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Resum 

Aquest projecte final de carrera tracta del disseny d’una màquina per a mesurar coeficients 
de frec, tant estàtics com dinàmics, entre dues mostres de paper (o material similar). La 
màquina s’ha dissenyat per complir, entre d’altres, la metodologia descrita pel mètode 
TAPPI T-549 om-1 [Ref. 1] basada en el mètode del pla horitzontal. 

L’instrument que s’ha dissenyat permet mesurar els coeficients de frec entre dues mostres 
de paper en contacte. Una de les mostres és solidària a un element mòbil (patí) que es fa 
lliscar per sobre de l’altra mostra de major superfície, que és solidària a una base fixa i 
horitzontal. El patí és arrossegat per un carro que el guia i li transmet el moviment. La unió 
entre el carro (conductor) i el patí (conduït) és un transductor de força treballant a tracció. 
La força que mesura aquest transductor en cada moment servirà per calcular els 
coeficients de frec, expressats com la fracció entre la força mesurada i el pes del patí. El 
coeficient d’adherència (o de frec estàtic) serà la fracció del màxim valor de la força 
mesurada en l’inici del moviment entre el pes del patí, mentre que el coeficient de frec 
dinàmic (o de fricció) serà la fracció de la força mesurada (en un cert instant de temps) 
entre el pes del patí en condicions de velocitat constant. 

L’instrument de mesura disposa d’un ampli ventall de moviments preprogramats amb 
diferents velocitats de treball (fins a 500 mm/s) per a mesurar el coeficient de frec dinàmic, 
a més de disposar d’un moviment específic per a realitzar la mesura del coeficient 
d’adherència. També inclou un moviment preprogamat per poder realitzar mesures segons 
el mètode TAPPI T-549 om-1 [Ref. 1]. Tot el sistema el controla l’usuari des d’un PC, des 
de les ordres relatives als moviments del patí fins l’adquisició i tractament de les dades 
provinents del transductor i els altres sensors. 

El projecte és un encàrrec directe d’un client (Hewlett-Packard) que vol el disseny complet 
d’una màquina per a mesurar coeficients de frec paper - paper per fabricar-ne una única 
unitat. Això ha definit molt clarament l’estratègia a seguir en les diferents fases del disseny, 
així com totes les decisions preses referides a components, prestacions i acabats finals. 
S’han triat processos de fabricació com el mecanitzat i el doblec de xapa per sobre d’altres 
com l’estampació, l’emmotllament o altres processos. També s’ha decidit adquirir certs 
components per tal de reduir esforços tant de temps com econòmics.  

El projectista ha supervisat els processos de fabricació i de muntatge per tal que el client 
tingui la màquina preparada per al seu ús. 
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Introducció 

- Origen del projecte 

Durant un període de sis mesos, el projectista va gaudir d’una beca a l’empresa Hewlett-
Packard. Allà va estar treballant en l’àmbit de l’alimentació i l’avanç de paper en 
impressores de gran format. A l’intentar aprofundir analíticament en certs sistemes 
mecànics on intervenia el paper, es va arribar a la conclusió de la necessitat de disposar 
d’instruments específics per a mesurar amb exactitud les propietats físiques del paper, 
entre elles, els coeficients de frec entre papers. 

Tenir ben definit el valor dels coeficients de frec pels diferents papers i condicions 
ambientals és força important ja que aquestes variables són crítiques. El coeficient de frec 
dinàmic juga un paper important, però el coeficient d’adherència encara més, ja que d’ell 
depenen els esforços en l’inici del moviment (el coeficient estàtic sol ser major que el 
dinàmic), a més que la seva variabilitat és un dels principals responsables d’un dels 
problemes més habituals en els sistemes d’impressió de fulls de paper: l’alimentació per 
error de més d’un full. 

El paper, en qualsevol de les seves variants, és un medi poc homogeni i, sobre tot, molt 
canviant en funció de les condicions ambientals. Tenir ben caracteritzades o acotades les 
seves propietats en les diferents condicions ambientals i d’ús és clau per aprofundir en el 
coneixement del seu comportament. 

 

- Objectius i abast del projecte 

L’objectiu principal del projecte és el disseny complet d’un instrument per a mesurar 
coeficients de frec entre papers. Cal abordar diversos camps d’estudi ja que es pretén que 
amb el contingut d’aquest projecte es pugui construir un instrument de mesura plenament 
autònom i operatiu. Cal que aquest instrument sigui capaç de mesurar tant el coeficient de 
d’adherència (determinat en l’inici del moviment) com el coeficient de frec dinàmic 
(determinat quan hi ha una certa velocitat relativa entre les mostres de paper). 

La velocitat entre les mostres per a la mesura del coeficient de frec dinàmic cal que pugui 
ser variable. D’aquesta manera es podrà estudiar el comportament del coeficient de fricció 
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en funció de la velocitat entre diferents parelles de mostres en diferents condicions 
ambientals. 

Cal que la màquina pugui realitzar les mesures amb les condicions ambientals extremes 
dins del rang de treball dels productes d’HP, que està acotat aproximadament entre els 
15oC amb humitats relatives del 20% i del 80%, i els 35oC amb humitats relatives del 20% i 
del 80%. Aquest és un paràmetre força important, ja que el paper té unes propietats molt 
variables en funció de les condicions climàtiques, principalment la temperatura i la humitat 
relativa. 

Es busca un control senzill de la màquina per tal que pugui ser utilitzada per qualsevol 
persona no qualificada. Tanmateix cal que la manera d’obtenir i visualitzar totes les dades 
sigui clara i entenedora. 

Un dels objectius del disseny és que l’instrument de mesura compleixi la metodologia 
TAPPI T-549 om-1 [Ref. 1]. No obstant, no es limita a aquests paràmetres, sinó que els 
amplia per tal d’aconseguir una màquina amb més capacitats tant de velocitats com de 
recorreguts del patí. No es pretén dissenyar una màquina capaç de mesurar els coeficients 
de frec entre qualssevol superfícies. 

S’ha intentat un disseny flexible que permeti en el futur el disseny d’elements nous (patins, 
fixacions, etc.) per tal d’obtenir mesures de coeficients de frec de paper amb superfícies 
planes d’altres materials, així com elements més complexos (nous mòduls) que permetin la 
mesura de forces de frec entre corrons de goma i el paper. Totes aquestes consideracions 
s’han tingut en compte però no entren dins de l’àmbit d’aquest projecte concret, que com ja 
s’ha dit es centra en la mesura de coeficients de frec entre papers. 
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1 Estat de l’art 

La instrumentació per a mesurar coeficients de frec entre mostres de paper es basa 
principalment en dos mètodes: la mesura indirecta de l’angle del con de fricció o bé la 
mesura directa o indirecta de la força de frec entre les mostres. El que més diferencia els 
dos mètodes són els resultats que se’n pot extreure de cada un d’ells. 

Tot el que s’explica d’aquí en davant està relacionat amb la mesura de coeficients de frec 
entre papers, tot i que molt del que es veurà és aplicable a una gamma molt més àmplia de 
materials. 

 

1.1 Classificació dels instruments de mesurar coeficients de 
frec segons el mètode utilitzat  

La instrumentació per a mesurar coeficients de frec entre papers la podem dividir en 
diverses categories en funció de la variable a mesurar. Així podem fer una primera 
classificació entre diferents mètodes: 

1.1.1 Mètode del pla inclinat  

Aquest mètode és el més senzill de tots. Dóna una lectura indirecta de l’angle del con de 
frec. Degut a les seves característiques només pot mesurar el coeficient d’adherència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.1. Esquema de disseny segons el mètode del pla inclinat. TAPPI Method
T- 815 om-01 [Ref. 2] ©TAPPI 
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El seu funcionament és el següent. Es tenen dues mostres de paper. Una d’elles es fixa a 
un bloc de metall (anomenat patí) per la seva cara inferior. L’altra mostra de paper es fixa a 
una base llisa i rígida, que porti un mecanisme associat per tal de variar progressivament la 
seva inclinació respecte a l’horitzontal. A continuació es col·loca el patí sobre la base en 
posició horitzontal amb les respectives mostres de paper fixades. Es comença un moviment 
angular que faci augmentar progressivament la inclinació de la base. Quan s’arriba a l’angle 
límit i comença a lliscar el patí, un sensor ho detecta i atura el moviment. S’anota el valor de 
la inclinació de la base respecte l’horitzontal i aquest angle és el semiangle del con de frec. 

Aquest mètode només és capaç de mesurar el coeficient d’adherència, però té l’avantatge 
de què és independent de les masses que entren en joc. El procediment detallat està 
recollit en el mètode TAPPI T-815 om-01 [Ref. 2]. 

Hi ha diversos dissenys possibles. La Figura 1.2 mostra una solució constructiva força 
habitual en aquest tipus d’instrument. 
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Fig.  1.2. Instrument per a mesurar el coeficient d’adherència pel mètode del pla inclinat. 
Model 32-25 de Testing Machines Inc. 
 Mètode del pla horitzontal 

st mètode requereix una major complexitat de disseny, però permet mesurar a més de 
tic, el coeficient de frec dinàmic. Dóna una mesura directa o indirecta de la força de 
ue apareix entre les superfícies a mesurar. 
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Fig.  1.3. Alguns esquemes de disseny amb el patí com a part mòbil segons el mètode 
del pla horitzontal. TAPPI Method T- 549 om-01 [Ref. 1]  ©TAPPI 
 les dues mostres de paper a mesurar es subjecta a una part fixa en posició 
ntal i l’altra a una part mòbil, i es posen les mostres de paper en contacte. Un grup 
s’encarrega de fer lliscar la part mòbil per sobre de la fixa a una certa velocitat 

nt. Un transductor de força està fixat en una de les parts permetent la lectura (directa 
cta) de la força de frec que apareix entre les dues mostres. El procediment detallat 

consultar en el mètode TAPPI T-549 om-1 [Ref. 1]. 

ent la mesura del transductor i la massa de la part superior, fixa o mòbil segons la 
 constructiva adoptada, i amb les equacions (Eq. 1.1) i (Eq. 1.2) es trobaran els 
nts de frec: 

gm
Finici

o *sup

=µ      (Eq.  1.1) 

gm
F

*sup

=µ      (Eq.  1.2) 

eficient d’adherència 

ficient de frec dinàmic 
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Finici – força màxima mesurada en l’inici del moviment  

F – força durant el moviment a velocitat constant 

msup – massa de la part superior (fixa o mòbil) amb la mostra de paper  

g – acceleració de la gravetat 

Degut a les prestacions desitjades per Hewlett-Packard, s’ha escollit un disseny segons el 
mètode del pla horitzontal, ja que és el mètode que permet la mesura tant del coeficient 
estàtic com la de dinàmic. 

 

1.2 Models comercials  

La gran importància que té la indústria paperera i altres sectors intrínsecament relacionats 
com el de la impressió i l’edició (en totes les seves formes), fa que existeixi en el mercat 
una demanda de cert tipus d’instrumentació específica per a la mesura de les diferents 
propietats del paper. 
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Fig.  1.4. Alguns models comercials segons el mètode del pla horitzontal: a) Instrument amb 
base mòbil i patí fix (IDM Instruments C0008); b) Instrument amb base fixa i patí 
mòbil (Ray-Ran Static-Dynamic Coefficient of Friction Tester) 

ue respecta a la temàtica dels coeficients de frec, es troben diferents m
a)                                                                       b) 
uments de mesura, la major part d’ells basats en l’anomenat mètode del pla 
ntal i seguint el descrit pel mètode TAPPI T-549 om-1 [Ref. 1], així com alguns 
ards internacionals com són l’ASTM D 1894 o l’ISO 15359-1999. 

recopilació d’informació prèvia a l’inici del projecte s’han trobat fins a 8 models 
ts d’instruments específics per a mesurar coeficients de frec estàtics i dinàmics entre 
. Fent un petit anàlisi de les característiques i prestacions que oferien, s’ha detectat 
rie de similituds entre tots ells: 
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- Es basen en el mètode del pla horitzontal. 

- El transductor de força acostuma a ser solidari a la part mòbil. 

- Recorreguts inferiors als 400 mm. 

- Velocitats regulables però inferiors als 40 mm/s. 

- Display integrat en la mateixa màquina. 

- Compleixen el mètode TAPPI T-549 om-1 [Ref. 1]. 

Les màquines de major cost tenen unes altres prestacions que cal destacar. Acostumen a 
tenir més recorregut i una velocitat màxima de mesura major. Un altre aspecte a destacar 
d’aquests models és la possibilitat de la connexió a un ordinador per al control i per a la 
transmissió de dades, amb tots els avantatges que comporta cara a l’anàlisi d’aquestes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

També cal des
prestacions ex
(conduït) o altre
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Fig.  1.5. Model IDM Instruments C0041 controlat per ordinador i amb 
posicionament automàtic del patí 
tacar que en les màquines més avançades hi ha la possibilitat d’afegir unes 
tres, com ara que el posicionament entre el patí i la base sigui automàtic 
s com poder modificar les condicions de temperatura dels assaigs a través 
rs i/o d’un refrigerador a la base. 
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2 Descripció de les prestacions 

2.1 Especificacions a priori 

L’instrument per a mesurar coeficients de frec paper - paper a dissenyar ha de complir una 
sèrie de requeriments bàsics que marca el client a l’hora d’encarregar el projecte. Són 
aquests els que definiran en gran mesura la presa de decisions i les solucions constructives 
adoptades i alhora, són aquestes especificacions les que serviran per avaluar el grau d’èxit 
en l’acompliment dels objectius marcats. 

Aquest projecte intenta satisfer unes necessitats que no es troben resoltes en els 
instruments de mesura comercials o que en tot cas, el client creu que no justifiquen el cost 
d’adquisició d’aquestes màquines per les prestacions donades. 

A continuació es descriuran algunes de les prestacions que el client considera primordials 
per a obtenir l’instrument de mesura desitjat. 

 

2.1.1 Mesura del coeficient d’adherència 

La mesura del coeficient d’adherència és una de les principals funcions de l’instrument de 
mesura. Cal que aquest coeficient es pugui mesurar entre mostres de papers (objectiu 
principal) i realitzar un disseny que no impedeixi la possibilitat de poder mesurar-lo entre 
una mostra de paper i altres superfícies (objectiu secundari). El coeficient de frec estàtic és 
un valor crític en els dissenys dels mecanismes i peces que treballen en l’alimentació del 
paper, ja que d’això en depenen els esforços necessaris per moure’l i l’aconseguir un bon 
control d’aquest. 

Degut a la seva naturalesa de condició límit, cal que l’instrument de mesura capti el màxim 
valor d’aquest. Cal doncs que l’evolució cap a l’estat d’imminència i inici del moviment sigui 
prou lent per poder mesurar el seu màxim valor i que la resposta del instrument mesurador 
(transductor de força) sigui prou ràpida per captar-lo. 

 

2.1.2 Mesura del coeficient de frec dinàmic 

L’altra de les principals funcions que cal que l’instrument a dissenyar compleixi és la 
mesura del coeficient de frec dinàmic. Cal que pugui ser mesurat entre dues mostres de 
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paper (principal objectiu) i permetre futures adaptacions per tal mesurar-lo entre una mostra 
de paper i una superfície d’un altre material. És un valor força important en els mecanismes 
d’avanç de paper. La seva transcendència recau no tant en què el seu valor sigui crític (ho 
sol ser més l’estàtic) sinó en el desconeixement que se sol tenir del mateix, ja que la seva 
mesura és més costosa i no manté una relació directa amb el valor del coeficient 
d’adherència. 

Degut a què la mesura es realitza amb presència de moviment, cal tenir en compte com 
afecten els paràmetres dinàmics a les mesures realitzades. És a dir, realitzar un disseny 
robust que permeti per exemple, que la velocitat sigui el més constant possible o que les 
vibracions produïdes pel mecanisme motriu no afectin les mesures. 

 

2.1.3 Velocitat variable 

La possibilitat de poder variar la velocitat en la que es realitzen les mesures és un dels 
principals motius per apostar per un disseny propi i no per l’adquisició d’un dels instruments 
que es troben al mercat. 

El client vol tenir un rang important de velocitats on poder mesurar el coeficient de fricció 
dinàmic. La majoria d’instruments comercials mesuren el coeficient de frec dinàmic a la 
velocitat recomanada pel mètode TAPPI T-549 om-1 [Ref. 1] (2,5 ± 0,5 mm/s) o en un rang 
de velocitats similar. Però les velocitats en què es mou el paper en la majoria de les 
impressores és molt superior, arribant a velocitats lineals superiors als 300 mm/s en els 
processos d’avanç del paper sense impressió. 

És per això que el client vol un rang de velocitats el més gran possible on mesurar el 
coeficient de frec dinàmic per cada tipus de paper i veure com varia aquest. El valor de la 
velocitat màxima de mesura es podria fixar a priori en uns 500 mm/s. 

 

2.1.4 Condicions ambientals severes 

El client vol un sistema de mesura capaç d’operar correctament dins d’un marge determinat 
de condicions ambientals. Això és així degut a la gran dependència que tenen gran part de 
les propietats físiques del paper a les condicions de l’ambient, principalment la temperatura 
i la humitat. Degut a aquesta gran variabilitat per a un mateix tipus de paper, el client vol 
poder tenir ben acotades les propietats físiques (en aquest cas els coeficients de frec) per 
poder optimitzar els dissenys quan treballen en les pitjors condicions. 
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Cal doncs que tots els components de l’instrument de mesura (mecànics, electrònics i 
elèctrics) puguin treballar en els règims extrems marcats pel client: una temperatura de 
15oC amb humitats relatives del 20% i del 80%, i una temperatura de 35oC amb humitats 
relatives del 20% i del 80%. 

 

2.1.5 Interfície senzilla i visualització dels resultats ràpida i clara 

Es desitja tenir un instrument fàcil d’utilitzar i manipular. Cal que les mostres de paper a 
mesurar siguin fàcils d’obtenir i de col·locar. Cal també que la manipulació per part de 
l’usuari dels elements físics (càrrega i descàrrega de mostres, col·locació del patí) sigui 
senzilla i la menor possible; es vol un sistema força automatitzat per guanyar tant en 
fiabilitat (menys error humà) com en facilitat i comoditat d’ús. 

Pel que fa a les dades, el client vol poder disposar de totes les mesures possibles per poder 
estudiar-ne la seva evolució. Vol que l’obtenció i visualització de les dades es produeixi a 
través d’un ordinador per facilitar-ne la seva gestió i emmagatzematge. Cal doncs, trobar la 
manera que l’instrument de mesura tingui resoltes totes les qüestions relatives a l’adquisició 
de les dades per part de l’ordinador i la seva fàcil, sinó immediata, visualització de les 
mateixes per pantalla. És per això que el projecte també inclou la creació d’una interfície a 
través del PC senzilla i intuïtiva per tal de facilitar les operacions anteriorment esmentades.  

 

2.1.6 Principals especificacions del mètode TAPPI T-549 om-1 [Ref. 1] 

Tot i que l’instrument de mesura a dissenyar amplia les prestacions descrites pel mètode 
TAPPI, cal que segueixi algunes de les seves especificacions. Les més importants i que cal 
que l’instrument compleixi són: 

- Base: superfície plana, horitzontal i incompressible de 25 mm de gruix mínim i 
amb una amplada 25 mm superior a la de la mostra de paper del patí. 

- Patí: bloc de metall de 63,5 x 63,5 mm de base amb una massa de 200 ± 5 g, 
amb la base recoberta de goma de 1,5 a 3 mm de gruix. El sistema de fixació de 
la mostra de paper és opcional. 

- Transductor de força: cal que tingui una resolució menor o igual a 0,0475 N 
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- Velocitat: el mètode recomana 2,5 ± 0,5 mm/s. Cal que aquesta velocitat 
estigui dintre del rang de velocitats que l’instrument de mesura a dissenyar sigui 
capaç de proporcionar. 

- Recorregut: el recorregut que el mètode recomana és d’uns 130 mm a la 
velocitat descrita. Cal el recorregut del que disposa l’instrument de mesura sigui 
igual o més gran. 

 

 

2.2 Especificacions sorgides en fase de disseny 

2.2.1 Recorreguts i mostres 

Com s’ha fixat en les especificacions a priori, es vol que la velocitat de mesura màxima 
estigui propera als 500 mm/s. Aquesta velocitat es prou gran perquè es prengui en 
consideració quines han de ser les dimensions dels recorreguts efectius que es realitzin. 
Aquestes consideracions  es poden enfocar des de la perspectiva del temps de mesura o la 
de la distància de mesura. 

Si es pensa en el temps de mesura, és clar que si l’adquisició de dades es prou bona 
(freqüència d’adquisició de l’ordre dels kHz), en un interval de 0,25 s es poden fer 
centenars mesures. Si la velocitat de mesura és la màxima (500 mm/s) és obvi que el 
recorregut efectiu a velocitat constant seria de 125 mm que portaria a una màquina de 
reduïdes dimensions i pes. Però de cara a les mesures que es vulguin fer, es possible que 
es vulgui mesurar la variació del coeficient de fricció en superfícies extenses o simplement 
tenir mesures més repartides en una mostra i no condensades en pocs centímetres. És 
aquí on intervé la distància de mesura. Evidentment no existeix una mesura “límit” per 
separar una superfície de mesura més o menys extensa. 

És per això que s’ha parlat amb el client i s’ha adoptat la solució de fer que el recorregut 
efectiu sigui d’uns 530 mm, per així fer que la mostra més gran de paper que es pugui 
mesurar correspongui a la llargada (longitudinal) d’un paper ISO-A2 (594 mm). Així la 
distancia efectiva per a mesurar (depenent de l’acceleració i frenada) estarà per sobre dels 
400 mm (en funció de l’acceleració). 

Una altra especificació relacionada amb l’anterior, és que la mostra de paper de major 
mida (la que va fixada a la base) pugui ser de qualsevol dimensió, ja que no de tots els 
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tipus de paper es disposa de mostres de dimensions tan grans. Això implicarà en el disseny 
l’ús de sensors de posició (o similars) per tal d’aturar el moviment abans que s’acabi la 
superfície de la mostra a mesurar. 

 

2.2.2 Perfils de velocitats i acceleracions 

En la realització de les mesures de coeficients de frec dinàmics, les mesures es prendran a 
velocitat constant, sense enregistrar les mesures dels transitoris tant d’acceleració com de 
frenada. Per tant, seria desitjable que aquests transitoris fossin curts de durada per tal de 
tenir més temps/distància per a realitzar les mesures. 

