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A. CÀLCULS 

En aquest annex es desenvolupen els càlculs amb el mateix ordre en el que es van 
citant al quadern  “memòria”. Dona les explicacions necessàries per completar el 
text.  
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A.1. Deformacions. Dimensionat. 

A.1.1. Model 1D. Característiques   

Les característiques generals per fer córrer tots els models d’elements finits d’una dimensió 
 (FEM-1D) son les mateixes a excepció del material de la biga interna, i el nombre de 
cilindres de connexió. A la figura A.1 es troba una representació del model d’entrada usat 
per realitzar tots els càlculs FEM (fig A.1) 

• El model de la biga externa i la biga interna es basa en elements finits 
unidimensionals de 10 mm de longitud. S’extenen en la direcció  X 

• Els cilindres de connexió son modelitzats amb barres d’un element. 

• Les peces estructurals de es fabrica d’acer al baix carboni, per l’alta soldabilitat i 
fàcil mecanització. S’ha entrat en el model FEM stainless isotropic steel  com a 
material per definir els elements.   

• Condicions de contorn. 

o Condició de simetria a l’origen de les dos bigues.  

o En el punt on la biga externa es fixa la femella, del fusell es bloqueja només 
el moviment a la direcció Y 

o La força magnètica es aplicada com una pressió constant al llarg de la tota 
la biga interna, de valor 9 kN/m en el pitjor dels casos (distancia d’obertura 
mínima). Es calculada per l’equip de fiscs amb el software RADIA i entra a 
formar part del plec d’especificacions per al disseny de l’IVU.   

L’efecte del pes, és diferent de l’efecte de la força magnètica. Aquesta ultima, actua en 
sentit diferent entre les dues matrius d’imants, doncs és una força d’atracció entre elles. El 
pes, mou les dues matrius en el mateix sentit, desplaçant el pla d’obertura (veure plànol 
PFC-C00) en sentit diferent.  
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A priori, per avaluar la variació en la distància d’entre bigues millor no considerar el pes 
per obtenir una visió simètrica de la deformació i per simplificar el procés d’optimització 
de la geometria.  A posteriori un cop optimitzada la geometria,  s’avaluarà conjuntament les 
deformacions d’ambdós estructures, amb el pes sumat a la força magnètica  a l’estructura 
superior i restat a l’inferior, per obtenir un valor resultant de la variació d’entre bigues 

 

 
Model amb 5 cilindres de connexió i b

Les característiques de l’acer al baix c
steel) son les següents: 

Software usat 
Elements 
Material 
Mòdul elasticitat E 
Coeficient de Poisson
Densitat 

 

 
Fig. A.1. Model 1D. 
iga interna d’acer 

arboni utilitzat en la simulació (isotropic stainless 

I-DEAS 
203 1-D barra simple 
Acer al baix carboni 
2,1·105 MPa 

 0.29 
7820 kg/m3 
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Mitjançant prova i error, s’arriba a la següent configuració estructural òptima que 
minimitza la deformació de la biga interna.  

  

 

 

 

Les seccions amb les quals es fa la simulació: 
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Fig.  A.2. Model 1D, 5 cilindres 
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La deformació estructural màxima observada és d’uns 5 µm per subconjunt mòbil, resultat 
acceptable, doncs compleix amb la condició de deformació. Es nota com la deformacions 



ONDULADOR EN BUIT  Pág. 9 

 

es minimitzen als punts de connexió, i en particular allí on està ubicada la femella del fusell 
(restricció en direcció vertical) 
 
6 cilindres de connexió, biga interna d’alumini  

Característiques de l’alumini per la biga interna que s’ha utilitzat per la simulació. La biga 
externa continua essent d’acer al baix carboni. 

 
Software usat I-DEAS  
Elements 203 1-D barra simple 
Material  Alumini 2024 
Mòdul elasticitat E 0,73·105 MPa 
Coeficient de Poisson 0.33 
Densitat 2780 kg/m3 

 

 

 

 

 

 

Les seccions han incrementat e
Resulta:  

 

 

 

2000 

340 370 340 

1060 
Fig.  A.3. Model 1D, 6 cilindres. 
n inèrcia per poder complir amb la condició de deformació. 
Izz=1.76·108 mm4 

A=18614 mm2 
Izz=4.14·106 mm4 

A=9000 mm2 
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El pic més elevat (menys desplaçament)  correspon al punt on hi ha la femella del fusell. El 
model compleix amb la condició de deformació. Aquesta és d’uns 4µm per subconjunt 
mòbil. 

L’efecte del pes a la deformació 

Apart de la càrrega distribuïda de 9 kN/m aplicada a la biga interna deguda a les forces 
magnètiques,  ara que s’ha arribat a una primera solució estructural vàlida, és el moment 
de tenir en compte el pes propi sobre aquesta. Segons les propietats dels materials, el pes 
propi de tota l’estructura  sense comptar els cilindres de connexió té ara un  valor de P=1,5 
kN/m, i el seu efecte és el desplaçament del pla d’obertura en sentit descendent. 

 

El pes propi no suposa un problema, doncs la variació es de l’ordre de 10-1 µm. 
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Model 3D 

Com es pot veure a la Figura A.4  a aquest model 3D, se l’hi aplica unes condicions de 
contorn similars a les del model 1D: 

 

• Condició de simetria en

• La peça del carro en co
vertical, representant la 

• Els patins son els encarr
els és permès. Es repre
dels plans on hi van els 

 

               Simetria 

 

          Patins: bloqueig X-Z 

Femella: Bloqueig Y 

10,5kN/m

 

 

 

 

Fig.  A.4. Model 3D condicions de contorn. 
 pl

nta
tra

eg
sen
pa
a vertical 

cte amb la femella del fusell, es bloquejada en la direcció 
nsferència de tota la càrrega al fusell.  

ats d’absorbir tot el parell, doncs el desplaçament vertical 
ten en el model amb una bloqueig en les direccions x, z 

tins.  
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• La biga interna es carrega amb 9 kN/m de força i es considera també l’efecte de la 
gravetat de 1,5 kN/m en el model I-DEAS FEM 

• La biga interna és d’alumini 2024, la biga externa d’acer al baix carboni, així com 
els cilindres de connexió.  
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Com es comprova  el màxim desplaçament a la biga interna és de 10,9 µm (color blau 
marí) i el mínim de 6,5 µm. Es tindrà en total una variació de uns 4,4 µm per cada 
subconjunt mòbil, que correspon a  una variació total de 8,8 µm en la distància entre 
bigues. Queda representada la vista frontal de la deformació  a la Figura A.5 

 

10,9 µm 
  6,5 µm 

Biga interna sense carregar 

Biga interna deformada 

 
Fig.  A.5. Deformada frontal de la biga interna.
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La deformació angular φsub  considerant que la superfície on va la femella es fixa al pla 
horitzontal, s’avalua per inspecció mesurant el que es desplaça la punta de l’esquerra de la 
biga interna, suposant que la punta de la dreta no s’ha desplaçat (pitjor dels casos). La vista 
lateral es representa de la següent manera a la figura A.6 

 

 

 

 

 

Ambdós con
l’angle de d
mateixa col
subconjunts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5·10-3 mm
dicions de deformació comple
eformació lateral φsub se l’hi h
umna estructural.  Es te e
 

160 mm
ixen de moment, doncs s’ha
a de sumar la deformació 
l dimensionat definitiu d

 φsub=0,03 mrad 

Biga interna deformada 
Biga interna sense carregar 
Fig.  A.6. Deformada lateral de la biga interna. 
 de considerar que a 
dels patins i la de la 
e l’estructura dels 
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A.2. Sol.licitació al subconjunt mòbil 

En aquest punt del disseny on alguns elements ja estan decidits és interessant el càlcul de la 
força estàtica total que actua sobre el subconjunt mòbil doncs a partir d’ara importa saber 
aquest valor per continuar amb el disseny. El diagrama de totes les forces que actuen sobre 
un subconjunt mòbil, es pot veure a la figura A.7 

  

P 

Fcmp 

    Fbuit 

Fpre 

    Fcmp 

 Fbuit 
     Fmag 

Plà d’obertura 

 
Fig.  A.7. Sol.licitació al subconjunt mòbil
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A.2.1. Components 

Força magnètica 

Fmag és la força  que s’exerceix als subconjunts mòbils degut a la força magnètica 
d’atracció entre la filera d’imants instal·lada al subconjunt mòbil superior i la instal·lada al 
subconjunt mòbil inferior. Aquesta es reflexa amb una pressió constant al llarg de la biga 
interna de 9 kN/m quan la obertura és mínima (5 mm) i decreix considerablement quan 
augmenta l’obertura. La longitud de cada una de les bigues internes es de 2m 

Fmag = Pmag · Lmag = 18 kN 

Pmag = 9 kN/m.  pressió magnètica que es dona per unitat de longitud d’imants 
permanents 

Lmag= 2 m.  S’agafa la longitud de la biga interna coberta amb imants.  

