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1 · Introducció i objectius: 

 

El perquè d’aquest tema en aquest projecte te les seves arrels en una antiga empresa on 

vaig estar treballant. En aquella empresa necessitaven mesurar el comportament d’un cert 

objecte compost per diferents materials a l’aplicar-l’hi un pes central i de passada calcular-

ne el mòdul elàstic. El meu projecte està inspirat en aquest problema.  

 

 

En aquest projecte m’he centrat amb els components (sensor i programa informàtic) d’una 

màquina que hauria de mesurar el mòdul elàstic i la deformació del material quan se l’hi 

apliqués un pes conegut al centre. Aquesta màquina, a part del sensor i del programa 

informàtic, hauria de tenir altres parts com ara un sistema pneumàtic que fes pujar i baixar 

el pes o com també una impressora per poder anar imprimint els diferents mesures que 

s’hi vagin fent (cosa no contemplada al programa informàtic que he dissenyat). 

 

La màquina, al ser una màquina de mesura i verificació, tindria dues possibles ubicacions 

en una empresa: a la mateixa cadena de muntatge en un punt de qualitat, un lloc on hi 

hagués un operari que cada x minuts o x peces en verifiqués una per tal de mirar si la peça 

compleix amb els límits establerts (com per exemple mòdul elàstic mínim/màxim, 

deformació igual per tots els costats, etc.) i/o al mateix laboratori per mesurar proves, 

verificar les mesures dels mateixos usuaris, etc. 
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Calcular el mòdul elàstic és útil per saber una característica molt important d’un material: la 

seva reacció en una deformació elàstica. Un cop es te aquest valor se sap on són els límits 

de la deformació elàstica del material i per tan si és adequat per la funció que ha d’exercir 

o no. 

 

 

El treball està diferenciat en tres parts: el sensor (el qual hem fet un estudi de diferents 

sensors de distància del mercat), el programa informàtic i l’estudi del mòdul elàstic: 

 

 - En l’estudi dels diferents models de sensors de distància he intentat nombrar les 

principals famílies que trobem en el mercat (diferenciades en el principi que utilitzen) i en 

acabar he triat el sensor que creia que s’adaptaria mes a les meves necessitats. 

 

- El programa informàtic està diferenciat en dues parts: trobar el mòdul elàstic i 

trobar la gràfica aproximada de la curvatura. Aquí hi podem trobar la definició dels 

pannells, variables globals, etc. 

 

- En l’apartat de l’estudi del mòdul elàstic hi ha una explicació de què és el mòdul 

elàstic, com es calcula, per què serveix i quines variables hi intervenen. 
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Per tan, tenint en compte tot el què he dit anteriorment el meu treball te com a objectius: 

  

- Fer estudi de diferents sensors de distància que es troben al mercat i dir quin és el 

que s’aproximaria mes a les meves necessitats. 

 

 - Dissenyar un programa informàtic que et permeti visualitzar i calcular les diferents 

mesures del sensor. I comprovar que funcioni. 

 

- Estudi sobre el mòdul elàstic: què és i com calcular-l’ho. 
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2 · Estudi dels sensors de distancia: 

 

Existeixen dos tipus de sensors de distancia: els de proximitat i els que ens donen la 

distància en què es troba l’objecte. Els primers són del tipus tot o res, per tan només ens 

indiquen si tenim un objecte aprop o no. Els segons, en canvi ens indiquen la distància en 

què es troba aquest objecte. Nosaltres ens interessarem pels segons. 

 

Els sensors de posició ens donen una senyal digital codificada o analògica en tensió o 

corrent contínua proporcional a la distància que els separa de l’objecte. 

 

 

Segons el funcionament del transductor es  classifiquen en: 

 

 · ANALÒGICS: Basats en canvis d’impedància causada per la influència d’un 

objecte exterior mesurada per un senyal de cc (corrent continu) o ca (corrent altern). 

 

 · ÒPTICS: Encoders, làser, IR, etc. 

 

 · ULTRASÒNICS: Mesuren el temps entre l’emissió d’un impuls ultrasònic i l’eco 

rebut. 
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2.1 · SENSORS DE POSICIÓ AMB TRANSDUCCIÓ ANALÒGICA: 

 

Estan basats en la modificació d’una variable o paràmetre elèctric en funció de la posició. 

 

 

Els mes freqüents són: 

 

- RESISTIUS, per variació de la resistència òhmica. 

 

- CAPACITIUS, per variació de la capacitat. 

 

- INDUCTIUS, en els que un element mecànica modifica la posició relativa entre 

nuclis mòbils i bobines. 
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2.1.1 · SENSORS RESISTIUS: 

 

De sensors resistius en tenim només un tipus: els POTENCIOMÈTRICS.  

 

Aquest tipus de sensors és dels més senzills que podem trobar i implica l’acció de 

desplaçament d’un cursor (Wiper) que provoca canvis de resistència entre aquest i 

qualsevol dels extrems de la resistència R. Alimentant els extrems amb una tensió 

constant, apareix en el cursor una tensió proporcional al desplaçament (mirar Figura 

2.1.1.a).  

 

 

 

 

 

                  Figura 2.1.1.a 

 

Constructivament poden ser lineals o angulars depenent de com tinguem el desplaçament 

del nucli mòbil. 

 

La sortida que ens donarà aquest sensor serà analògica, per condicionar-la cal tenir en 

compte que la sortida és funció lineal del desplaçament si no està connectada, és a dir, 

amb impedància de càrrega infinita. Per tan necessitem circuits que aprofitin la linealitat del 

sensor i solucionin la pèrdua de linealitat al connectar la sortida per donar un voltatge o un 

corrent equivalent. Aquests circuits milloren la linealitat si s’utilitzen els amplificadors 

operacionals. 
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Els sensors de distància resistius bastant sovint pateixen els problemes obvis com 

problemes mecànics deguts a la fricció entre parts, la poca precisió i resolució i els 

problemes de soroll elèctric, per tan s’utilitzen poc o per mesures poc importants 
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2.1.2 · SENSORS CAPACITIUS: 

 

Una segona classe de sensors per la mesura de desplaçaments implica una variació de la 

capacitat. 

 

La formula que ens dona la capacitat d’un sensor segons les seves característiques 

físiques és: 

  

C = K · E0 · A / d 

 

On:  

 C és la capacitat 

 K és la costant dialèctica 

 E0 és la permeabilitat = 8,85 pF/m 

 A és l’àrea comuna de les plaques conductores 

 d és la distància de separació de les plaques  

 

Podem canviar la capacitat de tres maneres diferents: variant la distància de separació 

entre les plaques (d) (mirar figura 2.1.2.a), variant l’àrea comuna de les plaques (A) (mirar 

figura 2.1.2.b) i variant el dialèctic (K). Utilitzant alguna d’aquestes tres propietats es pot 

muntar un sensor que segons sigui la distancia en què es trobi l’objecte a mesurar la 

distància tindrà una capacitat o una altre. 