Considerant la naturalesa del moviment desitjat, s’ha pensat que el millor és treballar amb 
acceleracions constants. La forma i valors d’aquests perfils de velocitat els marcarà la 
velocitat desitjada, el recorregut disponible i l’acceleració que es doni. La velocitat la triarà 
l’usuari dins del rang de velocitats disponibles (des de 2,5 fins a 500 mm/s a priori). El 
recorregut disponible el marcarà la longitud de mostra que l’usuari disposi per a les 
mesures. I l’acceleració estarà fixada per defecte en funció de quin sigui el tipus del tipus de 
moviment. La forma d’aquests perfils de velocitat serà la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poder treb
moviment es fa
un sistema d’an

 

 

Fig.  2.1. Corba de velocitats desitjada d’una mesura estàndard. 
allar amb aquestes corbes de velocitat amb precisió cal que el control del 
ci a través de un sistema d’anell tancat. En primera instància es pensa en 
ell tancat amb realimentació de velocitat (control de velocitat). 
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2.2.3 Components interns i components externs a la màquina 

Per tal de reduir costos, s’ha plantejat la possibilitat que no tots els components de la 
màquina siguin exclusius; és a dir, que hi pugui haver disponibilitat d’algunes parts de la 
seva estructura per a altres usos. El que es vol és fer una compartició per optimitzar els 
recursos quan l’instrument de mesura no s’estigui utilitzant. 

La manera d’aconseguir-ho és fent que no tots els components de la màquina conformin un 
tot compacte sota una mateixa carcassa, sinó fer que alguns elements es connectin o 
acoblin entre si per formar el conjunt. Aquesta idea ha sorgit pensant sobre tot en la part 
electrònica i elèctrica, davant de l’alt cost d’aquests components i la possibilitat 
d’interconnectivitat que ofereixen. 

Concretant més aquests objectius, es vol que l’instrument de mesura inclogui (dins d’una 
mateixa carcassa) tots aquells components mecànics, sensors i complements per a 
realitzar les mesures. Però en contrapartida, es pretén que aquest conjunt es connecti 
externament amb les fonts d’alimentació que calguin, l’electrònica que s’encarregui del 
control del motor (servo) i per últim la connexió directa o indirecta a l’ordinador. Aquesta 
configuració farà que alguns dels recursos que l’empresa pot necessitar puntualment (en 
prototips o en experimentació) puguin ser utilitzats quan l’instrument estigui inactiu. 

Aquesta flexibilitat dels recursos podria produir l’efecte contrari i perniciós que algun dels 
components externs es trenqués, perdés o senzillament que no estigués disponible. És per 
això que també es vol intentar que el ‘grup compacte’ (cos principal) no estigui limitat a 
l’electrònica o fonts d’alimentació escollides pel projectista. Cal doncs, que hagi la 
possibilitat que davant de la impossibilitat d’ús dels components de disseny, la màquina 
pugui ser connectada a d’altres sistemes o aparells, en el ben entès que la persona que 
vulgui realitzar aquestes substitucions és la responsable d’assegurar la integritat de la 
màquina i la idoneïtat dels components. 

 

2.3 Resum de les especificacions 

Resumint el que s’ha comentat en els anteriors apartats, es pot escriure el següent llistat 
d’especificacions i característiques que l’instrument per a mesurar coeficients de frec entre 
dues mostres de paper ha de complir. 

- Mesura del coeficient d’adherència entre dues mostres de paper. 

- Mesura del coeficient de frec dinàmic entre dues mostres de paper. 
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- Velocitat de mesura del coeficient de frec dinàmic variable dins d’un rang des 
dels 2,5 mm/s fins als 500 mm/s. 

- Transitoris d’acceleració i frenada amb acceleracions constants. 

- Operativitat dins d’un rang de condicions ambientals: des d’una temperatura de 
15oC amb humitats relatives del 20% i del 80%, fins una temperatura de 35oC 
amb humitats relatives del 20% i del 80%. 

- Manipulació de les mostres de paper i dels elements mòbils senzilles i amb poc 
risc d’error humà. 

- Adquisició, emmagatzematge, tractament i visualització de les dades a través 
d’un PC. 

- Superfície de mesura plana, horitzontal i incompressible de 25 mm de gruix i 25 
mm més ample que l’ample del patí. 

- Patí de metall amb una base de 63,5 x 63,5 mm i una massa de 200 ± 5 g. La 
base del patí ha d’anar recoberta d’una goma de 3 mm de gruix. 

- Transductor de força amb una resolució menor a 0,0475 N. 

- Recorregut efectiu de 530 mm. 

- Mostra de mida màxima fins a ISO A2 de llargada. 

- Capacitat de mesurar mostres de qualsevol mida (fins a la màxima). 

- Ús no exclusiu de part dels components electrònics i elèctrics. 
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3 Disseny mecànic 

3.1 Principi de disseny 

En el plantejament inicial de quina seria l’estratègia a seguir per a fixar el disseny bàsic de 
l’instrument de mesura, s’han seguit una sèrie de passos per poder arribar a una decisió 
lògica i justificada.  

Degut al desig que la màquina final pugui complir i ampliar les prestacions descrites en el 
mètode TAPPI (concretament el T-549 om-1 [Ref. 1]), el primer pas ha estat l’estudi i 
comprensió d’aquest mètode. Com ja s’ha vist, aquest mètode tracta la mesura del 
coeficient de frec estàtic i dinàmic entre dues mostres de paper mesurant la força de frec 
que apareix quan hi ha un desplaçament relatiu entre les dues mostres de paper en un pla 
horitzontal. També s’han considerat les prestacions addicionals al mètode que el client vol, 
ja que poden modificar substancialment la decisió final. 

El segon pas ha estat la realització d’una sessió de creació d’idees (o brainstorming) per 
obtenir una extensa llista de possibles solucions constructives aplicables a una màquina 
basada en el mètode del pla horitzontal. Posteriorment s’ha fet un anàlisi de les diferents 
alternatives per veure els seus avantatges i els seus inconvenients. 

El tercer pas ha estat veure quines solucions adopten els instruments comercials que es 
podrien adquirir. Tot i la impossibilitat d’examinar-los in situ, gràcies a les fotografies i 
especificacions de catàleg s’han trobat una sèrie de punts en comú que ja s’han explicat en 
l’apartat 1.2. 

 

3.1.1 Alternatives a la solució constructiva global 

Ajustant-nos als principis del mètode del pla horitzontal, s’han considerat diferents solucions 
on intervenen decisivament tres preguntes interrelacionades entre si: 

- què és la part mòbil i què la part fixa? 
- com és el moviment relatiu entre les parts? 
- on es col·loca el transductor de força? 

S’han considerat tres alternatives possibles. Per abreujar i fer el text més entenedor, 
s’anomenarà patí a la part que suporta la mostra de paper de menor superfície de contacte 
i base a la part de major superfície de contacte. 
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a) Alternativa A – Patí fix amb base mòbil. Transductor unit al patí 

En aquesta solució s’utilitza un transductor de força treballant a tracció unit a un punt fix per 
un extrem i al patí en l’altre. Al forçar el moviment de translació horitzontal de la base, 
apareix una força de frec tangencial entre les superfícies de contacte de les mostres de 
paper. És fàcil comprovar que aquesta força és d’igual valor a la que veu el transductor 
entre els seus extrems. 

b) Alternativa B – Patí mòbil amb base fixa. Transductor al patí 

En aquesta solució s’utilitza un transductor de força treballant a tracció unit a un element 
mòbil per un extrem (element motriu) i al patí en l’altre, que és arrossegat per sobre de la 
base. Al moure’s el conjunt transductor - patí, apareix una força de frec tangencial entre les 
superfícies de contacte de les mostres de paper. La mesura d’aquesta força es fa a través 
de les lectures de la força que veu el transductor en condicions de velocitat constant. 

c) Alternativa C – Patí mòbil amb base fixa. Transductor a la base 

En aquesta solució s’utilitza una base amb un sistema de corrons que li permeten rodolar 
per sobre d’una superfície horitzontal. Un transductor de força treballant a tracció s’uneix a 
un punt fix per un extrem i a la base en l’altre, fixant-la. Al forçar el moviment de translació 
horitzontal del patí, apareix una força de frec tangencial entre les superfícies de les mostres 
de paper. Aquesta força menys la força resistent al rodolament de la base és el valor que 
veu el transductor entre els seus extrems. 

A l’annex B (apartat B.1) es pot trobar una explicació més detallada de les tres alternatives 
així com esquemes del seu funcionament i els seus principals avantatges i inconvenients. 

 

3.1.2 Disseny general adoptat 

Les alternatives més plausibles són les alternatives A i B. L’alternativa C introdueix una 
imprecisió no acceptable en un instrument de mesura fiable i precís (veure annex B). 

En les màquines que hi ha al mercat s’hi troben els dos tipus constructius. El disseny amb 
el patí fix i la base mòbil (alternativa A) es troba en les màquines més econòmiques, ja que 
són petites en dimensions, de poc recorregut, amb velocitats al voltant dels 2 mm/s i amb 
una lectura dels resultats directa a través d’un indicador. En canvi, el disseny amb el grup 
mòbil patí - transductor amb base fixa és el més estès, tant en el grup d’instruments de 
gamma alta com el d’instruments més econòmics. 
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El disseny adoptat ha estat l’alternativa B. És a dir, una solució on el patí és mòbil i la 
base és fixa. S’usa el transductor de força treballant a tracció arrossegant el patí, ja que 
per un dels seus extrems està unit a un element motriu. Al moure’s el conjunt transductor - 
patí (en el sentit indicat en la Figura 3.1), apareix una força de frec tangencial entre les 
superfícies en contacte de les mostres de paper que és d’igual valor que la que mesura el 
transductor entre els seus extrems en condicions de velocitat constant. 

 

 

 

 

 

 

 

És e es i, a 
més,
disse

Aque
de fo
arros
mom
trans
paute

El co
en l’i
1.1))
acce

Degu
acce
tracto
movi

 

Fig.  3.1. Esquema de l’alternativa B. El transductor és l’element que arrossega el patí i alhora 
mesura la força de fricció que li provoca el desplaçament per sobre de  la base. 

l disseny més “racional”, ja que la part mòbil té una massa i dimensions reduïd

 s’aconsegueix que el volum final de la màquina sigui menor que si s’optés per un 
ny amb una base mòbil. 

st disseny presenta una sèrie de desavantatges respecte els altres dos. El transductor 
rça està unit per una banda al grup motriu (que l’arrossega) i per l’altra al patí (que és 
segat). Així, aquest transductor es pot dir que treballa a tracció i en sèrie. En el 
ent de les acceleracions i desacceleracions, aquestes afectaran les mesures del 
ductor i per tant, cal tenir-les en compte. És per això que cal considerar una sèrie de 
s a l’hora de realitzar les mesures: 

- Pel que fa al coeficient d’adherència 

eficient d’adherència es trobarà com el quocient entre la força màxima que es registri 
nici del moviment i la força normal entre les dues superfícies en contacte (veure (Eq. 
. La força per a iniciar el moviment és una força límit i per poder tenir una mesura 
ptable cal que l’aproximació cap a aquest valor sigui lent i progressiu, quant més millor. 

t a que el patí ‘accelera’ per poder iniciar el seu moviment, cal considerar que aquesta 
leració afectarà les mesures del transductor; per tant cal que l’evolució de la força 
ra sigui suficientment progressiva per tal que a l’arribar a la situació límit comenci el 

ment amb una acceleració suau. Cal evitar les sotragades i les acceleracions fortes 
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perquè sinó el màxim valor de força que es mesuri no serà acceptable. Amb una massa del 
patí de 200 g, s’ha acceptat que una acceleració d’arrencada menor de 0,1 m/s2 serà 
adequada. 

- Pel que fa al coeficient de frec dinàmic 

En la mesura del coeficient de frec dinàmic, la mesura de la força de frec cal realitzar-la 
quan la velocitat sigui constant per tal d’evitar la influència de les acceleracions del patí en 
les mesures. Per tant, l’instrument ha de ser capaç de poder mantenir una velocitat el més 
constant possible. Això implica que el control de velocitat hagi de ser suficientment bo per 
tal que no hagi oscil·lacions de velocitat entorn a la desitjada, que es podrien traslladar com 
errors a les lectures del transductor. Aquestes oscil·lacions poden no ser del tot evitables, 
però si que es poden reduir per tal de què siguin inapreciables per l’element de mesura. 

Relacionat amb aquestes oscil·lacions, destacar la importància que prenen en aquest 
disseny la rigidesa de les unions entre el grup patí - transductor i el grup transductor - 
element motriu. Això és així degut a que si aquestes unions no són prou rígides, degut a les 
acceleracions podrien provocar un efecte molla (moviment oscil·latori en la direcció del 
moviment) que causaria el mateix efecte en els valors de la força a mesurar. En el cas 
extrem, si coincidís la alguna de les freqüències naturals del conjunt en la direcció del 
moviment amb alguna de les freqüències de les oscil·lacions que poden sorgir en el 
sistema es podria entrar o acostar-se a la ressonància, fent que l’amplitud d’aquestes 
vibracions fos notable. 

 

3.1.3 Descripció de les principals parts del disseny 

Per tal de facilitar la comprensió del disseny en detall, s’ha optat per distingir uns grups o 
parts principals relativament independents entre si. Tot i que estan interrelacionats i una 
modificació en un afecta a la resta, es poden definir per separat. Per a una visió més 
detallada de cada grup veure els apartats dedicats a cada part (apartats 3.2 fins 3.4 pel que 
fa a la part mecànica i apartat 4 pel que fa a l’electrònica) o consultar l’annex A on es 
descriuen tots els components de l’instrument de mesura. Les parts són: 

a) Grup motriu - El grup motriu inclou bàsicament el motor i la transmissió. 

b) Part mòbil - La part mòbil inclou el patí, el transductor de força, les peces o 
mecanismes que l’uneixen al grup motriu i les unions i accessoris necessaris pel 
seu bon funcionament. 
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c) Part fixa - La part fixa és el conjunt que forma l’estructura pròpia de l’instrument de 
mesura, carcasses i suports dels altres grups. També inclou la base on es subjecta 
l’altra mostra i per on llisca el patí. 

d) Part electrònica i elèctrica - Aquesta part és la que engloba tota l’àrea de 
components electrònics, connectors, transformadors, encoders, interruptors i 
cablejat en general. 
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3.2 Grup motriu 

3.2.1 Alternatives 

Degut a la simplicitat del moviment a realitzar, les alternatives de disseny són moltes i la 
majoria d’elles completament vàlides i viables.  

L’objectiu a realitzar és un moviment lineal i horitzontal de la part mòbil amb unes velocitats 
de fins a 500 mm/s. Degut al control de velocitat que cal tenir, el cost d’adquisició i la 
magnitud de les masses que hi intervenen, el més raonable és decantar-se per un motor 
de corrent continu o un motor de pas a pas, eliminant altres sistemes com cilindres 
hidràulics, motors asíncrons, etc. Les avantatges són moltes. En el rang de dimensions i 
parells de disseny, aquests motors són barats, fiables i ofereixen un control molt bo, oferint 
a més la possibilitat d’adquirir-los directament amb encoders de tot tipus. 

En el tema de la transmissió i de la relació del grup motriu amb la part mòbil és on es 
troben més varietats en les solucions. Aquest apartat no tracta la unió entre transductor i 
patí, que de moment es considerarà que pot treballar tant en tracció com en compressió. 
Bàsicament s’han plantejat tres configuracions factibles.  

a) Alternativa A – Grup tambor - fil d’acer unit al transductor i al patí 

b) Alternativa B – Transmissió de cremallera amb corredora intermitja 

c) Alternativa C – Transmissió de corretja o cable amb corredora intermitja  

En l’annex B (apartat B.2) es troben explicades amb detall i s’expliquen els seus principals 
avantatges i inconvenients. 

 

3.2.2 Discussió de la solució adoptada per al grup motriu 

L’alternativa adoptada és la C (Fig. 3.2). Tot i una major complexitat en el disseny, és la que 
ofereix unes millors prestacions i una base més robusta per a obtenir unes mesures 
precises. 

 



Instrument per a mesurar coeficients de frec paper - paper  Pàgina 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.2. Esquema de l’alternativa C. El transductor és solidari a una corredora guiada i arrossega el patí.
La corredora està fixada en un punt de la corretja (o cable). El motor fix a la base mou a la 
corretja (o cable), governant el moviment de tot el sistema. 
Les avantatges d’aquest disseny són similars als de l’alternativa B però sense la 
problemàtica de tenir un motor mòbil solidari a la corredora guiada (veure annex B.2). Es 
pot tenir el mateix bon control del moviment, podent realitzar acceleracions, frenades i 
moviments de retorn. Però es guanya en disminució de la inèrcia de la part mòbil i en 
disminució de la transmissió de vibracions que podrien afectar a les mesures. 

El inconvenient principal és que el disseny guanya en complexitat. Es té un sistema motor 
(motor amb etapes intermitges o no) que mou una corretja (o cable) que és la que 
arrossega el grup corredora – transductor - patí. És un disseny on hi intervenen més etapes 
per a aconseguir el moviment desitjat. 

A continuació es farà una breu discussió de cada component genèric del grup motriu, 
justificant la seva elecció. Aquestes decisions no han estat independents de la resta de 
grups (part mòbil, fixa i elèctrica), sinó que ha estat el resultat d’un procés d’estimació i 
comprovació més o menys iterativa de tots ells. 

 

 

3.2.2.1 Motor 

Com s’ha comentat en apartats anteriors, aquest projecte tracta el disseny d’un instrument 
de mesura del que està previst fabricar-ne una unitat. Això marca decisivament l’estratègia 
a seguir en els dissenys degut a què es dissenyarà en funció d’uns materials i processos de 
fabricació concrets. A més, es vol reduir al màxim els costos totals del projecte i per tant 
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s’intentarà dins del possible la utilització de recursos disponibles en l’empresa així com la 
reutilització de certs components. L’elecció del motor respon a aquesta filosofia.  

Anteriorment ja s’ha avançat quin és el tipus de motor desitjat. L’elecció d’un motor de 
corrent continu o d’un motor de pas a pas respon principalment a la bona resposta 
d’aquests motors tant en moviments curts i ràpids com en les grans possibilitats de control 
degut a les seves característiques. També a què en les dimensions i parell on es mou 
aquest projecte es té un gran ventall de motors de baix cost que compleixen perfectament 
amb els requeriments.  

Degut al ús més estès a Hewlett-Packard dels motors de contínua, la disponibilitat 
d’aquests és molt més gran i també l’empresa disposa de més recursos per a dissenyar un 
bon control del motor. Per tant, tot i que un motor de pas a pas també seria una elecció 
apropiada, es triarà un motor de contínua (d’excitació independent d’imant permanent) 
buscant la possibilitat que el motor vingui de sèrie amb un encoder que s’ajusti a les nostres 
necessitats de control. 

Les equacions bàsiques que regeixen aquests tipus de motor són: 

ω** eKRIV +=     (Eq.  3.1) 

IKT *=Γ      (Eq.  3.2) 

amb 
V – tensió 
I – Intensitat 
R – Resistència dinàmica del debanat del rotor 
Ke – constant de F.E.M. 
ω - Velocitat angular 
Γ - Parell motor 
KT – Constant de parell 

Una de les característiques típiques és que el valor numèric de la Ke i la KT són molt 
similars (normalment es suposa igual valor). D’aquestes equacions es pot deduir que la 
velocitat serà pràcticament proporcional a la tensió d’entrada que se li doni al motor en un 
règim determinat de càrrega. De les equacions també es desprenen algunes de les seves 
corbes característiques (Fig. 3.3): 
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Fig.  3.3. Corbes característiques d’un motor de corrent continu 
d’excitació independent (imant permanent) 

es seguirà de cara al disseny de la transmissió serà

cia en el moment en què es tingui el màxim requeriment de potència dels 
s on treballa el sistema. 

Transmissió 

 en l’elecció de l’alternativa C, per a moure el grup patí - transductor de força 
 diversos elements. El transductor, que arrossega al patí, està unit a una 
ada en la direcció del moviment. Al mateix temps, aquesta corredora està 
punt d’una corretja o cable tancat (capaç de transmetre esforços en els dos 
viment). Aquesta corretja o cable és conduïda pel grup motor, que pot ser 

recta del motor al tambor o bé amb etapes d’engranatges intermitges. 

ecidit l’esquema general de la transmissió, es discutirà i justificarà breument 
optada. Hi ha múltiples formes de solucionar cada part, la majoria d’elles 
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perfectament vàlides, però no s’intentarà donar una llista extensa de solucions sinó intentar 
explicar el perquè de cada decisió en front a d’altres possibles. 

 

- Corretja o cable d’acer 

Es consideraran diversos aspectes aplicables al disseny com: sincronisme, càrregues, 
rigidesa i dimensions. 

Pel que fa al sincronisme, el que dictaminarà si cal tenir-lo o no serà sobretot la decisió 
que es prengui sobre el control del moviment. Si s’opta per un control de llaç tancat (com és 
el cas) el sincronisme és necessari per tal que el sistema reaccioni apropiadament a les 
actuacions del motor provocades pel control. No es pot controlar correctament un sistema 
si aquest perd el sincronisme en algun punt de la seva cadena de transmissió. Si 
s’assegura aquest sincronisme, es podrà triar la opció més habitual que l’encoder sigui de 
disc i giri solidari a un eix (en aquest cas el del motor) en comptes d’un  encoder lineal (o 
dispositiu similar) directament sobre el patí.  

Per tant ja es pot dir que si es tria l’opció corretja cal que aquesta sigui dentada, per tal 
d’evitar el lliscament (tan general com en menor mesura el funcional). Pel que fa al cable, 
per poder garantir un cert sincronisme només caldria donar més voltes al tambor i/o 
augmentar la força de tensió. Pel rang de forces on es treballarà la deformació del cable és 
completament menyspreable i per tant es pot realitzar un disseny que en les condicions de 
treball no produeixi cap lliscament. 

Pel que fa a càrregues, els esforços que veurà tan la corretja com el cable són molt 
inferiors als de ruptura i ni tant sols es produiran deformacions a tenir en compte, ja que el 
sistema treballa amb esforços de desenes de N. 

Pel que respecta a la transmissió de vibracions, aquesta està lligada a la rigidesa 
longitudinal de la corretja o cable. El que interessa és que el sistema sigui el més rígid 
possible per tal d’evitar l’efecte ‘molla’ que podria pertorbar les mesures. A això cal sumar-li 
la possibilitat que puguin sorgir vibracions en els eixos o en algun component i que 
aquestes es propaguin per la corretja o cable. Cal doncs evitar que la freqüència 
d’aquestes possibles vibracions sigui propera a una de les freqüències pròpies del sistema. 

