTP), que haurà de transportar el vehicle al llarg de la nau industrial on es duu a terme aquest 

procés. 

 

1.1 Objectiu i abast del projecte 

L’objectiu del projecte és dissenyar una roda amb rodets a 45° que compleixi amb els requisits 

d’un procés industrial. Aquesta roda haurà de suportar unes càrregues descrites i proporcionar 

unes velocitats definides al vehicle que la porta, fent ús d’un cas real que s’està duent a terme 

en l’actualitat.  

Dins de l’abast del projecte hi ha l’elecció del model de la roda: tot i que s’avança que el model 

escollit és el de corrons orientats a 45°, es presentaran les alternatives que hi ha per dur a 

terme el mateix propòsit, es valoraran els avantatges i inconvenients de cadascuna i 

s’analitzaran segons la utilitat que tindrà la roda dissenyada. 

També s’escollirà el moto-reductor, per garantir-ne el funcionament, i el propi disseny de la 

roda i dels seus components, triant els rodaments. Fora de l’abast del projecte queda el 

disseny del moto-reductor, i es tractarà com un article comercial el qual s’haurà d’escollir 

justificadament, així com els rodaments. També està dins de l’abast del projecte proporcionar 

els documents (plànols i taules descriptives de components) que siguin necessaris perquè es 

pugui dur a terme la fabricació de la roda, i justificar-ne el model des d’un punt de vista 

constructiu i els materials de construcció. Finalment, queda fora de l’abast el disseny del propi 

vehïcle que mourà les rodes.   
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2 TIPUS DE MOVIMENT ALS VEHICLES AGV 

El vehicle tipus AGV (“Automatic Guied Vehicle”) és conegut per molts processos industrials 

en els que s’ha de transportar una càrrega per una superfície sense rugositats ni desnivells 

elevats, típiques de naus industrials. La relació directa que té amb el tipus de rodes que usa es 

confon habitualment, pel que és convenient dir que els AGV es distingeixen pel sistema de 

guiat, normalment càmeres que detecten linies dibuixades al terra i fan possible automatitzar 

processos. 

Tot i així, els AGV presenten avantatges respecte altres maneres de transportar grans 

càrregues, com ara l’ús d’un pont grua, i aquests són que es poden moure amb llibertat per 

tota la nau, sempre que tinguin bateries per fer-ho. Aquest fet suposa haver de dotar al vehicle 

del moviment amb tres graus de llibertat a través d’unes rodes que, sense sistema de direcció 

mecànic, puguin fer moure el vehicle en totes les direccions i girar respecte qualsevol punt del 

pla. 

 

fig. 1: Diferències entre moviments per dues mateixes posicions inicial i final 

 

En la fig.1 s’aprecia la diferencia entre el moviment d’un automòbil convencional i el 

moviment d’un vehicle com el d’aquest projecte. Concretament el vehicle que hauran de 

moure un conjunt de 4 rodes és com el de la fig.2 
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fig. 2: Eixos de les rodes i del vehicle 

 

2.1 Descripció del moviment 

Per descriure el moviment que tindrà el vehicle es defineix una referència  absoluta i 

centre a  i una altra  solidaria al xassís i amb cetre , situat al centre de les 4 

rodes, i una base solidària a questa referència d’eixos 1’,2’,3’ que s’anomenarà base . 

Escriure les expressions de velocitat i gir respecte un punt  en aquesta base és de gran utilitat, 

ja que les velocitats angulars dels motors estaran definides sobre l’eix 2’, tal com s’observa a la  

fig.3: 

 

 

 

 

 

 

 

Així, el moviment motoritzat del centre de la roda està sobre l’eix 1’, i serà molt fàcil 

relacionar-lo amb la velocitat de gir de la roda , segons l’expressió:  

                                                                                                                               (1) 

Seguidament es descriurà la velocitat d’un punt  corresponent al centre geomètric 

d’una roda i expressada en base 1’,2’,3’,  

                (2) 

 

 

 

 

 

º

º

º 

 

Eix de la roda  

 

fig. 3: Definició de referències i bases solidàries 
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Com que el punt  és solidari a la referència solidària al xassís: 

 , i per tant:  

. 

L’expressió de la velocitat d’arrossegament, i en aquest cas de la velocitat absoluta és [2]: 

             (3) 

On  és la velocitat que duu  vist des de la referència , és a dir, la 

velocitat del centre del vehicle, expressada en base .  

Es defineix   per descriure les velocitats lineals permeses en el moviment pla, i 

 la velocitat angular del vehicle quan gira al voltant d’un punt . 

Aleshores:  

           (4) 

 és la velocitat angular que té la referència  respecte , és a dir, la velocitat de 

rotació  que té el vehicle. De (3) i (4) queda, expressat en base : 

                

                                                                                                                     (5) 

Com s’observa, el centre de la roda ha de poder pendre velocitats en l’eix perpendicular a l’eix 

de la roda (paral·lel a 1’) i també en el propi eix de la roda (paral·lel a 2’), i assumint que els 

eixos de les rodes tenen sempre la mateixa orientació respecte el bastidor, fa necessari l’ús de 

corrons o rodets amb eixos orientats. D’aquí el fet que aquest tipus de rodes també siguin 

conegudes com “rodes de lliscament direccional” [3]. 
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3 ALTERNATIVES CONSTRUCTIVES 

Principalment hi ha tres dissenys de rodes amb corrons que permeten el moviment 

anteriorment descrit, i normalment es distingeixen segons l’orientació dels corrons i el nombre 

d’aquests. Seguidament es presenten i es valoraran avantatges i inconvenients de cadascun 

d’ells. 

3.1 Roda de corrons a 90° de l’eix de la roda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest disseny és un dels més comuns per la seva simplicitat. Presenta alguns avantatges 

significatius, com que el disseny del suport dels rodets no és excessivament complicat, i la seva 

disposició permet el moviment lliure, o de lliscament, referit al centre de la roda, en la mateixa 

direcció paral·lela a l’eix de gir de la roda, i una roda convencional no permet. D’entre les 

versions de rodes amb aquesta configuració, es diferencien aquelles que fan servir una o dues 

llandes que els suporten. També admet diferent nombre de rodets i maneres desuportar els 

rodaments, tal com es veu a fig.5: 

 

fig. 5: Alternativa constructiva: una sola llanda 

 

fig. 4:Roda de corrons a 90° de l'eix de la roda 
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Aquest fet simplifica els càlculs de les velocitats dels motors en combinar les rodes, però no 

permet instal·lar 4 rodes amb els eixos paral·lels, ja que cap motor imposaria el moviment en 

l’eix transversal del vehicle:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’observa a fig.6, aquesta disposició fa que el bastidor del vehicle prengui formes 

especials. Aquest projecte es plantejarà una disposició de les rodes com la segona imatge. A 

més, quan el vehicle prengui velocitats en l’eix longitudinal o transversal del bastidor, només 

estan en funcionament una parella de motors, aquells que moguin el parell de rodes 

corresponents al moviment, pel que és aconsellable fer servir una distribució asimètrica de les 

rodes per repartir millor els punts on el vehicle tracciona i llisca segons la direcció del 

moviment, tal com es veu a la fig.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º

º

º 

º

º

º 

 

 

 

fig. 6: Graus de llibertat en funció de l'orientació de les rodes 

fig. 7: Rodes motrius als moviments longitudinal i transversal 
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Velocitat de les rodes     

Moviment longitudinal      

Moviment transversal      

 

Un altre inconvenient d’aquesta roda és que els corrons roden en dos plans paral·lels al 

bastidor durant el gir de la roda, per evitar fer rodes excessivament grans. Això suposa que el 

punt de contacte amb el terra varia de posició mentre la roda avança, tal com es veu a la fig.8. 

Aquest fet fa que, quan el vehicle gira entorn un punt, les distàncies entre el punt de contacte 

amb el terra i el punt de gir variïn en funció de l’angle girat per la roda. En la fig.8 les distàncies 

del punt de contacte al bastidor prenen dos valors D1 i D2 (D1 ≠ D2) mentre aquest avança, però 

les velocitats dels motors no ho tenen en compte, i fan inevitables situacions de marxa 

irregular i lliscament. L’exemple de la figura mostra una roda de la fig.4 i es posa de manifest la 

variació de la distància per un angle de gir de la roda . 

 

                             

 

 

 

 

 

 

Un altre inconvenient d’aquest fet afecta al disseny de la suspensió que porti la roda. El pes 

que aguanta cada roda no s’aplica sempre sobre el mateix punt, sinó que varia de posició al 

llarg de l’eix de la roda, tal com s’ha vist anteriorment, cosa que comporta un moment de 

pivotament variable en l’eix perpendicular a l'eix de la roda, tal com es mostra a la fig.9. Les 

forces necessàries per contrarrestar aquest moment s’apliquen en les superfícies de contacte 

entre l’eix de la suspensió i els elements que hi llisquen (típicament coixinets), cosa que pot 

malmetre el propi element o escurçar-ne la vida. Cal assenyalar que aquest moment és 

alternatiu segons la velocitat de la roda, el que suposa un major impacte en la vida dels 

components. 

