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4. Càlculs justificatius 

 

4.1. Interacció pantògraf catenària 

 

4.1.1. Comportament dinàmic 

El comportament dinàmic tant del pantògraf com de la catenària és cabdal alhora de 

obtindre la qualitat de la captació del corrent. En el següent esquema podem observar quines són 

les equacions que regeixen el moviment del fil de contacte i del pantògraf. 

 

Esquema 11: Anàlisis interacció pantògraf catenària. 

 

L’equació de moviment del fil de contacte és: 

𝑚 𝑥 
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
= 𝑃𝑘 − 𝐾 𝑥 𝑦 

On: 

 m(x) = Massa de la catenària distribuïda al llarg d’una distància x. 

 Pk = Esforç de contacte entre la catenària i el pantògraf. 

 K(x) = Rigidesa vertical de la catenària  en un punt (x). 

 e(x) = Elasticitat vertical de la catenària en un punt (x). 

L’equació de moviment del pantògraf és: 

𝑀
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
= 𝑃0 − 𝑃𝑘  

On: 

 M = Massa total del pantògraf. 

 P0 = Pressió d’aplicació constant del pantògraf. 
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Si considerem ambdues equacions, obtindrem la equació diferencial per al trajecte 

recorregut pel contacte pantògraf catenària al llarg d’una distància x. 

 𝑚 𝑥 + 𝑀 
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 𝐾 𝑥 𝑦 = 𝑃0 

Observant l’expressió, és important conèixer la llei de variació de la massa m(x) de la 

catenària al llarg d’aquesta, com també la llei de variació de la rigidesa vertical de la catenària al 

llarg de la longitud d’un tram x. 

 

4.1.1.1. Flexibilitat vertical de la catenària 

La flexibilitat vertical d’una catenària és el quocient entre el desplaçament vertical 

produït pel pantògraf y el esforç aplicat sobre la catenària en la mateixa direcció.  

El millor contacte pantògraf catenària s’obtindria si la rigidesa vertical de la catenària 

fos constant al llarg d’un tram x, però això resulta impossible degut a la disposició constructiva 

de la catenària. La flexibilitat vertical és l’oposició a la rigidesa vertical, per tant podem deduir 

que la flexibilitat serà màxima en el centre de la catenària situada entre dos pals i mínima en la 

vertical dels pals. En la següent gràfica es pot observar la variació longitudinal de la rigidesa en 

diferents catenàries japoneses. 

 

Gràfica 1:Variació longitudinal de la rigidesa vertical. 

 

Per calcular l’elasticitat de la catenària en un punt (x) respecte del pal, s’ha de calcular 

mitjançant la següent expressió: 
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𝑒𝑥 =
𝑥 𝑙 − 𝑥 

𝑙 𝑇0 + 𝑇𝑓 
+
𝑥0𝑇0 𝐶 − 𝑥0 

𝐶𝐾 𝑇0 + 𝑇𝐹 
 

On: 

 l = Longitud entre pals de la catenària. 

 C = distància entre les pèndoles. 

 x0 = Distancia entre la pèndola carregada i el punt d’aplicació de la força 

vertical (S). 

 T0 = Tensió del fil sustentador. 

 Tf = Tensió en el fil de contacte sobre el qual s’aplica la força (S). 

 K = Rigidesa vertical de la catenària en un punt (x).  

En la següent gràfica podem observar la elasticitat en el centre de dos pals consecutius  

respecte la tensió mecànica. 

 

Gràfica 2: Elasticitat - Tensió mecànica de dos tipus de catenària alemanya. La catenària 1 és sense Y, i la 

catenària 2 és amb Y. 

 

També l’elasticitat varia entre dos pals de catenària consecutius mitjançant la següent 

expressió: 

𝑒𝑥 = 𝑒𝑚  1 − 𝜀𝑘 cos 2𝜋
𝑥

𝑙
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On: 

 em = Valor mig de la elasticitat de la catenària. 