La rigidesa longitudinal dels cables d’acer trenats és força alta (es pot parlar de l’ordre de 
40 N/mm per a 1 m de cable d’1 mm de diàmetre), a l’igual que les corretges dentades de 
precisió actuals (en aquest cas es pot parlar de 22 N/mm per a 1 m de corretja de 5 mm 
d’ample). 
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El volum ocupat tant per les corretges dentades com per el cable d’acer no és un volum 
gaire considerable, pel que ambdues possibilitats no limiten el disseny pel que fa a la falta 
d’espai. Cal dir que en el cas del cable cal solucionar el tema del desplaçament lateral. Al 
enrotllar-se el cable en un tambor aquest es va desplaçant lateralment la distància del pas 
per volta enrotllada. Aquest punt caldria veure si afectaria al bon funcionament de la 
màquina i si és així caldria solucionar-ho. 

Com es pot veure, les dues opcions són perfectament vàlides. No hi ha cap motiu 
determinant que pugui decantar clarament la balança cap a un o altre sistema. La decisió 
final s’ha pres en una fase força avançada del projecte per tal de respondre a la necessitat 
de minimitzar l’espai necessari, augmentar la rigidesa i també per la voluntat del projectista 
de treballar amb una transmissió nova per a ell. S’ha decidit usar cable d’acer trenat, i s’ha 
estudiat la manera d’evitar el desplaçament lateral. Per a més detalls veure l’apartat 3.2.3.3. 

 

- Motor directe o amb etapes 

La manera de decidir si el motor impulsa directament o amb etapes el grup cable -  patí 
depèn de les capacitats del motor, més concretament de quin parell pot subministrar i en 
quines velocitats. Els càlculs relatius a aquest aspecte concret de disseny es troben 
explicats a l’apartat 3.2.3.2. 

Tot i això, en la majoria d’aplicacions on està estès l’ús de motors de corrent continu, el 
motor acostuma a girar a un règim elevat de voltes amb un parell a l’eix motor relativament 
reduït i amb una reducció de la transmissió que permet un parell molt més gran en l’eix 
receptor a un règim de voltes de sortida menor. Això és així perquè si s’observa l’equació 
3.2, es veu que la intensitat és proporcional al parell. I en aquests tipus de motor, les 
limitacions més severes vénen donades precisament per la problemàtica la dissipació del 
calor produït per l’efecte Joule (Eq. 3.3), que poden arribar a cremar el motor: 

2* IRP =      (Eq.  3.3) 

amb: 
P – Potència dissipada en forma de calor 
R – Resistència del debanat  
I – Intensitat  

Per tant, ja es pot avançar que caldria dotar d’una o més etapes intermitges entre l’eix 
motor i l’eix del tambor on s’enrotlla el cable d’acer. 
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3.2.3 Descripció de les parts del grup motriu 

A continuació es dóna una explicació detallada de les decisions i dels càlculs més rellevants 
de les diferents parts que consta el grup motriu, format pel motor, dues etapes 
d’engranatges cilíndrics i el tambor on s’enrotlla el cable d’acer. 

 

3.2.3.1 Descripció del motor 

Com s’ha comentat en l’apartat 3.2.2.1, la tipologia escollida de motor és la d’un motor de 
corrent continu d’excitació independent al que se li pugui acoblar un encoder. 

Seguint la filosofia d’utilitzar components disponibles a l’empresa, s’ha optat per la 
possibilitat d’escollir un motor utilitzat en un dels productes d’HP. D’aquesta manera s’ha 
optat pels motors de contínua, d’ús més estès, amb electròniques comercials de control 
més econòmiques i de major disponibilitat, i amb la possibilitat que el motor porti un 
encoder integrat. 

Les mesures per al coeficient de frec dinàmic que es volen realitzar són de velocitat 
constant i, com s’ha comentat en les especificacions (apartat 2.2.2), es vol que en els 
transitoris d’acceleració aquesta sigui constant. És per això que es pot dir que el màxim 
requeriment de parell que veu el motor per a una mostra i condicions donades es donarà 
quan la velocitat s’apropi a la desitjada encara amb la part mòbil accelerant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cara
amb alt

 

Fig.  3.4. Corba de velocitats estàndard, indicant la zona on es requereix més potència 
del motor. 
 al disseny, es partirà d’aquesta situació més desfavorable per al motor, juntament 
res factors com les masses, les friccions que hi intervenen, els rendiments, etc. Per 
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a l’elecció del motor s’ha partit de la potència màxima necessària de la part mòbil (sistema 
corredora - transductor - patí) per un coeficient de correcció (estimat) per considerar les 
pèrdues de la transmissió i un marge de seguretat. Aquesta estimació es revisarà quan el 
disseny estigui en una fase més avançada. 

segmòbilpartmàxmotormàx CPestimacióP *)( ___ =    (Eq.  3.4) 

on 
Pmàx motor – Potència màxima que ha de subministrar l’eix motor en les pitjors condicions 
Pmàx part mòbil – Potència màxima necessària per al moviment 
Cs – Coeficient de seguretat i marge per a pèrdues 

donant com a resultat: 

WestimacióP motormàx 22,10)(_ =      (Eq.  3.5) 

El càlcul de la potència màxima estimada es pot trobar en l’annex B (apartat B.3). Aquesta 
potència relativament baixa és subministrable per molts motors de contínua de mida 
reduïda. Dins dels motors que HP té disponibles hi ha un que s’adequa a aquests 
requeriments estimats. El motor escollit en una primera instància serà un motor de corrent 
continu amb imant permanent de Johnson Electric model BP03030 modificat, amb un 
voltatge nominal de 19,1 V. Aquest motor ve equipat amb un encoder de quadratura 
(incremental) compacte de 1600 punts per revolució que és solidari a l’eix motor (veure 
Figura 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

En l’ann  que són 
bastant 
caracterí

 

Fig.  3.5. Imatge del motor Johnson Electric model BP03030 modificat amb encoder 
integrat. En la imatge també es mostra part del seu suport. 

ex G es mostren les característiques del model comercial del motor

similars a les del model modificat per a Hewlett-Packard. Les principals 
stiques del motor escollit (el modificat) són: 
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Constant de parell 
KT (Nmm/A) 

Constant F.E.M.       
Ke (mV/rad/s) 

Resistència 
dinàmica (Ω) 

Regulació del motor 
(min-1/Nmm) 

48,884 48,884 7,521 29,438 

 

Taula  3.2. Resum de les prestacions del motor escollit en diverses situacions. 

Taula  3.1. Resum de les característiques del motor escollit. 
 

En aquest voltatge nominal de 19,1 V, les prestacions més rellevants són: 
 

 Velocitat 
(min-1) 

Parell útil 
(Nmm) 

Intensitat 
(A) 

Potència 
(W) 

Rendiment 
(%) 

Sense 
càrrega 

3523  0,092   

A màxim 
rendiment 

2959 19,146 0,484  64,19 

A màxima 
potència 

1762 59,832 1,316 11,03  

 

 

Sabent que es pot fer treballar el motor per sobre d’aquests 19,1 V nominals (segons el 
fabricant fins a 24 V de forma no continuada), es pot suposar que aquest motor és adequat 
per al sistema a dissenyar. La comprovació d’aquestes estimacions es troba a l’annex B 
(apartat B.3.2). 

A partir d’aquí s’ha fixat aquest motor com a solució i s’ha dissenyat la transmissió en funció 
d’aquest i de les prestacions que cal satisfer. Al final del procés s’ha comprovat si satisfeia 
totes les especificacions. 
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3.2.3.2 Descripció de la transmissió d’engranatges 

Partint dels esforços màxims (cas més desfavorable) estimats en l’annex B (apartat B.3), es 
podrà decidir amb un senzill càlcul si cal una reducció de l’eix motor per tal de moure 
adequadament el sistema. El màxim parell resistent es dóna en l’inici del moviment quan, a 
més de la força de frec estàtica (major que la dinàmica), es té la màxima acceleració. Però 
la potència resistent màxima es donarà en la situació descrita en la Figura 3.4, on es té 
l’acceleració màxima i la força de frec dinàmica però a velocitat màxima. Suposant els 
esforços estimats (annex B) reduïts en la direcció del moviment del patí i en la situació més 
desfavorable (Fig. 3.4), es pot escriure que: 

sfricciómòbilslineal CFamF *)*( +=    (Eq.  3.6) 

amb: 
Flineal – Força resistent resultant en el sentit de moviment  
mmòbils – Massa de les parts mòbils 
a – acceleració del moviment 
Ffricció – Força de frec dinàmica oposada al moviment  
Cs – Coeficient de seguretat (o marge) per al disseny 

Obtenint com a resultat:  

NFlineal 9,14=      (Eq.  3.7) 

Com es pot veure a la Taula 3.2, la màxima potència la dóna el motor amb un parell de 
59,832 Nmm i una velocitat angular de 1762 min-1 (184,5 rad/s). Per a trobar el radi del 
tambor que transformi la velocitat de gir de l’eix motor en velocitat lineal només cal fer: 

ω
vr =       (Eq.  3.8) 

amb: 
r – Radi del tambor on s’enrotlla el cable 
v – Velocitat lineal de la part mòbil  
ω - Velocitat angular de l’eix tambor motor  

Amb velocitat màxima (500 mm/s) i velocitat angular nominal a màxima potència del motor 
(184,5 rad/s), s’obté: 

mr 0027,0=       (Eq.  3.9) 
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Tot i que amb aquest radi, el motor pogués donar el parell necessari, aquest radi és massa 
petit per enrotllar-hi un cable d’acer de secció suficient. Per tant, queda clar que es 
necessita una reducció en l’eix motor per satisfer els requeriments. 

Aquesta reducció s’ha decidit fer-la a través d’engranatges cilíndrics paral·lels degut al 
seu sincronisme i el poc volum que ocupen (en front a les corretges). També s’han triat 
degut a les avantatges que oferien cara a resoldre el problema del desplaçament lateral del 
cable a l’enrotllar-se (veure apartat 3.2.3.3). El materials escollits són principalment els 
plàstics (concretament el delrin) i el llautó, ja que són de baix cost, perquè és una parella 
de materials bona per al lliscament entre ells i perquè els esforços que han de transmetre 
són poc severs. També cal dir que les pressions superficials són baixes i que per tant la tria 
del material no és crítica. 

Pel que fa a la reducció i al nombre d’etapes, hi ha múltiples possibilitats. Avancem ja, que 
el tambor s’ha triat que tingui un diàmetre efectiu d’enrotllament de 25 mm com a base per 
calcular la resta dels paràmetres (veure apartat 3.2.3.3). Per poder fer que la reducció de la 
velocitat de gir a màxima potència de sortida del motor coincideixi amb la velocitat lineal 
màxima de les especificacions, cal que es compleixi: 

tambor
total

motor
tambortambormàxlineal r

i
rv **_

ω
ω ==    (Eq.  3.10) 

on: 
Vlineal màx – Velocitat lineal màxima de les especificacions  
ωtambor – Velocitat angular de l’eix tambor  
rtambor – Radi efectiu d’enrotllament del cable d’acer en l’eix tambor  
ωmotor – Velocitat angular de l’eix de sortida del motor  
itotal – Reducció de l’eix motor a l’eix tambor en una o més etapes 

Amb els valors de velocitat angular que el fabricant del motor dóna en el règim de màxima 
potència (1762 min-1, Taula 3.2), la velocitat màxima del patí segons les especificacions 
(500 mm/s) i amb el diàmetre adoptat pel tambor (25 mm), es pot calcular la reducció total 
teòrica entre l’eix motor i l’eix tambor necessària. Substituint a l’expressió (Eq. 3.10), s’obté: 

54,4=totali       (Eq.  3.11) 

Es pot comprovar si amb aquesta reducció el motor és capaç de donar el parell necessari. 
Es té que (sense considerar rendiments): 

totalmotortambortamborlineal irF ** Γ=Γ=    (Eq.  3.12) 

on: 
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Flineal – Força resistent resultant en el sentit de moviment 
rtambor – Radi efectiu d’enrotllament del cable d’acer en l’eix tambor 
Γtambor – Parell resistent a l’eix tambor  
Γmotor – Parell resistent a l’eix del motor  
itotal – Reducció de l’eix motor a l’eix tambor en una o més etapes 

Prenent el valor estimat de força de l’equació (Eq. 3.6.) i els valors ja coneguts, es pot 
calcular amb l’equació (Eq. 3.12) el valor del parell motor necessari: 

Nmmotor 0088,0=Γ      (Eq.  3.13) 

que és un valor molt inferior al parell que el motor pot donar en el punt de màxima potència 
que és de 0,059832 Nm (veure Taula 3.2). Tot i no haver considerat els rendiments, el 
motor serà capaç de donar la potència necessària en el cas més desfavorable i en les 
condicions estimades segons l’annex B (apartat B.3). En realitat el motor està 
sobredimensionat, però és una característica que respon a la intenció de realitzar a 
l’instrument de mesura futures ampliacions i modificacions sense haver de modificar el grup 
motriu. 

Aquesta reducció total teòrica es pot realitzar en una o més etapes. La solució més lògica 
seria en una etapa, però seguint la filosofia adoptada en un principi d’utilitzar els recursos ja 
existents en l’empresa el màxim possible, s’ha optat per fer la reducció en dues etapes 
(veure Fig. 3.10) degut a què es disposava del material per a fer reduccions menors. Les 
reduccions intermitges han estat: 

 733,1
15
26

1

2
1 ===

z
zi                                            (Eq.  3.14) 

6,2
20
52

3

4
2 ===

z
zi      (Eq.  3.15) 

            (Eq.  3.16) 507,4* 21 == iiitotal

amb: 
i1 – Reducció de l’eix motor a l’eix intermig 
i2 – Reducció de l’eix intermig a l’eix tambor  
itotal – Reducció real de l’eix motor a l’eix tambor en dos etapes 
z1 – Dents de l’engranatge solidari a l’eix motor (15 dents) 
z2 – Dents de l’engranatge solidari a l’eix intermig que engrana amb l’eix motor (26 dents) 
z3 – Dents de l’engranatge solidari a l’eix intermig que engrana amb l’eix tambor (20 dents) 
z4 – Nombre de dents de l’engranatge solidari a l’eix tambor que engrana amb l’eix intermig 
(52 dents) 
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Fig.  3.6. Imatge del motor amb les dues etapes d’engranatges. No es mostren els suports 
ni tampoc el tambor, que és solidari a z4 (roda dentada de color verd). 
s dentades s’han triat de catàleg a excepció de la z3 que ha calgut fabricar-la 
les seves dimensions. No s’ha considerat necessari fer cap càlcul relatiu a 
a i fatiga degut als reduïts esforços del sistema. S’ha triat pels engranatges un 
 0,8 mm. Degut al reduït nombre de dents del pinyó z1 (solidari a l’eix motor), 
granatge té un desplaçament x1 de 2,4125 mm mentre que la resta no en tenen 
m). Per als càlculs dinàmics s’han considerat rendiments del 95% en les 

ions d’engranatges. Per conèixer més en detall les característiques dels diferents 
es, consultar l’annex A. 

estes rodes dentades la relació de reducció calculada en l’expressió (Eq. 3.11) té 
ció del 0,7 %, que és prou petita per donar-la per vàlida. Considerant els valors 
anteriorment, la reducció entre l’eix motor i el moviment rectilini de la part mòbil 

153,360
*
* −

− ==== m
r
i

r
i

v
i

tambor

total

motortambor

totalmotor

patí

motor
patímotor ω

ωω
   (Eq.  3.17) 
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3.2.3.3 Descripció del tambor 

Com s’ha comentat amb anterioritat, s’ha optat per a l’ús de cable d’acer com a transmissió 
del moviment lineal a la part mòbil. La manera de treballar amb el cable és la d’enrotllar-lo 
en una “politja” o tambor que el guiï. 

Aquest tambor serà solidari a l’eix de la segona etapa de l’engranatge (anomenat 
anteriorment eix tambor) i possibilitarà que el cable s’enrotlli en ell. Per a facilitar aquest 
enrotllament el tambor s’ha dissenyat  amb una regata helicoïdal per a guiar el cable tensat 
i que no es produeixin errors en l’enrotllament.  

És clar que per poder tenir una major transmissió de potència sense lliscaments entre el 
tambor i el cable (en el nostre cas) caldrà o bé augmentar les tensions (pretensar el cable) 
o bé augmentar l’angle abraçat. Mirant l’expressió (Eq. 3.18) es veu que un increment de 
l’angle abraçat produirà un creixement exponencial de la força disponible mentre que 
l’increment de la tensió el farà lineal. A més, si s’augmentessin les tensions, pot ser que 
calgués sobredimensionar el sistema degut als majors esforços, tant pel que fa a diàmetre 
de fil com pel que es refereix a un tensor major.  

)*exp(
1

2 µθ≤
T
T     (Eq. 3.18) 

on: 
T2 – Tensió de la branca traccionada en el sentit del moviment (o motora)  
T1 – Tensió de la branca traccionada en contra del moviment (o receptora)  
θ – Angle abraçat per la corretja, cable o similar 
µ – Coeficient de frec estàtic (o d’adherència) entre els materials en contacte 

Es vol assegurar un cert sincronisme, cosa que implica la no aparició de lliscaments que 
provoquin un error en les lectures dels sensors i encoders. Aquest sincronisme es podrà 
aconseguir amb un disseny que conjugui amb encert una bona tensió del cable amb un 
parell transmissible adequat (aconseguit amb el càlcul d’un mínim nombre de voltes que 
asseguri aquest no lliscament). Pensant en com és la solució general adoptada (Fig. 3.1), 
es veu que en principi el cable passa per dues politges, una conductora on s’enrosca (que 
s’anomena tambor) i una conduïda (que s’anomena politja). El tambor (politja conductora) 
és la crítica, ja que és la que transmet la potència i la que està en la cadena de transmissió 
fins a l’encoder. Per tant, és aquesta on  cal assegurar un no lliscament.  

Per altra banda, el cable que s’utilitzarà serà obert per a facilitar el muntatge. S’ha decidit 
fixar els extrems del cable als laterals del tambor fent el cable presoner d’uns cargols 
roscats al tambor (veure Figura 3.7). La idea és tenir dos zones d’enrotllament guiades amb 
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els seus respectius extrems fixats als laterals del tambor. D’aquesta manera el gir en un 
sentit del tambor fa que al mateix temps un grup s’enrotlli el mateix que l’altre es desenrotlli, 
mantenint la posició relativa d’entrada i sortida del cable invariable. A més s’ha dissenyat de 
manera que aquesta posició relativa només sigui de mitja volta (veure Figura 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a solucion  cable respecte 
un punt fix de
amb un pas id
tambor giri so
cargolada. D’a
quedarà fixada
tambor - engra
necessita, s’ha
s’ha dit és el m

El diàmetre de
resta de paràm
d’enrotllament

 

ar el problema del desplaçament lateral de les branques del

Fig.  3.7. Detall de la fixació del cable al grup tambor - roda dentada z4. 
 l’eix tambor, s’ha decidit fer que l’eix del tambor sigui un eix roscat fix, 
èntic al pas de la regata helicoïdal. Com és lògic s’ha d’aconseguir que el 

lidari a la roda dentada z4, cosa que s’ha aconseguit gràcies a una unió 
questa manera, al girar el tambor, l’eix i la posició d’entrada i sortida de cable 
 i no es desplaçarà lateralment. El que es mourà lateralment serà el grup 
natge (z4) com mostra la Figura 3.8. Pensant en el diàmetre de cable que es 
 decidit que la rosca de l’eix sigui una M8 (amb pas de 1,25 mm), que com 
ateix pas amb el que s’ha dissenyat la regata helicoïdal on s’enrotlla el cable. 

l tambor s’ha fixat a priori en 25 mm per a partir d’aquest valor calcular la 
etres de la transmissió. Aquests 25 mm es corresponen al diàmetre efectiu 

, és a dir al diàmetre que marquen les generatrius del cable. 



Instrument per a mesurar coeficients de frec paper - paper  Pàgina 43 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  3.8. Esquema de l’enrotllament del cable d’acer al tambor enroscat sobre un eix roscat fix. 

El tambor és el que es desplaça lateralment.  

Pel que fa a l’ample, aquest depèn de dos factors: el nombre de voltes necessàries per a 
augmentar el frec (i per tant el parell transmissible) i el nombre de voltes necessàries per a 
realitzar el recorregut del patí en la mostra de paper de major longitud. Pel que fa al segon 
factor, el recorregut màxim serà de 530 mm aproximadament (veure apartat 2.2.1) i amb 
això es té: 

voltes
m

m
diàmetre

màximaDistànciaNdistància 75,6
025,0*

53,0
*

_
===

ππ
  (Eq.  3.19) 

Per al càlcul del nombre de voltes mínimes per assegurar el no lliscament del cable, o en el 
cas a estudiar, per fer que la força que rep la unió cable - tambor sigui prou baixa, cal tenir 
en compte la força màxima que exercirà la part mòbil (patí – transductor - corredora) i la 
força de tensat previ que se li doni al sistema. Aquests càlculs s’han realitzat en una fase 
posterior del projecte ja amb valors de disseny (no estimacions) i estan recollits en l’annex 
B (apartat B.5). Els resultats d’aquests càlculs han portat ha decidir que el nombre de voltes 
totals entre els dos grups (el que s’enrotlla i el que es desenrotlla) sigui de 15 voltes 
aproximadament. Per tant, considerant el pas de la regata helicoïdal i les voltes desitjades, 
s’obté el valor de l’amplada de la zona d’enrotllament del tambor. Arrodonint-la, surt una 
amplada d’uns 20 mm. Per veure una informació més detallada del tambor, amb altres 
alternatives i tots els càlculs relacionats, consultar l’annex B. 
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3.2.3.4 Descripció de

El cable és l’element que tran
patí. Com s’ha comentat el ca
cable també estarà fixat a la c
cargol (veure apartat 3.3.4.3).

Degut a què els esforços que
diàmetre i el trenat del cable d
dit d’una altra manera, pensa
carregat. Seguint amb les d
l’opció d’un cable d’acer in
fabricant CarlStahl. Aquest ca
longitud, que s’ha considerat
l’ordre de les dècimes de mil·
G per descripció detallada i l
cable). 

