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A. Tipus de curvatures de l'escoliosi idiopàtica 

L'escoliosi idiopàtica té moltes variants depenent de com sigui la curvatura de la columna. A 

continuació es mostren alguns tipus de curvatura freqüents en els pacients . 

Corba toràcica principal simple Corba toracolumbar principal simple Corba lumbar principal simple 

   

Corba toràcica principal i lumbar 

menor 

Corba toràcica i lumbar principal 

doble 

Corba toràcica i toracolumbar 

principal doble 

   

Corba toràcica principal doble Corbes múltiples Corbes en la regió lumbo-sacra 

   

Fig. A.1 - Exemples de curvatures de l'escoliosi idiopàtica. Les imatges s’han extret de apunts cedits per Silvia 

Pauls.  
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B. Estadístiques sobre l'escoliosi idiopàtica 

Es vol veure com afecta l'escoliosi sobre la població. L'any 1989 es van analitzar 300 casos 

d’escoliosi idiopàtica de 10º a 45º. Els principals resultats d'aquest estudi es presenten a 

continuació.  

L'escoliosi afecta de forma diferent segons el sexe del pacient. Un 78% dels pacients amb 

escoliosi són del sexe femení.  

 

Fig. B.1 - Distribució de com afecta l'escoliosi per sexes. 

Un dels principals problemes de l'escoliosi és que es detecta quan es produeix el creixement 

del pacient i això fa que es detecti tard. En la majoria dels casos, concretament un 63% dels 

casos, l'escoliosi es detecta entre els 14 i 19 anys. 

 

Fig. B.2 - Distribució per edats del moment en que es detecta l'escoliosi en els pacients. 

En qualsevol revisió un cop detectada l'escoliosi, el metge pregunta si hi ha antecedents 

familiars d'aquesta malaltia. En la Fig. B.3 s'observa que un 57% dels pacients té algun 

familiar que ha sofert aquesta malaltia de l'esquena. Aquest fet fa pensar que l'escoliosi pot 

ser hereditària.  
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Fig. B.3 - Distribució dels antecedents familiars d'escoliosi en els pacients. 

S'ha vist que les corbes de les escoliosis idiopàtiques tendeixen cap a l'esquerra en un 58%. 

Concretament, en el cas de l'escoliosi amb corba dorso-lumbar aquesta tendència cap a 

l'esquerra és més important. El 43% dels pacients que sofreixen escoliosi tenen escoliosi 

d'aquest tipus i la majoria són de sexe femení.  

 

Fig. B.4 - Distribució del tipus de corba i relació amb el sexe del pacient. 
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C. Estudi de l'escoliosi segons Perdriolle  

Perdriolle ha realitzat estudis sobre l'origen de l'escoliosi. Aquest estudi es tracta en els 

cursos que s'imparteixen a l'Institut Salvà de Barcelona. Tot seguit es mostren els apunts de 

la Sra. Silvia Pauls. sobre aquest estudi. 
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D. Exemple dels estudis de mortalitat en el 

tractament de l'escoliosi 

Estudis remarquen que l'escoliosi només la sofreix l'espècie humana. “Cap ésser animal  

que camini amb les quatre extremitats sofreix escoliosi”. Aquesta frase me la va dir el Sr. 

Ventura i la veritat i em va explicar els símils que es feia en animals i persones per fer 

experiments sobre la escoliosis.  

En la majoria dels estudis que es realitzen s'utilitzen animals ja que el tractament en humans 

es considera extremadament delicat. Actualment, s'han realitzat estudis en multitud 

d'animals: rates, conills o vaques, en els quals se'ls indueix l'escoliosi de forma mecànica. 

Per provocar l'escoliosi en els animals, se sol forçar les extremitats o les costelles d'aquests. 

A més, s'intenta comparar l'edat dels animals amb la dels éssers humans per arribar a 

extreure conclusions de la rotació i de la mortalitat que pot provocar la malaltia. Tot seguit es 

mostra un article cedit pel Doctor Ventura.  
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E. Comprovació de la màquina de rehabilitació 

mitjançant elements finits 

L’objectiu d’aquest punt dels annexos correspon a la justificació mecànica dels diferents 

grups de la màquina de rehabilitació. Per a realitzar els anàlisis mitjançant el mòdul 

d’elements finits de Catia, s’han suposat els següents criteris:  

 S’incrementa aproximadament en un 50% les forces normals que faria un pacient 

normal sobre la màquina de rehabilitació.  

 Es deprecien les tensions puntuals degut a errors de la malla.  

 S’eliminen els motors en els anàlisis degut a la seva complexitat del 3D.  