 

 

 



Projecte Final de Carrera – Oriol Cases i Ratés 
E. T. Industrial especialitat en Electrònica Industrial 

9 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 2.1.2.a                 Figura 2.1.2.b 

 

Per acondicionar el senyal de sortida dels sensors capacitius s’utilitzen circuits electrònics 

que converteixin el canvi de capacitat en un corrent elèctric o un voltatge 
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2.1.3 · SENSORS INDUCTIUS: 

 

Una manera d’aprofitar el camp magnètic en una bobina per mesurar la distància en què 

es troba un objecte és inserint un nucli mòbil a la bobina com mostra la figura 2.1.3.a això 

farà que, quan es mogui el nucli, la inductància neta augmentarà. 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 2.1.3.a 

 

Cada posició nova del nucli produeix una inductància diferent. D’aquesta manera la 

inductància i el nucli mòbil es poden usar com a sensors de desplaçament. Un circuit 

electrònic sensible a la inductància pot ser usat pel condicionament del senyal. 
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2.1.3.1 · Sensors LVDT : 

 

Hi ha una altre classe de sensors que utilitzen el principi dels sensors inductius: els de 

reluctància variable. 

 

La diferència que trobem entre els de reluctància variable i els inductius és que en els 

primers utilitzem el nucli per variar el flux magnètic entre dos o mes bobines mentre que en 

els segons només variem el flux en una bobina. Aquesta circumstància permet que trobem 

moltes aplicacions tan en mesures angulars com transversals.  

 

Hi ha moltes maneres de crear un sensor que aprofiti aquesta propietat, el mes comú, 

però, és l’anomenat: transformador lineal de variable diferencial (LVDT) (“Linear Variable 

Differential Transformer”).  

 

El LVDT és un sensor important i comú pel desplaçament en el camp industrial per les 

seves prestacions. 

 

El LVDT consisteix en tres bobines sobre una mateixa base foradada i un nucli que es 

pugui desplaçar lliurement per dins del forat de la base (mirar figura 2.1.3.1.a). La bobina 

del mig és el primari, que està excitada per alguna font de corrent alterna. El flux format pel 

primari és recollit per les altres dues bobines que actuen com a secundari que estan 

unides en sèrie com mostra la figura 2.1.3.1.a. 
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             Figura 2.1.3.1.a 

 

El funcionament del LVDT és el següent:  

 

Quan el nucli es troba al centre, el voltatge induït net és zero perquè les dues bobines 

secundàries reben el mateix camp magnètic i com que estan connectades en sèrie els 

seus voltatges es resten. Quan es mou cap un costat o l’altre el voltatge va incrementant 

cap al costat on es dirigeix i disminueix del costat d’on s’allunya. Si tenim en compte el 

voltatge resultant tindrem una gràfica de voltatge com la següent (figura 2.1.3.1.b): 

 

 

 

 

 

 

              Figura 2.1.3.1.b 
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Un problema que ens trobem és per distingir la direcció. Això ho solucionem perquè hi ha 

un canvi de fase quan el nucli passa pel la part central del sensor. D’aquesta manera, 

mesurant el voltatge i la fase podrem determinar la direcció i la distància del nucli que és el 

què ens interessa d’un sensor de distància. 

 

Un sensor LVDT bo pot arribar a tenir una linealitat del ±0,25% i una  resolució molt fina, 

limitada principalment per la capacitat de mesurar canvis de voltatge, per tan veiem que 

són bastant aptes per aplicacions industrials importants. 

 

L’acondicionament del senyal per LVDTs consisteix principalment en circuits que detecten  

el canvi de fase del voltatge diferencial del secundari. A la sortida tindrem un corrent 

continu que la seva amplitud serà proporcional al grau de desplaçament del nucli i la 

polaritat indicada per la direcció del desplaçament. De circuits així en tenim molts, triar un 

o l’altre dependrà de les prestacions que nosaltres necessitem del sensor com ara la 

sortida (si la volem cc o ac i de quins valors, etc.). 

 

Un exemple de circuit simple d’acondicionament és el que ens mostra la figura 2.1.3.1.c.  

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 2.1.3.1.c  
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Una limitació important d’aquest circuit és que el voltatge secundari diferencial ha de ser 

almenys tan gran com la baixada de voltatge dels diodes perquè aquests condueixin. L’ús 

d’amplificadors operacionals pot solucionar el problema dels diodes. 

 

Un altre exemple de circuit condicionador que no te el problema dels diodes és el que ens 

mostra la figura 2.1.3.1.d. Aquest circuit ja és més complet i mes pràctic però mes complex 

de construir.   

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 2.1.3.1.d 

              

Aquest circuit conté un generador de senyals pel primari, un detector de canvi de fases i un 

altre circuit amb un amplificador i filtres. La sortida és corrent contínua bipolar. 

 

Com ja hem dit els LVDTs ens poden arribar a oferir unes mesures molt precises amb 

rangs des de 10 micres a 1cm, amb resolucions de dècimes de mil·límetres, amb una 

linealitat menor del 0,75% sense histèresi apreciable, etc.  

 

Un altre punt a favor és la gran oferta de LVDTs que podem trobar, cosa que ens interessa 

per poder trobar el sensor que s’adapti mes a les nostres característiques. 
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2.1.3.2 · Sincros i Resolvers: 

 

Encara podem trobar uns altres tipus de sensors inductius: les SINCROS i els 

RESOLVERS. 

 

- Les SINCROS són transductors de posició angular de tipus electromagnètic que 

consisteixen bàsicament en un transformador amb un debanat rotatiu. Depenent de com 

tinguem el rotor tindrem una amplitud i una fase diferents i d’aquesta manera sabrem en 

quina posició angular ens trobem (mirar Figura 2.1.3.2.a). 

 

Físicament estan formats per un primari allotjat al rotor i un secundari allotjat a l’estator. El 

primari és generalment monofàsic mentre que el secundari és generalment trifàsic (mirar 

Figura 2.1.3.2.a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 2.1.3.2.a 

 

Aquest tipus de sensors ens presenten una resolució infinita i baix moment d’inèrcia, 

propietats que són molt valorades industrialment. 
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Es poden fer diferents configuracions amb varies sincros per obtenir altres mesures, una 

configuració és la configuració “mestre-esclau” o “transmissor-receptor”. Aquesta connexió 

consisteix en dues sincros interconnectades que ens permeten generar un senyal 

proporcional a la diferència d’angles dels dos rotors. Això es podria aplicar en servos de 

seguiment, copiadores, etc. 

 

Aquesta configuració te les següents característiques (mirar Figura 2.1.3.2.b): 

 

· La sincro mestre es alimentada pel rotor, que a mes a mes és mogut 

mecànicament pel sistema. 

