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A. ANÀLISI D’ESFORÇOS DELS ELEMENTS 

L’objectiu d’aquest capítol és demostrar, de manera senzilla, que les parts del producte que 

estan subjectes a majors esforços són capaces se suportar-los sense deformar 

plàsticament, i que els desplaçaments són ínfims mitjançant el mètode dels elements finits. 

Les peces que s’han considerat més crítiques són: La Guia semicircular, el Mobile block, el 

disc superior, la unió pin – disc superior i la safata porta mòbils. 

Tots els informes complets generats pel programa de disseny CATIA v5 es poden consultar 

en format digital, conjuntament amb els arxius 3D. 

Per calcular els esforços als que estan sotmeses les parts analitzades, primer cal saber quin 

esforç aplicar. Es va considerar que el doble del propi pes era un valor adient si es volia un 

producte robust. Per tant, sabent que la massa del producte és 2,3 Kg: 

� � 2,30	�	 ∗ 9,81	
�

��
� 22,6	� (Eq. A.1) 

Multipliquem el valor obtingut per un 2,2: 

22,6 ∗ 2,2 = 50 N (Eq. A.2) 

Aquests 50 N són l’esforç que s’ha aplicat en tots els casos analitzats. 

A.1. Guia semicircular 

La posició de treball és completament vertical: 

 

Fig. A.1 – Força aplicada 
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Els esforços resultants després de l’anàlisi són: 

 

Fig. A.2 – Esforços resultants 

Com la guia està feta d’alumini (E = 7e+010N_m2), i l’esforç màxim està per sota d’aquest 

valor ( EMAX = 6,12e+05N_m2), la deformació és elàstica. 

Els desplaçaments deguts a la deformació: 

 

Fig. A.3 – Desplaçaments resultants 

El major desplaçament és de 0,000577 mm, per tant es considera negligible. 

Aquest resultat obtingut ens porta a considerar el fet que un disseny amb una secció menor 

és possible, o bé amb un material amb un E menor. No obstant, com la guia és un element 

comercial, suposa un estalvi en temps i diners comprar-la ja fabricada i no pas fer-ne un 

disseny nou. El mateix raonament es seguirà per la resta de peces. 
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A.2. Mobile block 

La posició de treball és vertical, però pivotant al voltant d’un eix: 

 

Fig. A.4 – Força aplicada 

Els esforços resultants de l’anàlisi són: 

 

Fig. A.5 – Esforços resultants 

Com el bloc està fet d’alumini (E = 7e+010N_m2), i l’esforç màxim està per sota d’aquest 

valor ( EMAX = 1,08e+06N_m2), la deformació és elàstica. 



Pàg. 8  Annexos vol.1 

 

Els desplaçaments deguts a la deformació: 

 

Fig. A.6 – Desplaçaments resultants 

El major desplaçament és de 0,00594 mm, per tant es considera negligible. 

A.3. Disc superior 

Treballa sempre en la mateixa orientació, amb el gir en l’eix Z lliure: 

 

Fig. A.7 – Força aplicada 
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Els esforços resultants de l’anàlisi són: 

 

Fig. A.8 – Esforços resultants 

 

Com el disc està fet d’alumini (E = 7e+010N_m2), i l’esforç màxim està per sota d’aquest 

valor ( EMAX = 5,99e+05N_m2), la deformació és elàstica. 

Els desplaçaments deguts a la deformació: 

 

Fig. A.9 – Desplaçaments resultants 

 

El major desplaçament és de 0,00357 mm, per tant es considera negligible. 
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A.4. Placa unió pin – disc superior 

Sempre treballa en la mateixa posició i fix al disc superior: 

 

Fig. A.10 – Força aplicada 

 

Els esforços resultants de l’anàlisi són: 

 

Fig. A.11 – Esforços resultants 

 

Com la placa està feta d’alumini (E = 7e+010N_m2), i l’esforç màxim està per sota d’aquest 

valor ( EMAX = 1,35e+06N_m2), la deformació és elàstica. 
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Els desplaçaments deguts a la deformació: 

 

Fig. A.12 – Desplaçaments resultants 

 

El major desplaçament és de 0,00046 mm, per tant es considera negligible. 