Força del buit  

La força de buit s’aplica a les brides de les manxes que uneixen la cambra de buit amb els 
cilindres de connexió. Es calcula amb l’expressió  

Fbuit = EA · ∆p · Nm = 2,7 kN 

EA = 1,96·10-3 m2 és l’àrea efectiva de la manxa. Per la manxa CONVAT DN40  

∆P = Patm - Pbuit és la depressió deguda a l’ultra-buit.  

Patm = 1 bar = 105 Pa  

Pbui t≅ 0 Pa  

Nm =14 és el nombre de manxes a una biga = 12 (una per cada cilindre) +2(per la 
connexió del serpentí hidràulic). 

Pes  

El pes d’un subconjunt mòbil es calcula mitjançant el software de disseny I-DEAS. 

P = 4,1 kN. 
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Força elàstica en les manxes 

Es la força que apliquen les manxes al subconjunt mòbil degut a la compressió d’aquestes:  

Fcmp=Nm·(lc-lf)·k·n-1 =0,14 kN 

• lc = 0.5 mm  longitud comprimida per convolució 

• lf = 2 mm  longitud lliure per convolució 

• k = 65 N/mm  constant d’elasticitat per convolució en direcció axial 

• n =10  número de les manxes que s’escullen per al disseny 

• Nm =14 és el nombre de manxes a una biga = 12 (una per cada cilindre) + 2 (per 
la connexió del serpentí hidràulic.  

Per una compressió total, resulta  Fcmp aplicada en sentit contrari a tota la resta. És evident 
que no tindrà cap influència sobre el resultat final, doncs el valor resultant s’arrodoneix 
igualment.  

Resistència al moviment 

Apareixerà la força Fllisc  que s’oposa al moviment dels subconjunts mòbils i es deguda a la 
precàrrega de tots els rodaments lineals o patins que permeten el lliscament respecte 
l’estructura.  

Fllisc =Np · ρ  · Fpre = 0,32 kN 

• Fpre = 0,08·Co  La força deguda a la precàrrega. En aquest punt del càlcul els 
patins ja estan escollits a precàrrega màxima.  

•  Co = 100 kN  carrega estàtica del pati elegit. Es representa a la Figura A.8 
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• ρ = 0,005 
cas.   

• Np = 8  el
2 unitats) 

El valor d’aquesta resis
càlcul, però es suma ig

A.2.2. Sol.licitació  

Es presenta un extracte
subconjunt mòbil supe
tant en moviment com
càlcul, s’han sumat els
cal fer-ho a efectes p
compressió s’oposa a l

 

 

 

 

      IKO LRX 35 

C0 

ρ  · Fpre 

Moviment 

Carril 
Fig.  A.8. Carrega estàtica i resistencia al lliscament aplicats a un  pati 
 és el coeficient de rodadura entre metalls que s’estima en aquest 

 nombre total de patins que guien el subconjunt mòbil (4 parelles de 

tència Fllisc te un valor petit que no cal que es  consideri a efectes de 
ualment per inflar el valor. 

 de la fulla de càlcul amb la qual s’ha calculat la sol.licitació en el  
rior (P i Fmag actuen en el mateix sentit) Es considerarà la mateixa 
 en repòs. A la Taula A.1 es posa de manifest el resultat. En aquest 
 valors de la resistència al lliscament i de la força de compressió. No 
ràctics, doncs el valor s’hauria arrodonit igualment. La força de 
a resta, i la resistència al lliscament s’oposa sempre al moviment. 
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 Valor (kN) 

Fbuit 2,74

Fmag 18

P 4,1

Fcomp -0.14

FT (estàtica) 24,7

Fllisc 0,32

FT (a efectes pràctics) 25

 

A efectes pràctics, (Per al su
anteriors.  

=±+= PFFF buitmagT 25 kN

 

 

 

 

 

 

Tau  A.1. Descomposicio de FT 
bconjunt mòbil superior) és la suma de tots els paràmetres  

                                                                                ( Eq.  A.1) 
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A.3. Patins a deformació  

Les dimensions d’interès i el resultat de la deformació deguda al parell aplicat a cada unitat 
de dos patins (T2pat) es representa a la figura A.9  

 

 

 

 

 

 

LLRX 35 

Lsep 

      φ2pat         x 
Fig.  A.9. Dimensions del pati LRX 35 
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Rigidesa del pati 

F = k · d                                                                                                              (Eq.  A.2) 

Aquesta es pot calcular segons la Llei de Hooke (Eq A.2). El catàleg IKO ens proporciona 
la gràfica que segueix aquesta llei per deformació axial per alguns dels seus patins. La 
gràfica de la Figura A.10 permet extreure’n la constant de deformació per unitat de 
longitud k per un pati LRXG 35 amb precàrrega alta (T3)  El pati que s’assaja a la gràfica, te 
unes característiques similars a l’escollit. Així és troba la deformació per unitat de longitud 
perquè LRX 35 (l’escollit per l’aplicació) te una longitud diferent. 

 

A partir de l’expressió (Eq A.2) es calcula la rigidesa del pati LRX 35 

kLRX35 = 
35LRXGLd

F
⋅ ·LLRX35 = 1,63·109  N/m                                                           (Eq.  A.3) 

LLRXG35  = 0,152 m és la longitud d’un dels patins assajats. S’extreu del catàleg 

LLRX35 = 0,124 m  és la longitud del pati escollit per l’aplicació  

F = 20 kN Força per la qual se’n mesura la deformació al pati (veure figura A.10).   

Fig.  A.10. Rigidesa de patins IKO-LRX 
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d = 0,01·10-3 m Deformació mesurada a la gràfica d’assaig degut a la força F (veure 
figura A.10) 

Parell aplicat al centre de les unitats  

El parell calculat a (Eq. A.4) és aplicat a l’eix per on passen tots els centres de les unitats de 

patins d’un subconjunt mòbil. El parell aplicat al centre d’una unitat de dos patins tindrà el 

valor calculat a (Eq. A.5) 

TT  = FT ·  l = 25 kN · 0,2m = 5 kN·m                                                                        (Eq.  A.4) 

T2pat  = 
4
TT  = 1,25 kN·m                                                                                          (Eq.  A.5) 

Correspon al parell màxim aplicat als patins, per la força FT quan aquests estan a la posició 
d’obertura mínima, i FT és màxima. Per absorbir aquest parell, equival a una força F2pat que 
es crea als patins i es més gran a mesura que creix la coordenada x i dona origen a la 
deformació d’ambdós patins com es veu a la Figura A.9. 

Es decideix integrar el parell al llarg de la longitud del pati x (veure Figura 

A.9):L’expressió (Eq A.6) indica que el parell total equival al sumatori de tot el parell creat 

per F2pat a cada llesca de pati. Aplicant la llei de Hooke 

 dT2pat = F2pat · dx                                                                                                       (Eq.  A.6) 

δ és la deformació d’una llesca de pati, i es pot aproximar com (Eq A.8) substituint a (Eq 

A.6) es te: 

F2pat = k · δ                                                                                                                 (Eq.  A.7) 

δ = φ2pat · x                                                                                                                 (Eq.  A.8) 

dT2pat =  k · φ2pat · x · dx                                                                                             (Eq.  A.9) 

Integrant (Eq. A.9)  per als dos patins resulta: 
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∫ ⋅ patT2d2 = ∫
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1
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⎦
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⎢
⎣

⎡
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2 LLLk

T pat
pat ⋅⋅+⋅

=ϕ = 4,7·10-2 mrad                                                         (Eq.  A.10) 
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A.4. Càlculs al mecanisme d’obertura 

A.4.1.  Càlculs al fusell. 

Velocitat angular al fusell 

ωfus=
hP

v =0,2 volta/s  = 0,4·π  rad/s =  12 min-1                                                     (Eq.  A.11) 

Parell resistent del fusell : La descomposició d’aquest es pot contemplar a la Figura A.11 

 

 

 

 I ve donat per l’expressió 

Tfus = 2 · Tfem + Tfr,sup= 2 · (T

 

 

Tpr            

Tpr            

Tfr,su

Tfus 
Fig.  A.11. components del parell aplicat al fusell 
(Eq. A.12) 

ax.fem + Tpr )+ Tfr,sup                                                 (Eq.  A.12) 
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Parell aplicat a les femelles Tfem 

Tax,fem =
ros

hfemax PF
η·  π·2

·,  = 15,7 N·m degut a la força que es considera aplicada a cada 

femella:  

Fax,fem = FT/2 = 12,5 kN  Es considera el pes P per sobredimensionar, 

Teòricament, el parell creat per P al fusell es cancel·la en ambdós femelles, 

perque el pes actua en el mateix sentit per cada femella, i els roscats són 

contraris entre elles.    