D1 D2 

 

 Centre geomètric 

fig. 8: Diferents punts de contacte per angle de roda girat 
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A la fig.9 es posa de manifest com son aquestes forces per una disposició donada dels eixos de 

la suspensió.  

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta figura s’observa com R1 i R2 han de variar segons la distància de l’eix de les 

suspensions al punt de contacte on s’aplica la força P. Sigui “d” aquesta distància variable i P1 i 

P2 els punts d’aplicació de les forces R1 i R2 respectivament, es té, per garantir l’equilibri: 

                (6) 

 

                (7) 

   
Les forces R1 i R2  son en realitat la meitat de les calculades a (6) i (7), ja que la suspensió 

compta amb dos eixos on l’anàlisi és el mateix. És evident que  quan més gran sigui aquesta 

distància (per d = D2) R1 i R2 seran majors, i més afectada es veurà la superfície de contacte.  

 

3.2 Roda de corrons esfèrics 

El lliscament que es produeix en el cas anterior és degut a que les velocitats dels motors 

s’estudien analitzant les velocitats dels punts situats entre els dos punts de contacte, tal com 

s’intueix a la fig.9. Aquest fet va motivar l’aparició de la roda de corrons esfèrics. 

La roda de corrons esfèrics es va fer present inicialment com una alternativa constructiva més 

senzilla a la de corrons orientats, fent servir únicament dos corrons esfèrics escapçats en els 

seus pols i orientats perpendicularment, tal com mostra la fig.10. 

Allotjament dels coixinets dels 

eixos de la suspensió 

P 

R1 

R2 

Moment de 

pivotament 

P 

Moment de 

pivotament 

R1 

R2 

fig. 9: Moment de pivotament per diferents punts de contacte amb el terra 
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fig. 10: Roda de corrons esfèrics 

Per bé que aquesta és una configuració més senzilla de dur a terme, els punts de contacte amb 

el terra continuen estan en dos plans paral·lels separats entre ells i paral·lels al bastidor, de 

manera que també es tenen  els problemes presents en l’anterior disseny, on la distància entre 

el punt de contacte amb el terra i el bastidor del vehicle no és constant.  

Aquest problema s’ha resolt posteriorment canviant de configuració, i situant dos eixos 

paral·lels i solidaris tal com es mostra a la fig.11. 

 

fig. 11: Configuració de roda amb eixos paral·lels 

En aquesta configuració els punts de contacte corró-terra son sempre dins un únic pla paral·lel 

al bastidor, de manera que les distàncies fins a un punt de gir son constants (paràmetres  i  

de (5)) pel que les velocitats dels motors poden ser definides a partir d’un moviment realment 

representatiu de la cinemàtica del vehicle, si la disposició del bastidor de les rodes ho permet, 

tal com es veu a la fig.12. 

 

 º

º

º 

º

º

º 
fig. 12: Graus de llibertat en funció de l’orientació de les rodes 
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Un altre cop, l’orientació de quatre rodes formades per dos corrons esfèrics no fa possible el 

moviment lliure del vehicle si tots els seus eixos son paral·lels. D’altra banda, les condicions de 

càrrega del vehicle son altes, i s’ha d’incloure en el disseny el sistema de transmissió que 

permeti girar solidàriament els dos eixos de cada roda, fet que pot contrarrestar la simplicitat 

de disseny de la roda.  

En aquesta roda també s’ha de tenir en compte per al disseny de la suspensió el fet que les 

càrregues es localitzaran en punts prou allunyats entre ells al llarg de l’eix perpendicular als 

corrons, a mida que fagin contacte un o altre corró de la mateixa roda. S’ha de pensar un 

sistema de suspensió especial per  tal d’evitar el desgast excessiu dels coixnets i altres 

elements de fricció, ja que apareixeran forces de components alternatius en els eixos de les 

suspensions, tal com es veu a la  fig.13. 

 

 

 

 

 

 

A la fig.13 s’observa com el punt d’aplicació del pes es desplaça respecte el punt mig entre els 

dos eixos dels corrons, fet que comporta un moment de volcada del conjunt solidari al suport 

dels corrons. Les forces necessàries per contrarrestar aquest moment estaran aplicades en els 

contactes entre els coixinets de la suspensió i l’eix que hi llisca, cosa que pot malmetre els 

coixinets. També s’ha de tenir en compte el caràcter alternatiu d’aquestes forces, el qual 

encara agreuga més el desgast i escurça la vida d’aquests components. 

Quan al moment de pivotament, també a la roda amb corrons a 90°, s’ha d’assenyalar que hi 

serà present, encara que de valor fix, però pot suposar un moment més gran en funció del radi 

del corró, tal com s’observa a la fig.14. 

 

 

 

 

P P 

Allotjament 

dels coixinets 

Moment de volcada Moment de volcada 

Eix suspensió 

R1 

P 

Distància fixa 

R2 

Moment de 

pivotament 

fig. 13: Moment de volcada segons el corró en contacte 

fig. 14: Moment de pivotament constant 



Disseny d’una roda de corrons orientats 
 

14 

 

                   

3.3 Roda de corrons a 45° de l’eix de la roda 

La roda amb corrons a 45° de l’eix de la roda te semblances constructives amb la de corrons a 

90° però també presenta diferencies que poden ser més o menys interessants segons 

l’aplicació que tingui. 

En aquesta roda els corrons s’orienten de manera que la velocitat lliure no és sobre l’eix de la 

roda, tal com passava en els dos anteriors models. Aquí, la velocitat lliure pren un angle de 45° 

respecte l’eix de gir de la roda, i la seva descomposició en els eixos 1’ i 2’,  porta a un 

component sobre l’eix de la roda 2’ i sobre l’eix perpendicular a aquest,1’, on el moviment 

motoritzat ja hi actua:  

                                                     

 

 

fig. 15: Direccions del moviment lliure i motoritzat 

En la fig.15 es veu com, per  = 45° el moviment lliure que pren el corró fa que s’afegeixi un 

component de velocitat sobre el moviment motoritzat i un sobre l’eix 2’, i degut al valor de 

l’angle, els dos son d’igual valor absolut.  

Principalment hi ha dos dissenys entorn a aquest model, i es diferencien en la manera de 

suportar els rodets, segons on es coloquin els rodaments que permeten el seu gir. El disseny 

de la fig.16  pot superar petits obstàcles o graons, ja que els rodaments es suporten al centre 

del corró, i deixen tota la superfície de rodadura lliure. El disseny de la fig.17, en canvi, té els 

rodaments suportats per llandes laterals que son pròximes al terra, i poden travar el moviment 

si toquen amb algun obstacle. 

1’ 

 

2’ 
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S’ha de remarcar que aquestes llandes son el component més difícil de fabricar de tota la roda, 

ja que han de permetre l’allotjament dels rodaments en plans a 45° de l’eix de la roda, i els dos 

plans que suporten un mateix rodet han de ser paral·lels entre ells  i perpendiculars a l’eix del 

rodet amb un marge de tolerància molt petit.  

 

Aquest model compta amb l’avantantge de poder disposar de 4 rodes amb els eixos paral·lels i 

permetre el moviment lliure, amb dues rodes iguals i dues simètriques (com s’observa a   

fig.18, on la roda b és simètrica a la roda a ) les disposicions dels corrons en “X” i en “O” 

permeten dotar de moviment  en els eixos 1’ i 2’ a partir de diferents velocitats dels motors de 

les rodes.  

 

 

 

 

           

fig. 18:Disposició de les rodes en “X” o en “O” segons l’orientació dels corrons 

 

Seguidament es detallaran les orientacions de les velocitats dels motors i les velocitats lliures 

de cada corró pel moviment longitudinal del vehicle (sentit 1’ positiu). La resta d’expressions 

de les velocitats de les rodes  per dotar al vehicle del moviment en el pla es descriuen a 

l’ANNEX A) DESCRIPCIÓ DEL GIR DELS MOTORS  

 

 

 

Roda a 

Roda b 

b 

b 

a 

a 

a 

a b 

b 

fig. 16: Disseny amb llanda interior fig. 17: Disseny amb llandes exteriors 
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La fig.19 mostra el vehicle amb els corrons orientats en “O”, i, tal com s’observa, aquesta 

orientació fa que les velocitats lliures dels corrons de cada roda estiguin a 45° i -45° de l’eix 1’. 

Si els motors giren a la mateixa velocitat  les velocitats lliures tenen el mateix mòdul i, pels 

sentits que prenen, s’anul·len entre elles. Per això només és necessari que s’anul·li el 

component 2’ de les velocitats lliures, ja que els corrons tenen una orientació fixa a 45°, i el 

decriment d’un component fa disminuir el mòdul de la velocitat. 