· El sistema trifàsic de tensions generat alimenta el debanat de l’estàtor de la sincro 

esclava. 

 · El debanat del rotor de la sincro esclava hi apareix una tensió que depèn de la 

posició angular relativa entre rotors. Aquesta tensió pot ser usada per moure la sincro 

esclava arrossegant petites càrregues.   

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 2.1.3.2.b 
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- El RESOLVER és un cas particular de sincro: és quan tenim el primari a l’estator i el 

secundari al rotor i els dos principalment bifàsics. Alimentant en sèrie les debanats de 

l’estator bifàsic s’obté un camp altern estacionari sobre l’eix de la bisectriu.  
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2.2 · SENSORS ÒPTICS: 

 

Els sensors òptic estan basats en el fenomen de l’emissió i recepció de llum i poden ser: 

 

 - INFRARROJOS I LASER,  mesuradors de distància per emissió de feixos de llum 

làsers. 

  · Tècnica de reflexió i triangulació. 

  · Anàlisi d’interferències. 

 

 - ENCODERS, sensors òptics – mecànics que donen un tren de polsos o un codi 

digital depenent de la velocitat o la posició. 

  · Incrementals. 

  · Absoluts. 
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2.2.1 · SENSORS PER INFRAROJOS : 

 

Existeixen molts tipus de sensors que utilitzen els infrarojos per mesurar distàncies. Una 

manera de fer-ho és calculant l’angle que forma la llum en rebotar amb l’objecte. Per tan 

ens trobem en un sensor làser que utilitza la tècnica de triangulació. 

 

El dispositiu emet una llum infraroja per mitjà d’un LED emissor de IR. Aquesta llum passa 

a través d’una lent que concentra els raig de llum formant-ne un únic el màxim de 

concentrat possible per millorar la direcció del sensor, la llum va recta cap endavant i quan 

troba l’obstacle rebota i retorna amb un cert angle d’inclinació depenent de la distancia.  

La llum retorna concentrada per una altra lent i així tots els raig de llum incideixen en un 

únic punt del sensor de llum infraroja que conté a la part receptora del dispositiu. Aquest 

sensor és un CCD lineal i depenent de l’angle de recepció de la llum aquesta incidirà en un 

punt o un altre del sensor podent d’aquesta manera obtenir un valor lineal de l’angle de 

recepció del feix de llum (mirar Figura 2.2.1.a). 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

              Figura 2.2.1.a 
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Aquests sensors poden donar una sortida analògica, digital o booleana. Depenent de quin 

model escollim tindrem una sortida d’un tipus o d’un altre: 

  

Aquest tipus de sensors s’utilitzen bàsicament en robòtica per detectar obstacles com 

parets, altres màquines, etc. ja que tenen bastanta precisió. 
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2.2.2 · ENCODERS INCREMENTALS I ABSOLUTS: 

 

Els encoders són uns dispositius que mesuren la posició angular d’un eix a partir d’un tren 

d’impulsos. 

  

 

- La manera d’operar dels codificadors òptics o ENCODERS INCREMENTALS és la 

següent: 

 

Un encoder consta d’un disc transparent amb una sèrie de marques opaques col·locades  

radialment i equidistants entre si d’un sistema d’il·luminació i d’un foto-receptor. L’eix el 

qual volem saber la seva posició hi va acoblat el disc transparent, d’aquesta manera a 

mesura que l’eix giri s’aniran generant un tren d’impulsos al foto-receptor cada cop que la 

llum passi per sobre una marca opaca. A partir d’aquest tren d’impulsos es possible 

conèixer la posició de l’eix. 

 

En tot això ens trobem amb el problema de la direcció, no sabem en quina direcció estem 

anant i per tan es podem equivocar alhora de donar la posició de l’eix. Aquest problema es 

soluciona utilitzant una altre franja de marques, desplaçades de l’anterior, de manera que 

el tren d’impulsos que es generi estigui desplaçat 90º elèctrics del generat per la primera 

franja. Amb aquest circuit és possible obtenir una senyal adireccional que indiqui quin és el 

sentit de gir i que actuï sobre el comptador corresponent indicant que incrementi o resti el 

compte que s’està realitzant. És necessari a mes a mes disposar d’una marca de 

referència sobre el disc que indiqui que s’ha donat una volta sencera i, que per tan, s’ha de 
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començar el compte de zero. Aquesta marca també podria servir per començar a comptar 

si hi ha hagut alguna caiguda de tensió. 

 

A la  figura 2.2.2.a podem veure l’esquema de funcionament: 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 2.2.2.a 

 

La resolució d’aquest tipus de sensors depèn directament del número de marques que es 

poden posar físicament al disc. Per augmentar la resolució, no només es conten els polsos 

de pujada, sinó també els flancs de baixada dels trens d’impulsos, poden arribar, amb 

circuits addicionals, a fins a 100.000 polsos per volta. 

 

 

- Els ENCODERS ABSOLUTS treballen de forma similar: 

 

Tenen una font de llum amb les lents d’adequació corresponents, un disc granulat i uns 

foto-receptors. En aquest cas, el disc transparent es divideix en un número determinat de 

sectors (potència de 2), codificant-se cada un d’ells segons el codi binari cíclic (Gray) que 

queda representat per zones transparents i opaques disposades radialment.  
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Cada posició (sector) es descodifica d’una forma absoluta, per tan no es necessita cap 

comptador o electrònic addicional per detectar el sentit de gir. La seva resolució és fixa i 

vindrà donada pel número d’anells que disposi el codi granulat.  

 

Una aplicació per aquest tipus de dispositiu és col·locar-l’ho a l’eix del motor. 
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2.3 · SENSORS ULTRASÒNICS : 

 

Els sensors de posició ultrasònics es basen en la mesura del temps transcorregut entre 

l’emissió d’un pols i la recepció de l’eco sobre l’objecte a detectar. 

 

 

Poden ser: 

 

 - ULTRASÒNICS EN ÀIRE o ultrasònics en general, utilitzats per mesurar nivells 

d’àrids i líquids, distància de peces mòbils, distància entre un robot i els possibles 

obstacles que pot trobar al seu camí, etc. 

 

 - MAGNETOESTRICTIUS, en els que la pertorbació ultrasònica es desplaça per un 

material magnètic i rebota en el punt que un imant solidari al mòbil modifica la permeabilitat 

del medi. 
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2.3.1 · ULTRASÒNICS: 

 

Els sensors ultrasònics estan formats per un emissor que envia impulsos ultrasònics sobre 

un objecte reflectant i les ones resultants retornen al detector després d’un cert temps, 

funció de la distància (mirar figura 2.3.1.a i figura 2.3.1.b). Aquest temps depèn 

principalment de la distància de l’objecte a detectar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 2.3.1.a   

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 2.3.1.b 
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La formula utilitzada per mesurar la distància a traves del temps que tarda l’eco a arribar 

és la següent: 

 

 D = (c · t) / 2 

 

On: 

 D és la distància en què es troba l’objecte. 

 c és la velocitat del so a l’aire: 

  cm/s = 20 · √(273 + Tc)    (la temperatura en ºC) 

 t és el tems que tarda l’eco a tornar. 

