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A.  ANNEX DEL DISSENY CONCEPTUAL 

A.1. Anàlisi Físic de les figures 

 

Superfície tancada que envolta la planta dels peus d’una mostra de 9 figures: 

 

Imatge A.1: superfície tancada dels peus de les figures d'una mostra de 9 figures 
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mostra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 promig màxim mínim 

peu 1 
(cm^2) 

2,4 2,97 2,53 2,88 4,8 2,86 2,8 4,06 2,1       

peu 2 
(cm^2) 

2,4 2,16 2,76 2,64 4,8 3,22 2,8 3,77 1       

promig 
(cm^2) 

2,4 2,56 2,64 2,76 4,8 3,04 2,8 3,91 1,55 2,94 4,8 1,55 

Taula A.1: àrees de la planta dels peus d'una mostra de 9 figures 

 

 

Imatge A.2: figures de mostra i alçada 

 

 



Pàg. 4 Annexos: Estudi de viabilitat de la inversió en una cèl·lula de pintat de peces petites 

 

 

A.2. Qüestionari de dades 

 

Qüestionari de recopilació de dades per l’empresa DAVIDSON TECHNOLOGY INC.™, 

 

 
 

Descripció: Recopilació de dades pel projecte 

    

    
Nom i data Fernando Alonso 21/09/2010   

    
Termes econòmics        

    
cost de transport 
actual 

per saber l'estalvi en el transport fins al centre de pintat 

  variable 0,005 €/peça 

  fix 0,01 € 

  ràpels   €/(     )unitats  

    
cost del pintat 
subcontractat  

nivell de costos objectiu per al projecte 

  variable 0,1 €/peça 

  fix 0,4 € 

  ràpels   €/(     )unitats  

  rang de costos   [€ - €] 

    
  condicions del servei de pintat  

 
penalització per 
demora 

  €/dia 
 

bonificació per 
anticipi 

  €/dia 
 

    
cost de preparació costos associats a preparar i encarregar el pintat 

  cost 0,012 € 

    
cost 
d'entrega/recollida 

cost de caixes o recipients utilitzats 

  cost 0,013 € 

    
Marc temporal       

temps de pintat 
global (anar-pintar-
tornar) 

total de temps emprat per pintar les figures 

  màxim 45 dies  

  mínim 20 dies  

  habitual 20/30 dies  

 

Taula A.2: qüestionari 
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termini habitual pel 
pintat  

marge temporal/flexibilitat per fer tot el procés de pintat 

  màxim 30 dies  

  mínim 10 dies  

  habitual 15/20 dies  

  
   

previsió/antelació de 
les comandes 

temps de preparació del procés de pintat 

  màxim 5 dies  

  mínim 1 dies  

  habitual 3 dies  

    
Particularitats de les figures      

pel període d'un any: 

    
quantitat de peces a 
pintar 

unitats efectives que s'aconsegueixen 

  promig 1.000.000 unitats 

  pic 500.000 unitats 

    
quantitat desitjada de 
peces 

unitats desitjades idealment, si les efectives 
són insuficients  

  50% unitats 
 

    
variabilitat tipus diferents de figures per comanda 

  màxim 90 unitats 

  mínim 3 unitats 

  habitual 24/30 unitats 

    
tipus diferents de 
pintat 

figures segons el número de colors utilitzats 
per pintar-les 

exemple 

nombre de colors figures pintades  termini (dies) 
figures pintades 

(còpies o no) 

1     amb 1 color XX/any 

2     amb 2 colors XY/any 

3     
 

4 15% 20/30 
 

5     
 

6 85% 20/30 
 

7     
 

8     
 

9     
 

10     
 

    
volum de les figures volum cúbic en el què es poden tancar 

  amplada 200 mm 

  profunditat 100 mm 

  altura 150 mm 

 

Taula A.2 (continuació) 
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material de les 
figures 

  

    
pes de les figures   

  màxim 150 grams 

  mínim 12 grams 

Taula A.2 (continuació) 
 

Aclariments addicionals, el valor pic està fora de la producció habitual i aquest es situa per una 

comanda en com a màxim 500.000 figures. 

 

Les comandes tenen una mida mínima de 1.000 figures i un valor habitual de 30.000. Per altre banda 

l’empresa considera que per la cèl·lula robòtica seria satisfactori un mínim de 500 figures i un valor 

habitual de 4.000.  