𝜀𝑘 =
𝑒𝑚𝑎𝑥 + 𝑒𝑚𝑖𝑛

2
 

 ek = Irregularitat de la catenària. 

𝑒𝑘 =
𝑒𝑚𝑎𝑥 − 𝑒𝑚𝑖𝑛

𝑒𝑚𝑎𝑥 + 𝑒𝑚𝑖𝑛
 

En la següent esquema es pot veure la variació de l’elasticitat entre dos pals de catenària 

consecutius amb els valors emax, emin i em. 

 
Esquema 12: Variació de l'elasticitat entre dos pals de catenària consecutius. 

 

Per als valors de la irregularitat de la catenària (εk), la fitxa UIC 799 (2001), recomana 

els següents en funció de la velocitat de circulació: 

 200 < V ≤ 230 km/h εk < 40 per a catenàries sense Y. 

εk < 20 per a catenàries amb Y. 

 230 < V ≤ 300 km/h εk < 40 per a catenàries sense Y. 

εk < 10 per a catenàries amb Y. 

 V > 300 km/h  εk < 25 per a catenàries sense Y. 

εk < 10 per a catenàries amb Y. 

Els valors de l’elasticitat depenen del nivell de tensió del fil de contacte com del fil 

sustentador. Els nivells de tensió del fil de contacte i del fil sustentador han anat augmentant de 

valor a mesura que les velocitats de circulació també ho han fet. La disposició constructiva de 

les catenàries influeix en els valors de elasticitat vertical. Les catenàries en disposició de Y 

tenen valors de irregularitat més reduïts. 
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Esquema 13: Catenària alemanya per a Vmax=200km/h. 

 

 

Esquema 14: Catenària italiana a 3000V corrent continua per a Vmax=200km/h. 

 

Observant els dos esquemes anteriors podem observar que les catenàries que tenen una 

disposició en Y tenen valors més reduïts de irregularitat. 
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4.1.1.2. Massa de la catenària al llarg de dos pals consecutius 

Segons Ikuro Kumezawa la distribució de masses al llarg de la catenària segueix la 

següent expressió: 

𝑚 𝑥 = 𝑚 1 − 𝜀𝑚 cos
2𝜋

𝑙
𝑥  

On: 

  𝑚 =
1

2
 𝑚𝑚𝑎𝑥 + 𝑚𝑚𝑖𝑛   

 𝜀𝑚 =
𝑚𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑚𝑎𝑥 +𝑚𝑚𝑖𝑛
 

 

4.1.1.3. Velocitat crítica segons la tensió dels fils 

La velocitat crítica de la catenària segons la tensió dels cables de contacte i sustentador, 

a part d’altres paràmetres, ve donada per la següent expressió: 

𝑉𝑐𝑟 í𝑡𝑖𝑐𝑎 =  
 𝑇0 + 𝑇𝑓 𝑙

2𝜋 𝑀 + 𝑚 
 

On: 

 T0 i Tf són la tensió del fil sustentador i del fil de contacte en Kg. 

 M = Massa efectiva del pantògraf en (Kgs
2
/m). 

m = Massa efectiva mitja de la catenària  en (Kgs
2
/m). 

 

4.1.2. Freqüència d’oscil·lació pròpia de la catenària 

La freqüència pròpia de la catenària es calcula de forma simplificada considerant nomes 

els moviments verticals, igualant l’energia cinètica màxima i l’energia potencial màxima de la 

línea de contacte. 

Actualment, es considera que la millor aproximació per obtenir la freqüència de la 

catenària és mitjançant la següent formula: 

𝑓 =
0,5

𝑙
 
 𝑇0 + 𝑇𝑓 

𝑚
 

On: 

 l = Longitud entre dos pals consecutius d’una catenària. 

 T0 y Tf = Tensions del fil sustentador i de contacte en (daN). 
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 m = Massa efectiva de la catenària en (kgs
2
/m). 

Els valors de f més habituals, són els que estan compresos en el interval de 0,75 a 1,1 Hz. 