 

A.5. Safata porta mòbils 

Sempre treballa en la mateixa posició, i recolzada sobre la placa unió pin – disc superior: 

 

Fig. A.13 – Força aplicada 
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Els esforços resultants de l’anàlisi són: 

 

Fig. A.14 – Esforços resultants 

 

Com la placa està feta d’alumini (E = 2,2e+009N_m2), i l’esforç màxim està per sota 

d’aquest valor ( EMAX = 3,55e+06N_m2), la deformació és elàstica. 

Els desplaçaments deguts a la deformació: 

 

Fig. A.15 – Desplaçaments resultants 
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El major desplaçament és de 0,73 mm, per tant es considera que no és negligible. Aquest 

desplaçament és massa alt, i com s’ha aplicat una força molt més gran del que realment és, 

el que es farà és fer una nova simulació canviant el valor de la força aplicada, amb un valor 

més proper a la realitat (23N). Els nous esforços resultants són: 

 

Fig. A.16 – Esforços resultants en la segona iteració 

 

L’esforç màxim està per sota del límit elàstic ( EMAX = 1,63e+06N_m2), i com s’esperava la 

deformació continua sent elàstica. 

Els valors de desplaçament són els que mereixen especial atenció: 

 

Fig. A.17 – Desplaçaments resultants en la segona iteració 

El major desplaçament és de 0,336 mm, i això emprant tota la massa del producte com a 

força aplicada. Per tant, el desplaçament es considera acceptable. 
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B. MANUAL DE MUNTATGE 

Un dels requeriments del producte és que sigui apte per a ser emprat en zones de difícil 

accés per al trànsit rodat. Aquest requeriment implica mobilitat, que al seu torn implica 

compacitat. Per tant, es va arribar a la conclusió de que la millor solució era que el producte 

fos plegable i desmuntable en certa mesura. 

En aquest apartat es mostrarà quines operacions són necessàries per muntar el producte. 

B.1. Muntatge de l’usuari: components 

Primerament, cal saber en quantes parts ve el producte desmuntat: 

 

    

Conjunt de rotació respecte l’eix Z   Conjunt de rotació respecte l’eix X 

Z 

 

X  Y 
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B.2. Operativa de muntatge 

Els passos s’expliquen a continuació en ordre lògic de muntatge 

B.2.1. Pas 1 

Posar la guia semicircular en posició vertical: 

    

Fig. B.1 – Primer pas de muntatge 

B.2.2. Pas 2 

Obrir la pinça per a que pugui passar per sota de la guia: 

 

   

Fig. B.2 – Segon pas de muntatge 
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B.2.3. Pas 3 

Posar el rodament a la posició alta (de manipulació): 

    

Fig. B.3 – Tercer pas de muntatge 

B.2.4. Pas 4 

Moure el Conjunt de rotació respecte l’eix X en el sentit X fins que el rodament quedi damunt 

de la guia: 

     

Fig. B.4 – Quart pas de muntatge 
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B.2.5. Pas 5 

Posar el rodament a la posició baixa (de funcionament)  

      

Fig. B.5 – Cinquè pas de muntatge 

B.2.6. Pas 6 

Tancar la pinça: 

   

Fig. B.6 – Sisè pas de muntatge 

 

Un cop completats tots els passos de muntatge, l’SDNC ja es pot començar a fer servir. 

Per veure com utilitzar l’SDNC, veure annex C.MANUAL DE FUNCIONAMENT. 
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C. MANUAL DE FUNCIONAMENT 

L’SDNC es pot fer servir amb dos models diferents d’SQM©, de manera que hi ha dues 

operatives diferents a seguir, en funció del model que sigui. No obstant això, els dos models 

comparteixen el nombre de passos a seguir, que són tres i es presentaran a continuació. 