 

A.3. ESPECIFICACIONS DEL BRAÇ ABB 

 

Imatge A.3: radi d'acció del braç i força a la pinça en funció de longitud i alçada, 

Font:www.abb.com/robotics 
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Imatge A.4: característiques del IRB 140 , Font: www.abb.com/robotics 
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B. ANNEX DEL DISSENY DE DETALL I ESTIMACIÓ DE LA INVERSIÓ 

B.1. Càlcul preu del diner 

Per tal de fer el pressupost es necessari valorar el cost del diner per actualitzar el valor de 

les comandes futures, 

 

Gràfic B.1: evolució del preu del diner per societats, Font de dades: www.ine.es 

 

Promig del període de 7 anys és 4,57% i és el valor que es prendrà com a referència per 

l’horitzó temporal del projecte. 

 

B.2. Simulació de la càrrega de treball 

Per avaluar el funcionament correcte de les dades previstes i anticipades per requeriments 

dels projecte es duu a terme la següent simulació de 160 figures, obtenint dades importants 

com el temps total emprat que difereix del ideal degut a la configuració i ordre en què 

s’executen les operacions. 

temps  (segons) 

muntatge pintat desmuntatge 

5 30 5 

   palets 
  10 
  

   temps 
disponible figures 

2 hores 160 
 

Taula B.1: paràmetres de la simulació 
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palet 
palets 

disponibles 
figura operari 

 

  
treure 
suport 

marge 
temporal 

1 10 5 0 
 

disponible     

    5 0 
 

comença     

    35 5 
 

acaba FALS   

2 9 10 5 
 

disponible     

    35 5 
 

comença     

    65 10 
 

acaba FALS   

3 8 15 10 
 

disponible     

    65 10 
 

comença     

    95 15 
 

acaba FALS   

4 7 20 15 
 

disponible     

    95 15 
 

comença     

    125 20 
 

acaba FALS   

5 6 25 20 
 

disponible     

    125 20 
 

comença     

    155 25 
 

acaba FALS   

6 5 30 25 
 

disponible     

    155 25 
 

comença     

    185 30 
 

acaba FALS   

7 4 35 30 
 

disponible     

    185 30 
 

comença     

    215 35 
 

acaba FALS   

8 3 40 35 
 

disponible     

    215 35 
 

comença     

    245 40 
 

acaba FALS   

9 2 45 40 
 

disponible     

    245 40 
 

comença     

    275 45 
 

acaba FALS   

10 1 50 45 
 

disponible     

    275 45 
 

comença   230 

    305 300 
 

acaba VERDADER   

11 5 305 300 
 

disponible     

    305 300 
 

comença   5 

    335 330 
 

acaba VERDADER   

12 9 335 330 
 

disponible     

    335 330 
 

comença     

    365 335 
 

acaba FALS   

13 8 340 335 
 

disponible     

    365 335 
 

comença     

    395 340 
 

acaba FALS   

14 7 345 340 
 

disponible     

    395 340 
 

comença     

    425 345 
 

acaba FALS   

15 6 350 345 
 

disponible     

    425 345 
 

comença     

    455 350 
 

acaba FALS   

 

Taula B.2: fragment de la simulació de 160 figures 
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Les columnes figura i operari indiquen el moment temporal, en segons, on cada operació té 

lloc, així l’operari està disponible a l’instant 0, moment en què  prepara la primera figura 

sobre el seu suport.  

 

Després dels 5 segons previstos per fer aquesta operació la figura pot està disponible i pot 

començar amb el procés de pintat, després de 30 segons la figura número 1 està terminada. 

La columna treure suport indica si durant la figura en curs s’ha de produir una operació de 

desmuntatge de figures dels seus suports. 

 

Preveient que l’operari té temps per poder extreure com a màxim 6 figures del suport mentre 

una figura s’està pintant (30 segons / 5 segons de desmuntatge) i amb la intenció de no para 

el flux de pintat de peces, l’operari actuarà de la següent forma, 

 

 Utilitzarà els suports fins que resti 1, moment en el qual l’utilitzarà per la següent 

figura i mentre aquesta s’està pintant desmuntarà 5 figures dels seus suports 

consumint un temps de 25 segons. 

 

 Al iniciar la següent figura repetirà l’operació fins que el nombre de suports 

disponibles sigui superior a la meitat dels suports de què consta el sistema, 10. 

 

La resta de dades extretes a la simulació són, 

 

temps operari actiu 

29,66% 

   temps total (hores) 

1,33 

   promig del marge (segons) 

109,03 

   marge temporal total (segons) 

3.380,00 
Taula B.3: resultats de la simulació 

 

El temps total del pintat de 160 figures per aquesta simulació és de 1hores 20 minuts amb 

una taxa d’ocupació de l’operari del 29,66% . 

 

B.3. Estimació cost del braç robot 
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Una estimació del cost de les diferents opcions disponibles per comprar el braç robot ABB 

IRB 140, tenint en compte que hi han dues opcions, comprar el robot nou o de segona mà 

revisat amb menys de 500 hores de funcionament. 

