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ANNEX A. CÀLCUL DEL SISTEMA 

D’ACCIONAMENT    

A.1 Cargol de vis sens fi 

Per tal de realitzar una primera aproximació sobre el pas helicoïdal adequat s’ha realitzat un 

balanç de potències sobre el cargol sens fi  i s’ha suposat un rendiment η del cargol d’un 

20% per tal de garantir la irreversibilitat d’aquest. 

 

 

 

Utilitzant la definició de potència s’obté; 

 

 

 

Seguidament s’ha establert la relació entre la velocitat de rotació de la manovella  i la 

velocitat vertical  de la femella, 1 volta de manovella  equival a que la femella es desplaça 

verticalment 6 passos de rosca (relació de transmissió de l’engranatge i=6). 

 

vp=ωm·(6·Ph/2·π)                           (Eq.A.3)              

 

Així s’obté finalment; 

 

        (Fp/Fm)=(η·r·2π/6·Ph)                       (Eq.A.4)  

Pm·η=Pp                                           (Eq.A.1) 

 

Fm·r·ωm·η=Fp·vp                                       (Eq.A.2) 
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On; 

Fp: força contra el pes del mecanisme ,  s’estima de 50,6kg·9.81m/s
2
·1,4=695N 

Fm:força de la persona amb les mans. El seu valor s’ha considerat de 70N (7kg). 

r: llargada de la manovella. El seu valor és de 200mm. 

η: rendiment de la transmissió. No es pot conèixer abans del disseny definitiu. S’ha suposat 

η=0.2. 

Ph=Pas helicoïdal.  Ha resultat de 4,22mm. S’agafarà el valor de 4 mm. 

 

Amb les dades obtingudes anteriorment, es trona a fer un nou càlcul per tal de trobar un 

valor de rendiment més acurat. 

 

On; 

α= angle de l’hèlix, que es calcula com;  

tanα=z·p/(π·dro)                                               (Eq.A.6) 

 z= nombre d’entrades=1 

 p=pas de rosca (5mm). 

 dro=diàmetre de la rosca (30mm) 

 S’obté α=3,03º. 

 

 

η= tanα/tan(α+δ)                                           (Eq.A.5) 
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δ=atanμ’: 

On;  

μ  és el coeficient de frec de la rosca.  Es considera de 0,18. 

                              (Eq. A.7) 

 

β és l’angle dels flancs, segons la normativa DIN 103 β=30º  

δ= atan 0.2078= 11.74º 

drosca= diàmetre de la rosca=24mm 

 

S’obté així un rendiment del 20.11% (és necessari un rendiment baix per tal d’assegurar la 

irreversibilitat de la unió.) 

S’observa també que essent l’angle d’hèlix menor que el de fricció (3.037< 11.74)la rosca 

autoretè. 

Amb aquest nou valor del rendiment es refà el càlcul de la força deguda al pes que pot 

suporta el para-sol, utilitzant  l’equació 

(Fp/Fm)=(η·r·2π/6·Ph)                (Eq.A.8)  

 obtenint una nova força de 737 N, superior a la necessària(695N). 

 

Seguidament es passarà a comprovar la pressió superficial a la que estan sotmesos els 

filets de la femella. Per fer això s’ha considerat que el primer filet rep el 40% de la força F 

aplicada. 

F’=40%·737N = 294,8 N 
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Es té doncs que la pressió superficial en el primer filet seria; 

 

p=F’/(π·d2·H1)                                               (Eq.A.9) 

 

essent  d2 el diàmetre dels flancs  i H1 5/8 de la profunditat portant dels flancs. Així es té 

que d2=19,67mm i H1=2.16mm. 

p=0,88 N/mm
2
, molt menor que la Padm del POM. Per tant la femella aguanta les 

sol·licitacions. 

Si el primer filet de la femella rebés el 100% de la força aplicada suportaria una pressió de 

p=2.2N/mm
2
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A.2 Engranatge cònic: geometria 

 

S’imposa una relació de transmissió de i=6, aquesta es defineix com; 

             (Eq.A.10) 

On; 

z1 és el nombre de dents del pinyó, 6 dents. 

z2 és el nombre de dents de la roda, 36 dents. 

 

 

Per la geometria del mecanisme, interessa que l’angle que formen els eixos de pinyó i roda 

sigui de 90º, així doncs; 

 

Angle entre eixos  = ψ1 + ψ2 =90º 

Angle de pressió = α=20º 

Angle primitiu del pinyó                              (Eq.A.11) 

Angle primitiu de la roda                                                     (Eq.A.12) 
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Mòdul de generació; 

 

                         (Eq.A.13) 

 

Imposant un mòdul de generació de 2, obtenim els diàmetres primitius de pinyó i roda; 

 

                                     (Eq.A.14) 

                                    (Eq.A.15) 

El mòdul de generació ens dóna també informació sobre; 

 

Profunditat de dent                                 (Eq.A.16) 

Profunditat de treball                                                    (Eq.A.17) 

Joc entre dents: de 0,05 a 0,1mm 

Espai lliure de fons                                  (Eq.A.18) 

Pas circular                                                         (Eq.A.19) 
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Addendum  

                                                  (Eq.A.20) 

                                                (Eq.A.21) 

 

 

 

On A és un paràmetre tabulat que depèn de i. Amb totes les dades obtingudes 

anteriorment, es poden calcular els diàmetres exteriors de pinyó i roda. 