 

Aquest fet comporta que els corrons no girin entorn el seu eix, sempre tinguin la mateixa 

orientació respecte la roda. Des de fora es veurà com, mentre avança el vehicle, els rodets es 

mantenen solidaris a la roda i només acturarà el component de velocitat introduït pel motor, i 

la seva marxa en aquest eix longitudinal es veurà caracteritzada com el moviment amb rodes 

convencionals, segons (1):  

 

 

Per tant les velocitats de cada motor de les rodes son: 

 

S’ha de tenir en compte que les velocitats dels motors es defineixen positives en una 

orientació fixa al bastidor, no a la pròpia roda. De ser així, en el cas anterior les velocitats  i 

 tindrien orientació oposada respecte  i  i serien:  

45° 

Vel. Lliure   Vel. Motoritzada                   Vel. De gir de les rodes    

Vel. Del vehicle V1’ 

   

 

 

 

1’ 
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º 
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º
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º
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º
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º
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ºº

º 

V1’ 

º
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º
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º
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-45° 

fig. 19: Direcció de velocitats lliures i conduïdes de les rodes 



Disseny d’una roda de corrons orientats 
 

17 

 

                   

 

 

Un altre aspecte en què es diferencia aquesta roda amb les altres dues és que els punts de 

contacte amb el terra no estan sobre un pla paral·lel al pla del bastidor, sinó que es troben en 

plans a 45° d’aquest. Això fa que la distància del punt de contacte amb el terra variï per cada 

increment d’angle, prenent tots els valors que la llargada del corró permeti . A més, durant el 

rodament hi ha trams on dos rodets fan contacte amb el terra en punts prou allunyats 

(depenent de la llargada del rodet), cosa que porta altre cop al lliscament i la marxa irregular 

del vehicle, tal com s’observa a la fig.20, on es veu la petjada de la roda quan aquesta té 

velocitat d’avanç en sentit 1’: 

 

 

 

 

 

 

Aquest fet comporta els mateixos problemes dinàmics que en el cas de les rodes amb els 

rodets a 90°, ja que apareixeran altre cop forces variables als contactes entre els coixinets i els 

eixos de la suspensió. Aquestes forces, calculades a (6) i (7),  seran variables i es poden calcular 

els valors prenent d = D( ).  

Un altre aspecte és, com passa amb la roda amb els rodets a 90°, que el disseny te un element 

crític per poder garantir el funcionament: els rodaments que duguin els corrons. Han de ser 

d’un tamany prou petit per fer una roda amb dimensions reduides (serà interessant per 

l’estalvi de material i pel volum de tot l’AGV) però ha de poder aguantar la càrrega del propi 

vehicle més la que dugui a sobre.  

 

 

2’ 

 
1’ 

 

Bastidor del vehicle 

 

Velocitat roda 
º

º

º 
45° 

D( )  

Dos corrons en contacte 

amb el terra  

fig. 20: Petjada de la roda i punts de pas on hi fan contacte dos corrons 
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4 ELECCIÓ DEL MODEL 

Un cop definides les tres alternatives constructives, s’escollirà un model i es procedirà a 

dissenyar les parts que es fabriquin. Els components que es facin servir i no es dissenyin 

(rodaments i motor de la roda) s’escolliran segons les sol·licitacions corresponents a un cas 

real d’ús industrial. Més endavant es detallaran les càrregues i es dissenyarà una roda del 

model escollit, ara es prenen els valors de la velocitat del vehicle i la massa que aguantaran les 

rodes per tenir una idea de l’orde de magnitud del que es tracta: 

 Massa màxima de treball: kg. 

 Velocitat màxima de treball:  m/min. 

4.1 Comparativa de models i funcionalitat 

Per escollir el model definitiu de la roda es compararan els models presentats atenent a les 

següents característiques: 

4.1.1 Capacitat de càrrega 

Els tres models es poden dissenyar perquè el vehicle aguanti la càrrega desitjada, però d’entre 

les diferencies constructives de cada model, s’observa que els moments de pivotament que 

apareixen als models de rodets a 45° i 90° son menys perjudicials per als coixinets que la suma 

de moments de pivotament i volcada que apareixen en la roda de corrons esfèrics. En tots els 

casos es pren un sistema de suspensió basat en el que es mostra esquemàticament a la fig.15 

ja que es consideren els més interessants.  

En aquest aspecte, entre el model amb corrons a 45° i 90° no hi ha massa diferències. El de 

corrons a 45° té, per la mateixa llargada del rodet, punts de contacte amb el terra més 

allunyats al bastidor que els del model a 90°, però les diferències aquí son menyspreables. 

Potser és més interessant pel càlcul a fatiga dels coixinets el model a 90°, ja que es poden 

calcular més fàcilment el valor de les reaccions R1 i R2 fig.9. En aquest model les distàncies p i q 

de les equacions (6) i (7) depenen de dos valors de distància diferents (D1 i D2 de la fig.8) que 

son constants. En canvi, els rodets del model a 45° tenen un contacte amb el terra que varia 

amb l’angle girat per la roda (D( ) de la fig.20) , però no entre dos valors constants, i dificulta el 

càlcul a fatiga dels coixinets. 

En aquest projecte s’asumeix que, per al càlcul de les velocitats de les rodes, les distàncies p i q 

son fixes i no varien com ho fan realment, aleshores les càrregues estan aplicades en un punt 
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fix respecte el bastidor, cosa que facilitarà el càlcul de les solicitacions dels coixinets, però 

s’haurà de tenir en compte l’aproximació a través d’un factor corrector d’angle, anomenat Fα, 

que relacionarà la càrrega real aplicada als corrons respecte la càrrega estudiada on es 

simplifiquen les distancies de contacte: 

Fα                                        (8) 

Aquest factor variarà entre 1,05 i 1,2 segons si es pren el model de rodets a 45° i 90° 

respectivament. 

4.1.2 Precisió del moviment 

El vehicle d’aquest projecte, destinat a usos industrials, no té com a premisa la precisió del 

moviment. Si el vehicle ha de ser orientat fins a una posició centrada amb algun element fix al 

terra, per exemple, s’asumeix que hi haurà suficients sensors de posició que facin adreçar el 

vehicle les vegades que faci falta fins adquirir una posició i orientació determinada, o es farà ús 

de subsistemes mecànics que permetin ajustar els elements que sigui necessaris. 

Així i tot cal indicar que d’entre les diferents alternatives que s’han presentat, el model on es 

garanteix mecànicament la presició de moviment és el de corrons esfèrics. La precisió del 

moviment es tradueix en que pot ser determinada la seva posició exacta a partir de l’angle 

girat per les rodes, o dit d’una altra manera, que el moviment és holònom. L’explicació 

d’aquest fet passa per l’anàlisi de les velocitats longitudinal, transversal i de canvi d’orientació  

 del vehïcle. Aquestes porten a l’obtenció de les velocitats de les rodes 

 a través de: 

                   (9) 

S’anomena  al jacobià relatiu a les rotacions dels motors del vehicle [4]. Com es s’explica 

a tacions dels motors del vehicle [4] i a [5], el model de rodes amb corrons esfèrics imposa 

unes restriccions sobre aquest jacobià que posteriorment poden permetre el moviment 

holònom del vehicle. Ara bé, aquest moviment és holònom amb certes restriccions. Si es fa 

servir un sistema de coordenades cartesià, com el que s’ha fet servir fins ara en les 

explicacions del moviment, el grau de llibertat de rotació del vehïcle ha de ser suprimit per 
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garantir que les equacions d’enllaç cinemàtic siguin integrables, fet poc interessant però que 

dotaria de moviment holònom al vehicle. Si es fes servir un sistema de coordenades polar, 

l’orientació del vehicle respecte la recta OP ha de ser fixa, com es veu a la fig.21, on O és 

l’origen de la referència i P un punt qualsevol del vehicle. 

 

fig. 21: Tipus de moviment per fer possible el moviment holònom 

En la pràctica, l’interés en l’ús de les rodes de lliscament direccional es contradiu amb les dues 

restriccions anteriors, pel que normalment es prefereix prescindir de la holonomia i acceptar 

que les posicions i orientacions del vehicle no poden ser determinades coneixent únicament el 

gir dels motors.  

4.1.3 Materials de partida 

Aquest és un factor important pel disseny de la roda, com de qualsevol altre mecanisme que 

s’hagi de materialitzar, i en aquest cas hi ha dos diferències entre els models, que fan que la 

roda de corrons esfèrics sigui més interessant des del punt de vista d’estalvi de material.  

El primer factor és que el model que usa corrons esfèrics no fa servir llanda. Com es mostra a 

les figures dels apartats anteriors, l’eix de cada corró se sosté permetent que aquest giri 

lliurement entorn al seu eix. L’eix del corró és paral·lel al del motor i, a través d’un 

reenviament d’engranatges, o d’una corretja, es transmet la potència  a aquest eix de sortida, i 

el gir d’aquest porta al moviment del vehicle. Els altres dos models fan servir un sistema més 

semblant al de les rodes convencionals, on el motor (o reductor, si n’hi ha) es cargola a una 

llanda circular i el contacte amb el terra es fa a través d’uns corrons que van cargolats a 

aquesta. En el cas de les rodes amb corrons a 90° cada corró es cargola a una sola llanda, i 

aquesta pot encabir tants corrons com el diàmetre de la llanda i la llargada del corró permetin. 