 

Donat el control exhaustiu de costos del projecte per fer-lo competitiu i que les sol·licitacions 

mecàniques no són rellevants, la opció d’utilitzar el robot de segona mà pren protagonisme. 

 

IBR 140     

  segona mà nou  

  11.700,00 € 34.805,00 € 

  19.506,00 €   

  11.375,00 €   

  11.000,00 €   

promig 13.395,25 € 34.805,00 € 

Taula B.4: estimació de costos. 

B.4. Especificacions de la unitat de control 
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Imatge B.1: característiques del IRC 5, Font: www.abb.com/robotics 
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B.5. Plànols de fabricació de les parts 
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B.6. Resultat final 

 

Imatge B.2: renderitzat del muntatge final dels accessoris 

 

 



Annexos: Estudi de viabilitat de la inversió en una cèl·lula de pintat de peces petites Pàg. 25 

 

 

C. ANNEX DE LA CONSTRUCCIÓ I EXPERIMENTACIÓ DEL DISSENY 

C.1. Especificacions de l’aerògraf 

 

 

Imatge C.1: especificacions de l’aerògraf Ventus Basic 0.2 

 



Pàg. 26 Annexos: Estudi de viabilitat de la inversió en una cèl·lula de pintat de peces petites 

 

 

C.2. Informació addicional relacionada amb els experiments 

 

A continuació es presenta informació indirectament relacionada amb algun dels apartats de 

la experimentació o que és necessari conèixer per desenvolupar operacions amb el braç 

robot de forma segura i amb coneixement de causa. També s’adjunten disseny de sistemes 

o parts que s’han realitzar per poder executar els experiments. 

 

C.2.1. Dades sobre la pinça pneumàtica 

El mecanisme pneumàtic accionador de la pinça que actualment està muntat al robot ABB 

de la fundació CIM és un bloc cilindre pneumàtic que treballa a la una pressió compresa 

entre 1 i 7 bars de pressió. 

 

     

Imatge 8: pinça del fabricant SMC®, Font: www.smcusa.com 

 

Aquest model concret és el MHZ2-25N del fabricant SMC®, www.smcusa.com , amb un 

preu orientatiu de mercat de 325,95€. 

 

 

Per fer el muntatge de la cèl·lula prototip 

s’utilitzarà un reductor SMC® EAR2060-F02 

descrit anteriorment perquè la pressió nominal del 

sistema d’aire comprimit que disposa la Fundació 

CIM és de 10 bars i es creu que la pressió 

suficient a la que hauria de treballar la pinça per 

fer la experimentació és de  4 bars. 

 

 

 Imatge C.2: part posterior amb el reductor 

de pressió 

http://www.smcusa.com/
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C.2.2. Dades sobre el Circuit detector 

Com en el funcionament de cèl·lula intervé un operari que col·loca els palets amb les figures 

a la rampa d’entrada és necessari dotar a la cèl·lula de mecanismes de detecció alhora que 

d’ajuda al operari per tal de detectar situacions incorrectes. 

 

D’aquí que es dissenyi un petit sistema elèctric que detecti i informi al controlador del braç 

robot de les situacions següents, que el palet esta col·locat a la seva posició, i que la pinça 

està tancada correctament. 

 

Tot i que hi ha diferents sistemes s’opta per un sistema òptic d’infrarojos basat en leds que 

té major durabilitat que un sistema mecànic i té menys incidència sobre les operacions. 

 

L’esquema del circuit és el següent, 

 

Imatge C.3: esquema del circuit detector 

 

El cost del circuit aprofitant el transformador del circuit mig és de 9,30€. La part principal del 

circuit detector és la forma per la parella de leds emissor i receptor de infrarojos, 



Pàg. 28 Annexos: Estudi de viabilitat de la inversió en una cèl·lula de pintat de peces petites 

 

 

 

Imatge C.4: led emissor (violeta) i led receptor (blanc) 

 

La utilització de leds té tres principals avantatges respecte als sistemes basats en interruptor 

mecànics, són barats i fàcils de reemplaçar, no tenen que fer contacte amb cap superfície 

per funcionar i són petits. 

 

C.2.3. Dades sobre connexions al controlador ABB 

El controlador del robot ABB està dotat d’un mòdul accessori inserit a l’interior de la caixa del 

controlador que permet connectar els cables físics de les entrades i sortides. 