ηros = 
µ·

·π
1

1
0

hP
d

+
 = 0,76  Eficàcia del roscat. 

• do = 48 mm  és el diàmetre nominal de l’eix del fusell 

• µ = 0,01  és el coeficient de fricció. Del catàleg es treu que per un angle de 
l’hèlix φ =1.9°   

• Ph = 5 mm/volta pas de rosca del fusell. 

Tpr=2.47 N·m   el parell de precàrrega existent a cada una de les femelles 

Parell creat per la fricció en les unitats de suport 

Tfr,sup és el parell total de fricció que es crea a les unitats de suport, en aquest cas, el conjunt 
de rodaments que aguanten el fusell a l’estructura. Per a cada fusell,  hi ha dos rodaments 
de boles de contacte angular a l’extrem superior sotmesos a carrega axial. . El parell total 
de fricció per un fusell equival al creat per dos rodaments de boles de contacte angular SKF 
PBLU50, doncs, la unitat inferior formada per el rodament rígid de boles SKF BUF50  no 
absorbeix carrega axial, doncs no s’hi crea fricció.  Es té que la fricció a cada un dels 
rodaments es calcula amb la expressió (Eq. A.13) [Riba, 1999, p.148]:  

Tfr,rod  = f · Fax,rod · 2
migD

                                                                                          (Eq.  A.13) 
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Fax,rod = 2 · ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
P

  carrega axial que actua a l’eix de cada rodament. En el càlculs on 

es pren el fusell com a sòlid rígid,  les forces magnètiques i de buit es cancel·len. 
equival al pes total P d’un subconjunt mòbil. 

Dmig = 
2

int extDD +
  mitjana del diàmetre exterior e interior de cada rodament, La 

unitat SKF PBLU50 està formada per dos rodaments de contacte angular del tipus 
7207, doncs Dext =72 mm i Dint = 35 mm 

f =0,002  factor per un rodament d’una filera de boles de contacte angular. Es troben 
tabulats. [Riba, 1999, p.148] 

 Per les unitats de rodaments SKF PLBU50 dos rodaments de contacte angular: 

 Tfr,sup = Tfr,PBLU50= 2 · Tfr,rod. = 0,44 N·m 

Substituint els valors a (Eq A.16), Tfus = 32 N·m 

Balanç de potencies 

Pfus = Tfus· ωfus = 40 W  Potencia bruta necessària a l’entrada de cada fusell.  

PT,fus = 2 · Tfus · ωfus= 80 W  Potencia bruta total que es necessita en ambdós fusells 

Pneta= 2 · FT  · v = 50 W  Potencia neta per moure els 2 subconjunts mòbils a 1 mm/s 

Es dissipa la potencia Pdiss en forma de calor a les femelles:  

Pdiss = PT,fus - Pneta = 30W 

Finalment, el rendiment d’un fusell amb dos femelles ve donat per l’expressió  (Eq A.14) 

ηT = 62,0=
Tfus

neta

P
P

                                                                                                   (Eq.  A.14) 
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Comprovacions 

Carrega axial : Es comprova que el fusell es capaç d’aguantar una carrega axial equivalent 

a FT sota factor de seguretat. 

• Coa = Fax,fem· fs  Coa =(FT/2) · fs 

• Fax,fem = FT/2 a compressió en el pitjor dels casos  

• Coa = 200,6 kN          

fs = 16, SUFICIENT 

Vida dels rodaments: Es prova un dels rodaments de la unitat sol·licitada SKF PBLU50. Es 
calcula la carrega equivalent com una combinació entre càrrega axial i càrrega radial 

Peq=0.57Fr+0.93Fa 

• On la força radial la considerem Fr≈ 0 i la força axial Fa= Fax,rod = 2 · (P/2)  

• la capacitat de càrrega axial  Ca=54,5 kN.  

• Segons SKF, L10  és la vida d’un rodament en milions de revolucions. Per a un 
rodament de boles: 

L10=
3

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

eq

a

P
C

=2,9·109 cicles.  VIDA INFINITA  

En aquest punt del disseny, s’han fixat els paràmetres del fusell. Ara es realitza una elecció 
prèvia dels elements que permetran una reducció com a molt gran fins la resolució possible. 
S’escullen dues relacions de reducció a partir de les possibilitats que ofereixen els elements 
escollits (reductor, reenviament i motor) i també de la velocitat a la que es vol que funcioni 
el motor.  Es fixen ara dos variables més 

• ired = 52 Reducció que ofereix el vis sens fi. 

• idist = 2 Reducció en el reenviament 

Ara es moment de comprovar la resolució d’aquesta cadena cinemàtica. 
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A.4.2. Càlcul de la resolució cadena cinemàtica 

Per calcular el minin increment mecànic d’obertura, que correspon a un pas de motor, es 
desenvolupen  les següents expressions referents a la cadena cinemàtica 

Resolució possible: valor de ∆Lob que es dona amb un pas de motor 

 ∆Lob,POS  = ⋅
⋅

⋅
pN

volta12
disti
1

redi
1

⋅ · hP                                                                    (Eq.  A.15) 

Resolució desitjada: valor de ∆Lob que s’ha de tenir com a mínim. El numero de passos p 
que s’ha de donar es pot calcular mitjançant l’expressió (Eq. A.16) a partir de l’equació  
(Eq. A.15). 

∆Lob,MIN =  2µm = ⋅⋅
pN

p2
disti
1

redi
1

⋅ hP⋅                                                               (Eq.  A.16) 

El factor 2 multiplicant davant de l’equació es deu a que la resolució esta composta pel 
moviment de dos conjunts simètrics a un pla. Sabent que es característiques de la cadena 
son  

• Ph = 5 mm  

• Np = 200  Passos per volta del motor pas a pas 

• ired = 52, idist = 2 

La Taula A.2 és un extracte del full de càlcul que s’ha realitzat. Per fer els càlculs quan el 
motor treballa a mig pas, sols cal tenir en compte que  Np’=2·Np Es pot veure, que es 
compleix amb els mínims demanats a les especificacions. 
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PAS COMPLET µm 

Desplaçament per pas 0,24 

∆Lob,POS 0,48 

 passos 

p 4,160 

MIG PAS µm 

Desplaçament per pas 0,12 

Resolucio possible 0,24 

 passos 

p  8,320 

Un cop coneguts els e
velocitats angulars, pare

 

 

 

 

 

 

Tau A.2. extracte “Resolució” del full de càlcul  
lements que s’ubiquen al mecanisme, es calcula en conjunt les 
lls i potencies a l’entrada i sortida de cadascun dels elements. 
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A.4.3. Càlculs de les velocitats angulars. 

Per calcular les velocitats angulars de tota la cadena cinemàtica s’ha utilitzat el següent 
extracte de la fulla de càlcul (l’extracte del qual representat a Taula A.3) on es veuen els 
valors de les diferents velocitats angulars un cop s’ha decidit sobre el valor de les diferents 
etapes de reducció ired e idist 

 

ω rad/s min-1 

Fusell 1,26 12 

Eix reduct-dist 65,35 624 

Eix motor 130,69 1248 

Aquests valors depenen exclusivament de les reduccions ired e idist el pas del fusell Ph i per 
una velocitat d’obertura de v dels subconjunts mòbils. 