 El 3D es simplificarà generant una sola peça per a realitzar el seu mallat i aplicant la 

condició d’acer. (Aquest fet farà que elements de Durogliss tinguin propietats de 

l’acer fet que modificaran els valors però donaran resultats pròxim a la realitat).  

E. 1. Sistema de subjecció del cap i tracció cervical 

(PFCESCOLIOSIA002) 

Per a l'estudi del sistema de subjecció del cap i tracció cervical s'ha suposat les següents 

càrregues:  

 Pes del cap: 100N. Inclou també un pes aproximat del suport del cap. 

 Tracció realitzada: 100N. 

 

Fig. E.1 – Caracterització per observar les forces que rebria la estructura del pacient.    
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Fig. E.2 -  Forces i restriccions aplicades en l’anàlisi del sistema de subjecció del cap i tracció cervical.  

 

Fig. E.3 – Mallat del sistema de subjecció del cap i tracció cervical. La malla és de 5x5mm de Catia.  
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Fig. E.4 – Tensions de Von Misses resultants de l’anàlisi del sistema de subjecció del cap i tracció cervical.  

 

Fig. E.5 – Desplaçaments resultants de l’anàlisi del sistema de subjecció del cap i tracció cervical..  
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E. 2. Sistema de subjecció de les aixelles 

(PFCESCOLIOSIA003) 

Per a l'estudi del sistema de subjecció de les aixelles s'ha suposat les següents càrregues 

en cadascun dels suports:  

 Reacció de la tracció del cos: 200N. (Sentit cap als peus) 

 Força de compressió al pacient: 70N. (Força que rep la màquina de la compressió 

en les aixelles).  

 

Fig. E.6 - Forces i restriccions aplicades en l’anàlisi del sistema de subjecció de les aixelles. 

 

Fig. E.7 - Mallat del sistema de subjecció de les aixelles. La malla és de 10x10mm de Catia. 
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Fig. E.8 - Tensions de Von Misses resultants de l’anàlisi del sistema de subjecció de les aixelles. 

 

Fig. E.9 - Desplaçaments resultants de l’anàlisi del sistema de subjecció de les aixelles. 
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E. 3. Sistema de tracció lumbar i basculació dels malucs 

(PFCESCOLIOSIA004) 

Per a l'estudi del sistema de tracció lumbar només s'ha estudiat un dels dos components del 

conjunt. En aquest estudi s'ha suposat les següents càrregues en cadascun dels suports:  

 Tracció d'una cama: 200N.  

 

Fig. E.10 - Forces i restriccions aplicades en l’anàlisi del sistema de tracció lumbar i basculació dels malucs. 

 

 

Fig. E.11 - Mallat del sistema de tracció lumbar i basculació dels malucs. La malla és de 10x10mm de Catia. 
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Fig. E.12 - Tensions de Von Misses resultants de l’anàlisi del sistema de tracció lumbar i basculació dels malucs. 

 

 

Fig. E.13 - Desplaçaments resultants de l’anàlisi del sistema de tracció lumbar i basculació dels malucs. 
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E. 4. Sistema de correcció de l’escoliosi en el pla frontal 

(PFCESOLIOSIA005) 

Per a l'estudi d’aquest conjunt s’ha analitzat diverses parts del conjunt. L’interès de l’estudi 

se centra en dos elements: el motor pas a pas i la peça inferior que eleva el conjunt dels 

motors.  

Comprovació del mecanisme del motor pas a pas 

Per a la comprovació del mecanisme, s’ha considerat la posició més desfavorable que 

correspon a la posició més allunyada del motor pas a pas. En aquest punt s’hi ha suposat 

les següents càrregues:  

 Càrrega: 150N en direcció normal a la placa i 30N en component horitzontal degut 

als esforços que es produeixen en adaptar-se al contorn del pacient. El motor pot 

realitzar més esforços però, en distàncies tan grans, només es donen en el cas de 

nens i els esforços que rep la placa són inferiors.  

  

Fig. E.14 – Esquerra: Forces i restriccions aplicades en l’anàlisi del sistema de correcció en el pla frontal. Dreta: 

mallat de 5x5mm utilitzat per a l’anàlisi del sistema de correcció en el pla frontal.  
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Fig. E.15 – Tensions de Von Misses resultants de l’anàlisi del sistema de correcció en el pla frontal. 

 

Fig. E.16 – Desplaçaments resultants de l’anàlisi del sistema de correcció en el pla frontal.  