 

 

 

Imatge C.5: interior del mòdul de control IRC5 
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Imatge C.6: DeviceNET® adapter module de ABB a l’interior  

de la porta del controlador del braç. Font: www.abb.com/robotics 

 

Aquest mòdul, a la esquerra de la imatge, que és el model DSQC 652 de ABB té 16 

connexions d’entrada i 16 connexions de sortida a un nivell de 24V i una intensitat màxima 

de 5mA. El mòdul de la dreta de la imatge és un bloc on cada peça negra és un fusible per 

protegir el mòdul contra sobretensions. 

 

El cost del mòdul DSQC 652 en cas de què no vingui instal·lat per defecte a l’interior del 

controlador del braç robot ABB és d’ aproximadament 942€. 

 

Nota de la operativa: 

El mòdul DSQC 652 està definit en llenguatge tècnic com una unitat que està connectada al 

bus DeviceNET® i per tant cal definir una nova unitat al controlador a través del software del 

controlador IRC5 a la que posteriorment se li assignaran les senyals.  

 

C.2.4. Dades del controlador del robot 

El controlador del robot té un accessori anomenat FlexPendant® consistent en una pantalla 

tàctil de 30x20cm connectada a través un cable a la caixa del controlador. Aquesta extensió 

del controlador permet controlar operativament el robot així com establir diferents ajustos.  
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Es possible fer un programa pel controlador del robot que permeti visualitzar un menú 

d’usuari senzill que permeti la utilització operativa del robot per una persona no experta en el 

sistema de programació intern del braç robot.  

 

 

Imatge C.7: FlexPendant® amb un menú gràfic creat dintre de les rutines de pintat per facilitar la 

utilització. 

 

A la imatge es pot veure com hi apareix una finestra on el controlador del braç mostra 

missatges de seguiment del procés com ara el de “Select any option” i a la part inferior unes 

opcions programades per un cas concret de programa utilitzat durant la experimentació com 

“Grab new stand” o “loose stand”. 

 

Cadascuna de les opcions són tàctils i en aquest cas concret fan les funcions de agafar un 

nou palet, pintar una tasca programada, deixar el palet que estigui agafat i una sèrie de 

moviment de demostració. 

 

El FlexPendant® també ofereix la possibilitat de fer alguns retocs en el codi del programa, 
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Imatge C.8: finestra d’edició del codi de programa del FlexPendant® 

 

C.2.5. Exemple de programa del braç robot 

A continuació es mostra un exemple de programa del braç robot utilitzat durant la 

experimentació, 

 

%%% 

VERSION:1 

LANGUAGE:ENGLISH 

%%% 

MODULE P8_square 

VAR num answer; 

VAR robtarget pos_demos; 

PERS jointtarget calib_pos; 

PROC main() 

calib_pos := [ [ 0, 0, 0, 0, 0, 0], [ 0, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9, 9E9] ]; 

pos_demos:= [[500,0,550],[0,0,1,0],[0,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

startup_menu; 

EXIT; 

ENDPROC 

!******************************************************* 

!menus 

!******************************************************* 

!start-up menu 

PROC startup_menu() 

TPWrite "START-UP MENU"; 

TPReadFK answer, "Trials", "surface", "square","home", "Quit", stEmpty; 

IF answer = 1 THEN 

surface; 

ELSEIF answer = 2 THEN 

square; 

ELSEIF answer = 3 THEN 
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home; 

ELSE 

exit; 

ENDIF 

startup_menu; 

ENDPROC 

 

PROC home() 

MoveAbsJ calib_pos, v4000, z100, tool0; 

ENDPROC 

 

PROC surface() 

VAR robtarget pos1; 

VAR robtarget pos2; 

MoveJ pos_demos, v4000, z100, tool0; 

WaitTime 1; 

pos2:=[[571.75,116.92,414.90],[1.73224E05,3.50475E07,1,4.96113E06],[0,1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

MoveL pos2, v2000, fine, tool0; 

FOR j FROM 0 TO 10 DO 

pos1:=Offs(pos2,j*2,50,0); 

MoveL pos1, v2000, fine, tool0; 

pos1:=Offs(pos1,1,0,0); 

pos1:=Offs(pos1,0,-50,0); 

MoveL pos1, v2000, fine, tool0; 

ENDFOR 

ENDPROC 

 

PROC square() 

VAR robtarget pos1; 

VAR robtarget pos2; 

MoveJ pos_demos, v4000, z100, tool0; 

WaitTime 1; 

pos2:=[[571.75,116.92,414.90],[1.73224E05,3.50475E07,1,4.96113E06],[0,1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]]; 

MoveL pos2, v2000, fine, tool0; 

pos1:=Offs(pos2,0,50,0); 

MoveL pos1, v2000, fine, tool0; 

pos1:=Offs(pos1,50,0,0); 

MoveL pos1, v2000, fine, tool0; 

pos1:=Offs(pos1,0,-50,0); 

MoveL pos1, v2000, fine, tool0; 

pos1:=Offs(pos1,-50,0,0); 

MoveL pos1, v2000, fine, tool0; 

ENDFOR 

ENDPROC 

 

ENDMODULE 
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Aquest programa es pot compilar utilitzant el RobotStudio® de ABB i generar un arxiu que 

es trasllada amb un USB al controlador del robot o si el controlador i el ordinador que 

executa el RobotStudio® estan connectat es pot descarregar directament. 