La cadena es la següent: 

Velocitat angular a l’eix reductor-distribuidor 

ωmot = ωred  · idist = 1248 min-1                                                                                      (Eq.  A.17) 

Velocitat angular a l’eix motor 

ωred = ωfus  · ired  = 624 min-1                                                                                   (Eq.  A.18) 

 

 

 

 

Tau  A.3. extracte “Velocitats angulars” del full de càlcul  
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A.4.4. Càlculs de parells i potencies als eixos  

De manera anàloga a les velocitats angulars es calculen els parells, A la Taula A.4  es veu 
l’extracte de la fulla de càlcul: 

 

Parell N·m             W 
  

       Total W  

Fusell 31,73 39,87 79,74 
Eix reduct-dist 1,11 72,49 144,99 
Eix motor 1,23 161,10 161,10 

parell a l’entrada del reductor és 

Tred = 
redred

fus

i
T

·η
 =1,1 N·m                                                                                         (Eq.  A.19) 

parell a l’eix motor  

Tmot =2· 
distdist

red

i
T

·η
 = 1,2 N.m                                                                                   (Eq.  A.20) 

Potència a l’entrada del reductor 

 Pred = Tred · ωdist,                                                                                                     (Eq.  A.21) 

Per ambdós reductors 

PT,red = 2 · Pred                                                                                                         (Eq.  A.22) 

Potencia a l’eix motor 

 Pmot=Tmot·ωmot                                                                                                         (Eq.  A.23) 

 

Tau  A.4. extracte “Parell - Potència” del full de càlcul  
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• Eficiència al reductor: El catàleg facilita un gràfic representat a la Figura A.12 on 
l’eficiència del reductor sota carrega total depèn de la velocitat de gir de l’eix 
conductor segons la relació de reducció. Per ired =52 s’agafa la corba de i=50 i es 
busca el punt que correspon a ωred =624rpm. Es treu que ηred = 0,55 

 

• Eficiència al reenviament: No ens la dona el catàleg, però  es sap que una 
transmissió d’eixos concurrents amb engranatges cònics de dentat recte té un 
rendiment a voltes de 0,95 Com que hi ha acoblaments flexibles a cada un dels 
eixos i unes peces per adaptar-los s’ha considerat ηdist = 0,9 per cobrir les pèrdues 
als acoblaments i arbres. 

Fig.  A.12. Eficiència al reductor 
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A.4.5. Comprovacions al reductor i reenviament  

 Essent ired = 52 i la distància entre eixos ao = 63 mm el parell nominal a l’eix de sortida 
TN,red es calcula per interpolació a partir dels valors del catàleg. Idem amb la potencia 
nominal a l’entrada PN,red. 

 

 

 

factor de servei i comprovació del reductor 

Bàsicament es vol que el parell nominal de sortida del reductor TN,red sigui superior al parell 
resistent Tresist que ofereix l’element conduït, tenint en compte un factor de servei Fs que 
depèn de les condicions de funcionament del reductor. 

El catàleg dona els següents paràmetres: potència nominal a l’eix d’entrada PN,red  i parell 
nominal a l’eix de sortida TN,red  per una vida de 12000 h amb un funcionament suau en 
funció de la velocitat angular a l’eix d’entrada ω1. Això vol dir que ens assegura una vida 
de 12000h sense avaries amb aquest tipus de servei. 

ω1 =624 min-1.  

Tres = Tfus ≈ 32 N·m. 

 

Reductor escollit 



ONDULADOR EN BUIT  Pág. 35 

 

Fent els càlculs d’interpolació per la velocitat de 612 min-1  a l’eix d’entrada  ωdist, 
s’obtenen els valors de potencia nominal a l’eix d’entrada i parell nominal al de sortida per 
una vida de 12000 h  

TN,red  ≅ 100 N·m  

PN,red  ≅ 205 W 

S’ha de verificar: TN,red  > Fs · Tresist 

Factor de servei: aquest depèn del tipus de funcionament que té el reductor. Es considera 
que la sol.licitació als subconjunts mòbils és sempre constant. Tot i estar els subconjunts 
mòbils quiets, com que el fusell és reversible, l’eix de sortida d’aquest es veurà sempre 
sotmès a Tfus.,un parell que afectarà directament a les dents del vis. Per aquest tipus de 
funcionament és defineix un factor de servei de Fs = 2 per tenir en compte les petites 
acceleracions i desacceleracions que es donin quan es necessiti variar la distància 
d’obertura.  

TN,red>2 · 32 N·m  VA BE 

El valor de parell màxim que es pot tenir per evitar la ruptura de les dents és T2MAX 
=300 N·m valor molt per sobre del parell resistent constant que es té. 

El reductor no està sotmès a cap sol.licitació addicional, doncs tot el pes dels subconjunt 
mòbil l’absorbeix el conjunt de rodaments SKF que aguanten els fusells.  

Factor de servei i comprovació al reenviament 

Anàlogament al reductor es prova el reenviament i aquest està sobredimensionat. 
S’interpola per una velocitat del motor de 1250 min-1. El factor de servei que s’escull ve 
donat per les condicions de funcionament,  

Fs = 1,1 

Tresist = 1,1 N·m 

Pmot = 161 W 

TN,dist  >Fs · Tresist  VA BE  (es comprova al cataleg)               
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A.4.6.  Càlcul del parell d’arranc del motor 

El motor transmet el parell Tmot però en arrancada i frenada, aquest ha de proporcionar un 
sobreparell que es calcularà tot i que ja es sospita que serà un nombre molt petit. Ve donat 
per l’expressió (Eq A.24) 

Tarr=Ir·ξarr                                                                                                                (Eq.  A.24) 

Inèrcia reduïda a l’eix del motor Ir 

Resulta de (Eq A.25): 

Ir = Ir,sub + 2·(Ir,fus + Ir,trn) + Ir,mot                                                                             (Eq.  A.25) 

Ir,sub, és la inèrcia reduïda a l’eix motor deguda al moviment de dues masses 
(subconjunts mòbils)  a una velocitat v que es fica en funció de la velocitat de gir 
del motor  ωmot . De les equacions (Eq. A.26) i (Eq. A.27) s’obté (Eq. A.28)  

2
,2

1
motsubrI ω⋅⋅ = 2

2
1 vmT ⋅⋅                                                                                     (Eq.  A.26) 

distred
h

mot ii
P
v

⋅⋅=ω                                                                                                 (Eq.  A.27) 

22

2

,
distred

hT
subr ii

Pm
I

⋅

⋅
=                                                                                                   (Eq.  A.28) 

 mT correspon a la massa amb kg total que el mecanisme ha d’ésser capaç de moure, es a 
dir, els dos subconjunts mòbils carregats ambdós amb FT  (Eq A.1) i Figura A.7 

mT = 50 kN = 5.000 kg 

Ir,fus  és la inèrcia reduïda a l’eix motor  del gir d’un dels fusells i la dona les equació 
(Eq A.31) a partir de (Eq A.29) i (Eq A.30).  

2

2
1

fusfusI ω⋅⋅ = 2
,2

1
motfusrI ω⋅⋅                                                                                (Eq.  A.29) 

ωmot = ωfus . ired . idist                                                                                                (Eq.  A.30) 
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22,
distred

fus
fusr ii

I
I

⋅
=                                                                                                   (Eq.  A.31) 

S’aproxima el volum dels fusells a un cilindre de L = 1320 mm i  D = 48 mm. El material 
és acer F-1252  amb una densitat de ρ=7000 kg/m3 

La massa del fusell  mfus= ρ
4

2DL ⋅⋅⋅ π  

L’inèrcia del fusell  en l’eix de gir  
42

1 2DmI fusfus ⋅⋅= = 7·10-4 kg·m2 

• Ir,trn és la inèrcia reduïda a l’eix motor de tots els acoblaments i l’arbre en la 
transmissió, donada per (Eq A.32) que es dedueix a partir de (Eq. A33), (Eq. A.34), 
(Eq. A.35) Dels catàlegs obtenim les inèrcies dels eixos de gir dels següents 
elements. 

2

2
1

disttrnI ω⋅⋅ = 2
,2

1
mottrnrI ω⋅⋅                                                                                 (Eq.  A.32) 

ωmot = ωred . idist                                                                                                       (Eq.  A.33) 

2,
dist

fus
trnr i

I
I =                                                                                                             (Eq.  A.34) 

Itrn  = Ired + Iac1 + Iarb + Iac2                                                                                                                          (Eq.  A.35) 

• Per al reductor, la inèrcia reduïda al seu eix d’entrada és Ired = 0,5305·10-4 kg·m2 

Per l’acoblament del reductor Iac1 = 1,007·10-4  kg·m2 i per l’acoblament del 
reenviament Iac2 = 1,1·10-4 kg·m2 

• Per l’arbre, i anàlogament al fusell es calcula la seva inèrcia a l’eix de gir: 

• S’aproxima el volum dels fusells a un cilindre de Larb=195mm i Darb=30mm. El 
material és acer F-1250  amb una densitat de ρ=7000 kg/m3 

• La massa de l’arbre  
4

2
arb

arbarb
D

Lm ⋅⋅⋅= πρ  
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• L’inèrcia de l’arbre al seu eix de gir
42

1 2
arb

arbarb
D

mI ⋅⋅= = 1,1·10-4 kg·m2 

• Imot
  = 8 ·10-4 kg·m2 és la inèrcia dels components rotatius del motor en el seu eix de 

gir.  