 

4.1.3. Velocitat crítica de la catenària 

La velocitat crítica de la catenària és la velocitat per la qual la freqüència pròpia de les 

oscil·lacions de la catenària, es igual a la freqüència de les sol·licitacions exercides pel 

pantògraf. Si tenim que: 

1

𝑓
=

𝑙

𝑉𝑐𝑟 í𝑡𝑖𝑐𝑎
 

𝑉𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 = 3,6𝑓𝑙 

Si combinem aquesta darrera expressió amb l’expressió de la freqüència de l’apartat 

anterior, obtenim que: 

𝑉𝑐𝑟 í𝑡𝑖𝑐𝑎 = 1,8 
 𝑇0 + 𝑇𝑓 

𝑚
 

On: 

 T0 y Tf = Tensions del fil sustentador i de contacte en (daN). 

 m = Massa efectiva de la catenària en (kgs
2
/m). 

Per poder augmentar la velocitat crítica de la catenària, s’ha d’augmentar la tensió 

mecànica del cables y disminuir el pes de la catenària. 

En els diversos assajos realitzats, demostren que la velocitat crítica te un caràcter 

transitori. Això vol dir que una vegada s’ha superat aquesta velocitat, la qualitat del contacte 

pantògraf catenària millora notablement. 

 

4.1.4. Velocitat límit de la catenària 

 

4.1.4.1. Velocitat de propagació de les ones mecàniques 

El pantògraf al seu pas per la catenària provoca una deformació en la línia de contacte, 

provocant una ona de deformació que es propaga al llarg del fil de contacte amb una velocitat 

determinada. Si la velocitat de circulació del pantògraf és igual o superior a la velocitat de 

propagació de la ona, la qualitat del contacte pantògraf catenària disminueix considerablement, 

provocant un enlairament de la catenària davant del pantògraf. Si això passa, apareixen esforços 
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excessius que poden derivar en la destrucció tant del pantògraf com de la catenària. Per aquest 

motiu és important conèixer i determinar quina es la velocitat de propagació de la ona en una 

catenària determinada. 

La velocitat màxima admissible d’una composició elèctrica és d’un 20% menys de la 

velocitat de propagació de la ona. 

L’expressió per calcular la velocitat de propagació de l’ona és: 

𝑉𝑂𝑛𝑎 = 3,6 
𝑇

𝜇
 

On: 

 T = Tensió total del cables en (kg). 

 µ = Massa del cable per unitat de longitud (kg/m). 

 V = En km/h 

Per exemple per una catenària francesa de corrent alterna, de 25Kv i 50Hz la velocitat 

de propagació és la següent: 

 

𝑉𝑂𝑛𝑎 = 3,6 
20000𝑘𝑔 · 9,8 𝑚/𝑠2

16 𝑘𝑔/𝑚
= 399𝑘𝑚/ 

Es pot deduir clarament que la tensió dels cables de la catenària te un pers molt 

important alhora de calcular la velocitat de propagació de l’ona. 

 

4.1.4.2. Factor Doopler, factor de reflexió i factor d’amplificació 

El factor Doopler relaciona la velocitat de propagació de les ones amb la velocitat de 

circulació d’una composició. El factor Doopler es pot calcular mitjançant l’expressió següent: 

∝=
𝑉𝑝 − 𝑉𝑐
𝑉𝑝 + 𝑉𝑐

 

On: 

 Vp = Velocitat de propagació de les ones en la catenaria. 

 Vc = Velocitat de circulació del tren. 
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El factor de reflexió mesura la interacció entre les ones transversals, el fil sustentador i 

el fil de contacte. El factor de reflexió ve donat per l’expressió següent: 

𝑟 =
𝐹𝑠𝑢𝑠𝑡 · 𝑀𝑠𝑢𝑠𝑡

𝐹𝑠𝑢𝑠𝑡 · 𝑀𝑠𝑢𝑠𝑡 + 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑡 · 𝑀𝑐𝑜𝑛𝑡
 

On: 

 Fsust = Força de tensat del fil sustentador en (N). 