C.2.6. Software d’assistència dissenyat 

Per tal de facilitar la tasca de programació del robot es va dissenyar un petit programa de 

conversió entre els fitxers 3D del tipus STL i les coordenades dels punts que el braç robot 

necessita per funcionar. 

 

Imatge C.9: finestra principal del programa de conversió 

 

 

Imatge C.10: finestra d'opcions del programa de conversió 

 

Aquest programa permet generar tres arxius diferents a partir d’un arxiu d’entrada amb el 

dibuix 3D de la figura que es vol pintar, 

 

 Un arxiu de text amb les coordenades dels punts que formen el dibuix 3D. 

o Exemple: Coordinates_of_ Peça1.txt 
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Imatge C.11: coordenades d'una figura geomètrica 

 

 Un arxiu de text amb les coordenades traduïdes en el llenguatge RAPID®. 

o Exemple: Robtarjets_of_ Peça1.txt 

point:=[[0.000000e+000,0.000000e+000,4.000000e+001],[0.70710678118654

8,0,0.707106781186547,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+0

9]]; 

point:=[[0.000000e+000,4.342413e+001,4.000000e+001],[0.70710678118654

8,0,0.707106781186547,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+0

9]]; 

..... 

 

 Els arxius del programa que pinti la figura continguda a l’arxiu 3D i que es poden 

traslladar directament al controlador del braç robot mitjançant una simple memòria 

USB. Aquesta opció permet a una persona sense coneixements programar el 

braç robot. 

o Exemple: Software_for_Pieza1.mod (arxiu del programa) 

 

MODULE Peça1 

PERS tooldata tool1 := [FALSE, [[500,0,500], [0.9239,0,0.3827,0]],[0.001, [0, 

0, 0.001],[1, 0, 0, 0], 0, 0, 0]]; 

PERS wobjdata wobj1 := [TRUE, TRUE, "", [[0,0,10],[1,0,0,0]],[[0, 0, 0],[1, 0, 0, 

0]]]; 

 

PROC main() 
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VAR robtarget point; 

 

point:=[[100,0,100],[1,0,0,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+

09]]; 

MoveJ point, v5000, z200, tool1,\WObj:=wobj1; 

 

point:=[[0.000000e+000,0.000000e+000,4.000000e+001],[0.7071067811865

48,0,0.707106781186547,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E

+09]]; 

MoveJ point, v1000, fine, tool1,\WObj:=wobj1; 

 

point:=[[0.000000e+000,4.342413e+001,4.000000e+001],[0.7071067811865

48,0,0.707106781186547,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E

+09]]; 

MoveJ point, v1000, fine, tool1,\WObj:=wobj1; 

..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge C.12: detall del IRC 5, el USB i la vàlvula 
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C.3. Material gràfic dels experiments 

 

Imatge C.13: zones pintades i proves de diferents gruixos de traçada. 

 

Imatge C.14: reguladors de pressió de la pinça a 5 bars 

i de l'aerògraf a 2 bars o aproximadament 25 psi 
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Imatge C.15: electrovàlvula automatitzadora de l'aerògraf que funciona en mode de clau de pas de 

l’aire. 

 

Imatge C.16: muntatge global de la cèl·lula amb l'aerògraf col·locat en una posició elevada donat que 

només funciona si té un cert grau d'inclinació 
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Imatge C.17: muntatge per realitzar els experiments sobre superfícies planes de paper o plàstic acetat 

per comprovar l’adherència de la pintura espraiada sobre superfícies no absorbents. 

 

Imatge C.18: proves sobre superfícies planes de paper i a la part inferior sobre acetat transparent, a 

la part superior s’observen els efectes d’una pintura massa fluida sobre els angles rectes dels 

quadrats. A la part inferior s’observen diferents formes de recobrir la superfície amb diferents amples 

de traçada. L’últim dels quadrats presenta un recobriment acceptable i un espessor de la pintura 

uniforme. 
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Imatge C.19: automatització de l'aerògraf, amb un tub de subministrament d'aire i un caputxó per la 

palanca que permet subjectar-li una goma que mantingui la palanca en la posició d'obertura. 