A banda de dissenys especials usats en robòtica i de petita escala, es fan servir dues llandes 

d’aquest tipus per encabir-hi 3 o 4 corrons cadascuna. En el cas del model a 45° els eixos dels 

corrons van cargolats a dues llandes paral·leles, i aquestes potser son encara més cares 

d’obtenir que les del model a 90° degut a la seva disposició i major tamany. Aquí el nombre de 
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corrons que permeten el disseny és diferent segons el diàmetre de cada corró i el diàmetre de 

les llandes. El material de partida de les llandes pot variar entre planxes d’acer mecanitzades, 

acers de colada o alumini. El material de partida pels eixos de tots rodets es típicament acer, 

que es triará a l’apartat 5.4.4.  

El segon factor és precisament el nombre de corrons que fa servir el model de corrons esfèrics. 

Mentre els altres dos models necessiten de sis a nou corrons per roda típicament, el primer 

model fa servir-ne només dos. Aquests seran més grans que els altres, però del mateix 

material (plàstic o elastòmer) que es triarà a l’apartat 5.4.2.. Fer servir només dos corrons 

comporta que tot el cost de material i de mecanitzat dels components del corró (eixos, 

contorn i rodaments) es vegi disminuït de 3 a 4,5 vegades.  

Tot i això, el sistema mecànic de transmissió (com els engranatges, o cadena) que requereix el 

model de dos corrons esfèrics perquè  girin sempre igual fa que s’introdueixin components 

adicionals a la roda, cosa que pot contrarrestar els estalvis de material anteriors.  

4.1.4 Disposició de les rodes 

En el disseny d’aquesta roda es té en compte la disposició que durà dins el vehicle. Per raons 

d’espai interior i disposició dels diferents elements electrònics i dels motors, és desitjable que 

les rodes puguin colocar-se en una configuració semblant a la d’un cotxe. D’aquesta manera es 

poden simplificar les estructures del vehicle que hi ha al voltant de la roda, com l’estructura 

que aguanta la suspensió, o l’espai per encabir-hi el motor. Com s’ha vist anteriorment, l’únic 

model que permet aquesta disposició és el de corrons orientats a 45°, ja que té dues 

configuracions que permeten els tres graus de llibertat i les rodes tenen eixos paral·lels com en 

un vehicle convencional de 4 rodes.  
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4.2 Sel·lecció de model: roda de corrons orientats a 45° 

Com s’ha anunciat d’un principi, aquest projecte es basa en el disseny d’una roda amb corrons 

orientats a 45° de l’eix de la roda. Els motius desfavorables enfront al model de corrons 

esfèrics, com ara l’estalvi de material o el possible moviment holònom, son molt interessants 

per investigar sobre el disseny d’una roda amb aquest model, però els elements que fa servir la 

roda amb corrons orientats son d’una seguretat més probada al llarg del temps, i l’ús de 

llandes que suportin els corrons  fa que la roda mantingui un contacte amb el terra on no 

apareixen moments de volcada, a diferencia de la roda amb corrons esfèrics, on s’ha de pensar 

un sistema de suspensió que pugui fer front a aquest problema. A més, la disposició en que 

l’eix del motor es el mateix que el de la roda, fa que s’evitin reenviaments que facin moure 

grans càrregues a través d’elements de transmissió, i en aquestes condicions la vida útil de la 

roda no està prou garantida.  

En aquest projecte té en compte que al llarg del temps i dins el sector industrial els avantatges 

que han proporcionat els dissenys basats en models a 90° i 45° son prou interessants com per 

continuar fent servir els models i buscar nous dissenys que el millorin.  

5 DISSENY MECÀNIC DE LA RODA 

Un cop triat el model es dissenyarà una roda que pugui donar resposta a unes necessitats 

concretes. S’analitzaran les càrregues que patirà la roda, és a dir, la càrrega que ha d’aguantar i 

les velocitats que aquesta haurà de dur.  

Amb aquestes dades de partida s’escollirà el motor i es donarà l’expressió de la velocitat de 

cada motor en funció del moviment del vehicle . Seguidament es dissenyaran els 

components: corrons, llandes, separador i altres parts de fabricació. Per fer-ho es triaran els 

materials de partida i es definiran els mecanitzats necessaris en cada cas.  

El disseny mecànic de la roda parteix del supòsit que no tots els materials existents estan a 

l’abast, i només s’analitzaran aquells que es poden trobar en una planta de producció de 

Catalunya i voltants. Passa el mateix amb els motors, que s’escolliran entre els comercials a 

l’abast.  
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5.1 Càrrega a suportar 

Seguidament s’analitzaran les càrregues i les velocitats a la que la roda ha d’estar sotmesa. El 

pes que ha de suportar el vehicle serà el propi més el pes que tingui l’ala posterior de l’avió (o 

HTP) que subjecta, i son els que es detallen a la Taula 1: 

AGV DJ190100-00000 (kg)   5966 

HTP (kg)     300 

TOTAL WEIGHT (AGV+HTP) (kg) 6266 

  
  

  

DETAIL OF THE AGV DJ190100-00000 WEIGHTS(kg)   

110-00000 STRUCTURE 2645 

120-00000 TURN OVER SYSTEM 1045 

130-00000 LEFT SIDE GRIPPER 250 

140-00000 RIGHT SIDE GRIPPER 240 

150-00000 GUIDING SYSTEM 51 

160-00000 POWER AND CONTROL 735 

AX-09-2-24-140 MOTORIZED WHEEL 1000 

Taula 1: Pesos dels diferents components a suportar 

En la descripció dels components de l’AGV es poden observar els grups de sistema de guiat 

“150-00000” i potència i control “160-00000”, que son els grups que engloben els làsers de 

posició i guiatge, i les bateries i conexions entre tots els components respectivamnent. El pes 

d’aquests components i els de les rodes s’afegiran al pes de l’estructura, suposant que es 

distribueix de manera uniforme. Els altres components es poden identificar a la fig.22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTP 

ESTRUCTURA 

GRIPPER ESQUERRA 

GRIPPER DRETA 

SISTEMA 

VOLTEJADOR 

RODA 

Marc que s’osté 

l’HTP abans de 

l’extracció 

fig. 22: Localització dels components  a suportar per les rodes 
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ESTRUCTURA 

 

L1 

P4 P3 

P1 R’1 R’2 

L2 L3 

L4 

P2 

L5 

HTP 

GRIPPER 

 

SISTEMA 

VOLTEJADOR 

 

1 

 

2 

 

S’ha tingut en compte pel càlcul del pes total un pes aproximat de la roda de 250 kg, més 

endavant es valorarà si és el correcte respecte l’obtingut en la solució. Amb aquests pesos es 

pot aconseguir la càrrega que haurà de suportar la roda, que no és la quarta part del pes  total, 

ja que en el procés d’extracció hi ha moments en què el pes no es reparteix idènticament en 

les quatre rodes. A la fig.23 es detalla l’extracció de l’ala posterior de l’avió o HTP i s’bserva 

com el moment on la càrrega és més desigual a les rodes és quan el vehicle suporta tot el pes 

del HTP verticalment, ja que aquest provoca un moment de volcada que farà augmentar les 

reaccions a la parella de rodes que hi son més properes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunt Pes (N) Distància a les rodes (mm) 

ESTRUCTURA P1 43468 
L2  747,5 

L3  747,5 

SISTEMA 
VOLTEJADOR 

P2 10252 
L5  260 

L5+L2+L3  1755 

GRIPPER P3 4807 
L4  717,5 

L4+L2+L3  2212,5 

HTP P4 2943 
L1 1192 

L1+L2+L3 2687,5 
Taula 2: Valor de les forces i distàncies 

fig. 23: Forces a suportar per les rodes i distàncies a aquestes 
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A continuació s’expressen les forces que el terra fa sobre el parell de rodes més properes al 

HTP i a les més allunyades en aquesta posició (R’1 i R’2 respectivament), que seran les 

necessàries perquè el vehicle es mantingui en equilibri. Així, la suma de moments de forces 

exteriors a cada parella de rodes (situades a 1 i 2) ha de ser zero: 

           (10) 

              (11) 

De (10) i (11) s’aïllen les reaccions R’2 i R’1 respectivament, que prenen els següents valors: 

 
 

 
 
 S’ha de tenir en compte que la força suportada en cada roda és la meitat dels valors calculats, 

ja que s’accepta una simetria en l’eix transversal del vehicle. És important també que el centre 

de masses de l’ala que s’extreu estigui situat en el pla mig dels dos grippers, si no fos així 

apareixerien moments de volcada a l’eix transversal que dificultarien el càlcul. 