 Msust = Massa per metre lineal del sustentador en (kg/m). 

 Fcont = Força de tensat del fil de contacte en (N). 

 Mcont = Massa per metre lineal del fil de contacte en (kg/m). 

El factor d’amplificació és el quocient entre el factor de reflexió i el factor Doopler. 

Aquest factor mostra la influencia de la ona mecànica reflectida sobre el comportament dinàmic 

de la catenària. 

𝜒 =
𝑟

𝛼
 

 Aquest tres factors són criteris que determinen la qualitat del comportament dinàmic 

entre el pantògraf i la catenària. En la següent taula podem veure els valors d’aquest tres factors 

per a diferents velocitats. 

 

Taula 10: Valors del factors Doopler, de reflexió i d'amplificació. 

 

4.1.5. Esforç pantògraf catenària 

 

4.1.5.1. Força mitjana de contacte 

La força mitja de contacte o esforç mitja de contacte, és la força vertical mitja aplicada 

per el pantògraf sobre la línia aèria de contacte. La força de contacte és la suma de les forces de 

tots els punts de contacte d’un pantògraf. 

La següent gràfica correspon al esforç mitja del pantògraf en funció de la velocitat del 

vehicle ferroviari. 
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Gràfica 3: Esforç del pantògraf respecta la velocitat de circulació 

 

Podem observar que a mesura que augmenta la velocitat, l’esforç mitja que a de fer un 

pantògraf per assegurar un bon contacte també augmenta. Hi ha dues corbes depenent del 

sistema de electrificació, ja sigui 3kV C.C o 1,5kV C.C. 

Per utilitzar correctament la gràfica 3 s’ha introduir el valor de velocitat en km/h. 

 

4.1.5.2. Masses del pantògraf 

La massa total del pantògraf, és la suma de la massa del capçal col·lector (m) més la 

massa del cos del pantògraf (Mc). La massa del cos del pantògraf inclou el bastidor i el bastidor 

base del mateix. Conèixer la dada de la massa total del pantògraf és molt important per fer un 

bon disseny del mateix. En el següent esquema es pot apreciar de manera simplificada com 

estan representades les dues masses del pantògraf (m i Mc) i com estudiar el problema del 

comportament dinàmic pantògraf catenària. 
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Esquema 15: Comportament dinàmic pantògraf catenària. 

 

La força aplicada pel pantògraf es transmet des de les molles de treball fins les tires de contacte 

a traves de les dues masses anteriorment descrites.  La formula total d ela massa del pantògraf 

és: 

𝑀𝑡= 𝑀𝑐 + 𝑚  

 

4.1.5.3. Força real de contacte del pantògraf sobre la catenària 

La elasticitat de la catenària no es constant al llarg de dos pals consecutius. Això 

provoca que el fil de contacte adopti un comportament sinusoïdal per l’acció dinàmica del 

pantògraf. A mesura que el vehicle augmenta de velocitat, la flexibilitat de la catenària es va 

desplaçant en direcció a la marxa del tren. Aquest fet pot provocar que el pantògraf deixi de fer 

contacte amb la catenària. Això provoca que el pantògraf es vegi sotmès a acceleracions 

verticals (γ). 

La força real de contacte del pantògraf sobre la catenària ha de tenir en compte aquesta 

acceleració. 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑠 ± 𝑀𝛾 = 𝐹𝑆 ± 𝑀𝑡𝑤
2𝑒𝑡  

On: 

 Fr: Força real de contacte. 

 Fs: Força de contacte del pantògraf sobre la catenària amb el vehicle aturat. 

 M: Massa total del pantògraf. 

 γ: Acceleració vertical del pantògraf. 

 w: On 𝑤 =
2𝜋

𝑇
. T és el temps que triga el pantògraf en recórrer dos pals 

consecutius de la catenària. 
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 et: Deformació total del fil de contacte. 𝑒𝑡 = 𝑒 sin𝑤𝑡 

Aquestes acceleracions positives o negatives creen dos tipus de pertorbacions en la 

interacció entre el pantògraf i la catenària. 