 

Imatge C.20: primera prova sobre figura, el recobriment resulta eficient i precís per pintar els 

pantalons de la figura. El temps emprat és de 18 segons en línia amb el temps previst.  El secat és 

virtualment immediat i no presenta gotes de pintura líquida. Un punt a millorar és la barreja de pintura 

que ha d’estar ben filtrada i uniforme. 
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Imatge C.21: detall de la figura pintada per complet amb el robot, on es veu la precisió que es pot 

aconseguir amb el sistema actual de l'aerògraf. De la imatge s'observen dos detalls, que l'aerògraf no 

es capaç de pintar de forma nítida un contorn i deixa un contorn al voltant de la traçada on la pintura 

polvoritzada es diposita. En aquesta imatge l’aerògraf no va projectar mai la pintura sobre el cinturó 

de la figura sinó que és la pintura projectada en el contorn de la traçada la que va recobrir la 

superfície del cinturó. 
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Imatge C.22: detall del cinturó on es veu com el relleu de la figura limita la dispersió de la pintura 

blanca entre la zona a pintar i la del color base, malgrat tot s'observa a la imatge un "difuminat" sobre 

el cinturó corresponent al contorn de la traçada on es projecten petites gotes. 

 

C.4. Manual d’operació amb el robot ABB 

En aquest apartat es vol presentar informació de suport a una persona amb experiència en 

programació per facilitar la operativa amb el robot.  

 

 Sobre les entrades i sortides digitals del controlador: les entrades i sortides s’han de 

definir a través de estructures denominades “unitats” que són les que contenen les 

senyals en la lògica interna del controlador.  

 

A aquestes unitats al seu torn se li han de definir les senyals que s’estan utilitzant 

físicament que mitjançant un número del 0 al 15 connecten el nom lògic intern 

assignat durant la programació amb la connexió física i elèctrica de la senyals. 

 

Les senyals no tenen representació lògica per defecte i s’han de controlar durant la 

construcció de la cèl·lula, això és que en connectar una senyal al mòdul físic que 

representa la estructura lògica “unitat” el controlador no avisarà ni farà cap auto 

configuració de forma automàtica.  

 

 Sobre els quaternions, tot i que hi ha la opció de configurar el controlador per a què 

interpreti els punts assignats al programa en forma d’angles de euler, també resulta 

útil la forma quaternària.  
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 Sobre els sistemes de referència, els sistemes de referència han de ser, la base del 

robot, la eina o l’objecte de treball. Els sistema de referència ha de ser sempre un 

sistema de coordenades fixa, això és, podria ser la eina si es decideix que la eina 

sigui fixa i el robot subjecti l’objecte de treball.  

 

Els sistemes de referència s’han de definir respecte al sistema de referència del 

robot, i els objectes que estiguin fixats al robot respecte al sistema de referència de 

l’extrem de l’articulació 6 del robot. Aquesta definició sempre és part del programa no 

es cap configuració que es faci al controlador i conté un vector amb 3 coordenades 

de posició, un vector amb les quatre coordenades del quaternió que representa la 

orientació a l’espai i un booleà indicant si està fixat al robot o no.  

 

Exemple: en aquest projecte el robot subjecta l’objecte de treball i la eina, l’aerògraf 

és fixa respecte al sistema de referència de la base. Els sistemes de referència 

quedaran definits com: 

 

%%% 

VERSION:1 

LANGUAGE:ENGLISH 

%%% 

MODULE P7 

PERS tooldata tool1 := [FALSE, [[-19.5,-670,563.6],[0.58698,0.34300,0.35957,-

0.63915]],[0.001, [0, 0, 0.001],[1, 0, 0, 0], 0, 0, 0]]; 

PERS wobjdata wobj1 := [TRUE, TRUE, "", [[0,0,157],[1,0,0,0]],[[0, 0, 0],[1, 0, 0, 0]]]; 

(....) 

 

On es veu com les coordenades de l’eina són números grans perquè són respecte 

de la base del robot i en canvi les coordenades de l’objecte de treball són 0 perquè 

l’objecte de treball està fixat al braç robot amb la mateixa orientació ([1,0,0,0]) i amb 

desplaçament respecte  a l’eix z de 157mm que és la longitud de la pinça. 
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Imatge C.23: diferents sistemes de referència. Origen de la imatge: ajuda del programa RobotStudio®. 

Font: ajuda del programa RobotStudio®. 