• De l’equació (Eq. A.25) es calcula que  Ir=10·10-4 kg·m2 

Acceleració angular. Parell d’arrancada 

ξarr =131 rad/s2  és l’acceleració que es requereix per passar de 0 min-1 a 1248min-1 en 1 s. 
De l’equació (Eq. A.24)  

• Tarr=Ir·ξarr=10·10-4 kg·m2 · 131 rad/s2=0,13 N·m 

Equival a un 10% del parell resistent. 
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A.5. Dimensionat de les columnes de l’estructura  

La hipotesi de Navier (Eq. A.36) permet calcular la inèrcia I que ha de tenir la secció de la 
columna a l’eix on s’aplica el parell creat per FT. La Figura  indica els paràmetres que 
s’entren a l’equació  

IE
LT estest

est ⋅
⋅

=ϕ                                                                                                        (Eq.  A.36) 

 

• Lest = 450 mm S’  subconjunts mòbils: la 
posició dels patins qu
entre els centres de la 

• Test = TT/2 =2,5 kN 
l’equació (Eq. A.4) 

• E = 2,1·105 MPa  e
fabricació de la colum

• φest ≤ 0,02 mrad  l’a

Aplicant els valors a l’equ
complir (veure Figura A.1

Lest = 450 mm 

Seccio a 
dimensionar I

                        
                Test 

Encastament 
agafa a partir del dimensionat dels

Fig.  A.13. Dimensionat de la columna. 
an l’obertura és mínima. Correspon a la meitat de la distancia 
unitat de patins del subconjunt mòbil superior e inferior. 

 és el parell  que s’aplica a la columna, degut a FT. Es veu a 

l mòdul d’elasticitat de l’acer estructural que s’utilitza per la 
na. 

ngle màxim que es permet de gir a l’estructura. 

ació (Eq. A.36) resulta que I  ≥ 2,7·10-4  m4 La secció ha de 
4) 
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Es pensa en dues alternativ

•  Alternativa 1 (dreta): 
Un calaix format per d
entre ells, compleixen p

• Alternativa 2 (esquerr
d’acer al baix carboni. O

I  ≥ 2,7·10-4  m4 

Plà dels carrils 
patins 

d2 

d1 és coneix i és la 
distancia entre patins 

Es convenient deixar 
d2=110 mm per que la 
femella i el carro puguin 
desplaçar-se 

d1 
Fig.  A.14. Dimensionat de la secció 
es per la realització de la secció, es veuen a la Figura A.15: 

Secció a base de calaix a base de perfil normalitzat UPN . 
os perfils UPN  d’una mida entre 260 mm i 300 mm soldats 
erfectament amb la condició de deformació  

a): Un perfil en U construït a partir de plaques de 20 mm 
fereix una estructura rígida, d’uns 300 mm de profunditat. 
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Ambdós alternatives comple
moments d’inèrcia Izz

’ s’ha u
l’alternativa 1 ha estat fàcil do

Per al càlcul de inèrcia en l
següents dimensions exposad
que Izz’= 7,3·10-4 m4  

 

 

 

 

 

Izz
 

 2 xUPN 

Izz
 

         

Izz
’ Izz

’ 
Fig.  A.15. Dues alternatives. 
ixen si el dimensionat és adequat. Per calcular els seus 
tilitzat el teorema d’Steiner.   a partir del moment Izz . Per 
ncs el valor de Izz per una UPN es troba tabulat. 

a U s’ha procedit amb els blocs per separat. S’agafen les 
es a la Figura A.16 en mm. Amb el teorema d’Steiner es té 

300  

220 

20  
Izz’ 
Fig.  A.16. Dues alternatives. 
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Aplicant la hipòtesi de Navier (Eq. A.36) amb el mateix dimensionat que a la Figura A.13 
es calcula l’angle de deformació d’aquesta secció. φU = 0,0072 mrad. A la figura A.17 es 
representa la deformació estructural al aplicar el parell TT a les dos columnes en projecció 
lateral. φU  és l’angle de deformació que contribueix a deformar el paral·lelisme entre els 
imants i el pla d’obertura. 

 

 

 

 

 

 

Per l’orella dissenyada se’n calc
de la columna suposant que aqu
A.5)  al punt d’aplicació corres
figura A.18 i utilitzant també l’e
= φorella+ φU ≤0,02 i és per tant a

T2pat 

φU 

 

Posicio inicial 

                Deformada 
Fig. A.17. Deformació columnes
ula també la deformació angular a φorella respecte la paret 
esta es fixa. A cada orella se l’hi aplica el parell T2pat (Eq. 
ponent al centre del la unitat de patins LRX 35. Segons la 
quació (Eq. A.36) es té φorella = 0,0065 mrad. Es te que φcol 
dmissible 

 

Izz,orella 

φorella 
Fig.  A.18. Deformació orella 
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A.6. Comprovació d’una unió cargolada. 

El collat placa contra placa que presenta el pati a l’estructura es vol comprovar a cas més 
crític, doncs es tem que l’assentament no provoqui la separació d’ambdós superfícies. Es 
segueixen les explicacions per al càlcul d’una unió cargolada d’alta qualitat [Fenollosa, 
2000] 

El cargol M8 que colla el pati, es suposa es de classe 10.9, i la intenció es de realitzar una 
unió d’alta qualitat. El roscat esta fet sobre la mateixa estructura d’acer S235, amb Re = 
210.000 N/mm2 

Les dimensions de la unió cargolada estan representades a la Figura A.19 

 
55 

80 

12 

Estructura soldada 

Patí 

M8x55 
Fig.  A.19. Dimensions de la unió cargolada 
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A.6.1. Es comprova si es pot muntar a força de muntatge límit.  

El component crític, és el roscat,  fet sobre placa d’acer S 235. Per un cargol M8 de qualitat 
10.9 FMlim= 25.100 N. L’equació (Eq. A.37) calcula l’àrea de la secció resistent, els 
paràmetres d2 i d3 són característics per un roscat ISO de rosca fina.  L’equació (Eq. A.38) 
mostra la tensió de la unió cargolada 

   2

2

32 mm37
24

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
⋅=

dd
AT

π                                                                          (Eq.  A.37) 

   2lim mm/N 700==
T

M

A
F

σ                                                                                   (Eq.  A.38) 

 

Per una unió d’alta qualitat la tensió màxima admisible per un roscat de pas fi el dona (Eq. 
A.39) 

σadm= 0,8·Re= 168 N/mm2                                                                                      (Eq.  A.39) 

σ >> σadm EL ROSCAT DE L’ALUMINI TRENCA A FMlim  

Si no es pot muntar a FMlim, es muntarà a FMmax. A partir de la formula de Von Misses, (Eq. 
A.40)  es calcula la tensió equivalent corresponent a una força de muntatge màxima FMmax 
per una unió d’alta qualitat. 

   adm
M

T

M
e d

dF
A

F
σ

π
ρα

σ ≤
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⋅

+⋅⋅
⋅+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2

3
3

2max

2

max

16
2

)'tan(
3                                 (Eq.  A.40) 

 resulta FMmax = 5083 N 
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A.6.2. Força separadora. Cas crític. 

Per al càlcul de la unió cargolada, es considera el cas més crític:  Es suposa que els tres 
cargols de la part superior del carril estan sotmesos a tot l’esforç creat per el parell T2pati. Es 
crea una força separadora total FsT  que es calcula segons (Eq. A.41) i es representa a la 
Figura A.20:  

N62502 ==
L

T
F pati

sT                                                                                              (Eq.  A.41) 

T2pati = 1250 N·m  Parell màxim aplicat al centre d’una unitat de dos patins, per la 
força FT quan aquests estan a la posició d’obertura mínima, i FT és màxima. 
Calculat a (Eq. A.5) 

L= 0,2 m  Distància entre el cargol a assajar i el punt on s’aplica T2pati. 

 

 Cada cargol estarà s

N2048
3

== sT
s

F
F

 

T2pati. 

FsT 

L 
Fig.  A.20. Dimensions de la unió cargolada 
otmès a la força separadora, calculada a (Eq A.42) a partir de Eq A.41) 

                                                                                                 (Eq.  A.42) 
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A.6.3. Càlculs de rigideses  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  A.21. Dimensions del cargol al pati. 

Estructura soldada 
Patí 

13 

7 

            9 

          12 

          20 

M8x55 
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Rigidesa de la peça unida (carril) 

   N/mm102,106
104

42
2

⋅=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
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⎡
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⎠
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⎜
⎝
⎛ +⋅⋅= fe

p
p dLd

L
E

k π                                     (Eq.  A.43) 

Aquesta és el carril del pati, d’acer inoxidable.. L’equació per calcular la rigidesa és la (Eq. 
A.43)                 

• L= 20 mm  Ample de la peça comprimida. 

• Ep=235000 N/mm2  Mòdul de Young de l’acer. 

• df= 9 mm Diàmetre del forat del rail. 

• de= 12 mm Diàmetre de la cabota. 