 

Comprovació de la peça inferior que eleva els conjunts de motors 

La peça més crítica del projecte és el suport guia dels motors laterals. Es considera la peça 

més crítica ja que un cop soldada, no es podrà desmuntar la màquina. Per a realitzar 

l’anàlisi d’aquesta peça, se suposen les següents càrregues:  

 Motors de la dreta: 100N en cadascuna de les plaques de la dreta i una component 

lateral de 30N. 

 Motors de l’esquerra: 100N en cadascuna de les plaques de la dreta i una 

component lateral de 30N en sentit invers a la placa de la dreta. 
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 Caixa de protecció dels motors de la dreta: 200N per simular que una persona 

recolza les mans damunt de la caixa.  

  

Fig. E.17 - Esquerra: Forces i restriccions aplicades en l’anàlisi del sistema de correcció en el pla frontal. Dreta: 

Mallat de 5x5mm utilitzat per a l’anàlisi del sistema de correcció en el pla frontal. 

 

Fig. E.18 - Tensions de Von Misses resultants de l’anàlisi de l’estructura sistema de correcció en el pla frontal. 
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Fig. E.19 - Desplaçaments resultants de l’anàlisi de l’estructura del sistema de correcció en el pla frontal.  

 

E. 5. Sistema de correcció de l’escoliosi en el pla sagital i 

torsió (PFCESOLIOSIA006) 

En l’estudi d’aquest conjunt només s’ha considerat una placa. Per a l’anàlisi, s’ha suposat la 

situació en que s’eleva una rosca a 90mm i una altra a 60mm. D’aquesta manera, la placa 

es troba en una posició en que l’eix pateix. Per a realitzar l’anàlisi se suposen les següents 

forces:  

 Placa: 200N de component vertical i 50N de component lateral.  
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Fig. E.20 - Esquerra: Forces i restriccions aplicades en l’anàlisi del sistema de correcció en el pla sagital i torsió. 

Dreta: Mallat de 5x5mm utilitzat per a l’anàlisi del sistema de correcció en el pla sagital i torsió. 

 

Fig. E.21 - Tensions de Von Misses resultants de l’anàlisi de sistema de correcció en el pla sagital i torsió. 
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Fig. E.22 - Desplaçaments resultants de l’anàlisi de l’estructura del sistema de correcció en el pla frontal. 

 

E. 6. Estructura general (PFCESOLIOSIA001) 

Per a l'estudi d’aquest conjunt s’ha analitzat l’estructura en el moment en el qual una 

persona s’asseu damunt just abans d’inicialitzar o finalitzar el tractament. La estructura s’ha 

simplificat considerablement degut als problemes de mallat i s’ha substituït els diferents 

sistemes anteriors per forces les quals equivalen al seus pesos. Les càrregues que se 

suposen en aquest anàlisi són les següents: 

 Força de 1.500N per simular al pes d’una persona de 100Kg que s’asseu a la 

màquina de rehabilitació en la posició del cercle vermell.  
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Fig. E.23 - Esquerra: Forces i restriccions aplicades en l’anàlisi de l’estructura de la màquina de rehabilitació 

simplificada. Dreta: Imatge inferior de les forces i restriccions aplicades. 

 

Fig. E.24 - Mallat de 20x20mm utilitzat per al càlcul. 
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Fig. E.25 - Tensions de Von Misses resultants de l’anàlisi de l’estructura. 

 

Fig. E.26 - Desplaçaments resultants de l’anàlisi de l’estructura. 
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E. 7. Resum dels resultats 

Els anàlisis realitzats tenen per objectiu veure com es pot deformar la màquina en les 

situacions simulades. Com s’ha pogut observar en cadascun dels casos, la màquina s’ha 

dissenyat amb càrregues per veure com treballen els elements durant el seu funcionament. 

En la Taula E.1 es mostra un resum dels resultats obtinguts:  

GRUP ANÀLISI 

VON MISES 

(MPa) 

FACTOR DE 

SEGURETAT 

𝜸 =
𝟐𝟑𝟓𝑴𝑷𝒂

𝝈
 

DESPLAÇAMENT 

(mm) 

PFCESCOLIOSI001 1 61,46 3,82 0,439 

PFCESCOLIOSI002 1 93,28 2,52 0,0312 

PFCESCOLIOSI003 1 105 2,24 0,625 

PFCESCOLIOSI004 1 13,5 17,4 0,035 

PFCESCOLIOSI005 

1 17,4 13,5 0,222 

2 133 1,77 2,15 

PFCESCOLIOSI006 1 119,38 1,97 0,045 

Taula E.1 – Resum dels resultats dels anàlisis de la màquina de rehabilitació.  