 

La força màxima que ha d’aguantar la roda situada més a la vora de l’ala i la massa que 

suposaria aquest pes és: 

 

Quan el sistema voltejador coloca l’HTP sobre l’estructura en posició horitzontal cada roda 

està sotmesa al mateix pes, una quarta part del pes total, ja que s’assumeix que el centre de 

masses de les càrregues implicades es troba sobre la mateixa vertical que el centre de masses 

de l’estructura, que és equidistant a les rodes: 

 

 

 

Respecte el pes calculat quan l’HTP reposa horitzontalment sobre l’estructura les càrregues 

difereixen en:  

 

 

Aquesta diferència es prou significativa com per fer l’estudi respecte el cas de càrrega màxima, 

tot i que aquest cas es donarà durant molt poc temps, just el necessari perquè l’AGV tregui 
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l’ala de l’estructura en forma de marc que la sosté, i no està pensat perquè es mogui en 

aquesta configuració. 

D’altra banda es desitja que el vehicle pugui moure’s si hi ha un pendent màxim del 2,5%. 

Aquest fet farà augmentar la solicitació del motor, que no només haurà de fer front als 

coeficients de rodadura en el contacte rodet-terra i les acceleracions que hagi de tenir. 

 

5.2 Velocitats i acceleracions  

La velocitat de marxa del vehicle ha de ser baixa per garantir la maniobrabilitat en cas que 

apareguin obstacles en el seu recorregut en la nau industrial. A més, el producte que 

transporta (l’ala posterior d’un avió) es molt poc resistent als cops, i qualsevol impacte que 

pogués rebre perjudicaria seriament el temps de cicle de la fabricació de tot l’avió. Així, es 

defineix la velocitat màxima següent: 

 m/min. 

Amb el propòsit d’evitar col·lisions el vehicle compta amb un sistema de làsers que 

identifiquen objectes fins a un rang específic i fer que aquest aminori la marxa o s’aturi. El 

model escollit es programa adequadament perquè redueixi a la meitat la velocitat si es detecta 

presència en una distància determinada i s’atura si l’objecte és a punt de fer contacte amb el 

vehicle, com es veu a la fig.24: 
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Com que el vehicle va a una marxa lenta, es demana que pugui assolir la velocitat màxima en 

poc temps, pel que les acceleracions han de ser relativament altes. Concretament ha de poder 

passar de 0 a 12 m/min i de 12m/min a 0 (acceleració d’arrancada i de frenada) en 2 segons, 

així: 

 

 

 

5.3 Selecció del motorreductor 

Amb les dades de càrregues suportades i velocitats i acceleracions del vehicle el següent pas 

en el disseny de la roda serà escollir un motorreductor que pugui fer-la funcionar. Per aquest 

propòsit es troba el parell resistent TR que solicitarà la roda al conjunt motorreductor i la 

velocitat a la que aquesta girarà.  

Primerament es resumeix l’estat de càrregues que s’han de tenir en compte per la selecció en 

la seguent Taula 3 i fig.25, on les condicions pel càlcul de TR son les de més alta solicitació: 

 

 

 

V = 6m/min 

 V = 0 

 

4xLàser Leuze  Electronic Rotoscan RS-4 

 

fig. 24: Sistema de detecció de presència amb làsers 
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Paràmetres 
   

Pes a suportar mT = 2354 kg 

velocitat del vehicle vmax = 12m/min = 0,2m/s 

acceleració a = 0,1m/s2 

pendent 2,5% o β = 1,432° 

coeficient rodadura µrod = 0,015 

Taula 3: Paràmetres per l’anàlisi dinàmic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fig.25 mostra un dibuix simplificat de la roda i el terra inclinat, i les forces exteriors que hi 

actuen. També es mostra l’acceleració que es vol tenir al centre de la roda i la velocitat 

angular. El valor de la força FR que s’ha de fer sobre la roda es troba aplicant el Teorema de la 

Quantitat de Moviment: 

                  (12) 

 

És necessari saber el radi de la roda per saber la velocitat angular d’aquesta, es pendrà el valor  

  

i posteriorment es veurà si s’allunya molt del radi que tingui finalment. Amb el valor del radi 

s’obté el parell resistent sol·licitat, i finalment, amb el valor de la velocitat angular màxima, es 

podrà escollir un motorreductor:  

FR 

 

Ff 

 

R1 

 

N 

 

a 

 

 

 

µrod 

β 

2 

 

 
1 

 

 

fig. 25: Diagrama de forces  
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A la fig.26 es veu l’esquema simplificat de la transmissió de potència des del motor fins a la 

roda, i s’identifiquen els paràmetres de càlcul per la selecció del motor i reductor: 

 

 

 

El primer que s’observa és que el parell requerit per la roda és molt alt i la velocitat de gir molt 

baixa, cal que el reductor tingui un índex de reducció molt elevat i aguanti suficient parell, 

sense que aquest sigui excessivament gran i es pugui muntar a la roda. 

Es seleccionarà un motor asíncron, de nombre de pols a determinar, ja que aquests son els que 

més avantatges presenten respecte altres opcions, com la de motor de corrent continuu, en 

quan a espai requerit i quantitat de components que té. Aquests factors fan disminuir el preu 

d’adquisició, tot i que caldrà un sistema d’alimentació del motor que fagi la inversió del corrent 

continuu provinent de les bateries.  

Per la reducció s’escollirà un reductor d’engranatges epicicloïdals, que son els més indicats per 

aquestes aplicacions. Els avantatges d’aquests reductors fan que siguin gairebé l’única 

alternativa viable pel disseny de la roda, ja que per una banda son reductors d’eixos coaxials, i 

permeten una disposició simple del conjunt motor-reductor-roda, tal com es veu a la fig.27: 

 

 

fig. 27: Disposició dels elements de la roda 
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fig. 26: Esquema de transmissió de potència 
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I per altra banda ofereixen reduccions molt grans per cada etapa de reducció, de 3 a 13 

vegades [6], requerint molt poc espai en comparació a qualsevol altre reductor d’engranatges. 

5.3.1 Mètode per la selecció 

Per seleccionar correctament el motor i reductor es planteja un mètode on s’avaluen 

conjuntament les característiques de cada element, així es pot valorar correctament si el 

motor escollit és l’adequat, perquè es tindrà en compte com afecta al reductor, és a dir, quin 

índex de reducció demanarà, alhora que es valorarà si el parell requerit al motor és correcte 

vers el seu parell nominal. L’arbre de passos a seguir es mostra en la fig.28:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es començarà seleccionant un reductor que pugui subministrar el parell demanat per la 

càrrega i es proposarà el primer índex de reducció, que es pendrà com a valor de partida. Es 

triarà un motor i es comprobarà si la velocitat nominal d’aquest és inferior a la que girarà en el 

règim de càrrega, si és així, es calcularà, a partir de la gràfica “parell – velocitat” simplificada, el 

parell que ofereix el motor.  

Si la velocitat nominal del motor és superior a la de gir, aquest treballarà en la zona inestable, 

pel que s’ha de canviar la velocitat de gir del motor, augmentant l’índex de reducció al 

reductor, o bé trobant un nou motor amb diferent nombre de pols. Es permet un índex de 

nent = nm 

nn < nm ? 

Mateixes 

parelles de pols  

SI inova   i 

mateix motor 
inova  < 100 ? 

NO 

nn (nova) < nn  

mateix reductor 

nn (nova)  nn  
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NO 
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SI 

Fi  
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fig. 28: Arbre de procediments per seleccionar el motorreductor 
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reducció màxim de 100, que es pot assumir amb un reductor epicicloïdal de dues etapes, pel 

que es canviarà de motor si l’índex de reducció requerit supera aquest valor màxim. 

Seguidament es comprobarà que el parell de treball del motor sigui inferior al nominal menys 

un valor de seguretat e = 5 Nm. Aquest aspecte és important ja que, en la conexió directa del 

motor en condicions de càrrega, el parell en la engegada presenta un pic transitori sobre el 

parell de treball, com ho fa la intensitat, que la selecció ha de tenir en compte [7].  

Si es dona el cas que el parell de treball del motor és menor que el nominal menys el 

paràmetre de seguretat, s’ha trobat un motor i reductor que satisfan tots els requeriments. Si 

no es així, cal trobar un motor amb la mateixa velocitat de sincronisme i major potència, i 

buscar de nou a la gràfica el parell entregat pel motor. 

5.3.2 Selecció del motorreductor 

Es comença la selecció plantejant un primer reductor que ofereixi el parell de sortida requerit, 

tal com es mostra a la fig.29 

 

 

Aquest reductor té un parell nominal a la sortida de 400 Nm (major que el requerit de 377 

Nm), està dins la família de reductors epicicloïdals de dues etapes i té un índex de reducció de 

50.   