 

 

 

Imatge C.24: diferència entre el sistema de referència fixa a la 6ª articulació del robot i el sistema de 

referència definit a l'objecte que estigui subjectant el robot, en aquesta imatge la eina.Font: ajuda del 

programa RobotStudio®. 
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D. ANNEX  DE L’ANÀLISI GLOBAL FINAL DE LA INVERSIÓ 

D.1. Fonts de finançament 

Informació sobre el crèdit del “Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial”, 
{www.cdti.es} 

Proyectos Individuales de Investigación y Desarrollo (PID) 

Los proyectos individuales de Investigación y Desarrollo (PID) son proyectos empresariales de carácter 
aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio. Dichos 
proyectos pueden comprender tanto actividades de investigación industrial como de desarrollo 
experimental.  

(*) Estos proyectos podrán ser cofinanciados con cargo al fondo tecnológico. 

Compromiso temporal: Con carácter general, la duración de los proyectos será de 1 a 2 años, 
excepcionalmente 3. 

Presupuesto del proyecto:  

El CDTI financia proyectos plurianuales con un presupuesto mínimo en torno a los 240.000 €. Se recogen 
partidas de personal, materiales, amortizaciones de activos fijos, colaboraciones externas, gastos 
generales y otros costes.  

Modalidad y cuantía de la financiación CDTI:  

El instrumento financiero de apoyo al proyecto será la Ayuda Parcialmente Reembolsable por un importe 
máximo del 75% del presupuesto total aprobado, que se compone de una parte reembolsable y otra no 
reembolsable, según las siguientes condiciones.  

Condiciones financieras  

Tipo de 
interés  

Plazo  Importe de la 
ayuda (% del 
presupuesto)  

Tramo no reembolsable (% de la aportación CDTI)  

0 %  10 
años  

Hasta el 75 %   15 % con carácter general.  

 25 % en los siguientes casos:  

 cuando el proyecto presente una calidad científico-técnica 
elevada y cuente con una subcontratación de centros de 

investigación (Universidades, OPIs o centros tecnológicos del 
Registro CIT) superior al 10% de los costes elegibles totales 

en actividades que no sean una mera prestación de servicios; 

 los proyectos calificados como estratégicos aeronáuticos. 

33% en proyectos de cooperación internacional (Eureka, Iberoeka 
y Bilaterales).  

Solicitud:  

Se puede presentar todo el año a través de la aplicación telemática. La empresa puede presentar la 
información completa o bien una información preliminar, lo que le permitirá recibir una primera 
valoración sin tener que preparar una memoria completa.  

file:///C:/Users/usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.cdti.es
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Criterios de evaluación de proyectos:  

 Grado de cumplimiento de la información requerida.  

 Calidad científico-técnica de la propuesta y grado de innovación. 

 Capacidad técnica y financiera de la empresa para realizar el proyecto. 

 Capacidad de la empresa para explotar los resultados.  

 Mercado potencial de los desarrollos a realizar. 

 Cumplimiento del efecto incentivador. 

Importante:  

 Con el fin de asegurar el carácter incentivador de la ayuda, sólo se pueden financiar proyectos que no hayan 
comenzado con anterioridad a la fecha de entrada de la solicitud. Sólo se podrán haber realizado estudios de 
viabilidad. 

Anticipos y Prefinanciación 

 Anticipos del 75%. El CDTI puede conceder anticipos del 75% de la ayuda comprometida en proyectos con 
cofinanciación del Fondo Tecnológico. Estos anticipos han de ir avalados por una garantia bancaria o elemento 
equivalente, de acuerdo con los requisitos de la Reglamentación Comunitaria. Para facilitar a las empresas la 
consecución de este aval, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ofrece a las empresas un sistema de garantías 
denominado JEREMIE, desarrollado en colaboración con el CDTI. El detalle de la operativa y las condiciones 
financieras de los avales JEREMIE puede consultarse en la web de ICO, en el link adjunto: 
http://www.ico.es/web/contenidos/8415/index.html Para acceder a estos anticipos del 75% de la ayuda 
comprometida, la empresa también puede aportar avales concedidos por otras instituciones financieras.  

 Anticipos del 25%. De forma alternativa, cualquier empresa a la que se le apruebe un proyecto CDTI (con o 
sin cofinanciación del Fondo Tecnológico) puede optar a un anticipo del 25% de la ayuda concedida con un 
límite de hasta 300.000 €, sin exigencia de aval.   