S’ha fet una diferenciació de colors entre els dos dispositius, de cara a facilitar l’associació 

de colors amb cada aparell. El groc correspondrà a l’SQM – LU i el vermell correspondrà a 

l’SQM normal. 

C.1. Passos previs 

Abans de començar a prendre mesures, s’ha d’assegurar que l’SDNC està orientat al nord, i 

que està el més horitzontal possible. És necessari que estigui orientat al nord per a tenir una 

referència geogràfica de cap a on es prenien les mesures, per a poder interpretar les dades 

correctament. La horitzontalitat assegura que no s’enfoca l’SQM cap a terra, fet que portaria 

a errors en la mesura de la CL. 

Per a tals efecte, l’SDNC porta incorporats un nivell i una brúixola amb una marca, per a 

posicionar l’SDNC cap al nord fàcilment. 

 

Fig. C.1 – Brúixola i nivell 

Nivell 
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El següent pas consisteix a introduir l’SQM (qualsevol dels dos models considerats) dins de 

la caixa. Per obrir i tancar la caixa, hi ha un ganxo amb una maneta que bloquegen o 

permeten l’apertura. 

    

Fig. C.2 – Es gira el ganxo per permetre l’accés a la caixa 

 

   

Fig. C.3 – Apertura de la tapa i introducció de l’SQM al compartiment 

 

Per saber com extreure les dades dels dos models, consultar l’apartat H. EXTRACCIÓ DE 

LES DADES. 
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C.2. Funcionament amb SQM© 

C.2.1. Preparació i mesura del punt al zenit 

El primer pas de tots és col·locar el disc de cobertura a la posició SQM, de manera que els 

forats sobre l’eix Z que no siguin necessaris quedin tapats i evitin errors en l’usuari. 

    

    

Fig. C.4 – Posicionament del disc de cobertura a la posició SQM 

El primer pas de la mesura consisteix a mesurar un punt al zenit. Es fa tenint l’SDNC a la 

posició de 0º a l’eix de les X i també a 0º a l’eix Z, i polsant el botó de mesura de l’SQM. 

   

Fig. C.5 – Mesura al zenit amb SQM. Només queden al descobert la meitat dels forats del disc 
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C.2.2. Sèrie de mesures a 42º respecte l’eix Z 

El següent pas consisteix en situar el Mobile block a 42º a l’eix X, i des de 0º fins a 320º a 

l’eix Z anar fent mesures només on hi ha les marques de color vermell, ja que les grogues 

han estat prèviament tapades. Per fer cada mesura, es desenclava la pinça. Aquesta 

operació és igual per a cada moviment, per ambdós models d’SQM, per a totes les diferents 

graduacions sobre l’eix X i Z. 

    

Fig. C.6  – Desenclavament de la pinça per poder girar en l’eix Z 

   

Fig. C.7  – Mesures a 42º només a les marques vermelles 

C.2.3. Sèries de mesures a 84º respecte l’ex Z 

Es tracta de repetir la mateixa operació que per a 42º, però baixant el Mobile block fins a la 

graduació de 84º.  

 

Fig. C.8  – Mesures a 84º 
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Un cop acabat aquest procés, ja s’haurà caracteritzat la CL en tota la cúpula celeste del punt 

de mesura. 

C.3. Funcionament amb SQM – LU© 

C.3.1. Preparació i mesura del punt al zenit 

El primer pas a seguir és posar el disc de cobertura a la posició USB, de manera que tots els 

forats en l’eix Z quedin descoberts. 

    

    

Fig. C.9 – Posicionament del disc de cobertura a la posició USB 

El primer pas de la mesura és igual que amb l’SQM. Es fa tenint l’SDNC a la posició de 0º a 

l’eix de les X i també a 0º a l’eix Z, i polsant el botó de mesura de l’SQM – LU. 