Els motors de 2-4 parelles de pols son dels més comuns en el mercat, i tenen una velocitat de 

sincronisme que segueix la formula: 

 

On  és la freqüència de la xarxa, 50 Hz, i  la velocitat de sincronisme del motor en rpm i “p” 

la parella de pols que tingui (p=1 quan el motor  te dos pols). Així, els motors de 2-4 parelles de 

fig. 29: Selecció del reductor  
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pols tenen unes velocitats de sincronisme de 1500 i  750 rpm respectivament, pel que es tria 

un de 4 parelles de pols i s’avalua la velocitat a la que es farà girar:  

 

MBT 90 LB (4 parelles de pols, ns = 750 rpm) [8]  

 Potència nominal:  

 Velocitat nominal  

 Parell nominal:   

El motor anirà a la velocitat que el reductor demani per fer girar la roda a 5,87 rpm, és a dir: 

nm = nent = i ·  = 50 · 5,87= 293,5 rpm 

seguidament es comproba si a aquesta velocitat de gir el motor treballa en la zona inestable de 

funcionament, comparant aquesta velocitat amb la nominal: 

 

Efectivament el motor girarà a una velocitat molt menor a la nominal i treballarà en la zona 

inestable, cal augmentar doncs l’índex de reducció del reductor:  

 

 

Com es veu, usant el motor seleccionat la reducció requerida és de més de 100 vegades la 

velocitat de gir de la roda, i no es contemplen reductors que puguin aportar aquesta reducció.  

Seguint l’arbre d’accions anterior s’ha de canviar de motor, i que el nou motor tingui una 

velocitat nominal inferior. Entre els models de 4 parelles de pols i velocitat de sincronisme de 

750 rpm no hi ha model que tingui una velocitat nominal tan baixa, pel que haurà de ser un 

motor de més nombre de pols. Segons  per p = 6 parelles de pols la velocitat de 

sincronisme es 500 rpm, i es procedeix a buscar un motor d’aquestes característiques: 
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AM-200.0101.02 (6 parelles de pols, ns = 500 rpm) [9]  

 Potència nominal:  

 Velocitat nominal  

 Parell nominal:   

 Parell màxim:  

 Parell a l’arrancada:  

Usant el mateix reductor, la velocitat a la que treballarà el motor serà la mateixa: 

nm = nent = i ·  = 50 · 5,87= 293,5 rpm 

i  

 

Es continua treballant a una velocitat inferior a la nominal, pel que, seguint l’arbre, es canviarà 

d’índex de reducció: 

 

 

Usant el motor seleccionat, caldrà un reductor que tingui un índex de reducció de 77 i no 50 

com el que s’ha suposat en un primer moment. El reductor que finalment es tria no està 

present entre els reductors comercials a l’abast, però les mateixes empreses que els fabriquen 

posen a disposició reductors fets sota comanda, com es veu a la fig.30: 

 

 

 

fig. 30: Selecció  del reductor 
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Amb el reductor seleccionat, cal veure en quin estat de càrrega estarà el motor, calculant el 

parell que aquest entrega ( ) a la velocitat de treball que es calcula: 

nm = nent = i ·  = 77 · 5,87= 452 rpm 

Per calcular el parell entregat pel motor s’aproxima a trams la gràfica parell-velocitat usant les 

dades de parell d’arrancada, parell màxim, parell nominal i velocitat nominal. La gràfica 

aproximada és de parell constant  en la zona inestable, i igual a: 

 

Aquest valor caurà linealment en la zona estable, passant pel punt nominal i pel punt de 

funcionament, fins la velocitat de sincronisme ns teòrica on el motor no transmet parell: 

 

fig. 31: Corba parell velocitat del motor 

Com es pot veure a la fig.31 en el punt de funcionament el motor transmet un parell igual a  

 

Analíticament es troba el valor fent relació de triangles entre els punts nominal i de 

sincronisme, i imposant que la relació lineal decreixent es mantingui: 

 

Punt nominal 
(440; 16,4) 

Punt de 
funcionament 
(452; 13,12) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0 100 200 300 400 500 600 

 

 

 

 



Disseny d’una roda de corrons orientats 
 

35 

 

                   

Seguint l’arbre d’accions, es comproba si el parell entregat és menor al nominal menys el 

paràmetre de seguretat e = 5 Nm: 

  

El parell entregat és superior a 11,4 Nm, pel que cal un motor amb el mateix nombre de pols, 

semblant velocitat nominal i més parell entregat, és a dir, més potència: 

AM-200.0105.02 (6 parelles de pols, ns = 500 rpm)= 500 rpm) [9] 

 Potència nominal:  

 Velocitat nominal  

 Parell nominal:   

 Parell màxim:  

 Parell a l’arrancada:  

nm = nent = i ·  = 77 · 5,87= 452 rpm 

El parell entregat es trobarà com, en el cas anterior, en la corba característica mecànica del 

motor. El valor del parell  que es considera constant en el tram inestable serà: 

 

El parell entregat  es troba a la gràfica, quan el motor gira a la velocitat de treball nm: 

 

fig. 32: Corba parell velocitat del motor 
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O analíticament com en el cas anterior. El parell al que treballarà el motor serà: 

 

Es comproba que aquest motor si que treballa per sota el parell nominal menys el factor de 

seguretat e = 5 Nm: 

 

El parell de treball és menor a 26,2 Nm pel que el motor ha estat seleccionat correctament 

amb el reductor d’índex de reducció 70. Per demanar el reductor, les dades seran ordenades 

com solicita el fabrincant per fer el reductor a mida  

 

Es demanarà doncs, un reductor de les següents característiques: 

 Tipus de reductor: TP 050. 

 Variant de reductor: S (versió separada). 

 Execució del reductor: A (alt parell). 

 Nombre d’etapes: 2. 

 Index de reducció: 75. 

 Denominació del motor: AM-200.0105.02 (s’adjunta plànol)   

 Joc en els engranatges: 0 (reduït). 

 Diametre brida d’apretament: 285 mm (veure al plànol). 

 Forma de la brida de sortida: circular (veure al plànol). 

Cal veure quina és la numeració que se li dona al diàmetre de la brida d’apretament i a la 

forma d’aquesta, paràmetres que es veuran representats a la placa identificativa del reductor 

(vegis ANNEX B)PLACA IDENTIFICATIVA DEL REDUCTOR) on també s’inclourà el lubricant que 
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aquest necessita en cas de no dur-ne un de per vida, com tenen els de reduccions similars. El 

lubricant seleccionat es “Shell Tivela Oil WB” i a ANNEX C)DADES TÈCNIQUES DEL LUBRICANT 

DEL REDUCTOR es detallen les característiques en el full de dades del fabricant.  

5.3.3 Elements externs 

El projecte no se centrarà en els aspectes de l’electrònica de control de les rodes, doncs se 

suposa que s’integrarà en l’electrònica que porta el vehicle, i s’entén que serà un projecte 

diferent on es presentin tots els elements que hi intervenen, però cal comentar dos aspectes 

interessants pel que fa a la controlabilitat de la velocitat de la roda: l’encoder que dugui el 

motor per saber-ne la velocitat i posició relativa de la roda, i el controlador o driver de les 

bateries que conectarà el senyal contínuu a l’inversor del motor segons es vulgui el moviment 

del vehicle. 

 

Es farà servir un controlador que regularà la tensió d’alimentació del motor, concretament un 

controlador GEN-4 de l’empresa SEVCOM (ANNEX D)DADES TÈCNIQUES DEL 

CONTROLADOR). Aquests controladors de velocitat, també anomenats controladors per 

dosificació de tensió [10] utilitzen commutadors elèctronics, concretament el model 

seleccionat fa servir MOSFETS, que tenen una capacitat de commutació molt elevada (24 kHz 

en l’aplicació). En la fig.33 es pot veure el diagrama de connexions entre les bateries i les 

rodes, i s’hi pot veure altres màquines que es poden alimentar d’aquesta manera: 

         

fig. 33: Diagrama de conexions entre bateries i rodes i model seleccionat 

L’encoder seleccionat serà de tipus incremental, i permetrà disposar de dades de posició 

respecte la última posició coneguda, així com de velocitat i direcció de gir, i es tindrà la 

informació necessària per tancar l’anell entre el motor i l’operador. Per poder-lo acoblar a l’eix 

del motor cal que aquest tingui l’extrem oposat al reductor sortint de l’estructura i amb un 
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diàmetre igual al d’entrada de l’encoder, com es veu a la fig.34  (vegis ANNEX E)DADES 

TÈCNIQUES DE L’ENCODER INCREMENTAL per la descripció completa del producte). L’encoder 

escollit te la referència 6FX2001-2RC04 i és de l’empresa SIEMENS: 

 

fig. 34: Encoder  

 

5.4 Components de la roda 

Aquest apartat definirà quins son els components de la roda, distingint entre conjunts soldats 

i eixos, corrons i altres peces obtingudes per mecanització. Cal distingir que entre els 

components de la roda també hi ha els elements que no es fabriquen: el motor, el reductor i 

l’encoder escollits anteriorment, i també els rodaments que fan servir els rodets o corrons, que 

s’hauran d’escollir. Aquest serà el primer pas en la descripció dels components, ja que el 

diàmetre exterior del rodament marcarà, com es veurà seguidament, el diàmetre mínim del 

corró, i el disseny d’aquest i el seu nombre i disposició marcaran el disseny de les llandes. 