 

 

Les característiques mes importants dels sensors ultrasònics són: 

 - Gran abast. 

 

 - Detecta l’objecte independentment dels materials i del color. 

  

- L’abast i el temps de resposta depenen de les condicions ambientals, exemples: 

  Pressió: ± 5% de pressió atmosfèrica → ± 0,6% d’abast. 

  Temperatura: ∆ 20ºC → + 3,5% d’abast. 

  Humitat: ∆ 50% → + 2% de velocitat de propagació. 

 



Projecte Final de Carrera – Oriol Cases i Ratés 
E. T. Industrial especialitat en Electrònica Industrial 

27 

El sensors ultrasònics tenen un abast que es diferencia en dues zones: la zona morta i la 

zona de detecció (mirar figura 2.3.1.c). 

 

 · Zona morta: és l’espai cònic davant del sensor on no és detectat l’objecte: 

- Per reflexions múltiples en cas del doble convertidor Emissor/Receptor. 

- Per temps de commutació en cas de convertidor únic que funciona 

alternativament com emissor i receptor. 

 

 · La zona de detecció indica l’espai de treball del detector, dins del qual es pot 

definir una zona de commutació que permet eliminar els efectes dels primers i els últims 

plans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 2.3.1.c 
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En els sensors ultrasònics tenim diferents factors que afecten l’abast: 

 

 - El tipus d’objecte: 

  · La rugositat no ha de sobrepassar 0,15mm: valors mes grans disminueixen 

la sensibilitat, encara que permeten una pitjor orientació de l’objecte cap al detector. 

  · Els objectes calents redueixen l’abast perquè reflecteixen pitjor el so que els 

freds. 

  · Els teixits de malla grossa, espuma, cotó, etc. absorbeixen l’eco per tan 

l’abast també disminueix. 

  · L’objecte a detectar ha de tenir un pla perpendicular (o a màxim 3º d’ella) al 

sensor per tal que les ones quan es reflexin tornin al sensor en el cas que la superfície 

sigui plana, si no l’és aquesta condició no sempre és certa ja que les ones poden rebotar 

en moltes direccions. 

   

- Les corrents d’aire superior a 10 m/s, dificulten la recepció de l’eco. 

 

- L’ús simultani de varis receptors, que provoca influències mútues entre ells. La 

distància mínima entre detectors és un paràmetre que s’ha de determinar 

experimentalment ja que depèn de l’angle d’obertura del con sònic (tipus de detector), de 

l’ajust de la zona de commutació, de la posició i inclinació de l’objecte, etc.  
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Els sensors ultrasònics són sensors on pots modificar molts de les seves característiques 

per tal que tu tinguis el tipus de mesura que necessitis: 

 

- Són sensors que generalment permeten ajustar els rangs màxim i mínim de 

detecció (Sensing Window Concept): els objectes fora del rang són detectats però no 

modifiquen l’estat de la sortida. 

 

- També et permeten ajustar els paràmetres de funcionament com temps de 

resposta, comportament en cas de pèrdua de l’eco, etc. per adequar-se a les teves 

necessitats. 

 

Els sensors ultrasònics poden incorporar sortides digitals de detecció de presència 

d’objectes a mes de les analògiques de tensió o corrent per indicar la distància. 

 

Són sensors que et permeten treballar coordinadament amb altres sensors ultrasònics si 

disposen de senyal de sincronització ja que es coordinen: emetent els polsos 

alternativament per evitar interferències o emetent els polsos simultàniament per ampliar 

l’angle de sòlid sònic depenent de com ho desitgi l’usuari. 
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2.3.2 · MAGNETOESTRICTIUS: 

 

Aquest tipus de sensors ultrasònics estan basats en la detecció de l’eco d’un impuls 

ultrasònic generat per la deformació elàstica que apareix en alguns materials sota l’acció 

d’un camp magnètic. 

 

 

Els sensors magnetoestrictius estan formats per: 

 

 - Una barra de material magnètic amb un imant mòbil que pot desplaçar-se sobre 

d’ella. 

 

 - Una bobina inductora generadora de polsos ultrasònics.  

 

 

El funcionament és el següent: 

 

La bobina genera uns polsos ultrasònics que es desplacen per la barra, quan aquests 

polsos es troben l’efecte de l’imant que hi ha situat en algun punt de la barra reboten ja que 

l’imant provoca un canvi en la permeabilitat de la barra. El temps que tarden els polsos en 

rebotar és proporcional a la distància en què es troba l’imant i per tan l’objecte. 
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La manera que s’obté la senyal és la següent: 

 

El retard entre els polsos emesos i els rebuts es converteix en una ona quadrada on la 

seva relació Ton/Toff depèn del temps de recepció de l’eco reflexat. La senyal quadrada es 

converteix en una tensió contínua, on el seu valor és directament proporcional a la 

distància en què es troba el mòbil solidari a l’imant (veure figura 2.3.2.a). 

 

 

 

 

 

 

             Figura 2.3.2.a 

 

Aquest tipus de sensors són molt robustos i aptes per ambients agressius, amb distàncies 

de detecció de fins a 10 metres. 

Polsos out 

Polsos in 

Retard 

Conversió cc 

Generador 
de polsos 
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2.4 · ALTRES SENSORS DE DISTÀNCIA: 

 

Els sensors de distància no només serveixen per mesurar distàncies a sòlids, també poden 

mesurar líquids.  

 

Per mesurar líquids dins d’un dipòsit es pot fer de diferents formes:  

Mecànicament 

Elèctricament 

Ultrasònicament. 

 

 

- Per mesurar-ho mecànicament s’utilitza una boia que amb l’ajut d’un sensor com els 

resistius o els LVDT ens diu a l’altura en què es troba el líquid (mirar Figura 2.4.a) 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Figura 2.4.a               Figura 2.4.b 
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- Una altre forma de fer-ho és elèctricament. Hi ha varies maneres purament elèctriques 

de mesurar el nivell, per exemple és la que ens mostra la Figura 2.4.b que consisteix en 

dos cilindres concèntrics que estan dins del dipòsit en contacte amb el líquid. El nivell del 

líquid ocupa parcialment l’espai d’entremig dels cilindres i l’aire l’espai restant. El dispositiu 

interpreta com si fossin dos condensadors en paral·lel: un amb el dialèctic 1 (de l’aire) i 

l’altre amb el del líquid. D’aquesta manera, la variació del nivell del líquid causa una 

variació de la capacitat elèctrica entre els cilindres. 