 

 

Fig.  3.9. Imatge del grup motriu. 
l cable 

smet la potència del tambor al grup corredora - transductor - 
ble és obert i els seus extrems estan fixats al grup tambor. El 
orredora fent-lo presoner de dos tapes cargolades a ella i un 

 

 pateix no són gaire importants (desenes de N), l’elecció del 
’acer es faran pensant en la rigidesa longitudinal del cable, o 
nt en minimitzar les deformacions elàstiques d’aquest al ser 
ades estimades en l’annex B (apartat B.3), s’ha considerat 
oxidable d’1 mm de diàmetre trenat amb 7x19 fils del 
ble té una rigidesa longitudinal d’uns 40 N/mm per 1 m de 

 suficient, ja que les deformacions a plena càrrega són de 
límetre en longituds superiors al mig metre (consultar l’annex 
’annex B apartats B.4 i B.5 per a càlculs relacionats amb el 
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3.2.3.5 Descripció del tensor 

Per al bon funcionament de la transmissió per cable, cal que aquesta disposi d’un sistema 
de tensat adequat. Dins de les diferents solucions per al tensat, s’ha pensat en fer un dels 
dos eixos fix i l’altre que actuï com a tensor. Això és així degut a què és una solució vàlida 
per a les dimensions que es tenen i que permet un fàcil muntatge i desmuntatge. Per 
facilitar el disseny del grup motor, s’ha considerat oportú triar com a eix fix l’eix tambor i 
com a eix ‘tensor’ l’eix de la politja boja. 

Constructivament, el grup tensor constarà d’una part fixada a la base de l’aparell de mesura 
i d’una part amb un grau de llibertat (veure Figura 3.10). El principi serà el d’una molla 
helicoïdal (degudament dimensionada) treballant a compressió entre la part fixa i la part 
giratòria que és on va muntada la politja boja. Aquesta molla queda guiada per un cargol fix 
al suport. Com es veu el disseny s’ha realitzat pensant en un fàcil muntatge i desmuntatge 
del tensor. 

 

 

 
Braç del tensor 

 

 

 

Politja boja 

Suport 

 
 

 
Molla 

 

Cable 

 

 

 

Fig.  3.10. Vistes del tensor. En una d’elles es veu les parts principals i en l’altra el perfil amb el 
moviment permès. 

 

 

La condició decisiva per trobar el valor de la tensió inicial o pretensió (Fo) la trobem en 
l’escenari representat en la Figura 3.11. Es pot dir que per tal de no perdre el sincronisme 
cal que les forces dels punts T1, T2 i T3 siguin sempre majors que zero, o el que és el 
mateix, cal que el cable sempre treballi a tracció. 
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Fig.  3.11. Esquema de la situació per assegurar el sincronisme. La corredora està desaccelerant-
se lliurement. Els punts indicats T1, T2 i T3 són punts amb diferent grau de càrrega. 

 

 

En aquest escenari (Fig. 3.11) es té que: 

2
1 oFT =      (Eq.  3.20) 

2
2 oFT =      (Eq.  3.21) 

fricció
o FamFT +−= *

2
3     (Eq.  3.22) 

amb m la massa de la part mòbil i a l’acceleració lliure. Per tal de mantenir el sincronisme 
entre el moviment de la corredora i el del tambor cal que T3 sigui major que zero, per tal 
d’evitar que el cable es destensi i l’avanç de la corredora no es correspongui amb el gir del 
tambor. Imposant aquesta condició a l’equació (Eq. 3.22), es pot escriure: 

)*(*2 friccióo FamF −>     (Eq.  3.23) 

Si prenem l’expressió entre parèntesi amb un valor de pitjor cas possible (amb un factor de 
seguretat) es trobarà la pretensió mínima que caldrà tenir per a un bon funcionament. Amb 
les dades que es tenen del disseny final s’ha decidit que la força de pretensat sigui: 

NFo 40≅      (Eq.  3.24) 

Els càlculs d’aquest valor estan recollits a l’annex B (apartat B.4). 

Mirant l’expressió (Eq. 3.23), es podria arribar a la conclusió que es podria donar un 
pretensat de valor elevat, quant més gran millor (sense excedir la resistència del cable). 
Això no és cert, ja que com es veu en l’annex B (apartat B.5), a major pretensió, el 
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rendiment de la transmissió del tambor baixa proporcionalment. Per a un dimensionat 
òptim, cal ajustar la pretensió al menor valor que compleixi l’expressió (Eq. 3.23). 
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3.3 Part mòbil 

Les diferents solucions constructives per a la part mòbil estan íntimament lligades a les 
decisions preses en els apartats 3.1 i 3.2 (i els respectius subapartats). Cal dir que la presa 
de decisions no es correspon amb l’estructura amb la que s’està explicant l’apartat 3, sinó 
que les decisions s’han anat prenent considerant tots els aspectes alhora. S’ha començat 
explicant el grup motriu per una qüestió d’intentar donar una explicació fàcil de seguir per 
una persona aliena al procés de disseny. 

Partint de l’esquema general, es veu que la part mòbil constarà a grans trets de tres parts 
principals: la corredora, el transductor de força i el patí. Aquests tres elements han 
d’estar units en sèrie, doncs precisament la força a mesurar és la que la corredora 
transmeti al patí a través del transductor. 

 

3.3.1 Patí 

El disseny del patí està condicionat fortament al fet que es vol complir amb la metodologia 
descrita en el mètode TAPPI T-549 om-1 [Ref. 1] pel que fa al disseny dels components. 
Com ja s’ha avançat en l’apartat 2.1.6, el patí cal que es basi en un bloc de metall de 63,5 
x 63,5 mm de base amb un pes de 200 ± 5 g, amb la base recoberta de goma de 1,5 a 3 
mm de gruix. Per a millorar la subjecció de les mostres caldria dotar-lo d’algun sistema de 
fixació de paper, però això és opcional. 

S’ha decidit complir amb totes les especificacions TAPPI, incloent-hi un sistema de 
fixació de la mostra per a garantir que aquesta no es mogui. S’ha optat d’utilitzar alumini 
com a material per al bloc degut a la seva menor densitat, que permetrà una major 
superfície per poder fixar el sistema de subjecció de la mostra. També es col·locarà una 
goma de 3 mm de gruix per reforçar aquesta subjecció. 

Un altre aspecte a tenir en compte es la unió que hi haurà entre el patí i el transductor de 
força. Tot i que la discussió del disseny de la unió es tractarà en l’apartat 3.3.4, si que es 
poden definir algunes característiques principals que afectaran el disseny del patí. En el 
sistema dissenyat el transductor treballa a tracció i per tant arrossega al patí. El fet 
d’arrossegar el patí, fa que la col·locació de la unió entre patí i el transductor tingui una 
zona òptima de col·locació. Per a un disseny òptim (Fig. 3.12), cal que el punt del patí on 
s’aplica la força tractora estigui alineat amb el centre d’inèrcia pel que fa a l’ample del patí 
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(per evitar moments en l’eix vertical) i que estigui el més baix possible (per disminuir el 
moment que apareix entre la força de frec i la de tracció). 
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Fig.  3.12. Esquema de la zona òptima per a l’aplicació de la força tractora sobre el patí.  

lògic, a la pràctica aquest punt òptim no es podrà assolir degut a limi

però si que es pot dissenyar en conseqüència per tenir un punt d’aplicació de la 
illor possible. 

 de fixació de la mostra de paper 

a al sistema de subjecció de les mostres, dins de les múltiples opcions que hi 
 optat per un sistema de pinces que pressionen els extrems de la mostra per 

el davant i del darrera del patí (en base a la direcció del moviment). Aquesta 
’aconsegueix mitjançant una molla helicoïdal a compressió entre la pinça i el patí. 
artat la opció de subjectar els extrems ‘laterals’ de la mostra (segons la direcció 
ent) per tal d’evitar l’efecte cantell en la superfície d’avanç que podria afectar el 

es mesures. Aquesta solució possibilita un disseny senzill del patí, així com una 
pulació de les mostres a l’hora de carregar-les i descarregar-les. 

eny més al detall d’aquestes pinces que fixaran la mostra al patí, s’han estudiat 
nts configuracions que hi podien haver. La major limitació que es tenia a l’hora del 
rovenia de les reduïdes dimensions que es disposa per a la seva col·locació, ja 
rteix d’un bloc d’alumini de dimensions 63,5 x 63,5 x 16 mm (que té una massa 
 g aproximadament). A més cal tenir en compte que a aquest bloc caldrà realitzar-
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li algun rebaix considerant l’addició de pes que comportarà el sistema de fixació de la 
mostra i la goma de 3 mm.  

S’ha optat per col·locar la base de les pinces (part fixa) a la cara superior del patí, que és 
on es té una major disponibilitat d’espai. En aquesta mateixa línia, s’ha decidit que la zona 
d’aplicació de la força per part de l’usuari per alliberar el paper estigui en la part superior del 
patí, possibilitant un disseny més ergonòmic i per tant, una manipulació molt més senzilla. 

S’ha optat per que la zona de subjecció (zona de pressió entre la pinça i el patí) estigui 
situada en les cares frontal i posterior del patí (en el sentit del moviment) obtenint així un 
angle de corbatura de noranta graus. Però això planteja un conflicte, ja que aquesta zona 
de pressió de les pinces coincideix amb la zona òptima d’aplicació de la força tractora. Com 
que aquesta zona d’aplicació no és possible canviar-la, s’ha decidit que en la part frontal del 
patí (en la direcció del moviment) la subjecció de la mostra es faci en dos zones simètriques 
més properes als laterals, deixant lliure la part central (Fig. 3.13). 
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Fig.  3.13. Esquema de les zones de fixació i la d’aplicació de la força tractora sobre el patí.  

ostra de paper se li haurà de realitzar un petit rebaix per tal de permetre el p

ntre el patí i el transductor. Això és un inconvenient, però s’ha considerat prioritària la 
ntre aquests elements a la facilitat d’obtenció de les mostres. 

e fa al dimensionat i recorregut útil de les pinces, s’ha enfocat el tema des de dos 
s diferents: per una banda que la geometria de les pinces permeti una bona 
ció i per l’altre, que l’operació que ha de fer l’usuari sigui fàcil, còmode, ràpida i 
. Després d’analitzar diferents configuracions, s’ha optat per la geometria de la 
 3.14. 
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Fig.  3.14. Esquema de les posicions màximes d’una pinça de fixació. No es mostra el suport de la pinça ni 

els cargols que els fixen. Les dimensions i aspecte de la molla són només indicatius.   

La pinça està feta amb xapa doblegada d’acer d’1 mm de gruix, i s’articula al voltant del seu 
eix, format per un conjunt cargol – femella - contrafemella. L’eix de gir de la pinça (un cargol 
M4 roscat als extrems) s’ha elevat per tal de maximitzar la separació efectiva entre la pinça 
i el paper subjectat en les maniobres de càrrega i descàrrega. 

També s’ha dissenyat per tal que la zona on l’usuari aplica la força sigui d’una mida 
adequada (l’amplada del dit polze) i que el valor d’aquesta força (determinada en part per la 
molla a compressió) sigui suficientment baixa per tal que tothom ho pugui utilitzar i 
suficientment alt per tal que la subjecció sigui l’adient. 

Pel que fa als càlculs referents al dimensionat i recorregut de les pinces, veure l’annex B 
(apartat B.10). També dir que els càlculs i el dimensionat de les molles també es pot trobar 
a l’annex anteriorment esmentat. 

Així el patí prendrà una forma similar a la representada en la Figura 3.15. 
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Fig.  3.15. Imatge del disseny del patí amb les seves principals parts. No es representen 
les unions cargolades (entre elles els eixos de les pinces) ni l’element d’unió 
amb el transductor de força. 
Transductor de força 

e respecta al transductor de força s’ha optat des del principi per l’opció de comprar-
 el mercat es troben molts tipus de transductors que s’adeqüen a la necessitat del 
te i es troben dins d’un rang important de prestacions i de cost. No es vol cap tipus de 
òmetre electrònic o similar, tant per espai com per pes, i a més no es requereix de 
ena de display integrat ja que l’objectiu marcat és el del tractament informàtic de les 
 (veure apartat 2.1.5). Tampoc es considera apropiat un dinamòmetre de molla, ja 
s vol una gestió informàtica de les dades a més que es tracta d’aparells amb una 
rigidesa. Per tot això, i degut a què els esforços a mesurar són de tracció, s’ha 
erat com a millor opció la compra d’una cèl·lula de càrrega que treballi en aquestes 
ions 
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No es pretén en aquest apartat donar un extens llistat de les diferents famílies i morfologies 
de les cèl·lules de càrrega que es troben al mercat. De cèl·lules de càrrega que puguin 
treballar a tracció n’hi ha de molts tipus. Però el rang dels esforços a mesurar (desenes de 
N) fa que el ventall de possibilitats disminueixi ja que la majoria de cèl·lules de càrrega que 
hi ha al mercat estan destinades a unes aplicacions de l’ordre dels kg o inclús de les tones 
mètriques. El que es busca, es pot trobar a les famílies de sensors anomenats 
microsensors per la majoria de cases comercials (Fig. 3.16). A més, pensant en el projecte 
concret, el transductor anirà muntat a la corredora i formant part de la part mòbil; per tant, 
interessarà un transductor que tingui quanta menor massa millor (per qüestions d’inèrcia) i 
quant menys volum millor (per qüestions de disponibilitat d’espai). 
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Fig.  3.16. Alguns exemples de cèl·lules de càrrega per a petits esforços. A l’esquerra es veuen dos 
sensors, un que treballa a compressió i l’altre a tracció, de la casa Entran; al centre, una 
cèl·lula de càrrega amb pont de Wheatstone de la casa Tedea; i a la dreta, una cèl·lula de 
càrrega en forma de biga en S (S-beam) de la casa Futek. 

mb les dades que ja es disposen del patí, amb una massa de 200 g aproximadame

ot calcular quina serà la càrrega màxima que suportarà la cèl·lula de càrrega. 
’experiència acumulada pel projectista en la mesura de coeficients de frec entre papers fa 
ue es consideri com a pitjor cas de coeficient d’adherència un valor aproximat d’1. Aquest 
alor es molt superior als valors més usuals compresos en el rang de 0,3 a 0,6. Però en 
ondicions de humitat i temperatura elevades es pot arribar a la unitat en alguns dels 
apers anomenats fotogràfics. Considerant que l’acceleració serà constant (apartat 2.2.2), 
l màxim requeriment es donarà quan el patí està sent accelerat amb un coeficient de frec 
lt, segurament estàtic, en l’inici del moviment. És a dir: 

caspitjorpatípatícàrregamàx gmamF __ *** µ+=    (Eq.  3.25) 

mb: 
màx càrrega – Màxim valor de càrrega que rebrà la cèl·lula de càrrega 
patí – Massa del patí  

 – Valor de l’acceleració del patí  
 – Acceleració de la gravetat  

pitjor cas – Coeficient de frec entre les mostres de major valor possible (pitjor cas) 
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Com que encara no s’ha fixat un valor per a l’acceleració (que com ja s’ha dit serà 
constant), s’ha calculat a partir de l’equació (Eq. 3.25) la següent taula resum amb els 
valors anteriorment comentats (Taula 3.3). (Massa patí = 200 g, g = 9,81 m/s2, µ = 1) 
 

a (m/s2) 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 

Fmàx càrrega (N) 1,98 2 2,06 2,16 2,36 2,96 3,96 5,96 

 

 

Considerant  mm/s com a 
màxim), no és necessària una acceleració molt gran ja que el temps i distància que 
s’estalvia no és tan important. En tot cas el que queda clar és que la capacitat de la cèl·lula 
de càrrega haurà d’estar rondant els 10 N o superant-los per poder tenir un cert marge en 
el rang de mesures. Un factor també a tenir en compte serà el valor de sobrecàrrega 
màxima que pugui suportar el transductor per tal de no causar-li danys. 

Mirant els models que ofereix el mercat dins de les característiques comentades 
anteriorment (mesura de força a tracció, capacitat igual o superior als 10 N, robustesa, poc 
pes i dimensions reduïdes), s’escull una cèl·lula de càrrega de la companyia Futek Inc. 
model S-Beam Jr. Load Cell de 22,2 Newtons de capacitat de càrrega (Taula 3.4 i Fig. 
3.17). L’altra opció més interessant era una cèl·lula molt similar però amb una capacitat de 
8,9 N. Per l’ús de disseny de la màquina seria suficient, però s’ha preferit triar-ne una de 
més capacitat cara a futurs usos de l’instrument de mesura que no siguin els recollits per 
aquest projecte.  
 
Tipus Biga en S (S-beam)    

Material Alumini  Sortida 2 mV/V nom. 
Tipus sensor Pont de Wheatstone  Excitació (DC) 10 V màxim 
Esforços Tracció - compressió  Resistència pont 350 Ω 
Capacitat 22,2 N  Dimensions 17,3x16,5x4,7 mm 
Sobrecàrrega màx 220 N aprox.  Massa 9 g 
Rigidesa a tracció 170 N/mm aprox.  Fixació Rosca M3 

 

 

 

Taula  3.4. Resum de les principals característiques de la cèl·lula de càrrega de la companyia Futek 
Inc. model S-Beam Jr. Load Cell de 22,2 N. 
Taula  3.3. Resum de les càrregues màximes en funció de les acceleracions. 

 el recorregut i les velocitats desitjades (530 mm efectius i 500
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A destacar el valor de sobrecàrrega màxima (10 cops major que la capacitat nominal), la 
seva rigidesa a tracció (prop dels 170 N/mm), les seves reduïdes dimensions (17,3 x 16,5 x 
4,7 mm) i el seu pes (9 g). Amb aquestes prestacions, es pot dir que tot i haver opcions 
més econòmiques, aquesta és una cèl·lula de càrrega ideal per aquesta aplicació. A més, 
aquest és segurament el component més important per tal detenir un instrument de mesura 
precís, fiable i segur. 
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Fig.  3.17. Aspecte de la cèl·lula de càrrega de la companyia Futek 
Inc. model S-Beam Jr. Load Cell de 22,2 N. 

ure a la Figura 3.17, la fixació de la cèl·lula de càrre

ades M3 que permetran un disseny senzill, fiable i robust de les unions entre 
í i la corredora. 

dora 

ent que forma la part mòbil és la corredora. La corredora és l’encarregada 
la potència, alhora que guiar el moviment que ha de realitzar el grup cèl·lula 
tí per sobre de la base horitzontal. Per fer-ho, la corredora està fixada en un 
 de manera que així transmeti la potència rebuda del tambor. Això es pot 
nt en la ja mostrada figura 3.2. A continuació es citaran algunes de les 
 que ha de complir la corredora. 

a de guiar el moviment. Ha de ser un moviment rectilini per sobre de la 
l. Tot i que el cable té una direcció paral·lela a la direcció del moviment, la 

assegurar que no hagi cap desviació lateral de la força tractora degut a 
. Això cal que ho aconsegueixi de manera que no hagi contacte entre ella i la 
(fixada a la base). Per tant, i considerant les dimensions del conjunt, queda 
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descartat que la corredora es sostingui sobre la base utilitzant algun tipus de sistema de 
rodament o similar. Aquest factor determinarà decisivament el disseny tant de la corredora, 
com l’elecció del sistema de guiatge o la col·locació d’aquest sistema. 

La corredora també ha de proporcionar un bon sistema de fixació de la cèl·lula de 
càrrega. Aquesta fixació es tractarà en l’apartat 3.4. I si s’escau, hauria de poder donar 
protecció a la cèl·lula de càrrega degut a que és l’element més dèbil del conjunt a l’hora 
de suportar impactes. 

 

3.3.3.1 Situació del sistema de guiatge 

Pel que fa a la col·locació d’aquest sistema de guiatge, les alternatives més clares són la 
col·locació lateral i la superior (veure annex B apartat B.6). 

Per tal d’aconseguir un disseny que faciliti la manipulació de les mostres de paper, s’ha 
optat per l’opció de la col·locació lateral del sistema de guiatge. Es dissenyarà intentant 
reduir al màxim els moment que apareixen a la guia degut al pes de la corredora i a la força 
de tracció sobre el patí. 

 

3.3.3.2 Tipologia del sistema de guiatge 

Pel que fa al tipus de sistema de guiatge, es tenen diverses solucions constructives. 
Resumint les alternatives que s’han considerat més interessants, es tenen dues 
principalment. L’una és el guiatge a través d’un eix cilíndric fix i l’altra és a través d’una guia 
plana feta d’extrusió d’alumini (Fig. 3.18). L’opció de l’eix cilíndric té com a avantatges la 
possibilitat de minimitzar l’efecte del moment que apareixerà degut al pes de la corredora 
mitjançant contrapesos o bé un topall. Com a inconvenient, cal dir que caldrà invertir-hi més 
hores de disseny, tot i que la contrapartida serà que es pot fer un disseny més adaptat a les 
necessitats del projecte. 
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Fig.  3.18. Imatges d’una guia de lliscament lineal de la casa Igus. 
  
omprar una guia plana traurà temps de la fase de disseny, ja que s’adquireix 
om la corredora i, a més, són força econòmiques. Però degut a les necessitats 

tudiar, caldrà afegir-li una peça intermitja que uneixi la corredora comercial a la 
àrrega que podria fer que la massa del conjunt fos excessiva. A més, no es 
olar certs paràmetres de disseny com ara la longitud entre els punts de 
la corredora amb la guia cara a reduir les forces que apareixen sobre aquesta 
ment. Aquestes reaccions, si bé és poc provable que provoquin l’autoretenció 
si que poden fer disminuir considerablement el rendiment degut a l’augment de 
 fricció en la guia. 

s raons, s’ha decidit utilitzar un sistema de guiatge basat en un eix cilíndric 
El principi de disseny és que la corredora (que a partir d’ara se l’anomenarà 
i impulsada pel cable (a la que està lligada) per sobre de l’eix fix per mitjà d’uns 
ndrics, i impulsant al grup cèl·lula de càrrega – patí (que li és solidari). Per 
l gir segons l’eix fix (direcció del moviment), es disposarà d’una guia posterior 
 de topall i assegurarà que el carro no pateixi oscil·lacions verticals en la zona 
 de càrrega. 

ngitud del recorregut, i per tant, de l’eix, no es viable la opció d’un eix cilíndric 
trems, ja que l’eix tindria una rigidesa lateral (radial) molt baixa que provocaria 
s importants degut al pes propi i del grup del carro. S’ha optat per un eix 
at en diversos punts, cosa que millora enormement la seva rigidesa però que té 
üències evidents: la rectitud de l’eix es pot veure afectada per la rectitud del 

 clavat i els coixinets que el munten hauran de ser oberts. 
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Fig.  3.19. Esquema del sistema de guiatge per eix cilíndric fix. Vista frontal i 
lateral (segons moviment). 
e es pot trobar en el mercat pel que fa a eixos i coixinets, s’ha optat per 
conjunt d’un mateix fabricant. Pel que fa l’eix, s’ha triat un eix massís d’acer 
e diàmetre i una longitud de 675 mm amb suport inferior d’alumini de la 
ue disposa d’una unió cargolada M4 cada 75 mm (Fig. 3.20 i per a més detall 
 G). 