 

                 (Eq.A.22) 

               (Eq.A.23) 
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ANNEX B. CÀLCUL DELS PERFILS DELS 

BRAÇOS 

 

B.1.Càlcul de les àrees A,B,C i D de cadascuna de les 

zones 1, 2 i 3 de la lona del para-sol. 

 

El que realment es calcula, és la projecció en planta d’aquestes àrees, ja que  en el 

coeficient cp ja es considera l’angle de caiguda. A les figures B.1 i B.2 es pot observar 

respectivament la distribució d’àrees en genèric de la combinació de dues estructures a 

dues aigües i les dimensions que corresponen al cas d’estudi. 

 

 Fig.B.1. Distribució d’àrees de la combinació de dues marquesines a dues aigües. 
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Un cop es coneixen les dimensions  s’obtenen, utilitzant les fórmules per a l’àrea d’un 

triangle, equació B.1 i la d’un trapezi,equació B.2, els següents resultats; 

    (Eq.B.1) 

 

     (Eq.B.1) 

 

    (Eq.B.2) 

 

    (Eq.B.2) 

Fig.B.2. Dimensions del para-sol d’estudi en metres 
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B.2 Acció del vent sobre la lona 

Primerament  s’ha de decidir quina serà la velocitat de vent que es pretén suporti el para-

sol. Com es comenta al document principal, s’utilitza l’escala de Beaufort, que s’observa a 

la figura B.3. A l’annex C, es pot observar en unes dimensions majors. 

 

 

Es considera que, a una velocitat superior a 38 km/h el para-sol no serà utilitzat, per això es 

vol que suporti aquesta velocitat com a màxim. 

 

El primer que s’ha de fer és calcular la pressió dinàmica, tal com es mostra a continuació; 

   (Eq.B.3) 

Un cop s’obté aquest valor es procedeix a calcular la pressió estàtica de la següent 

manera; 

     (Eq.B.4) 

I per últim la força a cada àrea, que correspon al producte entre la pressió estàtica i l’àrea 

corresponent. 

Fig. B.3. Escala de Beaufort 
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S’ha de considerar  que els valors de cp són diferents a cada àrea de cada zona tal i com 

s’ha vist al document principal. La següents taules B.1,B.2 i B.3 resumeix els resultats; 

 

Zona 1. Sobrevent 

Àrea qb (N/m
2
) Superfície 

(m
2
) 

ce cp qe (N/m
2
) F (N) 

A 69,64 3 2,2 0,9 137,88 413,64 

B 69,64 1,25 2,2 1,9 291,08 363,86 

C 69,64 1,8 2,2 1,4 214,48 383,07 

D 69,64 0,2 2,2 0,4 61,28 12,26 

Total  6,25    1175,83 

 

 

Zona 2. Sobrevent – sotavent 

 

Àrea qb(N/m
2
) Superfície 

(m
2
) 

ce cp qe(N/m
2
) F (N) 

A 69,64 3 2,2 -0,1 -15,32 -45,96 

B 69,64 1,25 2,2 -0,025 -3,83 -4,79 

C 69,64 1,8 2,2 -0,5 -76,60 -137,88 

D 69,64 0,2 2,2 -0,775 -118,73 -23,75 

Total  6,25    -212,38 

 

 

 

 

Taula B.1. Resultats per a la zona 1 

Taula B.2. Resultats per a la zona 2 
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Zona 3. Sotavent 

 

Àrea qb(N/m
2
) Superfície(m

2
) ce cp qe(N/m

2
) F (N) 

A 69,64 3 2,2 -1,18 -180,78 -542,33 

B 69,64 1,25 2,2 -2,05 -314,06 -392,58 

C 69,64 1,8 2,2 -1,54 -235,93 -424,68 

D 69,64 0,2 2,2 -2,01 -307,94 -61,59 

Total  6,25    -1421,18 

 

 

 

B.3.Distribució de la força del vent entre els diferents 

braços d’una mateixa zona. 

 

Per tal de calcular quanta força suporta cada braç s’analitza la meitat de la superfície que 

s’ha estudiat fins ara. Es procedeix d’aquesta manera ja que, la distribució de pressions és 

simètrica a banda i banda del braç 1 (braç que forma l’aresta del quadrat).  

Tot i que els braços en els punts d’estudi són voladissos, s’assimilen a articulacions i es 

busca la reacció que hi hauria aquesta existís.  Seguidament es pondera la reacció d’un 

braç sobre el total. S’ha de recalcar que aquestes reaccions no són reals sinó que s’utilitzen 

tan sols per buscar quina proporció de força absorbeix cada braç. Es busquen aquestes 

reaccions fictícies en tres diferencials d’àrea diferents. A cadascun d’aquests diferencials 

d’àrea li correspon una pressió estàtica diferent. A la figura B.4, es poden veure les zones 

d’estudi marcades en diferents colors. 

 

Taula B.3. Resultats per a la zona 3 
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Es realitza una diagrama d’esforços per a cada diferencial d’àrea, per tant s’ha de buscar la 

pressió que correspon a cada diferencial i seguidament buscar les hipotètiques reccions a 

les articulacions. A partir d’aquest punt,es treballa sempre amb els valors obtinguts a la 

zona 3, al ser els valors més crítics. 