 

   

Fig. C.10 – Mesura al zenit amb SQM – LU. Queden al descobert tots forats del disc 
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C.3.2. Sèrie de mesures a 20º, 40º, 60º i 80º respe cte l’eix Z 

El procediment és exactament el mateix que amb l’SQM©, però fent més iteracions. 

    

Fig. C.11 – Mesures a 20º i 40º, respectivament 

 

  

Fig. C.12 – Mesures a 60º i 80º, respectivament 
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D. PRIMER AMIDAMENT 

És una primera aproximació del que es creu que seria bo que costés el producte, en funció 

de la resta de productes similars que hi ha al mercat. Aquest cost farà referència al prototip. 

Pel que fa al dispositiu en qüestió, a continuació s’adjunta una taula amb un primer 

amidament: 

 

Concepte  Preu (€) 

SQM – LU 134,2 

Mòbil amb tecnologia “Android” *1 200 

Motxilla d’alta muntanya *2 19,95 

Il·luminació frontal LED *3 19,95 

Cable de connexió *4 5,09 

Diversos *5 20 

TOTAL 399,19 

Taula D.1 – Primer amidament 

*1 Per fer l’amidament referent al tipus de mòbil, s’ha buscat un dels models més barats amb 

sistema operatiu “Android”, i els 200€ corresponen al model “Sony Ericsson X8 Smartphone” 

alliberat. 

*2 Motxilla del fabricant “Decathlon” model “QUECHUA ALPINISM 22” (Codi : 8127351). 

*3 Llum frontal del fabricant “Energizer” model “4 LED Pro HeadLight” 

*4 Cable de connexió del fabricant “Pixmania” model “Netgear Cable USB (2m) A-B MACHO-

MACHO USBG2” 

*5 Corresponen als sobrecostos que es poden produir pel canvi d’algun dels elements degut 
a que ja no es fabriqui més. 
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E. COMPARACIÓ D’ALTERNATIVES 

Una de les primeres fases del disseny mecànic és plantejar diferents idees per veure quina 

resol de manera més eficient el problema. Les tres solucions mecàniques que es presenten 

a continuació són el resultat de diferents sistemes per resoldre el problema, cada un amb 

característiques molt diferenciades de la resta. 

L’objectiu d’aquest disseny a tres bandes és poder determinar el més objectivament possible 

(més endavant) quin dels sistemes és més efectiu. 

A continuació es presenten les diferents opcions considerades. 

 

E.1. Opció 1 

Es tracta d’un sistema format per un sistema de subjecció de l’SQM tipus “cistella”, una 

corona dentada exteriorment i un quart de disc, ambdós controlats elèctricament. Tots dos 

sistemes porten sensors per detectar la posició. El moviment en l’eix Z és possible gràcies a 

un rodament de boles aguantat per dos circlips. 

Per últim, la opció 1 porta 3 potes telescòpiques integrades a la pròpia estructura del 

producte. 

Seguidament es presenten una sèrie d’imatges on es pot entendre ràpidament la idea de 

cada mecanisme. 

 

Fig. E.1 – Vista isomètrica general de la Opció 1 
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Fig. E.2 – Subjecció de l’SQM 

 

 

Fig. E.3 – Mecanismes de gir en els eixos Z i Y 
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Fig. E.4 – Funcionament del mecanisme de gir en l’eix Y,  i posició dels detectors 

 

 

Fig. E.5 – Engranatge de la corona dentada exterior 
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Fig. E.6 – Rodament de boles suportat per dos circlips 

 

 

 

Fig. E.7 – Potes telescòpiques 
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E.2. Opció 2 

La subjecció de l’SQM es fa amb una caixa que aguanta l’SQM per la meitat inferior. 

Aquesta capsa està fixada a l’estructura amb un sistema tipus “clau”, amb les 3 posicions 

fixes i de canvi manual. El moviment horitzontal és mitjançant el mateix sistema de ranures i 

pinça manual, i suportat gràcies a un rodament de boles fet a mida que permet el moviment. 