Fig.  3.20. Imatge de l’ eix massís d’acer de 12 mm de diàmetre 
amb suport inferior d’alumini de la casa Igus.   
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Com s’ha comentat amb anterioritat, l’eix és el que determina que els coixinets hagin de ser 
coixinets oberts. Dins del ventall de coixinets oberts que hi ha, s’ha discutit entre dos tipus 
principalment: els coixinets autolubricats de bronze sinteritzat i coixinets de plàstic. En 
ambdós casos l’actuació d’aquestes famílies de coixinets sobre l’eix escollit és excel·lent. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.21. Imatges de coixinets oberts de plàstic (delrin) de la companyia Igus. A l’esquerra es mostra el 
model convencional, mentre que al centre es mostra el model amb autoalineament. Aquests 
coixinets poden treballar en condicions de brutícia extremes (dreta). 

Considerant les seves prestacions (veure annex B apartat B.8), s’ha optat pels coixinets de 
plàstic (delrin). Més concretament, es muntaran en el carro dos coixinets de lliscament 
lineal amb autoalineament de la casa Igus de 12 mm de diàmetre interior (veure els 
detalls a l’annex G). S’ha triat perquè compleix amb tots els requeriments del cas a 
estudiar. Aquest coixinet ens proporciona un coeficient de fricció amb l’acer de 0.06÷0.18. 

 

3.3.3.3 Disseny de carro (corredora)  

Una vegada decidit l’esquema general i el sistema de guiatge a utilitzar, cal dissenyar el 
carro i la disposició general del sistema. Per a decidir la geometria del conjunt, s’ha realitzat 
un procés iteratiu basat en estudiar el diagrama de forces del carro. S’ha partit d’unes 
dimensions a sentiment del projectista i considerant els esforços estimats, per mitjà d’un full 
de càlcul s’han anat fent iteracions fins aconseguir un disseny robust. 

Algunes de les directrius del disseny que s’han seguit són:  

- Elevar l’eix respecte la base per tal de donar espai a la unió amb el cable 

- Apropar al màxim la cèl·lula de càrrega a la base (reduir la seva alçada) 

- Minimitzar la força normal de la guia – topall per tal de reduir la fricció en aquest 
punt  
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- Augmentar la distància entre els coixinets per tal de minimitzar les reaccions 
radials en els coixinets (i per tant reduir la força de fricció i la pressió superficial 
d’aquests). 

- Alinear al màxim en el pla horitzontal la força tractora del cable amb la força 
resistent del patí per tal de minimitzar les reaccions radials horitzontals en els 
coixinets (i per tant reduir la força de fricció i la pressió superficial d’aquests). 

- Alinear al màxim en el pla frontal del patí la força tractora del cable amb la força 
resistent del patí per tal de minimitzar les reaccions radials verticals en els 
coixinets (i per tant reduir la força de fricció i la pressió superficial d’aquests) 

- Fer que el patí estigui el més a prop possible de l’eix per tal de reduir el moment 
provocat per les forces resistents d’aquest 

Amb totes aquestes consideracions s’ha adoptat un disseny final. La figura 3.22 mostra 
l’aspecte final del carro indicant les unions que té. Hi ha molts detalls en el disseny que 
encara no s’han comentat, però que s’explicaran més endavant. Per a més informació 
sobre el procés de disseny del carro, consultar l’annex B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  3.22. Vistes del disseny final del carro. 

 



Instrument per a mesurar coeficients de frec paper - paper  Pàgina 61 

3.3.4 Unions de la part mòbil 

 

3.3.4.1 Unió entre el patí i la cèl·lula de càrrega 

La unió entre el patí i la cèl·lula de càrrega ve molt determinada per la morfologia de la 
cèl·lula de càrrega escollida. En aquest cas, la cèl·lula treballa a tracció i porta dos forats 
roscats M3 en cada un dels seus extrems. Per tant, el disseny s’haurà de fer pensant que 
les unions de la cèl·lula de càrrega seran unions roscades. 

En el disseny de la unió cal tenir en compte diversos factors. Per una banda, aquesta unió 
ha de permetre els esforços de tracció (en el sentit del moviment de les mesures). També 
cal que aquesta unió sigui  suficientment rígida en aquesta direcció per tal d’evitar al màxim 
deformacions elàstiques o oscil·lacions que poguessin pertorbar les mesures. Cal també 
que aquesta unió sigui fàcilment desmuntable, ja que el patí s’haurà de poder extraure i 
manipular fàcilment per tal de col·locar les mostres de paper. 

Una altra de les consideracions més importants a l’hora de definir la unió és la de decidir els 
graus de llibertat que es restringiran. Evidentment, el desplaçament en el sentit del 
moviment és el principal grau a eliminar. Pel que fa als altres graus de llibertat (els tres girs 
i les dues translacions) cal justificar si es restringeixen o no. En un principi es permetrà el 
gir en les tres direccions principals (eix longitudinal i transversal del patí i eix vertical) per tal 
que el moviment sigui de tracció pura i l’enllaç no hagi de suportar moments. Aquests graus 
de llibertat no seran purs, és a dir, es poden reduir a petits girs en la posició central rebent 
un petit moment d’enllaç. En tot cas no seran moviments totalment bloquejats pel disseny. 

Els desplaçaments segons l’eix vertical i el transversal seran lliures per tal que la lectura de 
cèl·lula de càrrega no es vegi afectada per l’enllaç. Per permetre l’operació d’extracció del 
patí per a procedir a la càrrega i descàrrega de mostres, s’habilitarà un mecanisme en la 
unió de fàcil i ràpid ús. 

Ajuntant totes aquestes necessitats s’ha considerat que la unió més adient al cas és la 
d’una unió com la que mostra la Figura 3.23. Es podria definir com una unió entre dos 
ròtules disposades a 90 graus. 
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Fig.  3.23. Vistes del disseny de la unió entre el patí i la cèl·lula de càrrega. 
er una unió per mitjà de dues ròtules esfèriques per tal de tenir una unió sense 
lula de càrrega només rep l’esforç de tracció (la resta d’esforços són residuals i 
ricció). Les articulacions esfèriques escollides (veure Fig. 3.24) proporcionen un 
e 30 graus segons els eixos del pla del cos principal i permeten la translació 
normal. S’han escollit ròtules amb rosques (mascles) M3 de la casa Igus 
 a la cèl·lula de càrrega i al patí, i que tenen uns forats passants (pels eixos) de 
metre (veure annex G). Per tal d’evitar afluixaments o jocs de les respectives 
s ròtules (al patí i a la cèl·lula de càrrega), aquestes aniran roscades amb una 
a. 
Fig.  3.24. Imatge de la família de caps articulats igubal® de la casa Igus. 
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Per evitar els jocs en els eixos passants de les ròtules, s’utilitzaran cargols M3 com a 
passadors que carregaran contra les cares exteriors de les ròtules. Amb aquesta càrrega 
feta per unions cargolades (units pel frec en les cares exteriors de les ròtules, no clavades) 
es pot prescindir del centrat i oblidar-se de les possibles desalineacions d’aquests cargols – 
passadors, ja que els graus de llibertat de la unió els supleixen. Aquests cargols – 
passadors collaran contra una peça auxiliar d’alumini que donarà la configuració d’eixos 
creuats. Concretament, la part de la cèl·lula de càrrega anirà fixada per un grup cargol – 
femella, mentre que la part del patí és una mica més complexa. 

En la part inferior del cos de la unió (peça gris de la Figura 3.23), porta un forat M3 on anirà 
roscat per sota el cargol que servirà de passador. Aquest cargol serà fix, i estarà en posició 
vertical per facilitar el muntatge del patí. L’ús d’una tapeta d’acer d’1 mm de gruix (peça 
blava en la Fig. 3.23) que pot girar possibilitarà la càrrega i la descàrrega del patí. La 
manera de fer-ho serà com segueix. Amb la tapeta oberta es passa la ròtula del patí per 
l’eix, es gira la tapeta fins que abraça el cargol i es colla el conjunt per mitjà d’un pom (o 
rosca collada manualment). Aquest pom tindrà molt poc recorregut per tal d’agilitzar 
l’operació. D’aquesta manera tan senzilla s’obté una unió força rígida i amb un disseny 
òptim pel que fa a les restriccions que s’imposen. 

Amb aquest disseny, cal notar que els moviments permesos de certs graus de llibertat no 
són amplis, però suficientment grans per tal que en les condicions de treball de disseny es 
puguin considerar lliures. D’aquesta manera es pot afirmar que aquest enllaç ha eliminat 
només un grau de llibertat en un entorn de la posició de treball. 

S’ha optat la disposició a 90 graus per tal que l’articulació solidària a la cèl·lula de càrrega 
tingui l’eix del passador en sentit horitzontal. Això és així perquè en el moment del muntatge 
i desmuntatge del patí no es pugui danyar la cèl·lula de càrrega, ja que el moviment vertical 
 de la unió (el del sentit de la força al muntar) queda completament lliure. 

Aquesta unió feta amb els elements anteriorment comentats dóna resposta a les 
necessitats plantejades i presenta una rigidesa en el sentit del moviment molt alta i en el 
rang d’esforços on es treballa pateix unes deformacions menyspreables.  

 

3.3.4.2 Unió entre la cèl·lula de càrrega i el carro 

La unió entre la cèl·lula de càrrega i el carro és més senzilla que l’anterior. Cal que aquesta 
unió faci que la cèl·lula de càrrega i el carro siguin solidaris, eliminant tot grau de llibertat. 
S’ha decidit fer-la a través d’un espàrrec M3 roscat en ambdós extrems. Per tal de crear 
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una precàrrega entre les dues parts i alhora eliminar la possibilitat d’afluixament o joc, s’ha 
decidit posar una contrafemella en la cèl·lula de càrrega. 

Cal dir que la cèl·lula de càrrega ha de tenir una determinada posició respecte l’horitzontal 
per tal que sigui compatible amb el disseny. Cal que aquesta tingui la seva part més ample 
paral·lela a la base per evitar que hi hagi contacte 

 

3.3.4.3 Unió entre el carro i el cable 

La unió entre el carro i el cable és crítica ja que ha de ser una unió capaç de transmetre tot 
el parell provinent del grup motor. A més aquesta unió és a través d’un cable continu 
(sense extrems) i cal evitar que es puguin produir petits desplaçaments entre els dos 
elements.  

És per això que s’ha elegit fer un disseny redundant (Fig. 3.25). El cable és presoner de 
dues tapetes d’acer fixades per unions cargolades i situades als extrems (d’entrada i 
sortida) del carro. A més s’ha decidit que entre les tapetes es posi un cargol M4 que el 
cable envoltarà i el collarà contra el carro per mitjà de la seva cabota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.4 Unió e

Per tal de conduir am
mòbil a una posició 

 

Fig.  3.25. Fotografia de la unió entre el carro i el cable. 
ntre el carro i la cadena portacables 

b seguretat els cables del sensor i de la cèl·lula de càrrega de la part 
fixa, s’ha optat pel sistema de cadena portacables, degut a que els 
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cables són independents i la longitud del recorregut fa que sigui imprescindible un sistema 
de guiat per tal d’evitar problemes d’interferències entre els cables i el moviment del carro. 

Dins de l’àmplia gamma mides i capacitats de cadenes portacables s’ha optat per la sèrie 
més petita de cadenes de la companyia Igus. Més concretament s’ha triat el model E2 
micro d’Igus amb una secció útil de 7 x 7 mm i una longitud de 367 mm (22 peces). La 
cadena es fixa en la part posterior del carro i a la base de l’eix, concretament en el punt 
intermig del recorregut (per veure més informació de la cadena consultar l’annex G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  3.26. Fotografia d’una cadena portacables de la sèrie micro de la 
casa Igus. 

 

 

3.3.4.5 Disposició general de la part mòbil 

La disposició general de la part mòbil és la que es mostra en la Figura 3.27. En la figura es 
mostren alguns elements dels quals encara no s’ha donat cap explicació com la base de 
l’eix, la base de l’instrument, la guia – topall i l’interruptor. Aquests elements s’explicaran 
amb més detall en l’apartat de la part fixa (apartat 3.4). 

S’ha aconseguit un disseny compacte intentant minimitzar els esforços en els enllaços i les 
pèrdues per frec en l’eix. També s’ha intentat que la manipulació del patí sigui fàcil i directe. 
S’ha procurat que la cèl·lula de càrrega estigui protegida d’impactes durant el recorregut. 
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Fig.  3.27. Diverses vistes de la part mòbil. Es mostren diversos elements de la part fixa com la 
base de l’eix, la base i la guia – topall, així com elements de la part elèctrica (interruptor 
de final de carrera). 
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3.4 Part fixa 

Per fer més entenedor l’explicació de les diferents parts del disseny, s’han agrupat aquells 
elements fixes o estàtics que suporten els grups motriu, mòbil i la part elèctrica i electrònica. 
Aquesta part fixa inclou el cos de la màquina, la seva estructura, les seves carcasses així 
com tots aquells elements intermedis que uneixen els diferents components formant un tot 
únic. També inclou la superfície on es realitzen les mesures així com els sistemes de fixació 
de les mostres inferiors de paper (de majors dimensions). 

Els principals elements que formen aquest grup anomenat part fixa són la base, la base de 
l’eix, la guia – topall, fixació del grup motriu, fixació del tensor, sistema de fixació de les 
mostres de paper, fixació del grup elèctric i electrònic, carcasses, alineació del patí i per 
últim suports i anivellament. 

 

3.4.1 Base 

L’instrument de mesura que s’està dissenyant té unes dimensions molt determinades pel 
recorregut i sistema de mesura que s’han decidit. El fet de tenir un recorregut efectiu de 
més de mig metre i veient que les dimensions del grup motriu són relativament reduïdes (de 
poc més de 150 mm transversalment) fan que es tingui una màquina allargassada (en la 
direcció del moviment), estreta, de poca alçària i de pes, en principi, reduït. 

A més cal tenir en compte el fet que s’està realitzant un disseny per fabricar en principi una 
única unitat. Per tant, això marcarà clarament que l’estructura de la màquina es basi en un 
procés de fabricació per mecanitzat (principalment) o de xapa doblegada, i amb l’elecció 
d’uns materials que facilitin el treballar amb aquests processos considerant de la 
maquinària que es disposa (alumini). 

Considerant aquestes característiques, s’ha optat per una solució constructiva força 
senzilla: l’estructura de la màquina serà un bloc on es muntaran la resta de components o 
grups. Per tal de facilitar el mecanitzat i considerant les baixes sol·licitacions a la que se 
sotmetrà l’estructura s’ha optat per partir d’un bloc d’alumini de 25 mm de gruix que es 
mecanitzarà segons el disseny final en un centre de mecanitzat amb control per 
computador (CNC).  

Les dimensions globals de la base són de 954 x 214,5 x 25 mm. Es pot veure en la Figura 
3.28 que existeixen dos nivells o alçades. La major (25 mm de gruix) es correspon amb la 
zona on llisca el patí (zona de mesura) i és on es munta el tensor, el nivell, les fixacions de 
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les mostres i parcialment la carcassa. La menor (12 mm de gruix) es correspon a la zona 
que queda coberta per la carcassa i on hi trobem la base de l’eix (i components associats), 
el grup motor, la part electrònica, la zona de terminals i la carcassa parcialment. Per sota de 
la base s’hi troben els forats roscats on s’hi munten els suports i la regata que possibilita el 
retorn del cable. A més, s’ha procurat matar totes les arestes vives que es trobin en zones 
que estiguin descobertes per a l’usuari per mitjà de xamfrans.  

Per tal de fer-ho més entenedor, la base es dividirà en diferents zones corresponents als 
diversos components que sobre ella es muntaran (Fig. 3.28). Per a més detalls relacionats 
amb la base i els elements que suporta, consultar l’annex B (apartat B.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.28. Parts de la base. Es mostren les principals zones de fixació dels elements. 
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3.4.2 Base de l’eix 

La base de l’eix és la peça que sustenta la guia – topall, la cadena portacables i l’eix, i per 
tant, també indirectament el grup carro – cèl·lula de càrrega. 

S’ha optat l’opció de crear una peça intermitja entre l’eix i la base per diversos motius. El 
principal és el fet que, com s’ha comentat en l’apartat 3.3.3.2, l’eix no és un eix cilíndric 
repenjat en els extrems sinó que és un eix collat en diversos punts contra el seu suport. 
Aquests encastaments poden provocar que la rectitud de l’eix es vegi afectada, ja que al 
collar-lo al seu suport, faria que, si aquest últim no és prou recte, el conjunt quedés 
deformat. Degut això, és millor que l’eix colli contra una peça de major rigidesa que ell 
mateix però assegurant-ne la seva rectitud (o planicitat) per aconseguir un eix recte. 

Degut a la grandària i complexitat de la base, no seria adequat afegir-li una tolerància 
severa per assegurar aquest aspecte. És per això que s’ha decidit incloure la base de l’eix 
(Fig. 3.29). La base de l’eix serà prou rígida i prou plana per la cara superior per poder 
assegurar una bona rectitud de l’eix. El material empleat serà l’alumini per facilitar el seu 
mecanitzat, però tindrà una massa i dimensions adequades per a tal efecte. La rectitud de 
l’eix s’assegurarà donant a la cara superior de la base de l’eix una tolerància de planicitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.29. Vista de la cara superior i inferior de la base de l’eix. S’indiquen els diferents punts 
d’unió amb la resta de components. 
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L’eix està fixat a la seva base a través de 9 cargols M4. Per possibilitar el muntatge, les 
cabotes d’aquests cargols queden ocultes sota la base de l’eix ja que s’ha efectuat un 
rebaix a tal efecte (veure la Figura 3.30). Aquests cargols no el centren, ja que els forats 
passants de la base de l’eix tenen joc. L’eix es centra amb la seva base a través de dos 
passadors de 4 mm de diàmetre. Per evitar redundàncies d’enllaços, un dels passadors 
elimina els dos graus de llibertat de desplaçaments en el pla horitzontal, mentre que l’altre 
només n’elimina un. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.30. Detall de la cara inferior de la base de l’eix. Es pot veure el topall lateral i el punt d’unió 
amb la base. També s’aprecia el rebaix per tal d’ocultar la cabota del cargol d’unió amb 
l’eix. 

 

 

Per evitar que al unir la base amb la base de l’eix passi el mateix defecte, la unió entre 
aquestes s’intentarà fer el més isostàtica possible. Per aconseguir-ho s’ha decidit que la 
base es recolzi sobre 6 punts de poca superfície. Els punts que es troben a la cara inferior 
de la base de l’eix es collen a la base mitjançant 3 cargols M6. Els cargols no centren la 
base de l’eix, ja que s’ha donat un cert joc d’aquests amb la base; la peça queda 
referenciada pels punts laterals que toquen a les cares d’entre nivells de la base (veure la 
Figura 3.30). D’aquesta manera aconseguim que el grup format per l’eix, el carro i el seu 
guiatge sigui ‘independent’ dels possibles defectes de forma de la base. 

La cadena portacables es fixarà en el centre (aproximadament) de la base de l’eix. Les 
distàncies de la base i del carro s’han acabat de decidir a partir del volum necessari per 
encabir-hi la cadena. La fixació es farà a través de dos cargols M3. El dimensionat de la 
cadena s’ha fet seguint els consells del fabricant. 

La guia – topall que serveix per bloquejar el moviment de rotació del carro i controlar la 
posició vertical de la cèl·lula de càrrega va unida a la base de l’eix per tal de tenir els dos 
components ben referenciats. Aquesta guia es fixa a la part exterior (respecte la màquina) 
de la base de l’eix mitjançant 4 cargols M4. La guia no anirà clavada en una certa posició, 
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sinó que té un marge de 5 mm de recorregut en cada un dels quatre punts per tal de poder-
la ajustar. Aquest ajust es farà en la fase de muntatge per tal de corregir possibles 
desalineacions entre l’eix i la superfície de mesura; en principi un cop ajustat, ja no caldrà 
tornar-lo a modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

Les dimensions finals de la base de l’eix són de 675 x 66,5 x 27 mm aproximadament. La 
decisió d’incloure aquesta peça ‘auxiliar’ que és la base de l’eix permet tenir la part mòbil (a 
excepció del patí) i les seves guies ben referenciades i independents de la resta dels 
components (Fig. 3.31). L’ajustament a través de la guia – topall i el fet que la unió cèl·lula 
de càrrega – patí possibiliti els desplaçaments verticals, fan que això no sigui un 
inconvenient, si no tot un avantatge. 

Fig.  3.31. Vista del grup que es recolza sobre la base de l’eix.  

 

3.4.3 Guia – topall 

La guia – topall és l’element que bloqueja la rotació del carro a través de l’eix. Es fabricarà 
a partir de xapa doblegada d’acer inoxidable d’1 mm de gruix i es procurarà que la zona 
de lliscament tingui una bona tolerància de planicitat per assegurar que al lliscar el ressort 
del carro ho faci el més recte possible. 

Si es té un eix recte, aquest és l’element que farà que la posició vertical de la cèl·lula de 
càrrega (i per tant del punt d’aplicació de la força tractora) segueixi una trajectòria paral·lela 
al pla horitzontal de mesura. És per això pel que aquesta guia va unida a la base de l’eix 
amb un cert marge de regulació. Aquesta regulació servirà per corregir els defectes que 
puguin existir per que fa a la inclinació del grup de l’eix i la base. 
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Fig.  3.32. Vista de la guia - topall. Es pot apreciar el recorregut del punt de fixació. 

 

L’ajustament d’aquesta guia es farà durant la fase de muntatge i en principi no caldrà 
modificar-lo més. També permetria la possibilitat de variar la posició vertical de la cèl·lula de 
càrrega (en un marge de pocs mil·límetres) en cas de voler utilitzar la màquina en 
condicions de no disseny; aquest ús i l’actuació de la màquina serà responsabilitat de 
l’usuari. 

 

3.4.4 Suport del grup motriu 

En el disseny del suport del grup motriu s’ha seguit la mateixa filosofia d’aconseguir un 
conjunt compacte i ‘independent’ de la resta. L’avantatge que el grup motriu sigui autònom 
és el fet que no és necessari una referència molt precisa amb la resta dels elements, ja que 
la transmissió es fa per cable d’acer i la posició del grup no cal que tingui una exactitud 
important. 

El grup motor, incloent en ell el motor - encoder, les dues etapes d’engranatges i el tambor, 
es munta sobre un suport en forma de L que està unit a la base gràcies a dos cargols M6 
que el fixen per frec. El conjunt està referenciat en la direcció del moviment per la cara 
d’entre nivells de la base. Els eixos de les etapes intermitges es recolzen amb uns suports 
complementaris units a una creueta (veure la Figura 3.33). El suport principal, els 
suports laterals i la creueta estan fabricats amb alumini, mentre que l’eix de l’etapa 
intermitja és de llautó.  
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Fig.  3.33. Vista del grup motriu amb el seus suports.   