Rigidesa del cargol 

 Es calcula amb l’equació (Eq. A.44) 

N/mm108,33

'
'2

4

3

3

1

1
⋅=

++
=

A
l

A
l

A
l

E
k c

c                                                                  (Eq.  A.44) 

• l’ = 0,4·d =3,2 mm 

• A’= A3 = AT = 37 mm2  Secció resistent del cargol 

• l3 = 13 mm  Longitud roscada dins la peça unida (carril) 

• l1 = 7 mm  Longitud de la canya del cargol. 

• 2
2

1 mm 26,50
4

=⋅=
dA π  àrea de la secció de la canya del cargol. 

• Ec = 235 N/mm2     

Relació de rigideses 

 24,0=
+

=
pc

c

kk
k

c                                                                                                 (Eq.  A.45) 

A.6.4. Forces que apareixen quan s’aplica la força separadora Fs 

Fs = Fcs + Fps                                                                                                           (Eq.  A.46) 
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FM = Fp + Fps                                                                                                            (Eq.  A.47) 

Fcs = c·Fs = 500 N  Part de la força separadora que augmenta la tracció  

Fps = (1-c)·Fs = 1584 N  Part de la força separadora que descomprimeix la peça o 
peces.  

Fp=FMmax - Fps = 3500 N Força romanent que queda just després del muntatge a 
FMmax 

A.6.5. Dispersió. Força de muntatge mínima. 

Factor de collada (αc=1,5, per cargol lubricat.) Es calcula la força de muntatge mínima 
segons (Eq. A.48) deguda a la dispersió. 

c

M
M

F
F

α
max

min =  = 3400 N                                                                                     (Eq.  A.48) 

A.6.6. Comprovació a assentament 

δT = δcabota-carril + δcarril-plà = 2 µm + 4 µm = 6 µm 

=
+

=∆

kpkc

F T
M 11

δ 1538N                                                                                       (Eq.  A.49) 

Després de l’assentament, la força de muntatge és F’Mmin = FMmin - ∆FM = 1861 N  

Força de compressió romanent a les peces unides després de l’assentament equació 
analoga a (Eq. A.47) Fp = F’Mmin - Fps = 277 N JUST  

Es comprova l’augment de tracció com afecta al cargol amb (Eq. A.50) 

Re1,0≤
T

cs

A
F

                                                                                                    (Eq.  A.50) 

1681,0
37
500

⋅≤  VAL 
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• El valor de la força romanent Fp queda un pel just, doncs per un factor de collada 

αc≥2, la juntura s’obra. Seria convenient equipar els carrils amb 12 passants per 

collar-lo cadascun amb 12 cargols, doncs IKO presenta aquesta opció.  

• Per un càlcul aproximat del moment de muntatge resulta: 

MM = 0,2·FMmax·d = 8,13 N·m                                                                                (Eq.  A.51) 
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A.7. Càlculs en els sistemes de refrigeració.  

A.7.1. Disseny del serpentí a la biga interna per refrigerar els imants.  

La finalitat d’aquests càlculs ha estat desenvolupar un model FEM tèrmic per la biga 
interna d’alumini 2024, tenint aquesta les característiques tèrmiques següents exposades a 
la Taula A.5 

Conductivitat tèrmica 130 W/(m K) 

Calor especifica 875 J/(kg K) 

Densitat 2780 kg/m3 

Coef. dilatació 23·10-6 K-1 

 

Potencia de radiació

 )( 4
1

4
2 TTQ −= εσ   

Es te que la temper
200°,  i els imants s’
ha d’ésser capaç de  

ε ≈0,5 és l’em
com una sup

• σ = 5,67·10-8

• T2 = 200°C, T

• Es calcula el

Q ≈ 1kW CAL

 

Tau  A.5. caracteristiques tèrmiques del Al 2024  
 que ha de dissipar la biga interna 

                                                                                                (Eq.  A.52) 

atura ambient dins de la cambra de buit en el pitjor dels casos és de 
han de mantenir per sota de 120°C. Per tant, la biga interna refrigerada 
dissipar una potencia Q calculada mitjançant (Eq. A.52) 

issivitat de la superfície. Es considera la superfície de la biga interna 
erfície gris.  

 W·m2/K4 és la constant d’Stephan Boltzmann 

1 = 120°C. 

 perímetre de la biga interna. La superfície s’aproxima a s=1m2. 

OR A DISSIPAR  
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Paràmetres del serpentí  

S’imposa que la temperatura incrementi en 5K a la sortida del serpentí. Ara es pot calcular 
el flux màssic d’aigua M que hi ha de circular (Eq. A.53).  

     3

s
m3100,048

s
kg 1000

3mkg
048,0

5K
Kkg

J31018,4

W1000 −⋅=⋅=
⋅

⋅
−⋅

=
∆

=
TpC

QM                 (Eq.  A.53) 

Si s’imposa que el diàmetre  interior del serpentí és di=4mm, es calcula la velocitat (Eq 
A.54) que ha de tenir l’aigua al circular per aquest serpentí. 

     3,8m/s

4
π 2

=
⋅

⋅=
id

Mv                                                                                              (Eq.  A.54) 

El pròxim objectiu és el càlcul de la temperatura que es tindrà a la superfície de la biga 
interna, es a dir, trobar la diferencia de temperatures Ts-Tb  

Es planteja la següent equació de transmissió de calor al llarg de la paret del serpentí de 
coure  

       

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+⋅
⋅⋅

−
=

+
∆

=
∆

=
∑

Cu

bs

condconv

k
r
R

hrL

TT
RR

T
R

TQ
ln

1
2

1
π

                                   (Eq.  A.55) 

• L=1,5 m longitud que s’estima per la longitud efectiva del serpentí de coure 
desplegat. 

• R = 8 mm  Radi exterior del serpentí. 

• r = 2 mm  Radi interior del serpentí. 

• kCu = 0,11 kW/(m·K) Conductivitat tèrmica del serpentí de L-6820. 

• h=50 kW/(m2K)  Coeficient de convenció. Aquest s’obté de l’equació de Dittus-
Boelter, (Eq. A.56) 
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4.08.0 PrRe023.0 DD k
hDNu ==                                                                               (Eq.  A.56) 

• D = 4 mm  diàmetre interior del serpentí 

• ReD = 66000  es el Numero de Reynolds, Es vol un regim turbulent apte 
per l’operació. [Incropera, 1996, p420-455]  

• Pr és la constant de Prandtl  

S’obté que Ts-Tb<1°C  BON DISSENY DEL SERPENTI. 

El serpentí colla cada 200 mm a la biga interna amb una grapa de connexió d’uns 20 mm. 
Per una secció de biga interna, es pot calcular l’increment de temperatura amb les següents 
condicions de contorn:   

• Els punts de contacte amb el serpentí tenen la temperatura a aquell punt del serpentí 
més la diferencia obtinguda per la convenció i conducció del calor des del fluid 
circulant al serpentí fins la temperatura del serpentí. 

• El calor equivalent a la radiació des de 200°C fins a 120°C s’aplica a la superfície 
externa de tota la biga interna. 

• Cada 200 mm, hi ha una superfície convectiva de 20 mm amb una temperatura 
entre 30 i 35°C. 

A la Figura A.22 es mostra el model FEM on l’aigua s’ha introduït a 30°C i s’ha extret a 
35°C, amb una carrega tèrmica d’1kW. Es mostra la distribució de temperatures entre la 
superfície de la biga interna i els imants. El fet de que el gradient de temperatures sigui més 
elevat que amb el que creix la temperatura al llarg del serpentí, fa sospitar de que la 
conductivitat de l’alumini no sigui suficient per cancel·lar l’efecte de la radiació emesa. Tot 
i així, no es te massa en compte doncs el càlcul es molt bast, és una aproximació de com es 
faria un càlcul més acurat. 

La solució pot ser incrementar el flux d’aigua o reduir la distancia entre grapes. 
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l’elongacio ∆L de cada me da a 120°C.   

 ( )0TTLL AlAl −=∆ α        

• L=1 m  Semilon
els patins LRX25 
dilatació, i aquest
deformació per dil

• TAl-T0 = 100 E
TAl=120°C en la 
màxima serà de ∆L

Fig.  A.22. Model FEM distribucio de temperatures 
itat de la biga interna quan aquesta es termalitza
                                                                                      (Eq.  A.57) 

gitud de la biga interna. Es fa el càlcul per una meitat, doncs son 
(veure plànol PFC-C00) els que permeten el desplaçament per 
 esta bloquejat al centre de la biga externa. Així es té una 
atació simètrica. 

l gradient de temperatures màxim que assoleix l’alumini. 
termalitzacio, i T0=20°C a temperatura ambient. La dilatació 
 =2,3 mm cada meitat 
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A.7.2. Dispositius absorbents. Refrigeració  

• La densitat de radiació d’un dipol ALBA és de σrad = 75,27 W/mrad  en el 
pla horitzontal. Aquesta es representa amb una linea sempre tangent a la 
corba que defineixen els electrons al passar pel dipol. 