 

Diagrama d’esforços 1. Correspon al diferencial d’àrea marcat en vermell; 

 

Primerament s’ha de buscar la pressió que correspon al diferencial d’àrea utilitzant el 

següent procediment; 

     (Eq.B.5) 

 

És a dir, es disposa de dades de pressió superficial que es transformen a dades de pressió 

lineal.  Seguidament és necessari conèixer el tros de l’àrea de B que afecta a aquest 

diferencial; aquesta porció de B és un trapezi i la seva àrea és la següent; 

 

          (Eq.B.2) 

Així doncs; 

Fig.B.4. Diferencials d’àrea objecte d’estudi. 
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                             (Eq.B.5) 

                                 (Eq.B.5) 

 

S’observa que s’està treballant com si les pressions fossin de pressió en comptes de succió 

però a efectes de càlcul els resultats obtinguts són correctes i equivalents a si es treballes 

amb succió. 

A la figura B.5 mostrada a continuació, s’observa el diagrama d’esforços objecte d’estudi; 

 

 

Aplicant les equacions d’equilibri estàtic a l’anterior sistema s’obtenen les reaccions; 

;                                                      (Eq.B.6) 

;                                                      (Eq.B.7) 

 

 

C 
B 

Fig B.5. Diagrama d’esforços del diferencial d’àrea marcat en vermell. 
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; 

 

 

 

Rc=134,47N 

 

 

 

 

 

Rb=148,5N 

Un cop s’han trobat les hipotètiques reaccions a B i C, es busca quin percentatge de força 

correspon a cada braç. 

 

       (Eq.B.8)  

Per tant, en el diferencial d’àrea estudiat, el braç 1 (braç que forma l’aresta) absorbeix un 

47,4% de la força, mentre que el 2 un 52,6%.  
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Cal considerar que s’esta treballant amb la meitat de la superficie i que pertant aquest 

resultats equivalen a que el braç 1 absorbeix un  47,4% i el 52,6% restant es reparteix entre 

els dos altres braços, corresponent-li a cadascun un 26,3%. 

Aquest fet s’enten clarament  si s’estudia tota l’area. Els dos braços diagonals absorbeixen 

cada un el 52,6%,i el braç ortogonal, al rebre esforços per les dues bandes absorbeix en 

total 47,4%+47,4%.  

Per obtenir aquests percentatges sobre el 100% s’han de dividir els valors anteriors entre 

dos resultant els valors percentuals abans comentats. 

 

Es procedeix de la mateix forma per als altres dos diferencials d’àrees obtenint els resultats 

mostrats a la taula B.4. 

 

Diferencial 

d’àrea 

Reacció braç 

1 (N) 

Reacció braç 

2(N) 

%braç 1 %braç 2 

1 Rc=134 Rb=148,5 47,4 % 26,5% 

2 Ra= 152,63 Rb=134,62 46,86% 26,57% 

3 Rd=19,26 Rb=19,38 49,84% 25,08% 

 

 

Ja que els percentatges s’assimilen bastant entre ells, es prefereix treballar amb un sol 

valor per facilitar els càlculs. Així doncs en ponderen els percentatges amb l’alçada de cada 

diferencial d’àrea com es mostra a continuació; es procedeix d’aquesta manera ja que cada 

pressió actua sobre una  àrea diferent i aquesta diferència es té en compte ponderant com 

s’ha dit, amb les alçades de cada àrea. 

 

           (Eq.B.9) 

Taula B.4. Valors de les hipotètiques reaccions i percentatge de força absorbida per  cada 

braç. 
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Per tant el braç 2 absorbeix un 26,5% de la força total. 

 

Un cop es coneixen els valors de les forces sobre els braços es necessita conèixer el punt 

d’aplicació. Així doncs,es realitza un estudi amb un procediment anàleg al del punt B.2 

d’aquest annex, però considerant la proporció de cada àrea que afecta a cada braç. Però 

degut a que cada àrea rep una pressió deguda a la força del vent diferent, no és correcte 

assumir que el 47,5% de l’àrea afecta al braç 1 i la restant al braç 2. Per trobar les àrees es 

resol el següent sistema d’equacions; 

Per geometria es considera que la pressió del vent sobre l’àrea B afecta en la seva totalitat 

al braç 2. 

 

Llavors; 

     (Eq.B.10) 

             (Eq.B.11) 

S’anomenen x,y i z als valors de les bases de les formes geomètriques que formen les 

àrees Aa’, Ac’i Ad’ tal i com s’observa a la figura B.6 .  
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Per geometria s’obté; 

 

 

 

I aplicant les equacions B.1 i B.2, que corresponen a l’àrea d’un trapezi i la d’un triangle; 

 

 

 

Resolent el sistema d’equacions s’obtenen els següents resultats; 

Ad’ 

Aa’ 

Ac’ 

Àrea de pressions que afecta al braç 1 

x 

z 

O 

Fig.B.6.Geometria d’estudi 



Càlculs i disseny d’un Para-sol  Pàg. 23 

 

Aa’=0,984m
2 

Ac’=0,591m
2
 

Ad’=6,56 ·10
-2
m

2 

x=1,31m 

y=1,05m 

z=0,262m 

i la força aplicada sobre la meitat de la lona és de 710,6N. 