D’aquesta manera es té un grup motriu compacte, i considerant la poca rellevància d’una 
situació molt precisa en la base, permet una unió amb aquesta sense gaire precisió en 
l’enllaç. Això permetrà un procés de fabricació menys costós en temps. 

 

3.4.5 Suport del tensor 

Com ja s’ha comentat en l’apartat 3.2.3.5, el grup tensor consta d’una part fixada a la base i 
d’una part amb un grau de llibertat (veure la Figura 3.34). El tensor es fixa a la base per 
mitjà de 4 cargols M4 situats als extrems de la ranura de la base destinada a la politja. El 
suport del tensor té en els forats dels cargols un petit recorregut de prop de 5 mm per tal 
d’acabar d’afinar el tensat del cable. 

El suport on es munta el tensor està fet a partir d’una xapa doblegada d’acer d’1 mm de 
gruix. Aquest suport conté els forats de l’eix de gir del tensor (un cargol de M4) i 
l’allotjament per a la molla. També inclou un forat on anirà collat un cargol M3 amb una 
femella i que servirà de guia per tal que la molla no pugui saltar de la seva posició. A més, 
la geometria del suport del tensor s’ha pensat per tal que la deformació deguda als 
esforços del cable sempre siguin mínims. Per a major informació sobre el disseny i els 
càlculs associats a la molla del tensor consultar l’annex B (apartat B.4). 
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Fig.  3.34. Imatge del tensor en la seva posició a la 
base. 
 fixació de la mostra de paper a la base 

ió de la mostra de paper a la base es poden diferenciar dues parts: la 
corregut (o part fixa) i la fixació en el final del recorregut (o part mòbil). 
el recorregut sempre serà la mateixa, ja que el recorregut del carro – 
arà en un mateix punt. En canvi, la posició de final del recorregut 
ud de la mostra. És per això que la fixació del final de recorregut haurà 
’adaptar-se a la longitud de mostra. A més, aquest sistema de fixació 
 recorregut no només del patí, sinó també del carro. 

ó de la mostra a l’inici del recorregut 

esta fixació serà fixa. Mirant les diferents alternatives possibles i 
sions del disseny, s’ha optat per l’ús d’una pinça plana similar en el 
enyades per la fixació de la mostra del patí. A part de les correccions 
s, cal considerar que la força que ha de ser capaç de transmetre a la 
ser major que la força de frec que aparegui entre les mostres per tal 
ent i invalidar els resultats. 

 el que es mostra en la Figura 3.35. Tant la pinça com el suport estan 
apa doblegada d’acer d’1 mm de gruix. El disseny és molt similar al 
. Aquest sistema es fixa directament a la base a través de dos cargols 
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M3, les cabotes dels quals serveixen com a guia de les molles. S’ha considerat oportú l’ús 
de dues molles (d’iguals característiques a les de les pinces del patí) en paral·lel per 
aconseguir la força necessària. El contacte entre la pinça i la mostra de paper es fa a través 
d’una goma de 3 mm de gruix d’alt coeficient de frec. Per a més informació sobre els 
càlculs i forces de la fixació consultar amb l’annex B (apartat B.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La posició que ocupa la fixació de la mostra en l’inici del recorregut està centrada respecte 
al patí, per tal que només apareguin esforços de tracció sobre el paper. A la pinça se li ha 
donat una major amplada per facilitar tant el seu accionament com per tenir més superfície 
de fixació amb la mostra de paper. Degut a aquesta major amplada ha calgut recórrer a un 
eix cilíndric roscat en els dos extrems (amb M4) per a l’eix de la pinça (Fig. 3.36). Per evitar 
afluixaments i càrregues excessives a la unió, aquest eix es muntarà amb grups de femella 
– contrafemella. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.35. Esquema de les posicions extremes de la pinça de fixació a la base. No es mostra el 
suport de la pinça ni els cargols que els fixen. Les dimensions i aspecte de la molla són 
només indicatius.  

Fig.  3.36. Vista de la fixació de la mostra de paper en la posició d’inici. 
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3.4.6.2 Fixació de la mostra al final del recorregut 

A l’hora de pensar com ha de ser la fixació al final del recorregut de la mostra de paper és 
fonamental el paper que hi juga la mida de les mostres. Es podria pensar en dissenyar una 
posició fixa en l’extrem del recorregut màxim, fent que totes les mostres hagin de tenir una 
determinada mida (en aquest cas, la longitud d’un ISO A2). D’aquesta manera els 
recorreguts sempre serien els mateixos, a l’igual que les dimensions de les mostres, 
simplificant el sistema. 

El problema és que aquesta solució no és factible perquè no de tots els tipus de paper hi ha 
disponible una longitud tan gran, o es pot donar el cas que encara que existeixi, en aquell 
moment no estigui disponible. És per això que s’ha optat per fer que el recorregut sigui 
variable en funció de la mostra. Això suposa una sèrie d’inconvenients que cal superar: 

- Per una banda, aquest sistema de fixació cal que pugui modificar la seva posició 
en funció de la mostra; ha de ser mòbil. Però la manera de fixar-lo no pot afectar 
la superfície de mesura, és a dir, que no es poden fer forats per fixar-lo allà on 
potser en una altra mostra és superfície de mesura. 

- Cal pensar en una fixació o en un sistema que eviti que mai es pugui produir un 
xoc no desitjat entre la part mòbil i la fixació, ja que això podria fer malbé la 
cèl·lula de càrrega o algun altre element sensible. 

- També cal pensar en com comunicar al sistema electrònic de control del 
moviment la distància del recorregut en cada cas per poder realitzar el 
moviment apropiat. 

- La maniobra de extracció i col·locació de la fixació mòbil ha de ser fàcil i ràpida 
per tal que el temps d’operació per la càrrega d’una mostra no sigui gaire 
important. 

Amb tot això s’ha optat per la solució que mostra la Figura 3.37. La fixació es fa a través de 
dos cargols M4 situats als laterals de la mostra de paper que pressionen una peça que té 
una cara inferior recoberta de suro. Per tal de facilitar el seu cargolament, aquests cargols 
seran poms (cargols amb la cabota pensada per collar-la amb la mà). Els forats roscats on 
collen aquests cargols han estat disposats al llarg de la base en els valors de les principals 
mides de paper. El conjunt té molt poca alçada i permet que el grup carro – cèl·lula de 
càrrega pugui passar per sobre d’ells sense que es toquin. 

 



Instrument per a mesurar coeficients de frec paper - paper  Pàgina 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com
inter
se. A
carr
cert
i aix
de p
de c
perq

 

3.4.

Com
que
de l
taula
conn
cabl
sens
conn

Pel 
final
es f

 

Fig.  3.37. Vistes de l’element de fixació mòbil. La segona imatge mostra la posició límit del carro. 
 es veurà a l’apartat 4, s’ha decidit dotar al carro d’un sensor (en aquest cas un 
ruptor) que indicarà al sistema de control quan el moviment ha de començar a aturar-
profitant la geometria de la solució adoptada, l’interruptor (que va muntat a l’extrem del 

o) s’accionarà quan el carro passi per sobre de la fixació. Com que el control fixarà una 
a desacceleració, es pot saber la distància que necessitarà el sistema per frenar-se. Tot 
ò, en cas que l’interruptor no es tanqués, s’ha dotat a la fixació mòbil d’un topall per tal 
arar el carro. També s’ha dissenyat el control de manera que si l’usuari s’ha descuidat 
ol·locar la fixació no sigui possible un impacte amb un element fix (al final de carrera), 
uè hi ha un recorregut màxim que mai se superarà. 

7 Fixació de la part elèctrica i electrònica 

 s’ha vist en les especificacions de l’instrument de mesura (apartat 2.2.3), s’ha decidit 
 gran part dels components electrònics i elèctrics siguin independents del cos principal 
a màquina. Aquests components externs es disposaran al llarg del banc de treball o 
 on estigui l’instrument, sense cap fixació física al cos principal (només les 
exions). En aquest apartat es decidirà la fixació dels elements interns i la fixació del 

ejat i terminals necessaris. Concretament cal parlar dels interruptors que actuen com 
ors de posició, del condicionador de senyals de la cèl·lula de càrrega, la terminal de 
exions exteriors i el cablejat en general. 

que fa als interruptors (veure apartat 4), un es troba en l’extrem del carro (sensor de 
 de carrera) i l’altre es troba fixat a la carcassa (sensor d’inici del moviment). Ambdós 
ixen per mitjà de dos cargols M3 (veure la Figura 3.38). Un va collat directament contra 
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el carro i l’altre va collat a través de dos grups cargol – femella en una ranura que es troba 
en la carcassa de l’eix i que permet ajustar la posició vertical del sensor. 
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Fig.  3.38. Imatge on es poden veure els dos interruptors (en verd). L’un és fix a la carcassa per 
la seva cara interior mentre que l’altre està fixat a l’extrem del carro. 
ondicionador de senyals de la cèl·lula de càrrega és l’element que proporciona al 
t de Wheatstone el potencial d’entrada adequat (10 V) i el que rep i amplifica la senyal 
sortida (de pocs mV) fins a valors que siguin detectables per l’electrònica d’adquisició de 
es. Com es pot veure en l’annex G, el condicionador de senyals escollit és compacte i 
té cap zona dissenyada per la seva fixació. Això no suposa cap problema, ja que degut 
s seves reduïdes dimensions (78 x 42 x 21 mm aproximadament) es podrà allotjar entre 
rup motor i la carcassa sense necessitat de fixació directe. Els cables als que està 
nectat per mitjà de cargols seran suficients per fixar-lo. A més, no existeix cap perill que 
pugui moure interferint amb les parts mòbils degut al disseny tant d’aquestes com del 
pi element. 

 connexions amb la resta d’elements electrònics i elèctrics externs al cos principal, es 
litzaran per mitjà d’una regleta de connexions per fil fabricada amb PVC (veure apartat 
Aquesta terminal es fixarà mitjançant cinta de doble cara, obtenint una bona fixació i un 
il muntatge. 
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Fig.  3.40. Vistes d
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Fig.  3.39. Imatge dels element autoadhesius per fixar els 
cables. 
e respecta al cablejat intern del cos principal, es fixa a través d’uns 
 autoadhesius (brides) que abraçaran els cables (Fig. 3.39). Aquests 
buiran per tots els punts on hi hagi cables, sigui a la base, a la base de 
ses. Per veure la col·locació i distribució del cablejat, consultar l’annex C. 

es 

r els elements interns del cos principal de la màquina s’ha decidit dotar 
rcasses (Fig. 3.40). Aquestes cobreixen tota la zona de la base de l’eix i 
otor, on es troba el grup motor, el condicionador de senyal de la cèl·lula 
rminals de connexió amb l’exterior. Així es deixa descoberta la zona de 

ut del patí i fixacions) i el tensor. Aquest no s’ha considerat crític que 
, ja que es prou robust i no presenta un disseny que pogués provocar cap 
 ni a l’usuari. 

e les carcasses. Es poden observar les obertures del carro, cable i terminal de 
ions. 
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Aquestes carcasses estan fetes de xapa doblegada d’alumini d’1 mm de gruix i es fixen 
directament a la base de la màquina per mitjà d’unions cargolades M4 (concretament en 16 
punts). Degut a la gran extensió de la superfície a cobrir, s’ha optat per utilitzar dues 
carcasses més senzilles en comptes d’una de major cost i complexitat de disseny. A 
aquestes carcasses se les ha dotat de diferents obertures necessàries per a les connexions 
 de l’instrument de mesura. Entre elles, les més importants són la gran obertura lateral de la 
zona de l’eix per on circularà el carro, l’obertura de la zona del grup motor per permetre la 
sortida del cable d’acer i per últim, l’obertura per a la terminal de connexions, deixant lliure 
la vertical d’aquesta per poder realitzar les connexions correctament. 

 

3.4.9 Alineació del patí 

Per tal que el patí no pateixi una rotació destacable segons l’eix vertical al produir-se el 
moviment, cal que l’alineació entre la direcció del moviment i l’eix longitudinal del carro sigui 
la millor possible. Per aconseguir-ho s’ha dissenyat un senzill sistema consistent en una 
peça per aconseguir un bon posicionament del patí (Fig. 3.41). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  3.41. Vista de la peça per alinear el patí en l’inici del recorregut. No es mostren 
els cargols de regulació. 

 

 

La peça està feta de xapa doblegada d’alumini d’1 mm de gruix i porta dos forats on 
collen dos grups cargol - femella que serviran per regular l’alineació. La peça no està fixada 
a la base, sinó que treballa fent topall amb la cara exterior de la base. 
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3.4.10 Suports i anivellament 

Els suports que s’escullin cal que responguin a les necessitats i requeriments que la 
màquina té. Aquesta màquina no té un pes excessiu (inferior a 20 kg), tampoc té unes 
càrregues dinàmiques importants i en principi, no hauria d’haver problemes pel que fa a la 
transmissió de vibracions. Una cosa que si que cal que compleixi el sistema de suport és 
que sigui capaç de permetre el bon anivellament de la base, ja que si la superfície de 
mesura estigués molt desnivellada, aquest fet podria afectar les mesures. També cal 
recordar que es pensa en una màquina transportable i que es pugui utilitzar en una taula 
qualsevol, cosa que exclou la possibilitat d’anar collada a una bancada o similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideran
M8 que ten
graus (Fig
màquina l
aconseguir

El bon aniv
mesura pe
acurada de

 

Fig.  3.42. Fotografies dels peus articulats (esquerra) i del nivell d’ull de bou 
(dreta). 
t tots aquests factors, s’ha decidit muntar la màquina sobre tres peus roscats 
en la base de plàstic i porten una articulació (ròtula) que els permet girs de 20 

. 3.42). S’ha optat per tres suports i no quatre degut a que la geometria de la 
a fa força estable i posant tres suports s’aconsegueix que la regulació per 
 l’anivellament sigui més fàcil, eliminant l’efecte de ‘pota coixa’. 

ellament s’aconseguirà per mitjà d’un nivell d’ull de bou fixat a la superfície de 
r mitjà de 3 cargols M2 (Fig. 3.42). Aquest nivell ens proporcionarà una mesura 
 si la superfície està o no està prou anivellada per fer les mesures. 
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4 Sistema de control i components elèctrics 

En el present capítol s’explicarà el sistema de control escollit, així com els diferents 
elements electrònics i elèctrics que configuren el sistema, tot mostrant i justificant les 
eleccions preses. Aquest capítol abraça la temàtica del control del moviment, els sensors, 
l’adquisició de dades, la programació de la interfície, la pròpia interfície i l’obtenció dels 
resultats, així com l’alimentació dels diferents dispositius, el cablejat i les connexions. Cal 
tenir en compte que el present projecte final de carrera és eminentment mecànic, i per tant 
no es donarà una justificació tan detallada de les decisions adoptades, a l’igual que no 
s’arribarà al nivell d’aprofundiment que en l’apartat anterior. 

 

4.1 Configuració general del sistema  

Com s’ha vist en l’apartat 2.2.3, s’ha optat per una configuració flexible dels recursos del 
sistema. Gran part dels components electrònics i elèctrics del sistema s’han situat a 
l’exterior del cos de la màquina per tal que puguin ser compartits quan estan fora de 
servei. Aquesta flexibilitat en la disponibilitat dels recursos fa que en el disseny de 
l’instrument s’hagi intentat que l’electrònica utilitzada no sigui exclusiva, sinó que permeti 
realitzar el control, l’adquisició de dades i l’alimentació amb altres components que no 
siguin els de disseny (que s’expliquen en aquest projecte). 

Pel que fa al cablejat del conjunt, cal diferenciar diferents grups. Per una banda es tindran 
els cables interns del cos principal de la màquina. Aquests seran fixes i en principi no 
estaran a l’abast de l’usuari. Les connexions entre aquests i la resta del sistema es 
realitzarà per un terminal de connexions (regleta) a un dels laterals del cos principal de la 
màquina. La resta de clables s’agrupen en el cablejat exterior. En aquest grup es troben els 
cables de transmissió de dades (mesures realitzades), els cables del sistema de control i 
els cables d’alimentació. Aquest conjunt si que serà manipulable per l’usuari i es podran 
adoptar diferents configuracions. Cal dir que en aquest projecte s’ha definit un disseny 
concret a seguir, i es responsabilitat de l’usuari si el vol modificar per incorporar o substituir 
diferents components. 

Per veure un esquema de la configuració general de les connexions, consultar l’annex C. 
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4.2 Sistema de control del moviment 

Es vol aconseguir un moviment del patí amb una rampa de velocitat (acceleració constant) 
que després romangui constant durant el procés de mesura i després un tram de frenada. 
En tots aquests trams, i especialment en el de prendre mesures, es vol tenir un bon control, 
és a dir, que el patí es mogui amb la velocitat i acceleració que li pertoqui en cada moment 
amb el mínim error possible. S’ha considerat que per aconseguir aquest objectiu, el 
sistema de control ha de ser de llaç tancat per poder corregir l’error de velocitat en tot 
moment. Com es lògic, aquest sistema haurà de ser un control de velocitat, ja que en 
l’instrument de mesura la posició del patí és secundària ja que només ens interessarà 
saber el punt d’inici i final de carrera. 

Degut a la intenció de crear un instrument de mesura que sigui  adaptable a diferents 
controladors i sistemes de control, no es pretén el disseny d’un controlador específic i amb 
valors òptims pel seu funcionament. El que s’ha fet és buscar una electrònica capaç de 
complir amb els requisits que es comentaran a continuació. Es deixa per a una futura 
millora el disseny o el càlcul d’un controlador òptim. 

Hi ha un  aspecte molt important que cal tenir en compte. El resultat que es pretén 
aconseguir és tenir una sèrie de valors de força provinents de la cèl·lula de càrrega amb 
que calcular els coeficients de frec enfrontant-los amb la velocitat real de cada moment. Per 
poder fer això cal un sincronisme entre les lectures de l’encoder que llegeixi la velocitat i 
l’electrònica d’adquisició de dades de la cèl·lula de càrrega que no és tan fàcil 
d’aconseguir com podria suposar-se. O millor dit, que és difícil d’aconseguir sinó es realitza 
una inversió en una targeta d’adquisició de dades que acostumen a tenir un cost força 
elevat. Per poder obtenir aquestes dades alhora que la lectura de la velocitat, s’ha optat per 
buscar una electrònica capaç de controlar el motor i a més, que tingui l’opció d’adquirir 
dades de la cèl·lula de càrrega. 

Aquest és un dels principals motius pel qual s’ha decidit adquirir el controlador Galil DMC-
1416 Brush (Fig. 4.1). Aquest controlador dóna control per a un sol eix (un únic motor) i té 
un preu prou reduït. És una electrònica compacte que es presenta amb una carcassa 
exterior, ideal per l’aplicació ja que estarà separada del cos principal. A més, no només és 
un controlador (compensació PID i variants) sinó que porta incorporat un amplificador 
PWM, capaç de subministrar a un motor de corrent continu fins a 12 A continus en un rang 
de 20 a 60 V. 
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Fig.  4.1. Imatge del controlador DMC-1416 Brush de la companyia Galil. 
 permet connexió per Ethernet i RS232, l’estàndard més utilitzat per la 
uest tipus de dispositiu al PC a través d’un port en sèrie (o paral·lel). Es 
ar tots els seus paràmetres a través d’un programari propi basat en PC. A 
d’un llenguatge propi de programació força entenedor, tot i que també pot 
VisualBasic i llenguatge C. Per veure una descripció detallada del DMC-1416 
l veure l’annex G. 

 les característiques d’aquest controlador és el fet d’incorporar una sèrie 
ortides per – entre d’altres utilitats – l’adquisició de dades externes. Així 
 entrades digitals, 3 sortides digitals i 2 entrades analògiques. Aquestes 
s que permetran aconseguir fàcilment l’adquisició dels valors de velocitat i 
iament. Les característiques de l’adquisició de dades es veuran en l’apartat 

una mateixa caixa es tingui tot el sistema de control i amplificació, fa que les 
ue cal realitzar siguin directament sobre els elements principals: entrada per 
n contínua (dependrà del motor a controlar), sortida directa al motor, entrada 

i connexió al PC per mitjà del RS232. A més, en el disseny s’utilitzarà una 
gica provinent de la cèl·lula de càrrega i dues digitals dels sensors d’inici i final 
’ha optat per la connexió RS232 en comptes de l’Ethernet degut a què la 
 transportable i instal·lable al costat de qualsevol PC; el port Ethernet seria 
 el cas que la màquina no es pogués moure d’un emplaçament concret. Com 
el muntatge físic del sistema de control és força senzill i intuïtiu. 

 moviment a seguir, ja s’ha vist en apartats anteriors que s’ha considerat 
 moviment a realitzar per a mesurar el coeficient dinàmic de fricció sigui de 
presentació de la figura 4.2. El rang de velocitats del patí on es treballarà serà 



Instrument per a mesurar coeficients de frec paper - paper  Pàgina 85 

entre 2,5 i 500 mm/s i l’acceleració que s’ha considerat adient és de 1m/s2. La reducció que 
la transmissió fa sobre el gir del motor fins al moviment lineal del patí (veure apartat 3.2.3.2) 
és de 360,5336 rad/m; per tant, el rang de velocitats angulars del motor anirà dels 0,901 als 
180,27 rad/s (1721,42 min-1) i l’acceleració angular serà de 360,53 rad/s2.  
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Fig.  4.2. Esquema del perfil de velocitats que seguirà el patí. 

als condicions que cal que el sistema de control fac

ra sigui el més constant possible i ajustada al valor que es vol mesurar. 
t per un sistema de llaç tancat (o realimentat) de control de velocitat. 
un paràmetre important del sistema de mesura; només interessa tenir 

ens indiqui la posició d’inici de carrera i un que ens indiqui quan el 
terrompre degut a la longitud variable que tindran les diferents mostres. 