 Una acceleració positiva excessiva pot provocar un contacte excessiu del 

pantògraf i la catenària provocant un desgast excessiu en ambdós elements. 

 Una acceleració negativa excessiva pot provocar un contacte molt lleu amb la 

catenària provocant que el pantògraf es desenganxi del fil de contacte de la 

catenària. 

El factor que distorsiona el bon contacte entre el pantògraf i la catenària és ±𝑀𝑡𝑤
2𝑒𝑡 . 

Per tant per disminuir els efectes tant de l’acceleració positiva com de l’acceleració negativa, 

s’intentarà realitzar aquestes dues accions: 

 Reduir al màxim la massa total del pantògraf (Mt). 

 Reduir la deformació de la catenària (e). Per portar a terme aquesta acció, 

s’haurà de mantenir constant la flexibilitat de la catenària.  

Alhora de reduir la massa del capçal del pantògraf s’ha de tenir en compte la intensitat 

de corrent que hi circula. Pel que fa a la massa de la resta del pantògraf s’ha de tenir en compte 

l’alçada màxima i mínima del fil de contacte respecte al carril. 

En la següent esquema es pot observar el comportament dinàmic del pantògraf i la 

deformació de la catenària. 

 

Esquema 16: Comportament dinàmic del pantògraf. 

 

4.1.5.4. Força real de contacte del pantògraf sobre la catenària amb coeficient aerodinàmic 

A partir de determinades velocitats, en el càlcul de la força mitjana que exerceix el 

pantògraf catenària canvia,  ja que s’ha de tenir en compte l’efecte aerodinàmic que produeix el 
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vent sobre el pantògraf. Aquest component aerodinàmic és kv
2
 i depèn de la velocitat i k que és  

un coeficient aerodinàmic del pantògraf i la part superior del vehicle. L’expressió de la força 

total que exerceix el pantògraf sobre la catenària és la següent. 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑆 ± 𝑀𝛾 + 𝑘𝑉2 

D’aquesta darrera expressió podem deduir-ne la següent. 

𝐹𝑠 + 𝑘𝑉2 −𝑀𝛾 > 𝐹0  

En la següent taula podem observar els diferents valors de esforç aerodinàmic (Kv
2
) 

respecte de la velocitat. Per a velocitats baixes, aquest esforç aerodinàmic es pot considerar 

menyspreable. 

Esforç aerodinàmic (Kv2) en Kg Velocitat en Km/h 

5 160 

15 260 

Taula 11: Valors d'esforç aerodinàmic respecte la velocitat. 

El valor de l’esforç del pantògraf sobre la catenària ha de ser com a mínim igual a F0 per 

obtenir un bon contacte. Aquest valor pot variar de 7 a 8 Kg.  

Ja que el valor de FS i F0 és gairebé idèntic, tenim que verificar la següent desigualtat. 

𝑘𝑉2 > 𝑀𝛾 

Aquesta desigualtat es pot aconseguir actuant sobre tres factors diferents. 

 Incrementant el valor de l’aerodinàmica del pantògraf  k. 

 Disminuint la massa del pantògraf M. 

 Homogeneïtzar el valor de l’elasticitat vertical de la catenària γ. 

Encara que el esforç del pantògraf sobre la catenària sigui positiu, els valors Kv
2
 i Mγ 

han de ser el més baixos possibles, per evitar un enlairament excessiu de la catenària. 

Podem concloure que per dur a terme un disseny òptim d’un pantògraf s’han de tenir en 

compte les tres factors descrits anteriorment. 

 

4.1.5.5. Factors de qualitat en la interacció pantògraf catenària 

Per assolir un bon comportament del conjunt pantògraf – catenària, s’han de tenir en 

compte les següents variables i determinar-ne un valor admissible. 