La fixació a terra de la part fixa es fa a través d’un peu central extensible i de 3 enrotlladors 

de cable que es fixen a terra mitjançant piquetes. 

 

Fig. E.8 – Vista isomètrica general de la Opció 2 

 

 

Fig. E.9 – Rodament de boles 
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Fig. E.10 – Sistemes de moviment en els eixos Z i Y 

 

 

 

Fig. E.11 – Fixació del moviment en Z 
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Fig. E.12 – Enrotlladors de cable i piquetes al final per poder fer la fixació a terra 

 

 

 

Fig. E.13 – Estructura inferior de la Opció 2 

 



Pàg. 34  Annexos vol.1 

 

E.3. Opció 3 

L’SQM està subjectat per una capsa que el cobreix íntegrament (excepte el visor i el 

polsador), i el moviment sobre el pla horitzontal es fa mitjançant un rodament de cilindres. El 

gir en l’eix Y es fa amb un semidisc, que porta una guia fixa a la capsa i permet el seu 

moviment en aquest. El semidisc es pot plegar per guanyar compacitat. Les potes són 

articulades per dos punts per a que també es puguin plegar. 

 

Fig. E.14 – Vista isomètrica general de l’opció 3 

 

Fig. E.15 – Rodament de cilindres 
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Fig. E.16 – Mecanismes de moviment en els plans Z i Y 

 

 

Fig. E.17 – Articulació en la pinça del semidisc, com a mecanisme de fixació de la capsa 
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Fig. E.18 – Capsa protectora de l’SQM 
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F. MÈTODE AHP 

El mètode AHP (Analytic Hierarchy Process) és un mètode per ajudar en la presa de 

decisions. Es basa en matrius que fan comparacions entre parells d’alternatives i va ser 

desenvolupat per Saaty el 1980. 

En aquest projecte s’ha emprat per decidir sobre tres punts que estaven resultant confusos: 

si s’havia de fer servir l’SQM o una càmera de fotografiar amb sensor CCD, quin tipus de 

mecanisme s’havia de posar per a garantir el gir sobre el pla horitzontal, i quin tipus de potes 

convenien més per al producte. 

A cada apartat es presenta el mètode AHP, amb els seus resultats al final. 

El mètode s’aplica sobre les diferents opcions considerades de l’apartat E.COMPARACIÓ 

D’ALTERNATIVES. 

El procediment a seguir sempre és el mateix, i a continuació només es mostren els resultats.  

 

F.1. Primera decisió: sistema per a prendre les mes ures de CL 

La primera decisió a prendre és quin sistema per a prendre mesures de CL és el que més 

s’adapta als requeriments del projecte present. Les opcions que es consideren són: 

OPCIÓ 1: SQM + smartphone per emmagatzemar les dades + software per a interpretar els 

valors. 

OPCIÓ 2: Càmera de fotos amb sensor CCD + GPS + software de processament d’imatges 

HDR + Software per a interpretar els valors. 

OPCIÓ 3: SQM + GPS + càmera de fotos normal + software per a interpretar els valors. 

F.1.1. Procés per determinar el pes dels criteris d e decisió [W]: 

1. Completar la matriu de comparació a parells [C], amb valors entre 1 - 9 . 

1 Cost 
2 Ergonomia 
3 Fiabilitat 
4 Durabilitat 
5 Funcionalitat 
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MATRIU DE COMPARACIÓ DE CRITERIS [C] 

  Cost Ergonomia Fiabilitat Durabilitat Funcionalitat 

Cost 1,00 5,00 5,00 9,00 1,00 

Ergonomia 0,20 1,00 0,33 5,00 0,14 

Fiabilitat 0,20 3,00 1,00 5,00 0,33 

Durabilitat 0,11 0,20 0,20 1,00 0,14 

Funcionalitat 1,00 7,00 3,00 7,00 1,00 

            

Suma de 
columnes 2,51 16,20 9,53 27,00 2,62 

Taula F.1 – Matriu de comparació de criteris [C] 

2. Crear la matriu normalitzada [NormC] dividint el valor obtingut a la matriu entre el valor de 

la suma de les columnes. Per a extreure valors ponderats (que tots sumats donin 1). 