• La projecció frontal del bloc absorbent aigües amunt es veu a la Figura 
A.23 

• La brida aigües amunt de l’IVU està a 1 m del dipol mes pròxim, l’altra a 
3,5 m. L’esquema de radiació es veu a la Figura 10.1 del quadern  
“memòria” a la pag. 60   

• Els angles de vista venen donat pel disseny 2D de la xarxa i es calculen 
fàcilment mitjançant relacions trigonomètriques. A la Figura A.24 hi ha un 
exemple de com es representaria els angles de vista que influeixen en el 
càlcul de la potència per l’absorbent aigües amunt. 

 
50 

     10

Zona per on 
passa la radiació 

Zona critica 
d’absorció 

Fig.  A.23. Projecció frontal del bloc absorvent 
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S’han de tenir en compte quatre angles de vista, els quals corresponen per cadascun dels 
dispositius absorbents, la potencia absorbida i la potencia que passa, i a una longitud 
respecte el dipol. La  potencia Q es calcula mitjançant l’expressió (Eq A.58) 

Q= σrad ·θ                                                                                                                (Eq.  A.58) 

• La potencia que absorbeix el dispositiu aigües amunt (dispositiu 1) és la que 
correspon a tot el radi de la brida menys la que passa pel forat.  

• La potencia que absorbeix el dispositiu aigües avall (dispositiu 2) correspon a la 
que passa pel forat projectada al dispositiu menys la que passa pel forat.  

Feix d’electrons

Radiació sincrotró

1000 mm 

ΘTOTAL 

Fig.  A..24. Angles de vista en el pla horitzontal per l’absorbent “aigues amunt”  
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• La potencia absorbida del dispositiu 1 equival a Q1=3146 W -711,7 W = 2434,3W  

• La potencia  absorbida del dispositiu 1 equival a Q2=1040 W - 210,7 W= 829,2 W 

Anàlogament a l’apartat anterior, es dimensiona el serpentí del dispositiu 1, doncs es el que 
està més sol·licitat. S’ubicarà en forma d’espiral a la part interior del dispositiu, com es pot 
contemplar al plànol PFC-B00 

 

 

 

 

 

 

 

 

L(mm) h(mm) θ (mrad) Q (W) 

1000,00 10,00 9,618 711,7

1000,00 50,00 42,513 3146,0

3500,00 10,00 2,848 210,7

3500,00 50,00 14,052 1040

Tau  A.6.  Potències  
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A.8. Càlculs al banc d’alineament 

A.8.1. Centre de gravetat 

Aquest es calcula mitjançant teorema de Pappus-Guldin (Eq A.59) per als elements més 
significatius (els que poden aportar més pes) a l’ondulador. Per això, es fica en una taula el 
pes de cadascun d’aquest 

CGxT = 
T

ii

m
mCGx ⋅∑         CGyT = 

T

ii

m
mCGy ⋅∑         CGzT = 

T

ii

m
mCGz ⋅∑        (Eq.  A.59) 

Per a tabular el CG de cada component, es calcula mitjançant el mateix programa de 
disseny 3D amb el que es treballa (I-DEAS). Com a origen de coordenades (0, 0, 0) s’agafa 
el punt mig de l’eix de simetria magnètic. La fulla de càlcul fa els producte CGi·mi per a 
cada coordenada, els suma i divideix per la massa total mT  L’eix z és l’eix de la cambra de 
buit, i el y el vertical. Es tabulen els valors a la Taula A.7 

  Massa (kg) CGx (m)  CGy (m) CGz (m) 

Estructura 1376,0 -0,302 -0,155 0,000 

Biga externa 784,3 -0,030 0,000 0,000 

Cambra de buit 108,0 0,001 0,000 0,010 

Biga interna 93,3 0,000 0,000 0,000 

Suports Vaclon Plus 300 96,6 0,371 -0,452 0,000 

Suports Vaclon Plus 500 35,0 -0,504 -0,343 0,000 

Vaclon Plus 300 252,0 0,405 0,000 0,000 

Vaclon Plus 500 120,0 -0,501 0,000 -0,023 

fusells corrons 36,0 -0,220 0,030 0,000 

femelles 30,8 -0,220 0,000 0,000 

Bombes de sublimació 30,0 0,384 0,000 0,000 

Reductors obertura 23,0 -0,239 0,838 0,000 
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Carrils LRX35 32,0 -0,174 0,000 0,000 

Patins LRX35 28,2 -0,161 0,000 0,000 

Cilindre connexió intern 26,0 0,000 0,000 0,000 

Cilindre connexió extern 26,7 0,000 0,000 0,000 

Reenviament d'angle 11,0 -0,313 0,837 0,000 

  Massa total(kg)     

 3.108,8 -0,129 -0,077 -0,001 

 

A.8.2. Càlculs al mecanis

Potencia neta a la rosca i a 

Els càlculs següents es fan p
(Eq A.60) la potència neta 
reductor, a una velocitat màx

 Pneta = F·v = 8 W                 

En aquest valor, se l’hi ha d
mateix vis sens fi del re
respectivament ηvis=0.48 (va
potència necessària a l’eix d

Peix=
rosvis

netaP
ηη ·

= 18,5 W        

Per tenir una elevació a la ve
l’eix d’entrada de l’actuador

 
Tau  A.7. Centre de gravetat de l’IVU 
me elevador (segona etapa) 

l’eix d’entrada de l’actuador-reductor. Parell 

er una de les meitats del grup elevador. Es calcula primerament 
necessària per aixecar el pes que li correspon a un actuador-
ima de 1 mm/s  

                                                                                   (Eq.  A.60) 

e sumar la potència que es dissipa a la rosca de l’actuador i al 
ductor. Els rendiments al vis i a la rosca de boles són 
lor típic a aquest tipus de transmissió) i ηros = 0.9 i s’obté la 

’entrada de l’actuador-reductor a partir de (Eq. A.61): 

                                                                                   (Eq.  A.61) 

locitat v es calcula també quina ha d’ésser la velocitat de gir de 
-reductor segons dos dels paràmetres que el caracteritzen: 



ONDULADOR EN BUIT  Pág. 59 

 

    ωeix=
hP

v ·ired                                                                                                        (Eq.  A.62) 

El parell necessari a aplicar en aquest eix.  

 Teix=
eix

eixP
ω

                                                                                                               (Eq.  A.63) 

Potència mecànica necessària i parell a l’eix motor. Decisió  

A efectes de càlculs es considera que el rendiment de les transmissions i els acoblaments es 
similar a la unitat,  el parell necessari a aplicar a la sortida del reenviament, serà  el valor de 
2·Teix i anàlogament 2·Peix per la potència.  

De la mateixa manera, suposant que el rendiment al reenviament es de ηdist=0.9 i que el 
catàleg de PHYTRON indica per a les caixes de reducció incorporades ηred=0.9. A més, el 
catàleg de PFAFF SILBERBLAU indica que en qualsevol muntatge d’elevadors en 
esquema similar a l’aplicat es pot quantificar unes pèrdues de potència que es manifesta 
amb un rendiment general de ηT=0.8, que es comptabilitza apart dels de cada element 
mecànic. Es suposa que en aquestes pèrdues generals cobreixen els rendiments dels eixos i 
acoblaments. Ara pot estimar el valor de la potència necessària a l’eix de sortida del motor, 
i d’entrada al seu propi reductor incorporat: 

 Pmot=
Treddist

eixP
ηηη ··

·2
                                                                                                  (Eq.  A.64) 

Les corbes dels motor pas a pas son similars a les de l’utilitzat per el mecanisme d’obertura, 
i una velocitat còmoda per al funcionament per a tots els motors d’aquesta gamma  estaria 
entre 1125 rpm i 1500 rpm. Poder treballar a una velocitat dins d’aquest rang, incentiva un 
rendiment òptim del motor i la possibilitat d’augmentar el parell satisfactoriament en el cas 
d’una engegada o parada.  