 

Amb aquests valors d’àrees ja és possible realitzar el càlcul per conèixer el punt d’aplicació 

de la força a cada àrea per poder estudiar els moments flectors. És per això que es busca 

el centre de gravetat de cada àrea per al braç 1 i el 2 i aquests valors es ponderen amb la 

pressió rebuda. El procediment es pot observar a continuació. 

 

B.3.1.Punt d’aplicació de la força sobre el braç 1. 

 

Per la geometria de la zona d’estudi, només es considera necessari  buscar la coordenada 

y del centre de gravetat (cdg) ja que,el punt d’aplicació que interessa tenir és la distància 

més curta al vèrtex superior de l’àrea d’estudi, punt O. 

 

Ad’                                                                                       

 

Però la distància al punt O és       

 

 

0,5m 

0,262m 

O 
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Aa’   

 

 

Per tal de calcular el centre de gravetat del trapezi que forma l’àrea Aa’, aquesta s’ha de 

dividir en dues formes geomètriques més simples, calcular els centres de gravetat de 

cadascuna d’elles i ponderar-los amb les seves superfícies. Es mostra el procediment a 

continuació. 

 

 

 

 

 

 

S1=1,5·0,262=0,393m
2
; 

S2= =0,591 m
2
; 

y1= =0,75m 

y2= =0,5m 

cdgy= =0,6m; 

 però com el que es busca és la distància d’aquest al punt O, s’obté; 

 

0,262m 

1,05m 

1,5m 

0,262m 

1,5m 

1,05-0,262=0,788m 

1 2 
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Per el cdg de Ac’ es procedeix igual que anteriorment; 

 

Ac’  

 

 

 

S1=1,05·0,5=0,525m
2
; 

S2= =0,065m
2
; 

y1= =0,25m 

y2= =0,16667m 

cdgy= =0,241m; 

però com el que es busca és la distància d’aquest al punt O, s’obté; 

 

 

B.3.2.Punt d’aplicació de la força sobre el braç 2. 

Per buscar el punt d’aplicació de la força sobre el braç 2, es procedeix de manera anàloga 

a l’anterior però es busca també la coordenada x del cdg.  Això és degut a que, el que es 

busca el punt d’aplicació de la força sobre el braç. El que s’ha de fer doncs, es projectar el 

punt x,y del cdg de cada àrea a la recta imaginaria que és el braç 2. 

0,5m 

1,05m 

1,31m 1,05m 

0,5m 

1,31-1,05=0,26m 

1 2 
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El procediment seguit es mostra a continuació; 

Centre de gravetat de Aa’’; 

 Ja que Aa’’ =A-Aa’ es poden deduir les següents expressions; 

; 

Aïllant XA’’ s’obté la següent expressió; 

 

En primer lloc es troba Xa; 

 

 

 

A   

 

 

. 

 

S1=1,5·0,4=0,6m
2
; 

S2= =0,9 m
2
; 

x1= =0,2m 

x2= =0,4+0,4 m 

0,4m 

1,6m 

1,5m 

0,4m 

1,5m 

1,6-0,4=1,2m 

1 2 
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cdgx= =0,56m; 

 

Seguidament es busca, de la mateixa manera Xa’; 

 

 

 

Aa’   

 

 

. 

 

S1=1,5·0,262=0,393m
2
; 

S2= =0,591 m
2
; 

x1= =0,131m 

x2= =0,262+0,394 m 

cdgx= =0,4463m; 

 

 

 

1,05m 0,262m 

1,5m 

0,788m 

1 
2 

0,262m 
1,5m 
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=  

Es procedeix anàlogament per trobar Ya’’; 

 

 

D’aquesta equació falta conèixer Ya; 

 

 

 

 

 

 

S1=1,5·0,4=0,6m
2
; 

S2= =0,9 m
2
; 

y1= =0,75m 

y2= =0,5m 

cdgy= =0,6m; 

 

0,4m 

1,5m 

1,2m 

1 
2 
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Així doncs, s’obté Xa’’=0,78m i Ya’’=0,6m. 

Com s’ha comentat anteriorment, el que es vol fer a continuació és projectar aquest punt 

sobre la recta imaginaria que és el braç 2. Es pot observar  a la figura B.7 que es mostra a 

continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

Ara mateix, es tenen els valors de x,y del cdg considerant que l’origen és el punt N del 

dibuix. El primer que s’ha de fer és un canvi d’origen al punt O; s’obtenen les següents 

noves coordenades; 

 

Xa’’O=2-0,6=1,4m 

Ya’’O=0,78m 

 

La recta Braç 2, és una recta que passa per l’origen amb una pendent de 1, Per tant el seu 

vector director és (1,1). Es pot expressar de forma continua com; 

     (Eq.B.12) 

 

La recta s, és una recta perpendicular a la recta braç 2, llavors el seu vector director és   

(1,-1). S’ha d’avaluar aquesta recta en el punt d’estudi. Es tenen doncs dues equacions; 

Braç 2 

(x,y) 

O 

N x 
y 

x 

y 

Aquest és el punt que es vol projectar. 

Fig.B.7.Geometria d’estudi 
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Igualant les dues equacions s’obté el punt d’aplicació de la força projectat sobre el braç 2. 