En vista dels resultats, es pot dir que la màquina de rehabilitació està dissenyada amb un 

factor de seguretat de 2 aproximadament. Aquests anàlisis de la màquina no s’han realitzat 

amb un cos humà pels següents motius:  

 Els models humans sòlids amb que s’hauria de realitzar un anàlisis són 

excessivament cars per realitzar un PFC. A Internet se’n poden trobar per 5.000€ 

aproximadament i molts d’aquests models no tenen les propietats dels músculs.  

 Els models actuals amb músculs programats seria difícil d’aplicar els esforços sobre 

ells. Aquests models estan enfocats més a l’ergonomia i veure com es mou el cos 

amb les masses de les diferents extremitats.  

 El model amb que s’hauria d’utilitzar seria un model 3D deformat per alguna de les 

malalties mencionades. Aquest fet implica un altre problema: la gran majoria dels 

programes de càlcul no permet extreure la peça deformada; es limiten simplement a 

extreure els desplaçaments que experimenta. Per aquesta raó, s’observa que la 

extracció d’un model és bastant difícil. Actualment, hi ha també molts programes que 

el que estan fent és extreure volums a partir de TAG’s i ressonàncies magnètiques. 
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Aquests programes, com el ITK-Snap, Gimias, Osirix, presenten llicències de al 

voltant de 10.000€.  

Un cop vist que els programes que realitzen els models 3D presenten problemes en els 

casos d’estudi, es presenta un altre problema: les propietats dels materials. El que més 

interessa serien les propietats de les vertebres i a continuació es mostren alguns obstacles:  

 Les vèrtebres presenten propietats diferents en la zona d’ós corticoide i no corticoide; 

per tant haurien d’estar ben modelitzades. 

 Les propietats de les vèrtebres varien en funció de l’edat. Actualment no es disposen 

de vèrtebres de nens i adolescents; sector de població d’especial interès per a 

l’escoliosi. Per aquest motiu, falten dades per a modelar les vèrtebres correctament. 

Pels motius exposats, es decideix no realitzar un anàlisi sobre el cos humà.  
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F. Documentació comercial 

En aquest annex s’adjunta la documentació comercial dels components utilitzats en el 

disseny de la màquina de rehabilitació.  

1. Roda Alex ZV-PGA 2-2412 

NOM PFCESCOLIOSI9999 

FABRICANT ALEX 

ARTICLE ZV-PGA 2-2412 

PREU 34,40€ 
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2. Coixinet INA IR 40x48x40 

NOM PFCESCOLIOSI9998 

FABRICANT INA 

ARTICLE IR40X48X40 

PREU 30,00€ 
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3. Bisagra Sólo inox JSPB16 

NOM PFCESCOLIOSI9997 

FABRICANT SÓLO INOX 

ARTICLE JSPB16 

PREU 4,23€ 
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4. Tirador Norelem 06091-06x20 

NOM PFCESCOLIOSI9996 

FABRICANT NORELEM 

ARTICLE 06091-06x20 

PREU 1.22 € 
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5. Volant Norelem 06264-312514 

NOM PFCESCOLIOSI9995 

FABRICANT NORELEM 

ARTICLE 06264-312514 

PREU 33.91 € 
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6. Rosca THK DCM 16 + 350L 

NOM PFCESCOLIOSI9994 

FABRICANT THK 

ARTICLE DCM16 + 350L 

PREU 125,00€ 
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7. Guia THK SR15TB1SS - 200L 

NOM PFCESCOLIOSI9993 

FABRICANT THK 

ARTICLE SR15TB1SS -200L 

PREU 186,00€ 
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8. Guia THK SHS15C2UU+550L 

NOM PFCESCOLIOSI9992 

FABRICANT THK 

ARTICLE SHS15C2UU+550L 

PREU 395,00€ 
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9. Actuador elèctric SMC LEY32C-200M-S1AP1 

NOM PFCESCOLIOSI9991 

FABRICANT SMC 

ARTICLE LEY32C-200M-R36P1B 

PREU 1021,31€ 
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10. Controlador actuador elèctric LECP6 

NOM PFCESCOLIOSI9990 

FABRICANT SMC 

ARTICLE LECP6 

PREU 200€ 
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11. Rosca THK MTF0802-3.7 

NOM PFCESCOLIOSI9989 

FABRICANT THK 

ARTICLE MTF0802-3.7 + Eix roscat L=125 i L=155 

PREU Preu mig de 90€ 

 



Estudi i disseny d’una màquina de rehabilitació de l’escoliosi  Pàg. 71 

 

 

  



Pàg. 72  Memòria 

 