 ωeix·imot·idist= ωmot                                                                                                   (Eq.  A.65) 

Amb les  expressions introduïdes a la fulla de càlcul es tempteja per totes les possibles 
reduccions imot i s’aconsegueix una velocitat angular ωmot = 48·π rad/s = 1440 min-1 per un 
imot = 5 amb idist = 1 . El parell motor es calcula: 
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 Tmot=
mot

motP
ω

                                                                                                            (Eq. A.66) 

L’extracte que mostra resultats en la fulla de càlcul dona la velocitat, el parell i la potència 
a tots els eixos Els resultats es mostren a la Taula  A.8 : 

 

 ω(rad/) ω(min-1) P (W) T (N·m) 

Actuador-rosca 1,3 12 9 7 

Actuador-eix d'entrada 30 288 18,5 0,6 

Eix distribucio 30,2 288 37 1,2 

Eix motoreductor 30,2 288 51,5 1,7 

Eix Motor 151 1440 57 0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tau  A..8. Resultats de la cadena cinemàtica  
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La corba del motor PHYTRON ZSH 87/2 escollit es representa a la Figura A.25 

 

• Com es pot veure a la Figura A.25 aquest motoret és capaç de proporcionar un 
parell d’uns 1,5 N·m a 90 V i d’uns 2 N·m a 140 V a la velocitat màxima 
d’operació (elevació a 1mm/s) o de 2,5 N·m en repòs però amb corrent.  

• Per l’arrancada en servo-operació d’un esquema elevador el fabricant ens 
recomana  aproximar el parell necessari  com Tarr=1,3Tmot.=0,5 N·m 

 

 

 

 

 

 

Fig.  A.25. corba del motor de l’elevador  
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A.8.3. Càlculs a l’actuador d’excèntrica. 

Diagrames de forces als palpadors. Forces que actuen a les excèntriques 

 

a = 224 mm, l = 500 mm 

es fa un càlcul del diagrama de les forces apl

Per al palpador UV 

 ∑Fx=0  F2=F3                                            

 

a 

F1 

F5F4 
l

icades als pa

                    

2
F
lpadors (veure Figura A.26) 

                                 (Eq.  A.67) 
F3
 

Fig.  A..26. Diagrama de forces als palpadors  
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 ∑Fy=0  F1+(F2+F3)·
2
2 =

2
Tm ·g                                                                   (Eq.  A.68) 

 ∑MC.G.  (F2+F3)· 2
2 ·a= F1(l-a)                                                                     (Eq.  A.69) 

Per al palpador VV 

∑Fx=0  F4=F5                                                                                                   (Eq.  A.70) 

∑Fy=0   F4 · 2
2 =

2
Tm ·g                                                                                  (Eq.  A.71) 

Resulta: 

F1 = l
gmTa

·2
·· = 8,23 kN 

F2 = F2= 2
2 ·m·g· ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

l
al = 4,59 kN 

F4 = F5=
2
2 ·m·g = 10,78 kN 

Es dissenya l’actuador per F=11 kN 
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Duresa brinell per una excèntrica de 120mm 

Es defineix [Fenollosa, Martinez, 2002, p.59-63] 

 k0= LD
Q

·1

1 =3 N/mm2                                                                                               (Eq.  A.72) 

Essent Q1≈11 kN la càrrega aplicada sobre una excèntrica 

D1 = 120 mm Diàmetre de l’excèntrica 

L = 30 mm  amplada de l’excèntrica  

Es compara el valor amb el d’una taula d’assajos que posa de manifest les equacions de 
Hertz per cossos rodants [Niemann, 1981, p.279]. Aquest es el cas d’un corró en contacte 
amb un pla. La pressió és més que admissible per qualsevol tipus de material 

Resolució  

A partir de l’equació de l’excèntrica s’aproxima el gir necessari per un desplaçament de 

∆d = 1µm amb l’expressio ∆d=e· senθ Resulta θ = 0,03° 

Cadena cinemàtica 

Per aconseguir la resolució indicada, s’imposa que la reducció a la cadena serà de ired = 39 
en el vis sens fi i el mateix motor pas a pas tindrà una caixa reductora de imot=25 Els 
rendiments en ambdós reduccions ens els donen  els fabricants i seran de 0,4 i 0,85 
respectivament 

El parell resistent a l’eix de l’excèntrica, s’estima de 22 N·m segons Eq A.73 

T = F · e                                                                                                                   (Eq.  A.73) 

F = 11 kN és la força aplicada  

e = 2 mm és l’excentricitat. 
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El parell motor es calcula directament amb (Eq A.74) 

 Tmot = 
motredmotred

red

ii
T

ηη ⋅⋅⋅
 = 0,07 N·m                                                                 (Eq.  A.74) 

A.9. Moment de muntatge en el cilindre de connexió intern 

Per a la unió cargolada que uneix el cilindre de connexió intern amb la biga interna 
d’alumini se’n vol calcular el moment de muntatge perquè un excés d’aquest podria 
malmetre el roscat de precisió fet sobre el bloc, doncs aquest és d’un material relativament 
tou.  La unió cargolada es representa a la figura A.27  

                             

 

 

Biga interna 

Cilindre 
connexio intern 
Fig.  A.27. Unio cilindre-biga  
Unio cargolada 

M18x1,5 4H 
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A.9.1. Dimensions. Secció resistent i força de muntatge 

Les dades del roscat son les següents [Fenollosa, 2000, p.23]: 

M18x1,5 

• P = 1,5 mm 

• d2 = 17,026 mm 

• d3 = 16,160 mm 

 AT= 2

2

32 mm216
24

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
⋅

ddπ                                                                      (Eq.  A.75) 

 Es prova la unió cargolada per la força de muntatge límit.  

Per M18  FMlim=95.000 N per una qualitat 8.8 . [Fenollosa, 2000, p.75]:  

La tensió σ a la que queda sotmès el cargol la dona (Eq A.75) 

 σ= 2lim N/mm440
216

000.95
==

T

M

A
F

                                                                         (Eq.  A.76) 

La part mes critica es el roscat sobre l’alumini 2024. S’ha de dissenyar la unió en base de 
que els filets d’aquest no es poden deformar. La tensió admissible σadm d’aquesta rosca es 
calcula segons (Eq A.77) 

σadm= 22024 /183
4,135,1

345 mmN
tc

R

s

eAl =
⋅

=
⋅

                                                                (Eq.  A.77) 

 
• t = 1,35  Coeficient corrector per tenir en compte la torsió en el roscat. 

• cs = 1,4  Coeficient de seguretat 

• ReAl2024 = 345 N/mm2  Límit elàstic de l’alumini 2024 

σ<< σadm EL ROSCAT A L’ALUMINI TRENCA A FMlim 
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Es calcula quina seria la força de muntatge màxima FMmax per aquesta unió cargolada. 

FMmax = σadm · AT = 39,5 kN                                                                                     (Eq.  A.78) 

Es considera que la força separadora Fs es deu només deguda a l’atracció magnètica entre 
les bigues internes. Fmag=18 kN, amb 12 roscats,  Fs=1,5 kN 

Collant a FMmax, un cop s’aplica la força separadora, el diagrama força-deformació quedaria 
aproximadament com s’indica a la Figura A.28 

 

Com es pot veure a
força addicional F
força de muntatge, 

FM = 2·Fs = 3 k

FMmax 

F 

δ 

Fs 

Fc 

Deformació de la 
peça roscada 

Deformació del 
cargol al aplicar 
FMmax 

 
Fig.  A.28. Diagrama força deformació de la unió cargolada  
 l’anterior figura, aquest disseny no és convenient perquè manté molta 
c sobre el cargol. Es convenient que la força separadora compensi la 
però sense arribar a obrir la juntura. S’imposa una força de muntatge:  

N, 
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• Valor molt per sota de FMmax que assegura la integritat del filet roscat sobre 

l’alumini, a la vegada, es suposa  que així no es perd precisió en 

l’ensamblatge deguda a l’apretament.  

• Suficientment per sobre de Fs per a que aquesta compensi FM assegurant una 

força romanent que ajunta la unió. 

A.9.2. Moment de muntatge. Càlcul precís. 

Per un càlcul precís del moment de muntatge, s’utilitza l’equacio (Eq. A.79): 

[Fenollosa, 2000, p.39]  

MM=MT+MS=FM· ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++⋅ s

sdd
µρα

2
)'tan(

2
2                                                        (Eq.  A.79) 

Que separa el moment de muntatge en el moment MT que es crea a la tija del roscat i MS 

que correspondria el fregament del cap del cilindre de connexió sobre el seient. 

α = 1,6° angle d’inclinació de l’hèlix. Es calcula: tan α=
2d

P
⋅π

   

ρ’= 13 Angle de fricció. Es calcula: tan ρ’=

2
cos

tan
β
ρ  

-tan ρ = µ = 0,2 Coeficient de fricció que s’estima entre l’acer i l’alumini.  

-β = 60°  per a cargols normalitzats. 

ds=30 mm diàmetre de fricció.  

µs= µ = 0,2 

MM ≈ 16 N·m  
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