 

- També existeix la possibilitat de mesurar el nivell del líquid mitjançant ultrasons. Aquesta 

és una manera per mesurar el nivell sense contacte físic ja que consisteix en emetre 

ultrasons des d’un emissor (T), esperar que rebotin amb la superfície i que el sensor R els 

rebi. LA distància serà proporcional amb l’estona que han tardat en rebotar. Hi ha dues 

maneres de fer la mesura: des de l’exterior del líquid (Figura 2.4.c) o des de l’interior 

(Figura 2.4.d) 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 2.4.c        Figura 2.4.d 
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2.5 · ELECCIÓ D’UN SENSOR PER MESURAR LA FLETXA: 

 

El sensor a escollir hauria de ser un sensor lineal on la seva precisió i la seva sensibilitat 

fos suficientment bona per tal de tenir una mesura prou representativa. Tenint això ja 

podem descartar tots els sensors angulars (encoders, sincros i resolvers) i els que no ens 

ofereixin suficients garanties de fiabilitat com ara els resistius. 

 

Per triar el sensor també hem de tenir en compte on anirà col·locat, el seu ambient de 

treball. En principi aquest muntatge de sensor i ordinador, com ja he dit a la presentació, 

hauria d’anar col·locat a: la cadena de muntatge en un punt de qualitat i/o en un laboratori 

de la mateixa fàbrica. Tenint en compte això veiem que l’ambient és industrial: pols, altres 

màquines treballant al costat, etc. per tan els sensors ultrasònics podrien tenir problemes 

en la recepció de l’eco tan pel problema d’altres sorolls com per la possible rugositat del 

material a mesurar (com per exemple fusta) i, de la mateixa manera, un sensor d’IR ens 

portaria problemes quan les lents estiguessin brutes per la pols. Aquests problemes es 

podrien solucionar aïllant el sensor de les possibles fonts de brutícia i sorolls però ens 

suposaria una gran infrastructura per només una mesura que es pot mesurar amb altres 

sensors. 

 

Tenint en compte tots el què hem esmentat anteriorment només ens queda els sensors 

capacitius i els LVDT. D’aquests dos el que ens dona mes prestacions i mes seguretat en 

la mesura és un LVDT.  

 

Per tan, el sensor que escolliria jo per mesurar una fletxa en un lloc com l’anteriorment 

descrit seria un sensor LVDT.  
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3 · El programa informàtic: 

 

El programa utilitzat per la programació i visualització de la informació és el 

LabWindows/CVI. Aquesta eina permet treballar en un entorn de programació per 

qualsevol tipus de desenvolupament i control.  

 

En el nostre cas, el nostre desenvolupament consisteix en adquirir la informació de sortida 

del sensor que hem preparat i tractar-la de tal manera que es pugui obtenir o el mòdul 

elàstic del material o la seva curvatura en un seguit de punts de la mostra.    

 

Amb tot l’explicat s’ha creat un projecte que conté cinc fitxers: dos fitxers de capçalera 

(*.h), fitxer d’interfície amb l’usuari (*.uir) i dos fitxers de codi (*.c). 

 

Les diferents funcions que utilitza aquest programa serveixen per adquirir, tractar i 

visualitzar la informació de sortida del sensor de distància. 
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3.1 · Interfície amb l’usuari: 

 

El programa informàtic que he creat consta de dos pannells principals i dos de secundaris.  

 

Els principals són: 

- Mòdul 

- Principal 

 

I els secundaris són: 

- Config 

- Paràmetres. 

 

Esquema dels pannells i els seus enllàços: 

 

 

 

 

 

 

Només es pot sortir del programa des dels pannells principals utilitzant el botó SORTIR. 

 

config parametres

principal modul 
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Mòdul: 

 

Aquest és el pannell que s’obra a l’executar el programa.  

 

En aquest pannell és on ens dirà el mòdul elàstic del material, per tan hi ha els botons i al 

informació necessària per fer-ho: el punt de fletxa màxima (meitat de la llargada de la 

mostra), el botó per marcar el zero del sensor (DEFINIR ZERO) i el botó per adquirir 

(ADQUIRIR). També hi han els botons per accedir als altres pannells: config (PANTALLA 

DE CONFIGURACIÓ), paràmetres (PARÀMETRES) i principal  (CURVATURA DE LA 

MOSTRA) (Mirar figura 3.1.a.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 3.1.a 
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Principal: 

 

Aquest pannell ens serveix per veure com es deforma el material en diferents punts, per 

tan, hi trobarem una gràfica de punts que ens mostrarà els punts mesurats, la distància 

dels punts a prendre les mesures i com al pannell mòdul, també hi trobem el botó per fixar 

el zero (POSTA A ZERO), el botó per adquirir (ADQUIRIR) i els enllaços als altres tres 

pannells (Mirar figura 3.1.b). 

 

En aquest pannell hi ha un rellotge que serveix per poder mostrar l’hora i la data als 

pannells principals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            Figura 3.1.b 
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Paràmetres: 

 

Aquí s’hi troben totes les dades necessàries per poder calcular el mòdul elàstic com ara la 

llargada del material (LLARGADA MESURA), l’AMPLADA i l’ALÇADA. També es pot 

modificar el pes que aplicarem al centre de la barra que per defecte serà de 25 Kg. També 

és on podem triar quantes mesures volem fer, tenint en compte que el mínim és una 

mesura i que el màxim en són cinc. 

 

Tots els paràmetres tenen uns valors configurats per defecte tot i que l’usuari els pot 

modificar. 

 

Els botons que hi ha a la part inferior serveixen per tornar a un dels dos pannells principals. 

 

El botó VALIDAR és necessari per prendre qualsevol mesura tan si has efectuat canvis 

com no (mirar figura 3.1.c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 3.1.c   
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Config: 

 

En aquest pannell es pot configurar el canal d’entrada i l’adreça base per tal de poder 

prendre les mesures. 

 

Com en el pannell paràmetres també hi podem trobar els botons per tornar als pannells 

principals (mirar figura 3.1.d) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.d  
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3.2 · El codi:  

 

Tenim dos fitxers de codi: oriol.c  i pcl812.c. 

 

 

oriol.c: 

 

Aquest fitxer de codi està compost pel programa principal (main) i altres funcions de 

tractament i control de les dades i pannells. 

 

 

PROGRAMA PRINCIPAL: 

 

Al programa principal serveix per mostrar els pannells visuals creats amb el fitxer *.uir. 

Aquest anirà rebent interrupcions de les funcions utilitzades per tractar la informació del 

sensor i permetre visualitzar els paràmetres de l’aplicació. 