Cal dir que el disseny de la roda parteix també del diàmetre que tingui la brida d’unió amb el 

conjunt fixe motor-reductor. Per intentar que aquest sigui el més petit possible s’ha triat el 

motor i reductor més compactes que han estat a l’abast.  

5.4.1 Elecció dels rodaments dels rodets 

Per escollir correctament els rodets cal descriure els components de les forces que hi actuen, 

comparar la càrrega resultant amb les opcions que ofereix el fabricant (INA FAG en aquesta 

aplicació) i triar els rodaments amb diàmetre exterior més petit possible, per tal de minimitzar 

el tamany del corró, cosa que portarà a l’estalvi de material desitjat en aquests i els demés 

components. S’escollirà entre els rodaments d’agulles, ja que els diàmetres exterior i interior 

son mes similars, i es permetrà que els eixos fixes a les llandes siguin de major dàmetre que el 

que podrien tenir si es fessin servir rodaments de qualsevol altre tipus: 
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A la fig.35 s’observa com és el contacte dels corrons amb el terra. A la part de dalt es veu 

l’instant en què la roda fa contacte amb el terra al punt mig dels dos rodaments, i a l’imatge de 

sota l’instant on comença a haver-hi dos corrons en contacte (vegis fig.20  en l’apartat 3.3). En 

aquest instant s’aproxima un valor de 15° d’inclinació de l’eix del corró respecte l’horitzontal. 

Es considera aquest instant interessant ja que és quan més inclinat estarà el rodet en contacte 

amb el terra. 

 

Les forces que actuen sobre el corró son la normal al pes, que és perpendicular a la superfície 

de contacte, i la força necessària pel rodolament, que es de mateixa direcció però sentit 

contrari a la velocitat de la roda (que és la velocitat de tot el vehicle). La força normal convé 

estudiar-la en els casos vistos anteriorment, però la força de resistència al rodolament varia de 

direcció i sentit com ho fa la velocitat, pel que es tindrà en compte pel càlcul el moviment 

rectilini a 45° de l’eix longitudinal del vehicle, 1’ a la fig.36:  

 

 

 

 

45° 
A 

Vista des de A sense llandes 

fig. 35: contacte dels rodets amb el terra 
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Aquí es veu el diagrama de les forces a les que estan sotmesos els corrons en els dos casos, 

mostrats a la fig.37:  

 

                

 

 

Al primer corró de la  fig.37 les reaccions F1 i F2 dels rodets es troben aplicant el Teorema de 

la Quantitat de Moviment sobre el corró: 

 

 

                        (14) 

Amb les dues primeres equacions de (14) es té el valor de  i , prenent valors de 150 mm 

per  i  , i de 40 mm per   es té: 
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2 
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VRoda 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

15° 

fig. 36: direcció de força de rodadura i velocitat de la roda 

fig. 37:diagrama de forces al corró 
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Al segon corró de la fig.37 les reaccions no son iguals al estar descentrada la força. A més 

apareix un component en l’eix del corró, pel que s’haurà de fer servir rodaments axials. El valor 

de les forces es troba aplicant el Teorema de la Quantitat de Moviment sobre el corró: 

 

 

 

Per escollir els rodaments es pendran les forces més grans,  com càrrega radial i  com 

càrrega axial, i es calcularan les respectives càrregues dinàmiques solicitades: 

 Rodament radial d’agulles 

o Càrrega aplicada: Pest =  

o Velocitat de rotació:  

Observació: l’expressió de la velocitat del rodet s’ha determinat en fig38 , on s’indiquen la 

velocitatdel centre de la roda  i la velocitat que duu el corró  . Es considera, havent 

observat dissenys semblants, una relació  . 

 

 

 

 

Es té en compte que la càrrega aplicada no està al pla mig de les dues llandes, sinó més a la 

vora d’una segons els valors  i  , pel que el valor de  calculat a l’apartat 5.1 es veu 

modificat segons el factor d’angle presentat a (8) de l’apartat 4.1.1. En el cas de les rodes amb 

corrons a 45° es té: 

Fα     

Amb aquestes dades ja es pot calcular la càrrega dinàmica requerida al rodament  [11]: 

1 

2 

 

 

 

 

45° 

VRoda 

fig. 38: Diagrama de velocitats del motor, corró i roda 
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                             (15) 

                     (16) 

                 (17) 

Durada del rodament per 106 voltes: hores. 

Amb les dades anteriors s’obte el valor de la càrrega dinàmica requerida , que no difereix 

gens de segons els càlculs realitzats: 

 

Utilitzant el programari que la mateixa empresa comercial INA-FAG proporciona es troba el 

següent rodament:  

RODAMENT RADIAL D’AGULLES RNA6906 

 Capacitat de càrrega: 49000 N. 

 Velocitat de gir límit: 6100 rpm. 

 

Per veure totes les característiques del rodament consulti’s ANNEX F)DADES TÈCNIQUES DEL 

RODAMENT RADIAL. Segons els càlculs del fabricant, sopera amb un factor de seguretat igual a 

3, és a dir, que el conjunt de sol·licitacions (càrrega, velocitat de gir, hores de funcionament) 

estan en conjunt 3 cops per sota de les admissibles pel rodament.  A la fig.39 es mostra un 

dibuix CAD del rodament seleccionat i una secció on es mostra l’orifici per la lubricació:  

                                            

 

 

 

 

fig. 39: Vista isomètrica i secció en l’eix longitudinal del rodament 
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 Rodament axial d’agulles 

o Càrrega aplicada: Pest = . 

o Velocitat de rotació: . 

Es majoritza la càrrega aplicada, com s’ha fet anteriorment, segons 4.1.1: 

Fα  

Es troba un rodament que compleixi amb els requisits de càrrega i pugui acoblar-se amb el 

rodament radial. Fent servir el mateix procediment que en l’apartat anterior, es troba el 

següent rodament:  

RODAMENT AXIAL D’AGULLES AXW40 

 Capacitat de càrrega: 28000 N 

 Velocitat de gir límit: 2700 rpm 

Per veure totes les característiques del rodament consulti’s ANNEX G)DADES TÈCNIQUES DEL 

RODAMENT AXIAL. Segons els càlculs del fabricant, sopera amb un factor de seguretat gairebé 

igual a 4. A la fig.40 es mostra un dibuix CAD del rodament seleccionat 

                       

 

 

 

 

 

5.4.2 Els rodets 

Per fabricar els rodets cal distingir-ne l’exterior, fet d’elastòmer, de l’interior, on s’allotjaran els 

rodaments dels rodets. S’ha triat Vulkollan, un matèrial elàstomer de colada en calent per 

l’exterior, i acer de tipus de composició principal 20MnV6, que disposa de bones 

característiques per ser mecanitzat, i aguanta les condicions de càrrega. A la fig.41 es mostra 

un quadre resum de les propietats i composició d’aquest acer:  

 

fig. 40: Vistes del rodament  axial d’agulles 
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fig. 41: Característiques de l’acer seleccionat segons el fabricant 

Per fer la forma exterior del rodet es parteix d’un cilindre, que serà de diàmetre el de la roda, i 

es generaran les envolvents dels rodets tallant aquest cilindre en plans a 45°, tal com mostra la 

fig.42: 

 

 

fig. 42: Obtenció de l’envolvent dels rodets 

Els paràmetres de disseny son:  

 Amplada de la zona de contacte:  mm. 

 Angle d’inclinació: . 

 Radi de la roda  mm. 

 Longitud del rodet:  mm. 



Disseny d’una roda de corrons orientats 
 

45 

 

                   

Les formes exteriors quedaran definides al fer girar aquesta envolvent entorn un eix. Per 

encabir-hi el tub d’acer i poder-hi mecanitzar l’allotjament dels rodaments es pren un radi 

mínim del rodet:  

 Radi mínim del rodet:  mm. 

 Nombre de rodets: 9 unitats. 

Els passos en el disseny s’esquematitzen en les següents captures de la fig.43: 

        

 

fig. 43: Obtenció de la forma del rodet partint de la envolvent 

Per més informació es pot consultar el plànol del conjunt a ANNEX H)PLÀNOLS. 

5.4.3 Els eixos dels rodets 

 

Es fabricaran a partir de tubs d’acer de qualitat F-114, de diàmetre 35 mm i del comercial que 

es mostra a la fig.44: 

 

fig. 44: tipus de barra d’acer segons el fabricant 
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Per més informació es pot consultar el plànol del conjunt a ANNEX H)PLÀNOLS. 