3. Extreure la mitja aritmètica de les files. Aquest és el vector de pes dels criteris [W] 

MATRIU NORMALITZADA DE CRITERIS [Norm C]: 

  Cost Ergonomia Fiabilitat Durabilitat Funcionalitat 
Pes dels 
criteris 

[W] 

Cost 0,40 0,31 0,52 0,33 0,38 0,39 

Ergonomia 0,08 0,06 0,03 0,19 0,05 0,08 

Fiabilitat 0,08 0,19 0,10 0,19 0,13 0,14 

Durabilitat 0,04 0,01 0,02 0,04 0,05 0,03 

Funcionalitat 0,40 0,43 0,31 0,26 0,38 0,36 

              

Suma de 
columnes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Taula F.2 – Matriu normalitzada de comparació de criteris [Norm C] 
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4. Garantir la consistència de la matriu [C] 

 

1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 

Vector de pesos [Ws] 
2,14925141 

0,4267391 
0,75216661 
0,17204789 
1,97514377 

2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 

Vector de consistència [Cons]=[Ws]/[W] 
5,52081275 
5,12821169 
5,51292885 
5,08551074 
5,52923422 

3. Estimar la mitja (λ) dels valors a [Cons] 

λ 5,35533965 

4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-1) 

n 5 
CI 0,08883491 

5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 

RI 1,11 

CR 0,08003145 

 

6. Si CR<0,1 es considera com a vàlid. Si no, s'han de reajustar les entrades en [C] i repetir 

el procés sencer. 
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F.1.2. Determinar els ratis per a les alternatives de disseny 

 

Alternatives de disseny: 
OPCIÓ 1: SQM normal + smartphone + Software de processament de dades 

OPCIÓ 2: 
Càmera de fotos on es pugui canviar el temps d'exposició + GPS + 
Software de processament HDR + Software de processament de dades 

OPCIÓ 3: 
SQM normal + GPS + càmera de fotos normal + Software de 
processament de dades 

 

1. Complimentar la matriu [C] puntuant entre 1 i 9 per a les diferents alternatives i per a 

cada criteri de decisió. 

 

Matriu de valoració d'alternatives per al COST [C] 
  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
OPCIÓ 1 1,00 0,33 1,00 
OPCIÓ 2 3,00 1,00 3,00 
OPCIÓ 3 1,00 0,33 1,00 

        

SUMA 5,00 1,67 5,00 

Taula F.3 – COST [C] 

 
Matriu de valoració d'alternatives per  FIABILITAT [C] 
  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
OPCIÓ 1 1,00 5,00 1,00 
OPCIÓ 2 0,20 1,00 0,20 
OPCIÓ 3 1,00 5,00 1,00 

        

SUMA 2,20 11,00 2,20 
 

Taula F.4– FIABILITAT [C] 
 
Matriu de valoració d'alternatives FUNCIONALITAT [C] 
  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
OPCIÓ 1 1,00 7,00 5,00 
OPCIÓ 2 0,14 1,00 0,20 
OPCIÓ 3 0,20 5,00 1,00 

        

SUMA 1,34 13,00 6,20 

Taula F.5 – FUNCIONALITAT [C] 
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Matriu de valoració d'alternatives per al ERGONOMIA [C] 
  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
OPCIÓ 1 1,00 7,00 3,00 
OPCIÓ 2 0,14 1,00 0,20 
OPCIÓ 3 0,33 5,00 1,00 

        

SUMA 1,48 13,00 4,20 

Taula F.6 – ERGONOMIA [C] 
 