En aquest programa tenim les instruccions de mostrar o no pannells, la posició d’alguns 

d’ells, la crida dels mateixos i la data i la hora que es mostra en alguns pannells. 
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VARIABLES GLOBALS: 

 

Com a variables globals tenim: 

 

  - Variables que defineixen els pannells (principal, config, paràmetres, mòdul). 

 

- Variables que ens diuen si hem inicialitzat (ini), si hem validat (val), si hem definit 

el zero (z) i quantes mesures volem prendre (n). 

 

- Variables per la data i la hora (data i hora) i pel canal i l’adreça (canal i adresa). 

 

- Variables que ens diran quin és el valor de la mesura presa (mesura) i el valor del 

zero del sensor (zero) 

 

 

FUNCIONS PRINCIPALS: COM ADQUIRIR. 

 

Per poder adquirir una dada per primer cop, abans de tot hem d’inicialitzar. Per inicialitzar 

ho farem accedint al pannell config, modificant l’adreça base i el canal de sortida si són 

erronis i tornant algun dels dos pannells principals; les funcions que inicialitzen són: 

moduli i curvai depenent de quin pannell  tornes.  
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També abans d’adquirir cap dada hem de validar les dades que trobem al pannell 

parametres. Allà un cop tinguem totes les dades correctes i al prémer el botó VALIDAR es 

genera la funció validar. Aquesta funció serveix per mostrar el punts on hem de fer la 

mesura i per saber les dades que, posteriorment, ens serviran per calcular el mòdul elàstic 

del material. Cada cop que validis s’encendrà el Led advertint-te que pots adquirir, si deixa 

d’estar-ho vol dir que no pots adquirir mes fins que tornis a validar les dades. 

 

Encara hem de fer una altre cosa abans de poder adquirir per primer cop: hem de marcar 

el zero. Per marcar un zero que servirà de punt de referència per totes les mesures que 

prenem posteriorment ho farem a través de la funció zero que s’executarà quan prenem el 

botó DEFINIR ZERO d’algun dels dos pannells principals. 

 

Quan haguem fet els tres passos anteriors ja podrem adquirir. Per adquirir s’executen dos 

tipus de funcions: adquirir i  adquirim. Les dues funcions són les mateixes però una està 

preparada per adquirir només un valor (adquirim), mentre que l’altre pot adquirir fins a cinc 

valors (adquirir). En aquestes funcions hi trobem una mena de filtre que serveix per si no 

has fet els tres passos anteriors et faci fora de la funció i t’informi què et falta fer, una crida 

a una altre funció que serà la que realment adquirirà i per últim trobem l’acció “PlotPoint” 

que ens dibuixarà el punt a la gràfica. Aquesta acció només el trobarem a la funció 

adquirir, mentre que a la funció adquirim hi haurà el càlcul del mòdul elàstic.  
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ALTRES FUNCIONS DE ORIOL.C: 

 

A oriol.c trobem funcions destinades a:  

Obrir pannells com ara: modulp, curvap, configuració i para.  

Sortir del programa: sortir.   

Borrar els punts sobre la gràfica: borrar. 

Posar la hora i la data que te configurada l’ordinador: hora_actual. 

 

 

pcl812.c: 

 

VARIABLES GLOBALS: 

 

En aquest arxiu de codi només tenim una variable global que ens serveix si hem inicialitzat  

o no (Flagini) 

 

 

FUNCIONS DE PCL812: 

 

Les funcions que trobem a pcl812 són funcions que no es criden directament des de 

botons, etc. de la interfície amb l’usuari (el fitxer oriol.uir).  
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Les funcions que hi trobem són: 

 

- InitBase. Aquesta funció que s’executa quan s’executen les funcions moduli i 

curvai. Serveix per fixar una adreça base i per indicar a la funció següent que ja s’ha 

inicialitzat. 

 

 - Adquirir. Aquesta funció s’executa quan la funció adquirir o adquirim s’executen. 

Hi trobem un filtre que ens assegura que hem inicialitzat i les instruccions necessàries per 

poder adquirir valors des de la tarja d’adquisició de dades. 
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3.3 · PCL-812PG:  

 

Per adquirir les dades he utilitzat la PCL-812PG. La PCL-812PG és una targeta 

d’adquisició de dades d’alt rendiment, alta velocitat i multifunció per ordinadors IBM o 

compatibles.  

 

 

La PCL-812PG te les següents característiques: 

 

 - 16 entrades analògiques. 

 

 - Un convertidor Analògic/Digital que te una freqüència màxima de mostreig de 

30kHz en mode DMA. 

  

 - Es pot programar els rangs analògics d’entrada bipolars: ±10V, ±5V, ±2,5V, 

±1,25V, ±0,625V, ±0,3125V. 

  

 - Tres tipus de trigger Analògics/Digitals: 

  · Trigger programable per software. 

  · Trigger de pols extern. 

  · Trigger donat pel “timer”. 

  

 - Habilitat de transferir la dada del convertidor analògic/digital mitjançant un 

programa de control, una rutina d’interrupció o una transferència per DMA. 
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 - El “timer”/comptador Intel 8253-5 programable ens proporciona un trigger de 

sortida a una freqüència de 0,5MHz a 35 minuts cada pols. El temps base del “timer” és 

2MHz. Un canal de sortida de 16 bits està reservat per usos de configuració de l’usuari.  

  

 - Dos canals de sortida de 12 bits multiplexats convertidors D/A . El rang de sortida 

pot ser de 0 a +5V o de 0 a +10V depenent de com tinguem el selector (que trobem a la 

placa): a –5V o a –10V. Podem donar valors externs de rang amb corrent continu o 

altern canviant diferents selectors de la placa. 

 

- 16 entrades i 16 sortides digitals TTL/DTL. 

 

 

Hi ha la possibilitat de complementar la PCL-812PG per tenir encara mes prestacions 

utilitzant plaques “germanes” de la PCL-812PG com per exemple la PCLD-789 que és una 

placa amplificadora i multiplexadora.  

 

 

La tarja PCL-812PG te també un important suport informàtic fàcil d’utilitzar. Mitjançant 

aquest suport informàtic és més fàcil utilitzar les propietats de la placa correctament. 
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En el meu projecte només he utilitzat les entrades analògiques de la targeta i el convertidor 

A/D. Aquestes entrades tenen les següents característiques a mes de les ja explicades 

anteriorment: 

 

 - 16 entrades individuals. 

 

- Una resolució de 12 bits. 

 

- Un sobrevoltatge màxim de ±30V . 

 

- El convertidor és el HADC574Z. La velocitat de conversió màxim és de 30 kHz i la 

conversió és per aproximació successiva. 

 

- La precisió és del 0,015% de la lectura ±1 bit 

 

- La linealitat és de ±1 bit. 