5.4.4 Les llandes 

Es mecanitzaran dues xapes d’alumini de tipus 5083 AlMg4,5 Mn 0,7, amb una preforma 

circular i posteriors mecanitzats per les superfícies de contacte amb els rodaments i forats 

perquè es pugui cargolar. Les propietats i composició d’aquest alumini es troben resumits a la 

següent fig.45. Per més informació es pot consultar el plànol del conjunt a ANNEX H)PLÀNOLS. 

 

 

fig. 45: Característiques de l’alumini usat per la fabricació de les llandes 

 

5.4.5 El separador 

Es fabricarà a partir d’un tub d’acer i una xapa d’acer soldada. Al tub s’hi collaran les llandes i a 

la xapa, situada al centre d’aquest, s’hi collarà el conjunt motor-reductor. El tipus d’acer pel 

tub serà el mateix que l’usat per l’allotjament dels rodaments als rodets, és a dir 20MnV6, i per 

la xapa soldada un acer tipus st E460. Una captura del separador es mostra a la fig.46,on les 

zones pintades de blau indiquen les parts que es mecanitzaran despres de la soldadura.Per 
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més informació es pot consultar el plànol del conjunt a ANNEX H)PLÀNOLS. Cal comentar que 

en el separador hi ha el forat on s’allotjaran els centradors de les llandes, i que la disposició 

d’aquest forat és crítica pel correcte alineament dels corrons.  

 

fig. 46: Separador de les llandes 

 

5.4.6 Altres elements  de fabricació 

Per subjectar l’eix dels rodets amb la llanda s’usaran unes xapes foradades que bloquejaran el 

moviment de rotació de l’eix, alhora que el fixaran a la llanda, pel que també bloquejaran el 

seu moviment axial. L’eix anirà cargolat a la llanda fent paquet amb aquesta xapa i una altra a 

sobre que en tapara les formes. Es fabriquen d’acer, de composició a determinar amb el criteri 

de baix cost, ja que no estarà sota solicitacions significatives. A la fig.47 es detalla el muntatge 

de l’eix amb aquestes xapes: 

 

fig. 47: Xapes per la fixació dels eixos dels rodets 

Per garantir que la separació resultant entre llandes és la mateixa que la separació entre les 

cares dels rodaments axials muntats als rodets, es fabriquen uns  separadors  que es 

Ø10H7 



Disseny d’una roda de corrons orientats 
 

48 

 

                   

mecanitzaran cadascun a ull de l’operari que els munti per garantir-ne el rodolament, però que 

el rodet no balli entre els plans de suport.  A la fig.48 s’identifica aquest separador: 

 

fig. 48: Separador per garantir el correcte rodolament del corró 

6 ESTUDI ECONÒMIC DEL PROJECTE 

6.1 Cost del projecte 

Primerament es valorarà econòmicament el cost del projecte, identificant a la següent taula 

(Taula 4) les fases de manera cronològica. Aquests costos de producció tenen un preu que es 

sumarà per obtenir el valor del cost total atribuït. Cal indicar que tots aquests costos 

s’atribueixen a una mateixa persona física, ja que és aquest/a qui realitza totes les fases: 

 Concepte Temps dedicat (h) Cost (€/h) Cost total (€) 

FASE 
1 

Informació sobre projectes 
previs semblants 

50 30 1500 

FASE 
2 
 

Esborrany de disseny i 
caracterització per l’aplicació. 
Elecció de components: 

 Rodaments  

 Motor 
 Reductor 

 Encòder 

 Controlador 

100 30 3000 

FASE 
3 

Disseny dela roda: 

 Dimensionat de la roda 
 Suportar el disseny en 

CAD, usant CATIA 

 Elecció de materials 

80 30 2400 

FASE 
4 

Plànols de taller i valoració: 

 Conjunt roda 

 Conjunts soldats 
 Components 

mecanitzats 

60 30 1800 

FASE 
5 

Redacció i edició de la memòria 80 15 1200 

 TOTAL 9900 € 
Taula 4: Cost del projecte 

separador 
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Cal comentar que hi ha fases que s’han acoblat en el temps. S’han tingut en compte els temps 

de retard en l’obtenció d’ofertes per part de proveïdors, així com la valoració dels plànols 

entregats per part de professionals del sector. Aquesta valoració, reconeguda en la FASE 4, ha 

fet replantejar en alguns casos components mecanitzats, pel que el temps de fabricació dels 

plànols es veu augmentat en tenir en compte petits canvis al disseny 3D.    

6.2 Pressupost del projecte 

Seguidament es valorarà en una taula (Taula 5)el pressupost de la roda, tenint en compte que 

el preu és moltes vegades a través d’un encàrrec específic, i pot variar segons el moment 

d’adquisició o l’empresa que ho sol·liciti. 

Tots els preus tenen l’IVA inclòs. 

Concepte Unitats Preu/unitat (€/u) Preu total (€) 

Rodament Radial 
 INA-FAG RNA6906 

18 61,4 1105,2 

Rodament axial 
 INA-FAG AXW40 

18 48,7 876,6 

Rodet 

 Vulkollan mecanitzat 
 Interior d’acer mecanitzat 

9 13 117 

Separador 1 50 50 

Llanda 2 60 120 

Eix rodet 9 2 18 

Motor 
 CFR ITALY Motors AM-200.0105.02 

1 970 970 

Reductor 
 Wittenstein sota comanda 

1 1150 1150 

Encoder 
 Siemens 6FX2001-2RC04 

1 180 180 

Controlador 
 Sevcom Gen4 

1 450 450 

Cargoleria i peces petites d’ajust  50 50 

 TOTAL 5086,8 € 
Taula 5: Pressupost del projecte 
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7 IMPACTE AMBIENTAL 

L’impacte ambiental en l’elavoració d’aquest projecte es veu reflectit en la despesa energètica 

que s’ha fet en l’ús d’ordinadors i en la comunicació amb altres empreses, així com la 

impressió de plànols, memòria i més documentació en paper.  

En quan a la fabricació de la roda s’han de tenir en compte alguns aspectes per tal de 

minimitzar l’impacte ambiental que puguin suposar. En tots els mecanitzats que es duguin a 

terme en màquines refrigerades (per aigua o per dissolucions especials) s’ha de garantir que 

aquests líquids refrigerants son reutilitzats en un circuït tancat, i no avocats al clavagueram. 

Aquest fet el garanteixen la majoria de plantes de mecanitzat. 

En quan al material elastòmer de fabricació dels rodets Vulkollan, s’ha d’indicar que l’obtenció 

d’aquest material no afecta a la capa d’ozó, està fet sense plastificants. Com que el procés dels 

rodets parteix d’un vessament de vulkollan en fase líquida en un motlle, s’ha de garantir que 

entre rodet i rodet es vessi a l’exterior el mínim material possible, i que aquest s’emmagatzemi 

i es pugui tornar a aprofitar o es porti a reciclar a plantes especialitzades en el reciclatge 

d’elastòmers. 

8 CONCLUSIONS 

Pel que fa a la selecció del tipus de roda, s’ha vist com el model amb corrons a 90° podria fer-

se servir perfectament en l’aplicació, i de fet la seva fabricació pot ser més simple que la de 

corrons a 45°. El factor que ha fet decidir principalment la selecció d’aquest últim model és la 

colocació dins l’estructura, així com el repartiment de la potència als motors quan el vehicle es 

mou en els eixos longitudinals i transversals. 

En quan al dimensionat del motor i reductor, cal dir que les ofertes disponibles han estat 

moltes, però no totes complien els requisits que demana la roda, pel que s’ha hagut de fer 

modificacions sobre models existents, amb el cost que aquestes modificacions per encàrrec 

suposen. Potser posant-se en contacte amb altres distribuidors o fabricants de motors i 

reductors es podria haver trobat una solució a partir de components estàndards. També cal 

comprobar com les dimensions finals de la roda afecten a les suposicions preses pel càlcul, tot i 

que no difereixen significativament. 
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Pel que fa al disseny de la roda, s’ha buscat un disseny que resulti el més senzill possible i 

econòmicament interessant, i s’han fabricat components perquè l’operari que monti 

l’ensamblatge pugui corretgir petits de fectes en el rodolament dels corrons. Si s’assegurés les 

toleràncies de fabricació als plànols es podria estalviar de fabricar aquests separadors, però el 

seu cost és tan reduït i les avantatges de muntatge son tan interessants que s’ha procedit a 

fabricar-lo. 

En quan a la selecció de materials s’ha comentat que la roda partia de les premises de 

construir-se amb materials que estiguessin a l’abast d’un taller industrial de Barcelona i 

rodalies, i així s’ha aconseguit. Tot i així s’han pogut trobar materials prou bons, i la seva 

mecanització és possible manar-la fer a qualsevol taller especialitzat dels voltants de la planta 

de fabricació. 

Finalment, es considera que s’ha pogut presentar una roda que fa les funcions desitjades i de 

disseny el més simplificat possible, i s’entreguen els plànols que permeten la seva fabricació. 
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