, que la configuració que es faci del PID no serà igual per a tots els 
és així degut a que cal distingir entre els moviments per a mesurar el 
estàtic dels fets per a mesurar el dinàmic. Aquesta distinció de moviments 
’obtenir mesures més precises tant d’un com de l’altre coeficient pels 
cuteixen a continuació. Cal recordar que no ha estat objecte d’aquest 
ar el sistema de control ideal per aquest sistema, sinó trobar un que sigui 
i amb els requeriments. 

ent per a la mesura del coeficient de frec dinàmic 

ent ens interessa que el sistema corregeixi l’error de velocitat el més 
le amb una bona estabilitat. Això és així perquè ens interessa que en el 

a velocitat constant, aquesta sigui el més constant i amb el valor més 
la velocitat desitjada. Donat el sistema que es té, s’ha considerat que el 
propiat sigui un PD. 
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 Al multiplicar l’error de velocitat per kp es busca que a l’augmentar el valor de la senyal 
d’error (diferència entre la velocitat real i la consigna) la resposta del sistema sigui més 
ràpida, mentre que a l’aplicar el derivatiu kd es pretén un altre efecte. El derivatiu provocarà 
 un augment de la senyal de sortida del PD al motor, gran en un principi i que s’anirà reduint 
poc a poc, assegurant així una resposta inicial ràpida. En totes dues constants (kp i kd) cal 
no passar-se de valor; el proporcional per tal de no inestabilitzar el sistema i el derivatiu per 
tal que el motor no comenci a vibrar. No s’ha considerat oportú l’ús d’un integrador degut a 
que tot i que podria anul·lar l’error, el sistema tendiria a desestabilitzar-se. Com que les 
situacions de càrrega i de funcionament poden ser molt variants, s’ha optat per no introduir 
un element d’aquest tipus. 

Dins del rang de valors que el controlador mostra dins de l’estabilitat del sistema (gràcies a 
un autoescombrat de prova), s’han adoptat els valors d’una kp de 50 i una kd de 100, que 
donen uns resultats plenament satisfactoris. Es deixa per a una futura millora el càlcul dels 
valors i les configuracions òptimes del PID. 

- Moviment per a la mesura del coeficient d’adherència 

En aquest moviment interessa tot lo contrari que en l’altre. El coeficient estàtic es calcularà 
a partir del major valor de força que mesuri la cèl·lula de càrrega a l’iniciar el moviment. Per 
tant es procedirà a donar una entrada en rampa al sistema de poca pendent (acceleració 
baixa). Però això no és suficient, ja que cal que la resposta que aquest doni sigui lenta o 
almenys prou lenta per tal de poder realitzar mesures quan el moviment encara no a 
començat. És a dir, cal que durant un cert període l’error de velocitat sigui tan gran com la 
velocitat mateixa, ja que es tindrà la rampa de tensió d’entrada actuant sobre el motor amb 
una velocitat real zero. En aquest interval és quan es realitzaran les mesures de la força 
amb el moviment aturat. 

Per aconseguir aquest efecte s’ha considerat que el disseny adient sigui un guany 
proporcional kp inferior a la unitat per tal que la resposta sigui lenta. Dins del rang on el 
sistema és estable, s’ha optat pel valor de kp de 0,5 que dóna uns resultats satisfactoris. En 
condicions normals de càrrega s’ha comprovat que el sistema comença a moure’s mig 
segon després d’iniciar l’entrada en rampa. Es deixa per a una futura millora el càlcul dels 
valors i les configuracions òptimes del PID. 

Aquestes diferents disposicions se li donaran al controlador a través de la interfície del PC 
en funció del moviment que es realitzi. L’usuari no s’haurà de preocupar d’això degut a què 
aquests aspectes ja estaran resolts en la programació (apartat 4.5). 
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4.3 Sensors 

Els sensors que utilitza l’instrument de mesura són pocs i relativament senzills i comuns a 
moltes màquines. A part de la cèl·lula de càrrega tractada per separat a l’apartat 3.3.2, els 
sensors que incorpora són: un encoder de disc a l’eix motor i un parell de sensors d’inici i 
final de carrera (interruptors). 

 

4.3.1 Encoder 

L’encoder és l’element encarregat de tancar el llaç fins al controlador, és a dir, de dir-li 
quina és la velocitat real (en aquest cas) de la part mòbil al sistema de control. Com ja s’ha 
avançat en l’apartat 3.2.3.1, l’encoder escollit és un que ve incorporat en el motor Johnson 
Electric formant un tot compacte i que està  dissenyat específicament per a Hewlett-
Packard (Fig. 4.3). 

Aquest encoder és un encoder de quadratura, o el que és el mateix, un encoder 
incremental que dóna informació sobre el sentit i el moviment relatiu de l’eix que mesura, 
però no la posició absoluta. Es tracta d’un disc de poliester amb una sèrie de ratlles en el 
sentit radial separades entre si per 0,90o, donant un total de 400 marques per revolució. 
Això i tenint en compte els quatre receptors que es troben a la carcassa fixa, dóna un total 
de 1600 punts per volta. Aquesta resolució fa que, considerant la relació de transmissió del 
disseny (apartat 3.2.3.2), 1 mm de recorregut del patí equivalgui a 92 punts d’encoder. En 
l’instrument de mesura s’ha decidit utilitzar dos sensors de posició d’inici i final de carrera, 
pel qual no és necessari que l’encoder doni una posició absoluta. Amb una posició relativa i 
el sentit de gir es pot saber en tot moment la posició relativa, velocitat i acceleració del patí. 
Com ja s’ha dit, aquest encoder quantifica el moviment de l’eix motor al que és solidari el 
disc. 
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Fig.  4.3. Representació del conjunt motor amb l’encoder integrat. 
ció no és trivial. En un sistema on la transmissió sigui constant (o síncrona) 
ui l’encoder no és gaire rellevant, degut a què per un avanç donat en l’eix 
 en la resta del sistema serà proporcional i invariable. En canvi, en un 
guin donar moviments on es perdi el sincronisme, això podria portar a una 
 sap del cert en quin punt es troba el sistema o a quina velocitat. No cal dir 
es aplicacions és crític i en alguns casos perillós. 

diar, el paràmetre crític no és quina és la velocitat del motor, sinó saber 
itat lineal del patí. El més lògic seria que l’encoder (o sistema equivalent) 
 directa de la posició i velocitat del patí (encoder lineal). El problema és 
s de sensors no estan tan estesos i són més cars, i a part, existia la 
tar al motor escollit anteriorment amb un sistema compacte d’encoder de 

 és que en aquest sistema s’ha dissenyat una transmissió mixta. Per una 
na primera part amb transmissió d’engranatges (dues etapes) que no 
ill per al sincronisme del sistema. Però per altra banda, la part de la 
cable sí que podria posar en perill el sincronisme. És per això, que s’ha 
tema de cable d’acer al qual se l’ha augmentat el nombre de voltes 
l que en cap cas es pogués donar un lliscament general que acabés amb 

me. A més, els extrems del cable estan fixats al tambor, i per tant és 
s doni un lliscament general. Pel que fa als transitoris, es podria donar un 
sticitat del cable en les acceleracions i frenades. Però la rigidesa del cable 



Instrument per a mesurar coeficients de frec paper - paper  Pàgina 89 

d’acer i els esforços tan reduïts fan que l’error que es pugui donar sigui tan petit que sigui 
inapreciable pel sistema de control i pel sistema de mesura. 

 

4.3.2 Sensors d’inici i final de carrera 

Degut a que l’encoder no dóna la posició absoluta del sistema, cal algun sensor addicional 
que doni informació de la posició del patí, o com a mínim de les posicions extremes, que 
són les més importants. 

D’aquesta manera s’ha optat per l’ús de dos sensors de posició que detectin si el grup del 
carro es troba en la posició d’inici de carrera o de final de carrera. La de l’inici de carrera és 
molt important per tal que el moviment comenci en la zona de fixació (no mòbil) i el 
recorregut de mesura sigui el més gran possible. La de final de carrera potser és més 
important degut a la variabilitat en la llargària de les mostres a mesurar. Cal un sensor que 
detecti d’alguna manera el final de la mostra per tal que el moviment no es prolongui fins al 
màxim recorregut provocant un embrutiment de la mostra o inclús un xoc amb algun 
element fix. 

La manera de resoldre-ho ha estat a través de dos interruptors DB Series de la 
companyia Cherry Corp (Fig. 4.4). Havia altres alternatives com sensors fotoelèctrics o 
capacitius, però s’han triat aquests degut a la disponibilitat a l’empresa i per la facilitat de 
muntatge. A més, aquests interruptors són més fiables i robustos cara a possibles errors de 
manipulació del carro que provoquessin desalineaments entre el carro i el sensor. 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  4.4. Imatge d’interruptors DB Series de la casa Cherry. L’interruptor escollit 
és el superior, que té un braç de longitud similar a la del cos de 
l’interruptor.  
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Com ja s’ha avançat en l’apartat 3.4.7, l’interruptor d’inici de carrera es fixarà a la 
carcassa de l’eix a través de dos grups de cargols i femelles M2. El contacte que tancarà 
l’interruptor serà contra la part superior del carro (Fig. 4.5). Degut a la geometria del 
contacte s’ha escollit un braç sense rodeta per tal de facilitar el contacte inicial entre 
l’interruptor i el carro. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  4.5. Dibuix del carro prop de la posició inicial. Es pot observar la situació del 

sensor d’inici de carrera fixat en la carcassa de l’eix.  

La idea és que perquè el controlador permeti l’inici de qualsevol recorregut de mesura cal 
que l’interruptor d’inici de carrera estigui tancat, o el que és el mateix, que el carro es trobi 
en la posició d’inici. La situació de l’interruptor a la carcassa permet que al accionar el 
moviment de retorn del carro permeti un marge o distància de desacceleració per evitar que 
s’arribi al final del recorregut (Fig.4.6).  

 

 

 

 

 

Sentit del moviment Sentit del moviment Moviment aturat 
 

Fig.  4.6. Esquema de l’accionament de l’interruptor d’inici de carrera en el moviment de retorn. En la 
imatge central es mostra el moment on l’interruptor es tanca i comença la frenada del carro. 
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L’interruptor de final de carrera se situa sobre el carro en l’extrem més allunyat de l’eix 
(Fig. 4.7). Com s’ha explicat en l’apartat 3.4.6.2, l’interruptor estarà obert mentre s’està 
realitzant la mesura i s’acciona quan el carro passa per sobre de la fixació mòbil posada al 
final de la mostra per l’usuari (Fig. 4.8). És una manera senzilla i segura de poder delimitar 
els recorreguts de mesura sense que l’usuari s’hagi de molestar a mesurar quina és la 
distància disponible. El fet d’automatitzar aquest procés fa que l’error per negligència o 
descuit de l’usuari baixi considerablement. Tot i això, s’han previst tres fallades del sistema 
de frenada que podrien ser perillosos per la integritat de l’element de mesura (cèl·lula de 
càrrega) i que cal protegir-lo davant d’aquests errors. 
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Fig.  4.7. Dibuix del carro prop de la posició de final de carrera. Es mostra el carro 
sense la tapa protectora per poder observar l’interruptor de final de carrera. 
r error a evitar és la possibilitat que l’usuari s’oblidi o no col·loqui la fixació mòbil. La 
 d’evitar que el grup carro – patí avanci fins a xocar amb el final del recorregut és a 
e la programació del moviment a realitzar. S’ha dissenyat per tal que la màxima 

a que pot recórrer des de la posició d’inici (condició indispensable per a poder iniciar 
ent) sigui de 530 mm que és aproximadament el recorregut màxim. Per tant en 

 es donarà la situació que el carro impacti amb el final del recorregut. 

Moviment aturat Sentit del moviment entit del moviment 
Fig.  4.8. Esquema de l’accionament de l’interruptor de final de carrera en un moviment de mesura. 
En la imatge central es mostra el moment on l’interruptor es tanca i comença la frenada del 
carro.



Pàgina 92  Memòria 

La segona causa de fallada del sistema seria si per motius d’una mala manipulació o 
col·locació dels elements, l’interruptor no es tanqués al passar el carro per la fixació mòbil. 
Per tal d’evitar que el patí impacti amb la fixació (cosa que podria destruir la cèl·lula de 
càrrega) s’ha fet que la pròpia fixació sigui un topall d’emergència pel carro. El topall de la 
fixació es recobrirà d’una goma que amorteixi l’impacte per tal de disminuir la punta de 
càrrega que rebria la cèl·lula. Tot i això, en principi aquest error no és possible si no es fa 
intencionadament o es manipula el muntatge de disseny. 

La tercera i última causa de fallada és la més crítica. És similar a la segona tot i que no 
afecta directament al sensor de final de carrera. Tracta de si en algun moment el carro 
impacta amb quelcom situat al llarg del seu recorregut degut a una negligència de l’usuari. 
En funció de la naturalesa de l’objecte on s’impacti i de la velocitat del sistema, la integritat 
de la cèl·lula de càrrega no es pot garantir. Aquest sistema està pensat per si, per descuit, 
es deixa algun objecte de petites dimensions o inclús si es produís una enganxada o cop 
amb l’usuari. El sistema de control té un limitador del parell que pot arribar a subministrar el 
motor, mesurat a través de la intensitat que hi circula. Si es produís un xoc hi hauria 
immediatament una punta d’intensitat que aturaria el subministrament de corrent i per tant 
el moviment. La calibració de quin ha de ser el valor límit de parell es fixarà amb la màquina 
ja operativa per tal d’optimitzar-lo i no fixar-lo per un càlcul teòric.  

Tant el sensor d’inici de carrera com el de final de carrera es connectarà al controlador del 
motor com a entrades digitals de 10 V. Quan un dels interruptors es tanca, això genera un 
canvi de nivell en la porta lògica corresponent que, segons la programació que es faci, 
portarà a un canvi en un ordre condicional que farà que el sistema reaccioni a l’ordre (veure 
la programació en l’annex D). 
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4.4 Adquisició de les dades de la cèl·lula de càrrega 

En aquest apartat tracta sobre el camí que seguiran les mesures des de la cèl·lula de 
càrrega (desequilibri del pont de Wheatstone) fins al PC. Com s’ha esmentat en la 
presentació de l’apartat 4, cal que aquest petit senyal es condicioni per tal que les dades es 
puguin tractar informàticament. Tot i que existeixen targetes d’adquisició de dades, 
aquestes tenen un preu elevat. Com ja s’havia avançat s’ha optat per trobar un controlador 
del motor que també incorporés aquestes funcions. A continuació es descriuran els 
diferents passos i components que conformen el sistema d’adquisició de dades. 

El primer pas és amplificar la senyal de sortida del pont de Wheatstone degut a que la 
senyal de  sortida del pont es molt petita (de l’ordre dels mV). En el mercat existeixen 
infinitats d’amplificadors de senyal que es podrien adaptar a les necessitats d’aquest 
projecte. S’ha optat per una solució molt més acurada a la problemàtica que es té; s’ha 
decidit incorporar-li un condicionador de senyal específic per a cèl·lules de càrrega de les 
prestacions de l’escollida. Es tracta del condicionador de senyals model JM-2A de la casa 
Futek (Fig. 4.9). A més d’amplificar la senyal fins al rang dels ± 10 V (analògics), també 
subministra l’entrada que requereix la cèl·lula de càrrega i la protegeix de sobretensions. A 
més, això permetrà que una única font d’alimentació de 24 V sigui l’encarregada d’alimentar 
tota la màquina (com es veurà en l’apartat 4.5). 
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Fig.  4.9. Imatge del condicionador de senyals JM-2A de la companyia Futek Inc. 
est condicionador de senyals juntament amb l’arquitectura adoptada d’elements 
interns al cos principal de l’instrument de mesura permet una gran flexibilitat a 

ostrar els resultats. Si es vol, tot i que no és el principi de disseny ni el recollit en 
ificacions, es pot connectar directament al cos principal un display a la sortida del 
r tal de tenir una lectura directa del que veu la cèl·lula de càrrega. 
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El següent pas serà la digitalització i l’adquisició de les dades per part del controlador 
Galil DMC-1416. Aquest disposa de dues entrades analògiques independents de fins a ± 10 
V on es connectarà el cable de sortida del condicionador de la cèl·lula de càrrega (si estan 
al mateix potencial de referència). La conversió a digital es fa a través d’un convertidor A/D 
de 12-bit, donant una resolució d’uns 0,005 V aproximadament. La impedància d’aquestes 
entrades és de 10 kΩ. La captura d’aquestes mostres es farà seguint la programació que 
es doni al recorregut en qüestió, fent que en un determinat instant es conservin en la 
memòria volàtil (RAM) del controlador 3 valors: el del temps (rellotge intern en ms), posició 
relativa de l’encoder (en punts d’encoder) i el valor de la senyal analògica d’entrada 
provinent de l’amplificador de la cèl·lula de càrrega. Amb aquests valors es podrà saber la 
posició, velocitat i acceleració del patí conjugat amb la força mesurada de la cèl·lula de 
càrrega. Aquest enregistrament es farà en cadenes de fins a 666 valors (la capacitat de 
memòria és de 2000 valors). 

A continuació cal que aquests valors es transmetin al PC a través de la connexió RS232 
per tal de tractar les dades i mostrar els resultats al full d’Excel. A través d’una ordre directa 
al controlador i procés per adequar les dades, aquestes apareixeran en columnes al full on 
es representen els resultats. Amb uns petits càlculs és immediat trobar la velocitat, 
l’acceleració i el coeficient de frec en cada punt de mesura. A partir d’aquí, el que es vulgui 
fer amb les dades depèn de l’usuari. Qualsevol persona amb un mínim de coneixements 
d’Excel pot representar els diferents camps en gràfics, guardar les dades en un altre full 
d’Excel o bé exportar-les a qualsevol base de dades. 
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4.5 Font d’alimentació 

A l’hora de triar els diferents components elèctrics i electrònics s’ha considerat la 
problemàtica de les fonts d’alimentació. Per a un instrument de mesura no sembla gaire 
lògic ni desitjable el fet de necessitar tensions d’alimentació de diferent magnitud. És per 
això que un dels criteris que s’ha seguit en l’elecció dels components electrònics és que 
tinguessin un voltatge d’alimentació de corrent continu d’igual valor. 

L’elecció d’aquests components s’ha fet partint del voltatge màxim que suporta del motor i 
que es situa en uns 24 V (no continuats). Degut a què és el sistema de control el que 
regula el voltatge que veu en borns el motor, es pot aconseguir que els règims de motor no 
siguin mai perillosos per la integritat del mateix.  

El controlador DMC-1416 Brush de Galil es pot alimentar dins d’un rang de 20 a 60 V 
(corrent continu) en funció de les necessitats del motor. La intensitat que veu el motor mai 
excedirà els 3 A continus en condicions de treball, xifra que, juntament amb els 24 V del 
motor, s’han fixat a posteriori cara a les capacitats màximes de la font d’alimentació. 

Pel que fa a la cèl·lula de càrrega, un dels principals arguments per adquirir el 
condicionador de senyals JM-2A és precisament les característiques que té cara a la seva 
alimentació. Aquest condicionador pot alimentar-se amb una entrada de 12 o 24 V i és ell el 
que s’encarrega de subministrar el voltatge adient a la cèl·lula de càrrega (10 V). 

A més hi ha un aspecte important a considerar. La sortida del condicionador de senyal 
(valor de mesura) és un voltatge referenciat a la tensió negativa d’alimentació del 
condicionador. Per tant és necessari que la tensió negativa del controlador sigui la mateixa. 
Això és així perquè els dos aparells funcionen amb unes entrades flotants (sense terra) i 
l’ús de diferents fonts d’alimentació podria arribar a donar errors en les lectures o inclús 
destruir algun dels components electrònics. 
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4.6 Programació 

A l’igual que en els apartats dedicats al control, no s’ha intentat fer un software exclusiu i 
dissenyat específicament per al procés en concret sinó una programació basada en 
aplicacions d’ús habitual (com és Microsoft Excel) que permetessin una fàcil adaptació a les 
necessitats que imposava el controlador, i fent que el conjunt complís amb les 
especificacions descrites en l’apartat 2 de la present memòria. 

En l’apartat de programació cal distingir dos blocs relativament diferenciats com són la part 
de programació del controlador feta amb llenguatge propi (llenguatge Galil) on 
s’especifiquen les característiques del recorregut i del controlador i la part d’adaptació a 
l’aplicació d’Excel (feta amb VisualBasic) on s’adapten els resultats a la interfície amb 
l’usuari. 

 

4.6.1 Programació del controlador: llenguatge propi (Galil) 

El controlador DMC-1416 es controla a través d’un potent i força intuïtiu llenguatge propi 
(llenguatge Galil). Els programes realitzats amb aquest llenguatge es poden carregar a la 
memòria del controlador i així lliurar el PC d’aquestes tasques. Aquesta serà la manera de 
treballar: a partir d’una programació en VisualBasic basada en un full de Microsoft Excel 
s’enviaran els diferents programes en llenguatge Galil al controlador. No es pretén aquí 
descriure el llenguatge de programació propi de Galil, però si es descriurà que fa cada 
comandament utilitzat i quina és l’estructura de la programació. 

Com es veurà més detalladament en l’apartat dedicat a la interfície (apartat 4.7), l’usuari 
disposarà d’una sèrie de moviments preprogramats per tal de facilitar l’ús de l’instrument de 
mesura. Quan l’usuari triï una opció, aquesta es transmetrà al controlador pel port RS232. 
A partir del moment en què el controlador comença a executar l’ordre, aquest deixa de 
dependre del PC i treballa independentment, controlant el moviment i prenent les mesures. 
Quan acaba el procés de mesura, se li comunica a l’usuari que el procés ha finalitzat. 
Llavors és ell el que decidirà si vol adquirir les dades del controlador o no. 

Centrant-se en la part de programació del controlador, les principals instruccions que se li 
donen són: 

- Nom del moviment preprogramat que es vol executar 
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- Valors del PID. Com ja s’ha comentat abans (apartat 4.2), en aquest cas serà o 
bé un PD amb kp = 50 i kd = 100 (mesures dinàmiques) o un P amb kp = 0,5 
(mesures estàtiques) 

- Nom i dimensió de les variables on s’enregistraran les diferents dades: XPOS[] 
(posició relativa de l‘encoder en unitats d’encoder), ANALOG[] (mesura de la 
cèl·lula de càrrega en V) i CLOCK[] (temps del rellotge intern del controlador en 
ms). S’ha optat per 650 valors de cada variable. 

- Velocitat de mesura en funció del moviment escollit. Recordar que la relació 
entre l’encoder i el patí és de 92 punts / mm de recorregut. 

- Acceleració desitjada. En moviments per a realitzar mesures del coeficient 
dinàmic seran de 91809 punts/s2 (equivalent en unitats d’encoder a una 
acceleració del patí de 1 m/s2). En el moviment per a mesurar el coeficient 
estàtic serà de 3072 punts/s2 (equivalent en unitats d’encoder a una acceleració 
del patí de 0,033 m/s2) 

- Desacceleració desitjada. En principi s’ha fixat en -750000 punts/s2 (equivalent 
en unitats d’encoder a una frenada del patí de –8,2 m/s2) que no és gaire forta, 
però permet tenir sota control la distància de desacceleració. 