X= 1,09m 

Y=1,09m 

I la longitud al punt 0 ;         

 

Centre de gravetat de Ac’’; 

Es procedeix igual que per trobar Aa’’; 

Ac’’ =C-Ac’; 

; 

Aïllant XC’’ s’obté la següent expressió; 

 

En primer lloc es troba Xc; 

 

 

 

 

C   

S1=0,5·1,6=0,8m
2
; 

1,6m 

2m 

0,5m 

1,6m 

0,5m 

0,4m 

1 2 
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S2= =0,1 m
2
; 

x1= =0,8m 

x2= =1,6+0,133 m 

cdgx= =0,837m; 

 

Seguidament es busca, de la mateixa manera Xc’; 

 

 

Ac’   

 

 

. 

 

S1=1,05·0,5=0,525m
2
; 

S2= =0,065m
2
; 

x1= =0,525m 

x2= =1,05+0,087 m 

1,05m 

1,05m 

0,5m 

0,26m 

1 
2 

1,31m 

0,5m 
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cdgx= =0,592m; 

 

   =  

Es procedeix anàlogament per trobar Yc’’; 

 

 

 

D’aquesta equació falta conèixer Yc; 

 

 

 

 

 

 

S1=1,6·0,5=0,8m
2
; 

S2= =0,1 m
2
; 

y1= =0,25m 

y2= =0,167m 

1,6m 

0,5m 

0,4m 

1 
2 
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cdgy= =0,241m; 

 

 

Així doncs, s’obté Xc’’=1,3m i Yc’’=0,241m.  

En el punt O s’obté; 

Xc’’O=2,5-0,241=2,259m 

Yc’’O=1,3m 

 

 

 

 

Igualant les dues equacions (B.12) s’obté el punt d’aplicació de la força projectat sobre el 

braç 2. 

X= 1,78m 

Y=1,78m 

I la longitud al punt 0;         

 

 

 

Aquest és el punt que es vol projectar. 
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Centre de gravetat de Ad’’; 

 

Es procedeix de la mateixa manera que anteriorment però recordant que Ad’’ és un triangle 

i no un trapezi. 

Ad’’ =D-Ad’; 

; 

Aïllant XD’’ s’obté la següent expressió; 

 

En primer lloc s’ha de trobar Xd; 

 

 

 

    D   

 

 

S= =0,1 m
2
; 

xd= =0,133m 

 

Seguidament es busca, de la mateixa manera Xd’; 

 

0,4m 

0,5m 
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Ad’   

 

S= =0,0655m
2
; 

Xd’= =0,087m 

 

   =  

 

Es procedeix anàlogament per trobar Yd’’; 

 

 

D’aquesta equació falta conèixer Yd; 

 

D   

 

 

 

 

 

0,262m 

0,5m 

0,5m 

0,4m 
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S= =0,1 m
2
; 

yd= =0,167m 

 

 

Així doncs, s’obté Xd’’=0,22m i Yd’’=0,167m.  

En el punt O s’obté; 

Xd’’O=0,5-0,167=0,333m 

Yc’’O=0,22m 

 

 

 

 

 

Igualant les dues equacions (B.12) s’obté el punt d’aplicació de la força projectat sobre el 

braç 2. 

X= 0,2765m 

Y=0,2765m 

I la longitud al punt 0;         

Aquest és el punt que es vol projectar. 
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Punt d’aplicació de la força en l’àrea B. 

Per trobar el centre de gravetat de B es busca el centre de gravetat de la zona d’estudi i 

seguidament se li resta el cdg del triangle format per les àrees A,C i D. S’obté utilitzant les 

següents expressions; 

 

 

 

En el punt O s’obté; 

XbO=2,5-2,5/3=1,667m 

YbO=1,5m 

 

 

 

 

Igualant les dues equacions s’obté el punt d’aplicació de la força projectat sobre el braç 2. 

X= 1,58m 

Y=1,58m 

I la longitud al punt 0;         

 

Aquest és el punt que es vol projectar. 
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A continuació es mostra la taula B.5 amb els valors més significatius que s’han obtingut 

amb els càlculs anteriors. 

 

Àrea Distancia a O per braç1 Distancia a O per braç2 

A 1,1m 1,54m 

B  2,24m 

C 2,241m 2,52m 

D 0,333m 0,391m 

 

Amb aquestes dades doncs ja es poden conèixer les sol·licitacions de cada braç. 

 

Es realitza el mateix procediment que la primera vegada. És a dir, es busca la pressió 

dinàmica. Seguidament amb les noves àrees es busca la pressió estàtica. S’ha de tenir en 

compte que el braç 1 rep acció del vent de les dues bandes de la lona, per tant s’ha 

d’utilitzar per als càlculs finals el doble de l’àrea abans trobada. A continuació es multiplica 

la pressió estàtica per l’àrea d’estudi i finalment amb la força obtinguda es multiplica per el 

punt d’aplicació per obtenir el moment flector.  

Per trobar el punt d’aplicació total a cada braç, primerament es sumen les forces a cada 

àrea. A continuació es sumen els moments flectors obtinguts a cada àrea i es fa el quocient 

del moment flector total entre la força total obtenint així el punt d’aplicació global. 