 

- El trigger extern és TTL o compatible,  amb una càrrega de 0,4mA màxim a 0,5V 

pel nivell baix i 0,05mA màxim a 2,7V pel nivell alt. 
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4 · Simulat del sensor: 

 

Per mirar si el programa informàtic funcionava i poder adquirir dades he simulat un sensor 

de distància. El sensor simulat és un sensor potenciomètric.  

 

Per simular un sensor de distància potenciomètric és tan senzill com utilitzar un 

potenciòmetre i una resistència en sèrie per evitar el curtcircuit quan el potenciòmetre 

estigui a 0 ohms. Aquest potenciòmetre i la resistència estaran alimentats de tal manera 

que tinguem una forquilla de valors que variï de +15 a –15 (que són els valors que 

nosaltres volem entrar a la placa) a les potes del potenciòmetre (mirar figures 4.1.a i 4.1.b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 4.1.a      Figura 4.1.b 

 

Resistència 1K 

Potenciòmetre 1K2

Pins lectura 
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5 · Mòdul de Young: 

 

Si mirem un diagrama esforç-deformació veurem que la majoria de materials tenen una 

regió inicial (A-B) en la que el material es comporta tan de forma elàstica com lineal.  

 

 

 

 

 

 

 

Quan un material es comporta elàsticament i presenta linealitat entre l’esforç i la 

deformació es diu que és linealment elàstic. Aquest tipus de comportaments són molt 

importants en la indústria ja que convé saber quins són els límits d’elasticitat dels materials 

per no arribar a la zona plàstica (del punt B fins la ruptura) i per tan a les deformacions 

permanents. L’elasticitat lineal és una propietat de molts materials sòlids, inclòs metalls, 

fustes, plàstics i ceràmics entre d’altres. 

 

El mòdul de Young o mòdul d’elasticitat, doncs, és la relació entre l’esforç a què es 

troba sotmès un cos i la deformació que experimenta a causa d’aquest esforç o dit d’una 

altre manera és la pendent del diagrama esforç-deformació a la regió linealment plàstica. 

 

A 

B 
σ 

(Pa) 

є

ruptura 
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L’expressió que ens relaciona l’allargament i l’esforç s’anomena Llei de Hooke: 

  

σ = E · є 

 

On: 

σ és l’esforç. 

E el mòdul d’elasticitat o de Young. 

є és la deformació. 

 

 

Aquesta formula s’aplica només a tensió i a compressions simples; per estats d’esforços 

mes complexes és necessària una generalització de la Llei de Hooke. 
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5.1 · Càlcul del mòdul de Young: 

 

Per poder calcular el mòdul elàstic de la nostra mostra ho farem a partir de la fletxa 

resultant d’aplicar un pes conegut al centre de la mostra mitjançant la formula següent: 

 

E = (P ·l3) / (48 · f · Iz) 

 

On: 

 P és el pes aplicat al centre de la mostra. 

 l és la llargada total de la mostra entre els dos punts de recolzament. 

 f és la fletxa al centre de la mostra. 

 Iz és el moment d’inèrcia. 

 

Per calcular el moment d’inèrcia, en la direcció z i en una secció quadrada, ho farem amb 

la següent formula: 

 

 Iz = 1/12 · b · h3  

 

On: 

 

 

 

 

h (altura)

b 
(amplada) 

z



Projecte Final de Carrera – Oriol Cases i Ratés 
E. T. Industrial especialitat en Electrònica Industrial 

53 

5.1.1 · CÀLCULS I DEDUCCIONS:  

 

5.1.1.1 · Deducció de la formula de la fletxa, cas general: 

 

Tenim una barra, de longitud l aguantada per dos punts de recolzament la qual està 

sotmesa a un pes (P) a una distància a d’un punt de recolzament (0). El què volem calcular 

és la fletxa que s’origina a una distància x del punt 0. 

 

 

 

 

 

 

On: 

l és la llum. (distància entre els dos punts de recolzament). 

P és el pes que s’aplica. 

0 és el punt zero, de referència. 

x és el punt on nosaltres volem calcular la fletxa. 

a i b són les distàncies que ens indiquen on tenim col·locat el pes. 

 

Les lleis dels moments de flexió són, en aquests cas: 

 

 Mz = (P · b / l) · x per  0 ≤ x ≤ a 

 Mz = (P · b / l) · x – P · (x – a)  a ≤ x ≤ l 

 

a

l

P

0 

b

x
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Substituint aquests valors a l’equació diferencial elàstica s’obté: 

 

 Mz = E · Iz · y’’
1 = (P · b / l) · x 

  E · Iz · y’
1 = (P · b / (2 · l)) · x2 + C1 

  E · Iz · y1 = (P · b / (6 · l)) · x3 + C1 · x + K1 

 

 Mz = E · Iz · y’’
2 = (P · b / l) · x – P · (x – a) 

  E · Iz · y’
2 = (P · b / (2 · l)) · x2 – (P · (x – a)2) / 2 + C2 

  E · Iz · y2 = (P · b / (6 · l)) · x3 – (P · (x – a)3) / 6 + C2 · x + K2 

 

Sabem, per la continuïtat de la línia elàstica, que la deformació en tots els punts de la línia 

elàstica tenen un valor i la tangent és única. També es compleix que als punts de 

recolzament la deformació és zero. A partir d’això, doncs, imposant aquestes condicions 

s’obté: 

 

 y'
1(a) = y'

2(a) → (P · b / (2 · l)) · a2 + C1 = (P · b / (2 · l)) · a2 + C2, per tan C1 = C2; 

 

 y1(a) = y2(a) → (P · b / (6 ·l)) · a3 + C1 · a + K1 = (P · b / (6 · l)) · a3 – (P · (a – a)3) / 6 + C2 

· a + K2 → (P · b / (6 · l)) · a3 + C1 · a + K1 = (P · b / (6 · l)) · a3 + C2 · a + K2, per tan K1 = K2; 

 

 y1(0) = 0 → 0 = K1; 

 

 y2(l) = 0 → 0 = (P · b / (6 · l)) · l3 – (P · (l – a)3) / 6 + C2 · l, on C2 = (P · b / (6 · l)) · (b2 – 

l2); 
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Per tan: 

 

 E · Iz · y1 = (P · b / (6 · l)) · x3 + ((P · b / (6 · l)) · (b2 – l2)) · x  

  per 0 ≤ x ≤ a 

 

 E · Iz · y2 = (P · b / (6 · l)) · x3 – (P · (x – a)3) / (6 · l) + ((P · b / (6 · l)) · (b2 – l2)) · x + K2  

  per a ≤ x ≤ l 

 

La fletxa màxima correspon a un valor de xf tal que y’(xf) = 0, per tan y’
1(xf) = 0 i y’

2(xf) = 0. 