 Prefinanciación bancaria. Como alternativa al anticipo de CDTI, las empresas también pueden acceder a 
una línea de prefinanciación bancaria para disponer por anticipado de la ayuda concedida. El detalle de la 
operativa de la prefinanciación bancaria puede consultarse en el siguiente link: 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=217&MN=3&r=1280*1024 

 

D.2. Fórmules utilitzades per càlculs econòmics 

El programa de càlcul ha estat el MATLAB™ 7.9 amb les següents funcions definides en 
fitxer *.m: 
 
Nom: Van.m 
Descripció: VAN de la inversió amb variable el nombre de comandes. 
function z=van(c) 

z=((22.92*0.0015*4000+144*0.058616*1.33/160*4000+1.33/160*4000)-

(0.105*4000+0.435))*c*value(0.0457,10)-

(13359.25+35+2*43+18.5*2+43*2+326+7.5+25+20); 

 

Nom: Van2.m 
Descripció: VAN de la inversió amb variable el nombre de figures per comanda. 
function z=van2(x) 

z=((22.92*0.0015*x+144*0.058616*1.33/160*x+1.33/160*x)-

(0.105*x+0.435))*100/3*value(0.0457,10)-

(13359.25+35+2*43+18.5*2+43*2+326+7.5+25+20); 

 
Nom: value.m 
Descripció: valor de la suma de termes del procediment d’actualització dels fluxos de diner, 
amb variables la taxa d’actualització i el període. 
function y=value(t,x) 

http://www.ico.es/web/contenidos/8415/index.html
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=217&MN=3&r=1280*1024
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a=1:1:x; 

y=eval(sum(sym(1./((1+t).^a)))); 

 
Nom: tir.m 
Descripció: taxa de rendibilitat de la inversió amb variable el nombre de figures per 

comanda. 
function t=tir(x) 

t=fzero(@(a)((22.92*0.0015*x+144*0.058616*1.33/160*x+1.33/160*x)-

(0.105*x+0.435))*100/3*value(a,10)-

(13359.25+35+2*43+18.5*2+43*2+326+7.5+25+20)',0.05); 

 

Nom: RUN ANALYSIS.m 
Descripció: programa general que calcula les principals dades rellevants de la inversió. 
clear all; 

close all; 

figure; 

x=3000:100:10000; 

plot(x,van2(x),'linewidth',2); 

hold; 

plot(4000,van2(4000),'.','markeredgecolor','black','markersize',20); 

xlabel('Nombre de figures per comanda'); 

ylabel('VAN(€)'); 

title('Evolució del valor de la inversió'); 

s=fzero(@(x) van2(x), 6000); 

text(4000,-0.65e4,strcat('VAN=',num2str(van2(4000),2))); 

text(s,-0.1e4,strcat('n=',num2str(s),'  VAN=0')); 

s=fzero(@(x) van2(x), 6000); 

plot(s,van2(s),'.','markeredgecolor','black','markersize',20); 

  

figure; 

x=0:1:100; 

s=fzero(@(x) van(x), 60); 

plot(s,van(s),'.','markeredgecolor','black','markersize',20); 

hold; 

plot(x,van(x),'linewidth',2); 

plot(100/3,van(100/3),'.','markeredgecolor','black','markersize',20)

; 

xlabel('Nombre de comandes'); 

ylabel('VAN(€)'); 

title('Evolució del valor de la inversió'); 

text(60,-0.1e4,strcat('c=',num2str(s,2),'  VAN=0')); 

text(33,-0.7e4,strcat('c=33  VAN= ',num2str(van(100/3),2))); 

  

figure; 

x=3000:100:10000; 

y=x; 

i=3000; 

while(i<=10000) 

    y(i/100-29)=tir(i); 

    i=i+100; 

end 

plot(x,y*100,'linewidth',2); 

hold; 

xlabel('Nombre de figures per comandes'); 

ylabel('TIR(%)'); 
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title('Evolució del TIR de la inversió'); 

y=x; 

y(:)=4.57; 

plot(x,y,'r'); 

y(:)=0; 

plot(x,y,'b'); 

s=fzero(@(x) tir(x), 6000); 

plot(s,tir(s),'.','markeredgecolor','black','markersize',20); 

text(s,-1,strcat('c=',num2str(s,2),'  TIR=0')); 

s=fzero(@(x) tir(x)-0.0457, 6000); 

plot(s,4.57,'.','markeredgecolor','black','markersize',20); 

text(s,4,strcat('c=',num2str(s,2),'  TIR=4,57%')); 

  

figure; 

x=3000:10:20000; 

y=x; 

i=3000; 

while(i<=20000) 

    y(i/10-299)=payback(i); 

    i=i+10; 

end 

plot(x,y,'linewidth',2); 

hold; 

xlabel('Nombre de figures per comandes'); 

ylabel('període de retorn(anys)'); 

title('Evolució del període de retorn de la inversió'); 

y=x; 

y(:)=10; 

plot(x,y,'r'); 

s=fzero(@(x) payback(x)-10, 6000); 

plot(s,payback(s),'.','markeredgecolor','black','markersize',20); 
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