Els resultats es resumeixen en les següents taules B.6,B.7,B.8 i B.9; 

 

 

 

 

 

Taula B.5.Distància al arbre de les forces aplicades a cada àrea 
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Braç 1. Zona de sobrevent 

 

Zona qb 

(N/m
2
) 

ce cp qe 

(N/m
2
) 

Àrea 

(m
2
) 

Fvent 

(N) 

Posició 

(m) 

Moment 

(N·m) 

A 69,64 2,2 0,9 137,88 1,968 271,35 1,1 298,49 

B 69,64 2,2 1,9 291,08 0 0 0 0 

C 69,64 2,2 1,4 214,48 1,182 253,52 2,241 568,14 

D 69,64 2,2 0,4 61,28 0,131 8,04 0,33 2,68 

Total     3,281 532,91 1,63 869,30 

 

 

Braç 1. Zona de sotavent 

 

Zona qb 

(N/m
2
) 

ce cp qe 

(N/m
2
) 

Àrea 

(m
2
) 

Fvent(N) Posició (m) Moment 

(N·m) 

A 69,64 2,2 -1,18 -180,78 1,97 -355,77 1,1 -391,35 

B 69,64 2,2 -2,05 -314,06 0 0 0 0 

C 69,64 2,2 -1,54 -235,93 1,18 -278,87 2,241 -624,95 

D 69,64 2,2 -2,01 -307,94 0,13 -40,40 0,33 -13,47 

Total     3,28 -675,04 1,52 -1029,77 

 

 

 

 

 

Taula B.6.Sol·licitacions braç 1 a sobrevent 

Taula B.7.Sol·licitacions braç 1 a sotavent 
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Braç 2. Zona de sobrevent 

 

Zona qb 

(N/m
2
) 

ce cp Qe 

(N/m2) 

Area 

(m2) 

Fvent 

(N) 

Posició 

(m) 

Moment 

(N·m) 

A 69,64 2,2 0,9 137,88 0,52 71,15 1,54 109,57 

B 69,64 2,2 1,9 291,08 0,62 181,93 2,24 407,52 

C 69,64 2,2 1,4 214,48 0,31 66,27 2,52 167,01 

D 69,64 2,2 0,4 61,28 0,03 2,11 0,391 0,82 

Total     1,48 321,46 2,13 684,92 

 

 

Braç 2. Zona de sotavent 

Zona qb 

(N/m
2
) 

ce cp qe 

(N/m
2
) 

Àrea 

(m2) 

Fvent (N) Posició (m) Moment 

(N·m) 

A 69,64 2,2 -1,18 -180,78 0,52 -93,28 1,54 -143,65 

B 69,64 2,2 -2,05 -314,06 0,62 -196,29 2,24 -439,69 

C 69,64 2,2 -1,54 -235,93 0,31 -72,90 2,52 -183,71 

D 69,64 2,2 -2,01 -307,94 0,03 -10,59 0,391 -4,14 

Total     1,48 -373,07 2,07 -771,20 

 

 

 

 

 

 

Taula B.8.Sol·licitacions braç 2 a sobrevent 

Taula B.9.Sol·licitacions braç 2 a sotavent 
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A mode de resum  es presenta la taula B.10; 

 

Braç Zona Fvent(N) Posició(m) Moment(N·m) 

1 SOBREV 532,91 1,63 869,30 

1 SOTAV -675,04 1,52 -1029,77 

2 SOBREV 321,46 2,13 684,92 

2 SOTAV -373,07 2,07 -771,20 

 

 

Taula B.10.Resum de les sol·licitacions dels braços 
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ANNEX C. SELECCIÓ DEL MOTOR 

 

Com s’ha pogut observar en apartats anteriors, si el client ho vol, pot adquirir el para-sol 

amb l’obertura i el tancament motoritzats.  

És per aquest motiu que és important seleccionar la potència necessària de motor en 

funció del temps que es demana que trigui el para-sol en obrir i tancar. 

Per fer això, la millor manera seria trobar l’estabilitat entre el parell que dóna el motor amb 

el parell resistent del mecanisme. El problema d’aquest mètode, és que, com el mecanisme 

encara no s’ha fabricat, només n’existeix el prototipus funcional, no es coneixen dades del 

parell resistent d’aquest. Així doncs s’ha de trobar una altra manera per calcular la potència 

necessària en funció del temps. 

La potència és, per definició, l’energia necessària per unitat de temps. Així doncs, es resol 

el problema de la següent manera; 

 

      (Eq.C.1) 

 

En el cas que ens trobem tota l’energia deguda a l’obertura i el tancament del para-sol, és 

pràcticament energia potencial, ja que la velocitat del telescòpic és relativament baixa.  

S’ha de tenir en compte també el rendiment de la transmissió. 

El rendiment de la transmissió no es pot conèixer exactament fins que es disposa del 

mecanisme fabricat, però es pot fer un supòsit. Es considerarà que els engranatges cònics 

tenen un rendiment aproximat del 90% i el del vis s’aproxima al 20%, es pot observar el 

motiu d’aquest rendiment a l’annex A. 