 Esforç de contacte pantògraf – catenària: 
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Un valor satisfactori d’esforç de contacte, és si el quocient del esforç dinàmic y 

la suma del esforç estàtic més l’esforç aerodinàmic es troba per sota d’un 

determinat límit. 

 Enlairament del fil de contacte en la vertical del pals: 

La fitxa UIC 799 (OR) indica que per a velocitats superiors de 200 Km/h, 

l’enlairament del fil de contacte no deurà superar els 12 cm. 

 Desgast del fil de contacte: 

El pas del pantògraf al llarg de la catenària provoca el desgast de ambdós 

elements. Tant les platines de coure com les platines de grafit, s’han de 

substituir cada cert nombre de kilòmetres. La fitxa UIC 799 (OR) indica que el 

fil de contacte ha de superar el pas de com a mínim 2 milions de pantògrafs 

abans del seu desgast màxim admissible. 

 Nombre d’arc elèctrics: 

L’aparició d’arcs elèctrics es provocada per petites interrupcions del corrent, a 

conseqüència d’un contacte feble o insuficient entre el pantògraf i la catenària. 

L’arc elèctric va acompanyat d’un augment de la temperatura considerable que 

pot fer malbé tant el pantògraf com la catenària. 

Per mesurar aquest fenomen es tenen en compte els següents dos paràmetres. 

 Duració dels arcs elèctrics (en % del temps del viatge). 

 El nombre d’arcs elèctrics produïts (de durada compresa entre 10 i 25 

milisegons) durant una longitud de 100 m. 

S’estableix que el nombre d’arcs ha de ser inferior a un 1% per considerar que 

el contacte entre el pantògraf i la catenària es de bona qualitat. 

En les següents imatges es pot observar el fenomen d’aparició d’arcs elèctrics. 
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Imatge 12: Aparició d'arcs elèctrics en trens d'alta velocitat francesa. 
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4.2. Càlcul de la intensitat que circula pel pantògraf 

La intensitat que circula pel pantògraf és el quocient entre la potència del motor elèctric 

del tren i la tensió de la catenària. 

𝐼 =
𝑃

𝑉
 

On: 

 P: Potencia del motors elèctrics del tren en (W). 

 V: Tensió de la catenària en (V) . 

A continuació es realitza el càlcul de la intensitat que circula pel nostre pantògraf, amb 

les següents hipòtesis: 

 El pantògraf està dissenyat per circular sota catenàries de 3000V de 

corrent continua. 

 Suposem que la potencia màxima del motor elèctric del nostre tren és de 

2200kW. 

𝐼 =
𝑃

𝑉
=

2200000

3000
= 733,3𝐴 

El corrent màxim que circularia pel nostre pantògraf amb les condicions anteriors és de 

733,3A. 
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4.3. Càlcul de la longitud de la cremallera 

La longitud de la cremallera perquè l’engranatge giri 120º aproximadament, be donada 

per l’expressió següent: 

𝑙𝑎𝑟𝑐 120° =
2𝜋𝑟

3
 

On: 

 r : Radi exterior de l’engranatge. 

Si el radi exterior de l’engranatge és d’uns 16,5mm: 

𝑙𝑎𝑟𝑐 120° =
2𝜋16,5

3
= 34,55𝑚𝑚 

La longitud de la nostra cremallera perquè l’engranatge giri 120º, ha de ser d’uns 

34,55mm de llarg. 
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4.4. Càlcul de la inclinació del capçal del pantògraf 

L’angle de inclinació del capçal del pantògraf vindrà determinat per l’angle de 

inclinació d’un tram de via corba. En el següent esquema es pot observar aquest angle de 

inclinació . 

 

Esquema 17: Esquema d'un peralt. 

On: 

 h: Peralt de la via. 

 S: Distància entre eixos de carrils. 

Sabem que els valors de h oscil·len entre 160 i 200 mm. Pel que fa a la S, es calcula de 

la següent manera. 

𝑆 = 35 𝑚𝑚 + 1668 𝑚𝑚 + 35 𝑚𝑚 

𝑆 = 1738 𝑚𝑚 

On: 

 35 mm són l’amplada del cap del carril. 