- Recorregut. Excepte el de mesurar coeficients estàtics i el que segueix el 
mètode TAPPI T-549 om-1 [Ref. 1], el recorregut màxim s’ha fixat en 48659 
punts (equivalent en unitats d’encoder a un recorregut del patí de 0,53 m) per 
tal d’evitar col·lisions en el final de carrera. Per al moviment de mesura de 
coeficients estàtics el recorregut establert és de 4590 punts (equivalent en 
unitats d’encoder a un recorregut del patí de 0,05 m) i per al mètode TAPPI, 
11935 punts (equivalent en unitats d’encoder a un recorregut del patí de 0,13 
m) 

- Programació basada en ordres condicionals i ‘mentres’ (bucles) per tal d’adquirir 
dades en un cert període de mostreig (en funció del moviment) i reaccionar 
davant d’estímuls externs com els sensors d’inici i final de carrera, xocs, etc. 

- Retorn de les variables de dades a més de la variable V que servirà d’indicador 
per al programa de VisualBasic per mostrar un o altre missatge a l’usuari. 
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En l’annex D es pot veure el codi en llenguatge Galil dels diferents moviments 
preprogramats. 

 

 

4.6.2 Programació del full d’Excel: llenguatge VisualBasic 

La interfície està basada en un full d’Excel amb una sèrie de Macros creades amb 
VisualBasic que envien les ordres al controlador. L’usuari executa les diferents Macros a 
través de botons de comandament (Command Button) inserits directament sobre el full de 
càlcul. Per tal d’enviar les ordres al controlador, el software del Galil DMC-1416 inclou un 
mòdul de VisualBasic (DMCCOM.BAS) on es recullen les diferents instruccions per poder 
comunicar-se amb el controlador. Basant-se en aquestes instruccions s’ha dissenyat la 
programació de cada una d’aquestes Macros. 

No es pretén aquí explicar en detall les diferents instruccions i la funció concreta de cada 
una d’elles, sinó explicar l’estructura de la programació feta en VisualBasic per comunicar el 
controlador amb el PC. Fent un petit resum de com s’ordenen aquestes Macros dels 
moviments preprogramats del full d’Excel, es poden definir una sèrie de punts en comú: 

- Definició del tipus i nom de les variables auxiliars que calen. Aquestes es 
refereixen en gran part a variable pròpies de les instruccions del controlador. 

- Inicialització de les variables que calgui 

- Obrir la comunicació amb el controlador (DMCOpen) 

- Descarregar la programació Galil al controlador (DMCDownloadFile). Aquesta 
es transfereix d’un petit arxiu .TXT o .DMC (en aquest cas VEL.DMC) on 
s’inclouen tots els moviments preprogramats. 

- Execució del moviment desitjat (DMCCommand). En aquesta instrucció se li 
diu al controlador quina subrutina de l’arxiu VEL.DMC cal executar en llenguatge 
Galil. 

- Esperar al final del moviment del controlador (Wait). 

- Condicional (IF) segons el valor de V que retorni el controlador per mostrar un o 
altre missatge a l’usuari. Aquests missatges poden ser de final del recorregut 
màxim, final de carrera (fixació mòbil), error (el carro no es troba en posició 
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d’inici), error (el retorn no ha arribat a la posició d’inici), retorn finalitzat o error 
(col·lisió). 

- Tancar comunicació amb el controlador (DMCClose) 

 

Es pot veure el codi detallat d’aquestes rutines a l’annex D. 

Pel que fa a l’adquisició de dades per part del PC, aquesta es fa després del moviment i 
quan l’usuari ho vol. Un cop el moviment es realitza amb èxit, en els missatges anteriors 
s’indica que es poden importar les dades. Si es prem el botó corresponent, s’executa la 
següent part del codi que té com a principals passos: 

- Definició del tipus i nom de les variables auxiliars que calen. Aquestes es 
refereixen en gran part a variable pròpies de les instruccions del controlador. 

- Inicialització de les variables que calgui 

- Obrir la comunicació amb el controlador (DMCOpen) 

- Carregar les variables del controlador al PC (DMCCommand). Són els 650 
valors de XPOS[], ANALOG[] i CLOCK[] 

- Inserir les variables en columnes del full de càlcul 

- Tancar comunicació amb el controlador (DMCClose) 

 

Es pot veure el codi detallat d’aquestes rutines a l’annex D. 
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4.7 Interfície d’usuari i representació dels resultats 

Com ja s’ha comentat en diferents apartats d’aquesta memòria s’ha optat per basar la 
interfície on l’usuari executa les operacions en un full de Microsoft Excel degut a la seva 
àmplia difusió i disponibilitat en la majoria de PC. Això cal afegir les facilitats que dóna 
aquest programa per introduir-li petits programes o accions automatitzades (Macros) fets 
amb llenguatge VisualBasic per acabar d’explotar totes les seves possibilitats. 

La interfície (Fig. 4.10) s’ha dissenyat seguint els principis fonamentals d’ergonomia. Es vol 
una interfície senzilla, clara, intuïtiva i directa, és a dir, un sistema de control per part de 
l’usuari fàcil i entenedor que pugui ser utilitzat per qualsevol persona que vulgui realitzar les 
mesures. En ella hi trobem 10 botons de control (9 de moviments i 1 d’importació de 
dades), una taula on es troben els diferents valors mesurats en diferents magnituds, una 
sèrie de gràfiques predeterminades per veure la forma d’aquests i una barra de 
missatges on s’informa l’usuari de l’estat de les operacions que realitza el sistema. 
L’idioma escollit per a la interfície és l’anglès pel desig exprés del client, degut a la 
heterogeneïtat d’orígens dels seus empleats. 

Els botons de control són la manera que té l’usuari de comunicar-se amb l’instrument de 
mesura. S’han dissenyat 9 moviments preprogramats (controlats pels respectius 9 botons 
de comandament) per tal de cobrir totes les velocitats i modes que és capaç de realitzar 
l’instrument de mesura dissenyat. Hi ha un botó destinat per a la importació de les dades 
des del controlador al PC. 

- 5 botons per a mesurar el coeficient de frec dinàmic a velocitat constant 

Aquests botons són: Vel100mm/s, Vel200mm/s, Vel300mm/s, Vel400mm/s i 
Vel508mm/s. Corresponen a moviments programats en el rang de velocitats 
disponibles. Com s’ha avançat en alguns apartats anteriors, alguns de les 
característiques d’aquests moviments són: acceleració d’1 m/s2; velocitat constant 
seleccionada; recorregut màxim de 530 mm; desacceleració de 8,2 m/s2; kp de 50; 
kd de 100; 650 dades per posició, temps i força (respectivament) al llarg del 
recorregut a velocitat  constant; i moviment sensible als sensors d’inici i final de 
carrera i col·lisions. 
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Fig.  4.10. Imatge de la interfície de l’usuari. En la part superior es poden veure els botons de 
control i en la resta es pot apreciar la taula amb els resultats expressats en diferents 
magnituds  i alguna de les gràfiques. 
- Botó per a mesurar el coeficient de frec dinàmic segons el mètode TAPPI T-549 
om-1 [Ref. 1] 

Correspon al moviment programat seguint la metodologia TAPPI. Les 
característiques d’aquest moviment són: acceleració d’1 m/s2; velocitat constant de 
2,5 mm/s; recorregut màxim de 130 mm; desacceleració de 8,2 m/s2; kp de 50; kd 
de 100; 650 dades per posició, temps i força (respectivament) al llarg del recorregut 
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a velocitat  constant; i moviment sensible als sensors d’inici i final de carrera i 
col·lisions. 

- Botó per a mesurar el coeficient de frec dinàmic per mitjà d’un escombrat de la 
velocitat 

Correspon al moviment programat seguint un escombrat de la velocitat de 0 a 508 
mm/s. En els valors de força caldrà tenir en compte la inèrcia del patí. Les 
característiques d’aquest moviment són: acceleració de 0,235 m/s2; velocitat 
variable; recorregut màxim de 530 mm; desacceleració de 8,2 m/s2; kp de 50; kd de 
100; 650 dades per posició, temps i força (respectivament) al llarg de l’escombrat; i 
moviment sensible als sensors d’inici i final de carrera i col·lisions. 

- Botó per a mesurar el coeficient d’adherència 

Correspon al moviment programat per mesurar la força en l’entorn a l’inici del 
moviment. Les característiques d’aquest moviment són: acceleració de 0,033 m/s2; 
velocitat de 0,033 mm/s; recorregut màxim de 5 mm; desacceleració de 8,2 m/s2; kp 
de 0,5; 650 dades per posició, temps i força (respectivament) en l’inici del moviment; 
i moviment sensible als sensors d’inici i final de carrera i col·lisions. 

- Botó per al retorn del carro a la posició d’inici de carrera 

Correspon al moviment programat per a retornar el carro a l’inici del moviment per 
poder realitzar una altra mesura. Les característiques d’aquest moviment són: 
acceleració de 1 m/s2 (sentit oposat a la resta); velocitat de 0,1 m/s (sentit oposat a 
la resta); recorregut màxim de 530 mm; desacceleració de 8,2 m/s2 (sentit oposat a 
la resta); kp de 50; kd de 100; sense adquisició de dades; i moviment sensible als 
sensors d’inici i final de carrera i col·lisions. 

- Botó de captura d’importació de dades 

Correspon a l’acció de transmetre les dades des de la memòria del controlador a la 
taula d’Excel. S’omplen els 650 valors de posició relativa, temps i força. Si no s’ha 
efectuat cap moviment o s’ha reiniciat el controlador, la taula s’omplirà de zeros. 

 

Pel que fa a les taules on es carreguen les dades, en elles es representen la totalitat de 
les mesures. En les primeres tres columnes (A, B i C) són les columnes on es carreguen 
directament les dades provinents del DMC-1416 i per tant es troben en les unitats pròpies 

 



Instrument per a mesurar coeficients de frec paper - paper  Pàgina 103 

amb què treballa el sistema: punts d’encoder relatius per la posició (XPOS), V per a la 
lectura de la cèl·lula de càrrega (ANALOG) i ms del rellotge intern (CLOCK). 

Tant les mesures del rellotge com de posició no ens interessa el seu valor absolut sinó la 
diferència amb la primera de les dades de mesura. A més cal transformar les unitats 
perquè siguin unitats útils per a l’usuari. És a dir, transformar els punts d’encoder per unitats 
lineals del patí, els mil·lisegons del rellotge intern utilitzar-los per calcular les diferents 
velocitats i acceleracions i els V del transductor transformar-los en força per posteriorment 
trobar els coeficients de frec. 

Totes aquestes transformacions es fan en la resta de columnes on trobem: temps en ms 
(inicialitzat), posició en punts d’encoder (inicialitzat) i del patí en mm, velocitat en punts 
d’encoder per segon i del patí en mm/s, acceleració en punts d’encoder per segon al 
quadrat i del patí en mm/s2 i coeficient de frec de cada punt de mesura. 

Pel que fa a les gràfiques, aquestes intenten mostrar els resultats des de diferents punts 
de vista per ajudar a la comprensió i avaluació dels resultats. En un principi s’ha pensat en 
una gràfica recorregut i velocitat de patí (ordenades) amb el temps (abscisses), una gràfica 
velocitat del patí i coeficient de frec (ordenades) amb el temps (abscisses) i una última 
gràfica velocitat del patí i coeficients de frec (ordenades) amb recorregut del patí 
(abscisses). 

Per últim, a sobre de les taules de resultats es troba un quadre de diàleg on apareixen els 
diferents missatges informant a l’usuari de l’estat en el que es troba el sistema. A 
continuació es mostren i descriuen els diferents missatges que poden aparèixer. Es 
mostraran en català per donar uniformitat al text del projecte, però es recorda que en la 
versió definitiva aniran escrits en anglès per decisió del client. 

- Moviment completat. Prémer “Agafa dades” per mostrar els resultats o 
“Retornar carro” per a començar – Aquest missatge apareix quan al realitzar 
un moviment de mesura el carro ha realitzat satisfactòriament el recorregut 
màxim (530 mm) sense detectar la fixació mòbil. 

- El carro no detectat. Prémer “Retornar carro” -  Aquest missatge apareix 
quan a l’intentar iniciar un moviment de mesura, el carro no es troba situat a la 
posició d’inici de carrera. 

- Final de carrera. Prémer “Agafa dades” per mostrar els resultats o 
“Retornar carro” per a començar –  Aquest missatge apareix quan al realitzar 
un moviment de mesura el carro ha realitzat satisfactòriament el recorregut fins  
detectar la fixació mòbil. 
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- Una col·lisió ha succeït o s’ha excedit el límit màxim de parell – Aquest 
missatge apareix quan al realitzar qualsevol dels moviments programats, s’ha 
superat el límit màxim de parell que pot subministrar el motor, sigui per una 
col·lisió o sigui per una mala programació d’aquest límit. 

- ERROR. No hi ha missatge del controlador – Aquest missatge apareix si en 
algun moment el PC no pot comunicar-se amb el controlador. Això pot ser degut 
a una desconnexió o degut a una fallada general deguda a una avaria. 

Per veure com aquests missatges s’integren en l’estructura de programació, consultar 
l’annex D. 

 

A més de les característiques inicials de la interfície de disseny, cal dir que una de les 
avantatges de treballar amb un full de càlcul és precisament les possibilitats que dóna per a 
fer modificacions cara a obtenir noves gràfiques o tractar les dades de forma diferent per 
obtenir una millor visió dels resultats. A més, l’emmagatzematge de les dades és molt 
senzill i permet la possibilitat de guardar-ho fàcilment a un altre full de càlcul, exportar-ho a 
una base de dades, etc. 
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5 Memòria econòmica 

Aquest capítol tracta sobre l’estimació de costos associats al projecte de disseny i 
realització d’un instrument per a mesurar coeficients de frec paper – paper. També servirà 
per avaluar si el projecte és assumible o no, comparant el seu cost total al preu de venda 
de productes comercials similars. Cal considerar que aquesta comparació serà orientativa, 
ja que l’instrument de mesura dissenyat no es correspon exactament amb cap altre degut a 
què s’ha fet un disseny exclusiu adaptat a les preferències i necessitats d’HP. 

Tot i que seria  interessant, no s’ha considerat oportú incloure els costos relacionats amb 
els equipaments informàtics. Això és així degut a què els equipaments emprats (hardware) 
ja havien estat amortitzats amb anterioritat (tenen més de 3 anys) i que les llicències de les 
aplicacions utilitzades (software) en la realització del projecte no estan subjectes ni a un 
usuari concret ni a un equip concret. Això fa que estimar el cost proporcional de l’ús 
d’aquestes aplicacions sigui força complicat donada la dimensió de l’empresa on s’ha 
realitzat. 

Bàsicament es dividiran els costos associats en les següents categories: components 
comercials (o de sèrie o catàleg), components de disseny i costos d’enginyeria.  

 

5.1 Cost dels components dissenyats 

Aquí es tractarà el cost associat a aquells components bàsics que ha calgut dissenyar i 
fabricar. En la majoria de casos el seu disseny ha respost a les necessitats constructives de 
la solució general adoptada (veure apartat 3.1) com és el cas d’aquells elements relacionats 
amb l’estructura i la tipologia de les mesures a realitzar. En altres, el seu disseny s’ha basat 
en la necessitat d’adaptar-se a les configuracions dels components comercials que 
incorpora el disseny, com és el cas del carro.  

Els components dissenyats conformen el major grup de components. El cost d’aquests 
pot resultar relativament més car que la resta, però cal no oblidar que el projecte tracta del 
disseny d’un instrument del que es fabricarà una única unitat. Això ha condicionat 
decisivament el procés de disseny dels components i s’ha optat per tècniques de 
mecanitzat i doblegament de xapa en contra d’altres com l’emmotllament, que resulten 
completament inviables per a produccions de poques unitats.  
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La següent taula (Taula 5.1) recull el resum de les dades totals més importants referides a 
temps de màquina, preu per temps de màquina i cost total de les operacions. 

 

Descripció del conjunt 
de components 

Cost 
total (€) 

Components 
dissenyats 

8433 

 

 

En l’annex F 
d’aquests resu
dissenyats am

 

5.2 Com

Els componen
compraran a 
fabricar, o bé 
del projecte. 

Entre aques
instrumentació
electrònics i 
components ‘
cables, conne

Els componen
són elements 
actius de l’em
motor). 

 

Taula  5.1. Resum dels costos relatius a la fabricació dels components. 
(apartat F.1) es pot trobar una descripció més detallada de la procedència 
ltats, mentre que en l’annex A es pot trobar el llistat complet de components 
b tota la informació referida a cadascun d’ells . 

ponents comercials 

ts comercials (o de sèrie o de catàleg) són aquells components que es 
tercers o bé per ser components més barats d’adquirir que de dissenyar i 
per ser components molt específics que el seu disseny s’allunyaria de l’abast 

ts components trobem components mecànics (com l’eix), la pròpia 
 de mesura (com la cèl·lula de càrrega) i per descomptat els components 

elèctrics (com el controlador del motor). A més hi ha tota una sèrie de 
menors’ que s’inclouen en aquest apartat com són els cargols, femelles, 
xions, etc. 

ts dels que ja es disposa no s’ha considerat oportú incloure’ls degut a què 
que no s’utilitzen i que segurament ja no s’utilitzarien; no se’ls pot considerar 
presa. A més, s’està parlant de components de baix cost (com és el cas del 
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La següent taula (Taula 5.2) recull el resum de les dades dels components comprats com 
són el número de tipus diferents de components i cost total (incloent el transport, duanes, 
etc.), i agrupant-los en components mecànics i components electrònics. 

 

Descripció del conjunt de 
components 

Número d’articles Cost total (€) 

Components mecànics 12 807,02 

Components electrònics 2 1135 

 TOTAL 1942,02 

Taula  5.2. Resum dels costos relatius a l’adquisició dels components comercials. 
 

 

En l’annex F (apartat F.2) es pot trobar una descripció més detallada de la procedència 
d’aquests resultats, mentre que en l’annex A es poden trobar els diferents components 
comercials amb informació referida a cadascun d’ells. A l’annex G s’inclouen extractes de 
catàlegs on es mostren els components utilitzats en aquest projecte. 

 

5.3 Cost de l’enginyeria 

En un projecte d’aquestes característiques no es pot menystenir el cost derivat dels serveis 
dels enginyers (en aquest cas l’autor del projecte) ja que en tractar-se d’una única unitat 
d’un instrument relativament econòmic, poden representar una part important del cost total. 
L’estimació del cost d’aquest apartat s’ha trobat en base a les hores invertides per l’autor en 
realitzar, redactar el projecte i supervisar-ne el muntatge. 

En la Taula 5.3 es recull el resum de les dades totals més importants dels costos 
relacionats als honoraris del projectista. Entre ells hi trobem una estimació de les hores 
invertides, un salari aproximat per hora d’un enginyer no titulat (projectista) i el cost total. 
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Descripció del servei 
Temps 
dedicat 
(hores) 

Cost per 
hora 

(€/hora) 

Impostos 
diversos 

(12%) 

Cost total 
(€) 

Enginyer Industrial (no titulat) 630 7 529,02 4929,20 

Taula  5.3. Resum dels costos relatius a les despeses de disseny per part del 
projectista. 

 

 

En l’annex F.3 es pot trobar un diagrama de Gantt per conèixer la programació temporal del 
servei. 

 

 

5.4 Pressupost total del projecte 

Considerant els anteriors apartats relacionats amb el cost dels components dissenyats, 
components comercials, i els honoraris del projectista, s’ha calculat el pressupost final del 
projecte de l’instrument de mesura. 

Cost total estimat del projecte =    15304  € 
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Conclusions 

El disseny específic i construcció d’un instrument per a mesurar coeficients de frec entre 
mostres de paper ha resultat ser una bona solució per a cobrir les necessitats del client 
(Hewlett-Packard). A més de concloure que el cost total del projecte és menor que el cost 
de l’instrumentació que es troba en el mercat, s’ha realitzat un instrument de mesura amb 
unes capacitats completament adaptades a les demandes del client. 

Amb la materialització de la màquina, HP disposa d’un instrument de precisió i fiable que 
pot realitzar mesures entre papers de tota mena i en tota mena de condicions climàtiques, 
dins d’un rang de recorreguts i velocitats adaptables que satisfan i superen les condicions 
de treball que poden trobar-se en l’interior de les impressores i impressores de gran format. 
A més, la versatilitat i flexibilitat de la part electrònica (separada del cos principal) permet 
múltiples configuracions no de disseny; per exemple, és possible connectar al cos principal 
un display i un controlador de motor més senzill per tenir lectures directes sense la 
necessitat d’un PC. En un instrument de mesura transportable com aquest, això pot 
suposar una gran avantatge. 

El disseny s’ha realitzat pensant en una màquina amb moltes possibilitats d’ampliació i 
modificació, no només pensant en el disseny i configuració inicial, que recull aquest 
projecte. El motor i tot el grup motriu incloent-hi la transmissió, han estat dimensionats per 
tal de poder treballar en règims d’esforços més grans, cosa que permetrà el disseny de 
nous patins i accessoris per a mesurar frecs entre altres superfícies. En aquest sentit, 
també s’ha dissenyat un carro amb diversos punts d’unió per poder treballar en diverses 
alçades i s’ha fet un disseny de la base que permeti ampliacions i nous accessoris per la 
zona d’inici de carrera. 

Una millora que s’hauria de fer seria la del disseny al detall del controlador (PID) per tal 
d’optimitzar el control del moviment. També caldria aprofundir en la programació per tal de 
simplificar l’actual. Algunes de les ampliacions que es poden realitzar són noves fixacions a 
la base per mesurar coeficients de frec entre papers i altres superfícies, el disseny d’un patí 
que permetés les mesures entre corrons de goma i paper, etc. Les possibilitats de 
modificació i ampliació són immenses. Tot i això, el present projecte només respon del 
dimensionat i de l’ús de disseny de la màquina descrit, responsabilitzant a la persona que 
s’encarregui de qualsevol d’aquestes ampliacions i millores assegurar-se de la bondat de 
les noves configuracions i règims de treball. 
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Agraïments 

Aquest projecte no hagués estat possible sense la possibilitat que Hewlett-Packard m’ha 
donat per a poder realitzar el Projecte de Final de Carrera dins de la seva companyia. 

Aquesta oportunitat ha estat possible gràcies a la confiança que va dipositar en mi des del 
primer dia el meu mentor a l’empresa, en Martín Urrutia. Al llarg de l’any que he treballat al 
seu costat, no només he après (o repassat) un munt de coses, sinó que a més s’ha prestat 
a ser el meu Director de Projecte. Muchas gracias, Martín. 

També donar les gràcies al professor Daniel Clos que va acceptar ser el ponent d’aquest 
projecte. Gràcies a ell he pogut adaptar un munt de papers, dissenys i hores de feina fins a 
condensar-lo en una estructura i uns continguts més adequats als continguts d’un Projecte 
Final de Carrera. 
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