 

Així doncs, l’equació C.1 es modifica fins a obtenir la següent expressió, sabent que 

l’energia potencial es calcula com;  
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     (eq.C.2) 

Llavors; 

 

        (eq.C.3) 

On: 

m·g= 556,23N 

Δh és la variació del centre de gravetat de la part mòbil= 1m 

η=0,9·0,9·0,2=0,162 

 

Es pot obtenir la potència necessària segons el temps que es vol que el para-sol trigui a 

obrir-se i tancar-se. A la següent figura C.1 es poden observar les potències en funció del 

temps.  
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L’òptim seria escollir un motor que, en qüestió de segons, es pogués obrir i tancar el para-

sol. Per exemple un motor de 400W de potència ens permetria l’obertura i el tancament en 

uns 10 segons aproximadament. Però l’empresa que fa l’encàrrec ja disposa de motors en 

estoc degut a que disposen d’altres para-sol motoritzats però de dimensions més petites. 

Els motors dels que disposen són els DUNKERMOTOREN de 24 W de potència nominal, 

així que el temps d’obertura i tancament del para-sol serà d’ aproximadament dos minuts. 

Fig.C.1. Potència d’accionament d’elevació en funció del temps 
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ANNEX D. COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA 

DE L’ARBRE. 

 

Com s’ha vist en apartats anteriors, l’acció del vent sobre el para-sol s’acaba traduint en 

cada conjunt de braços, en una força de pressió o de succió. Sempre, en un sentit 

totalment perpendicular al terra. Així doncs, es pot deduir que l’arbre sempre rep esforços o 

de tracció o de compressió, és a dir, esforç normal pur. 

 

Existeixen doncs, dos casos límits. El primer d’ells és quan la velocitat del vent és la 

màxima que es vol que el para-sol pugui suportar, és a dir 38 km/h. Quan aquest cas es 

dona, els braços reben els esforços que es poden observar a la figura D.1. 

 

 

 

Així doncs, en aquest cas, l’arbre rep una força total deguda a l’acció del vent sobre els 

braços de -669,86N. També rep l’acció del pes  del para-sol, que és en sentit contrari.  

L’altre cas és quan la velocitat del vent és de 0km/h, tenint tan sols el pes propi. És el cas 

en que els esforços de compressió són més elevats. 

 

Fig. D.1. Sol·licitacions de cada braç amb vvent=38km/h. El signe – indica succió. El + pressió. 
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D.1.Càlcul de la resistència a compressió. 

 

D.1.1.Sense velocitat de vent. Secció resistent. 

 

En aquest estudi es contemplen dos esforços; l’acció deguda al pes específic de l’arbre i 

l’acció exterior que rep l’arbre, que és deguda a les peces del para-sol de les quals l’arbre 

n’aguanta el pes. L’arbre aguanta 63kg, és a dir,618N.  

L’acció exterior deguda als pesos de les peces que aguanta l’arbre es calcula de la següent 

manera; 

 

               (eq.D.1.) 

 

I l’acció deguda al pes específic; 

    (eq.D.2.) 

 

Així doncs l’acció total s’obté mitjançant la següent expressió, que és la suma de les dues 

anteriors: 

 

     (eq.D.3.) 
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La càrrega exterior genera una tensió normal constant a tota la peça, mentre que el pes 

propi genera una tensió normal de compressió que és més gran a les seccions més 

properes a la base. Així doncs, la tensió màxima correspon a la de la base. 

 

La secció de l’arbre és la que es pot observar a la figura D.2. la secció resistent de l’arbre 

és la que descriu la circumferència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, l’àrea de la secció resistent es pot calcular de la següent manera; 

                            
(eq.D.4) 

 

Aplicant l’equació D.3 s’obté; 

 

 

Valor molt inferior a la σadm de l’alumini. 

Fig.D.2 Secció del arbre 

 

 

 

Ø100mm 

Ø94mm 
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D.1.2.Vinclement. Criteri d’estabilitat 

 

Quan una peça es troba sotmesa a un esforç de compressió, a part de comprovar que 

resisteixi a aquesta compressió, també s’ha de calcular el vinclament de la peça. 

Així doncs s’ha de calcular la càrrega màxima Pcrit per tal  d’ evitar el vinclament; 

 

     (eq.D.5) 

 

On; 

I és el moment d’inèrcia a flexió mínim entre Iy i Iz. Aquesta dada es troba tabulada. Per un 

perfil circular (que és la secció resistent de l’arbre) de 100mm de diàmetre exterior i gruix 3 

I=107,6 cm
4
. 

L és la longitud de vinclament. Degut a l’encastament de la base de l’arbre, aquesta és 

2·longitud de l’arbre.  L=2·3000mm=6000mm. 

E és el mòdul de Young de l’alumini. Per l’alumini d’extrusió és de 68,9GPa. 

 

Així doncs; 

 

Amb els càlculs vistos anteriorment, es pot observar que mai s’arriba als valors de la Pcrit de 

vinclament. Tot i així es seguirà amb el procediment a mode d’exemple. 
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Amb el valors obtingut de Pcrit, es calcula la tensió σcrit a partir de la qual la peça es 

col·lapsaria. 

     (eq.D.6) 

 

Aquest mètode de dimensionat de la peça a vinclament té una limitació. Per poder utilitzar 

aquest criteri, la peça ha de tenir una esveltesa mínima λlim que ve donada per la següent 

expressió; 

      (eq.D.7) 

On λ 

     (eq.D.8) 

A l’annex G es poden trobar les propietats de l’alumini utilitzat, es coneix que σe=170MPa. 