De les dues solucions que anul·len aquestes primeres derivades ens interessa aquella que 

correspon a l’interval d’existència real o física de la curva en qüestió. Aquí veiem que en la 

circumstància que a > l /2 només hi ha una solució per y’
1 = 0. 

  

 (P · b / (2 ·l)) · xf
2 + (P · b / (6 ·l)) · (b2 – l2) = 0 

 

 on podrem aïllar xf i saber quan val: 

 

 xf = √((l2 – b2) / 3) = √(((l + b) · (l – b)) / 3) → xf = √(((l + b) ·a) / 3) 

 

 

Per tan el valor de la fletxa màxima és: 

 

 ymàx = f = (l / (E · Iz)) · [(P · b / (6 ·l)) · (√(((l + b) ·a) / 3))3 + ((P · b / (6 ·l)) · (b2 – l2)) · √(((l 

+ b) ·a) / 3)] → ymàx = f = - P · b / (9 ·l ·√3 · E · Iz) · √(((l + b) ·a) / 3))3 
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y

x
z 

F1 
F2 

F3 Fn 

En el nostre cas tenim la càrrega centrada en a = b = l / 2: 

 

 f = - (P · (l / 2)) / (9 ·l ·√3 · E · Iz) · ((3 · l2) / 4)3/2 → f = (P ·l3) / (48 · E · Iz) 

 

 

5.1.1.2 · Moments: 

 

 

 

 

 

Quan s’apliquen forces en qualsevol sentit sobre un cos es creen dos tipus de moments: 

els moments de flexió (component y i z) i els de torsió (component x). 

 

 M = MTi + Myj + Mzk 

 

MT actua perpendicularment al pla de la secció amb la direcció de la línia mitja, per tan 

tendeix en girar el sòlid sobre si mateix creant un efecte de torsió. És per això que 

s’anomena moment de torsió.  

 

My i Mz  tendeixen a obligar al sòlid a girar lateralment curvant-l’ho en els plans xz i xy, 

respectivament, flexionant-l’hos. Per això s’anomenen moments flectors o de flexió. 

    

En el nostre cas només ens interessa el moment Mz ja que el què ens interessa calcular (la 

fletxa) es troba en el pla xy. 
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5.1.1.3 · Formulari: 

 

· Mòdul de rigidesa a la flexió: 

 

 E · Iz  

 

 El producte E · Iz depèn del material usat i les característiques geomètriques de la 

secció. En el nostre cas el mòdul de rigidesa es manté constant al llarg de tot l’objecte ja 

que la secció sempre haurà de ser quadrada i els materials uniformement col·locats de tal 

manera que a qualsevol secció que es faci hi hagi els mateixos materials. 

 

 

· Equació diferencial aproximada de la línia elàstica:  

 

 E · Iz · y’’ = Mz 

 

 Integrant dos cops aquesta formula ens permetrà saber l’equació y = y(x), que ens 

indica quan ha baixat o pujat el centre de gravetat de la secció a causa de la deformació 

per flexió. 
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6 · Conclusions: 

 

Sensors de distància actuals: 

 

- Avui en dia existeixen molts tipus de sensors de distància i a mesura que la tecnologia 

avanci n’hi hauran de mes precisos i mes barats. L’estudi m’ha servit per poder veure la 

infinitat de maneres que podem utilitzar per mesurar una distància tan angular com lineal. 

 

- La classificació l’he fet mitjançant el principi que utilitzen: analògics, òptics i ultrasònics. 

 

- L’elecció d’un sensor o un altre ve donat per les característiques del material a mesurar, 

les de l’entorn de treball i també del pressupost que disposes. 

 

 

Elecció d’un sensor: 

 

- Per a l’elecció d’un sensor m’he basat en les característiques que hauria de tenir el 

material (en principi de fusta), l’ambient de treball (ambient de fusteria amb molta pols) i no 

he tingut en compte el pressupost ja que només volia buscar el sensor que millor 

s’ajustava a les meves necessitats sense tenir en compte els diners. 
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Sensor LVDT: 

 

- El sensor LVDT és el sensor que he escollit pel meu projecte.  

 

- És un sensor inductiu format per tres bobines: dos secundaris i un primari al centre d’un 

cilindre buit per on circula un nucli mòbil. La posició d’aquest nucli ens permetrà saber, 

mitjançant el corrent induït, a quina distància es troba l’objecte. 

 

- Aquest tipus de sensors, juntament amb els òptics i els ultrasònics, són sensors bastant 

moderns i que t’ofereixen altes prestacions: una gamma de producte força àmplia per tal 

que trobis el sensor que s’adapta a les teves necessitats, una bona precisió, etc. Els LVDT, 

però, són sensors que estan en contacte físic amb l’objecte, per tan no tenim el problema 

que es pugui embrutar les lents o els emissors/receptors d’ultrasons dels sensors òptics o 

els ultrasònics respectivament, però com a contrapartida tenen menys resolució i menys 

abast. 

 

 

El programa informàtic: 

 

- El programa informàtic et permet adquirir un valor analògic donat pel sensor (pel 

potenciòmetre en el nostre cas) i calcular el mòdul elàstic o la deformació del material 

analitzat. 
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- El programa està format per quatre pannells, dos de principals i dos de secundaris. Els 

principals et permeten visualitzar o la gràfica de punts de la deformació de la barra o el 

valor del mòdul elàstic del material analitzat. Mentre que els secundaris només serveixen 

per modificar dades i valors de variables o de programació (canal d’entrada, etc.). 

 

 

Programació de les dades: 

 

- El programa LabWindows CVI  utilitzat, ens ofereix un entorn de programació complert 

per qualsevol tipus de desenvolupament de programació i control. 

 

- Aquest programa disposa d’una part d’interfície amb l’usuari, que t’estalvia la 

programació de la part gràfica, i d’una part de codi, escrit en llenguatge “c”.  

 

 

El mòdul elàstic o de Young: 

 

- El mòdul elàstic o de Young és el valor de la pendent de la recta que es forma en la zona 

elàstica en un gràfic deformació-esforç.  

 

- El mòdul elàstic ens serveix per saber com es comporta un material a la zona elàstica ja 

que és la zona on nosaltres normalment  volem treballar per evitar les deformacions 

plàstiques (deformacions que no tornen al seu estat inicial). 
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Propostes d’ampliació del projecte: 

 

- Aquest projecte es pot ampliar en varis sentits: un cop estudiats tots els sensors de 

distància i saber què és el mòdul elàstic es podria muntar físicament la màquina. 

 

- Per muntar físicament la màquina es podria fer amb un circuit pneumàtic que aixequés el 

pes i el fes baixar, el sensor LVDT i un ordinador que rebi les dades mitjançant el port sèrie 

o paral·lel en lloc d’una placa d’adquisició de dades. Aquestes ampliacions vindrien a ser la 

posta a punt del meu projecte per arribar a ser una màquina. 
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