 1668 mm és l’ample de via ibèric. 

Per tant l’angle de inclinació be donat per l’expressió següent: 

tan𝛼 =


𝑆
 

Per tant per a un valor de h=160 mm, α=5.25º i per un h=200 mm, α=6.56º. Per tant 

podem deduir que valors de inclinació oscil·laran entre els 5º i els 6º.  
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4.5. Exemples de càlcul d’anàlisis de tensions i simulació d’esforços 

d’alguns components 

El programa utilitzat per realitzar els anàlisis de tensions i simulació d’esforços, és el 

Solid Edge ST 2 amb el mòdul de simulació que permet realitzar el càlcul de les tensions de 

Von Misses dels components dissenyats. La tensió de Von Misses és una magnitud física 

proporcional a la energia de distorsió. En la enginyeria d’estructures aquest valor s’utilitza com 

a indicador d’un bon disseny per a materials dúctils en l’àmbit de les teories de fallida. La tensió 

de Von Misses en un punt es pot calcular mitjançant la següent expressió. 

𝜎𝑉𝑀 =  
 𝜎1 − 𝜎2 

2 +  𝜎2 − 𝜎3 
2 +  𝜎3 − 𝜎1 

2

2
 

On σ1,σ2 i σ3 són les tensions principals. 

Aquest criteri de fallida elàstica de la tensió de Von Misses deu els seu nom a Richard 

Edler Von Misses, que va proposar que un material dúctil patia una fallida elàstica quan la 

energia de distorsió rebassava cert valor. 

Per realitzar correctament  el càlcul de les tensions de Von Misses, Solid Edge necessita 

que l’usuari introdueixi una sèrie de valors que a continuació s’enumeren. 

 Selecció del tipus d’anàlisi a realitzar: Anàlisi de tensions de Von Misses o 

anàlisi de freqüències Modals de les peces. 

 A continuació s’ha d’escollir un material per a la peça. 

 Desprès s’han de introduir totes les cargues que pateix la peça, ja siguin cargues 

de forces, de pressions i d’altres. També s’ha de indicar la direcció d’aquestes 

carregues. 

 Un cop aplicades les carregues, s’han de restringir el moviment de la peça, es a 

dir, indicar els punts de recolzament de la peça. 

 Per últim s’ha de indicar la mida de la malla i posteriorment es procedeix al 

càlcul automàtic de la peça. 

 

El primer exemple de càlcul d’anàlisis de tensions s’ha realitzat a la barra base del 

pantògraf, que és l’encarregada de transmetre el moviment lineal de la manxa i que permet fer 

pujar el  pantògraf. El límit elàstic de la barra base (alumini 2024 T4) és de 289 MPa. Com es 

pot observar en la imatge següent, els valors de les tensions són de l’ordre de 60 MPa. Per tant 

podem concloure que la barra pot suportar la carrega que hem aplicat de 350 N en el punt en 

que hi ha l’articulació del pistó de la manxa i la barra base. 
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Imatge 13: Anàlisi de tensions en la barra base. 

 

El següent i últim anàlisis correspon a l’eix que subjecta les tires de contacte del 

pantògraf. En aquest anàlisi també s’ha aplicat una carrega vertical d’uns 350N al llarg de l’eix. 

L’eix està fabricat amb un aliatge d’alumini 6082 T6 amb un límit elàstic d’uns 250MPa. Com 

que a la llibreria de materials de Solid Edge ST 2 no hi és aquest aliatge d’alumini, s’ha triat 

l’alumini 6061 T6 que te unes característiques semblants al 6082 T6. Com podem observar en la 

imatge, els valors de les tensions no superen aquest 250MPa, ja que roden els 6,7MPa. 

 

Imatge 14: Anàlisi de tensions en l'eix. 

 

Per manca de temps, no s’ha pogut realitzar els anàlisis de tensions de tots els 

components que conformen el pantògraf. 