Així doncs; 

 

 

I s’observa que els càlculs anteriors són vàlids ja que      . 
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D.2.Càlcul de la resistència a compressió.  Amb esforços 

deguts a la velocitat del vent 

 

En aquest cas es considera el pes que suporta l’arbre degut a les peces que s’hi recolzen, 

el pes propi de l’arbre  i l’acció resultant de la força del vent sobre els braços. 

Per tenir en compte tots aquest factors, es realitza una ampliació a l’anterior equació E.3, 

però amb el criteri de signes corresponents. 

Així doncs; 

 

     (eq.D.3) 

 

En aquest cas P és la que es tenia en l’apartat anterior menys la força deguda a l’acció del 

vent. S’obté doncs; 

 

 

 

 

Un valor molt més petit que el de l’apartat anterior i de compressió. L’arbre no rep doncs 

esforços a tracció. 
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ANNEX E. COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA 

DE LES PINYES 

 

En aquest apartat es comprova que les platines de les pinyes no fallin. La fallada d’aquests 

elements pot ser deguda a quatre motius; cisallament de l’element d’unió, aixafament de 

l’element d’unió o de la platina, estrip de les platines i/o tracció de les platines. 

 

E.1.Cisallament de l’element d’unió. 

 

La fallada per cisallament es calcula acotant la tensió tallant màxima en l’element d’unió.  El 

criteri a seguir és el següent; 

    (eq.E.1) 

 

L’element d’unió és d’INOX, així la seva  260MPa. La β per un element d’unió ordinari 

(no calibrat) és de 0,65. Així doncs modificant els termes de l’equació anterior s’obté; 

 

     (eq.E.2) 

 

Com s’ha vist ja en varis apartats, el braç que rep més força deguda a l’acció del vent rep 

una força vertical de 675N.El coeficient de seguretat aplicat és de 1,5. 
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Evidentment la secció de l’element d’unió és circular. Per tant; 

 

              d=2,76mm    (eq.E.3) 

 

L’element d’unió és un mètric 6, NO es donara fallada per cisallament. 

 

E.2. Aixafament de l’element d’unió o de la platina. 

 

La fallada per aixafament es dóna al sobrepassar la tensió normal máxima. Degut a que la 

distribució de tensions de compressió és complicada (actua sobre un contorn cilíndric) 

s’utilitza una àrea que s’anomena A2’ i seguidament s’aplica un factor corrector α. L’àrea A2’ 

correspon a un rectangle que és la projecció del cilindre en planta, i es calcula de la 

segünet manera; 

 

     (eq.E.4) 

On d és el diàmetre i e es la llargària. Per tal d’aclarir quina àrea estem tractant es presenta 

la figura E.1. 
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El criteri a seguir és el següent; 

 

    (eq.E.5) 

 

Degut a que l’aixafament es pot donar tant en l’element d’unió com en la platina, la σadm és 

la d’aquella peça amb σe menor, és a dir, la de la platina, que és d’alumini i la seva 

σe=170MPa. 

 

Reorganitzant l’equació E.4; 

     (eq.E.6) 

 

L’α per a cargols ordinaris és de 2. 

 

 

L’àrea  A’2 del disseny aplicant l’equació E.4 és de; 

 

Fig.E.1.Àrea A2’. Font Internet 
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NO es tindrà aixafament de la platina i, en conseqüència, de l’element d’unió 

 

 

E.3. Estrip de les platines. 

 

L’estrip de les platines es produeix quan la fallada es dona per cisallament en l’àrea A3. 

Veure figura E.2 a continuació.  

 

 

Segons el criteri que estableix la normativa, aquesta fallada s’evita si t1 2·d. 

 

A l’annex I. Plànols es pot observar com a les dues pinyes, aquest criteri es compleix. 

 

Fig.E.3. Area A3. Font Internet 
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E.4. Tracció de les platines. 

La tracció de les platines es produeix quan la fallada es dona per tracció en l’àrea A4. Veure 

figura E.3. 

 

Segons el criteri que estableix la normativa, aquesta fallada s’evita si t2 1,5·d. 

A l’annex I. Plànols es pot observar com a les dues pinyes, aquest criteri es compleix. 

 

Fig.E.4. Area A4. Font Internet 
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ANNEX F. PROPIETATS DE L’ALUMINI 

UTILITZAT. 
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Font: www.MATWEB.com 

 

http://www.matweb.com/


Pàg. 58  Annexos 

 

ANNEX G. ESCALA DE BEAUFORT. 

 

Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Beaufort 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Beaufort
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ANNEX H. IMATGES DE PECES DEL 

PROTOTIPUS FUNCIONAL.  

Fig. H.1. Carcassa amb pinyó i corona Fig. H.2. Carcasses 

Fig. H.3. Carcasses Fig. H.4. Carcasses 

Fig. H.5 Carcasses 
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Fig. H.6. Femella POM 
Fig. H.7. Femella POM 

Fig. H.8.Pinya Inferior. Fig. H.9.Pinya Inferior. 

Fig. H.10.Pinya Inferior. 
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Fig. H.11.Embellidor arbre superior. 
Fig. H.12. Embellidor arbre superior. 

Fig. H.13.Pinya Superior. 
Fig. H.14.Pinya Superior. 

Fig. H.15. Embellidor Pinya Inferior Fig. H.16. Muntatge Embellidor Pinya Inferior i Pinya  
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ANNEX I. PLÀNOLS. 

 