12. Guía THK RSR12 N UU +155L 

NOM PFCESCOLIOSI9988 

FABRICANT THK 

ARTICLE RSR12 N UU +155L 

PREU 105,00€ 

 



Estudi i disseny d’una màquina de rehabilitació de l’escoliosi  Pàg. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pàg. 74  Memòria 

 

13. Guia THK R12 N UU +125L 

NOM PFCESCOLIOSI9987 

FABRICANT THK 

ARTICLE RSR12 N UU +125L 

PREU 95,00€ 

 



Estudi i disseny d’una màquina de rehabilitació de l’escoliosi  Pàg. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pàg. 76  Memòria 

 

14. Motor pas a pas LIN ENGINEERING Silverpak 

17C/CE C0-4118S 

NOM PFCESCOLIOSI9986 

FABRICANT LIN ENGINEERING 

ARTICLE Silverpak 17C/CE C0-4118S Motor amb driver i controlador integrat 

PREU 125,00€ 

 

 



Estudi i disseny d’una màquina de rehabilitació de l’escoliosi  Pàg. 77 

 

 

 

 



Pàg. 78  Memòria 

 

 

 



Estudi i disseny d’una màquina de rehabilitació de l’escoliosi  Pàg. 79 

 

 

 



Pàg. 80  Memòria 

 

 

 

  



Estudi i disseny d’una màquina de rehabilitació de l’escoliosi  Pàg. 81 

 

15. Targeta USB LIN ENGINEERING USB485 

NOM PFCESCOLIOSI9985 

FABRICANT LIN ENGINEERING 

ARTICLE TARJETA USB485 

PREU 100,00€ 

 

 

 



Pàg. 82  Memòria 

 

 

 

 

  



Estudi i disseny d’una màquina de rehabilitació de l’escoliosi  Pàg. 83 

 

16. Cable  ZK-PD4N 

NOM PFCESCOLIOSI9984 

FABRICANT NANOTEC 

ARTICLE ZK-PD4N 

PREU Cable especial. Preu aproximat 400€ 

**Es mostra com ha de ser el tipus de cable, però aquest cable està tallat per 

connectar-se amb cada motor. Això implica 23 unions. 

 

  

http://en.nanotec.com/products/284-cable-set/


Pàg. 84  Memòria 

 

17. Transformador  NANOTEC NTS-24V-5A 

NOM PFCESCOLIOSI9983 

FABRICANT NANOTEC 

ARTICLE NTS-24V-5A 

PREU 48,70€ 

 

  



Estudi i disseny d’una màquina de rehabilitació de l’escoliosi  Pàg. 85 

 

18. Collarin MOVEOSAFETY Moveo Brace Dynamic 

NOM PFCESCOLIOSI9982 

FABRICANT MOVEOSAFETY 

ARTICLE TRANSFORMADOR 

PREU 265,00€ 

http://www.moveosafety.com/es/moveobrace-dynamic 

 

 



Pàg. 86  Memòria 

 

 

 

 

  



Estudi i disseny d’una màquina de rehabilitació de l’escoliosi  Pàg. 87 

 

19. Ordinador i sistema operatiu Windows 8 

NOM PFCESCOLIOSI9981 

FABRICANT PC COMP + MICROSOFT 

ARTICLE Basic Home G2030/4 GB/500GB - PC  

Microsoft Windows 8.1 64bits OEM - Sistema Operatiu 

PREU 275€ + 84,95€ = 359,95 

http://www.pccomponentes.com/pccom_basic_home_g2030_4_gb_500gb.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pccomponentes.com/pccom_basic_home_g2030_4_gb_500gb.html


Pàg. 88  Memòria 

 

 

 

 

 



Estudi i disseny d’una màquina de rehabilitació de l’escoliosi  Pàg. 89 

 

 

 

 

 

  



Pàg. 90  Memòria 

 

20. Pantalla táctil HACER T232HL 23" LED IPS Táctil 

NOM PFCESCOLIOSI9980 

FABRICANT ACER 

ARTICLE T232HL 23" LED IPS Táctil 

PREU 398,00€ 

http://www.pccomponentes.com/acer_t232hl_23__led_ips_tactil.html 

 

 

  



Estudi i disseny d’una màquina de rehabilitació de l’escoliosi  Pàg. 91 

 

21. Braç giratori ALL CAM MDM04 

NOM PFCESCOLIOSI9979 

FABRICANT Allcam 

ARTICLE MDM04  

PREU 29,98€ 

http://www.allcam.biz/catalog/product_info.php?cPath=29&products_id=698 

 

 

 

http://www.allcam.biz/catalog/product_info.php?cPath=29&products_id=698