Matriu de valoració d'alternatives per al DURABILITAT [C] 
  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
OPCIÓ 1 1,00 0,33 0,33 
OPCIÓ 2 3,00 1,00 1,00 
OPCIÓ 3 3,00 1,00 1,00 

        

SUMA 7,00 2,33 2,33 

Taula F.7 – DURABILITAT [C] 

2. Realitzar la matriu normalitzada [NormC] de l'anterior 

Matriu normalitzada per al COST [NormC] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 Vector {Pi} 
OPCIÓ 1 0,20 0,20 0,20 0,2 
OPCIÓ 2 0,60 0,60 0,60 0,6 
OPCIÓ 3 0,20 0,20 0,20 0,2 

          

SUMA 1,00 1,00 1,00 1 

Taula F.8 – COST [NormC] 
 
Matriu normalitzada per al FIABILITAT [Norm C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 Vector {Pi} 
OPCIÓ 1 0,45 0,45 0,45 0,45 
OPCIÓ 2 0,09 0,09 0,09 0,09 
OPCIÓ 3 0,45 0,45 0,45 0,45 

          

SUMA 1,00 1,00 1,00 1 

Taula F.9 – FIABILITAT [NormC] 
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Matriu normalitzada per al FUNCIONALITAT [Norm C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 Vector {Pi} 
OPCIÓ 1 0,74 0,54 0,81 0,70 
OPCIÓ 2 0,11 0,08 0,03 0,07 
OPCIÓ 3 0,15 0,38 0,16 0,23 

          

SUMA 1,00 1,00 1,00 1 

Taula F.10 – FUNCIONALITAT [NormC] 

3. Realitzar les mitges de les files per a extreure el vector de prioritats d'alternatives {Pi} 

 

Matriu normalitzada per al ERGONOMIA [Norm C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 Vector {Pi} 
OPCIÓ 1 0,68 0,54 0,71 0,64 
OPCIÓ 2 0,10 0,08 0,05 0,07 
OPCIÓ 3 0,23 0,38 0,24 0,28 

          

SUMA 1,00 1,00 1,00 1 

Taula F.11 – ERGONOMIA [NormC] 
 
Matriu normalitzada per al DURABILITAT [Norm C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 Vector {Pi} 
OPCIÓ 1 0,14 0,14 0,14 0,14 
OPCIÓ 2 0,43 0,43 0,43 0,43 
OPCIÓ 3 0,43 0,43 0,43 0,43 

          

SUMA 1,00 1,00 1,00 1 

Taula F.12 – DURABILITAT [NormC] 
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4. Comprovar la consistència del vector 

 

COST       
1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 
    
Vector de pesos [Ws]   

0,60   
1,80   
0,60   

    
2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 
    
Vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W]   

3,00   
3,00   
3,00   

    
3. Estimar la mitja (λ) dels valors en [Cons] 
    
λ 3,00   
    
4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-1) 
    
n 3,00   
CI 0,00   
    
5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 
    
RI 1,11   

CR 0,00   

    
6. Si CR<0,1 es considera com a bo   

Taula F.13 – Comprovació de la consistència del vector de COST 
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ERGONOMIA     
1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 
    
Vector de pesos [Ws]   

2,01   
0,22   
0,87   

    
2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 
    
Vector de consistència [Cons]=[Ws]/[W] 

3,12   
3,01   
3,06   

    
3. Estimar la mitja (λ) dels valors en [Cons] 
    
λ 3,07   
    
4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-1) 
    
n 3,00   
CI 0,03   
    
5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 
    
RI 1,11   

CR 0,03   

    
6. Si CR<0,1 es considera com a bo   

Taula F.14 – Comprovació de la consistència del vector d’ERGONOMIA 
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FIABILITAT       
1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 
    
Vector de pesos [Ws]   

1,36   
0,27   
1,36   

    
2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 
    
Vector de consistència [Cons]=[Ws]/[W] 

3,00   
3,00   
3,00   

    
3. Estimar la mitja (λ) dels valors en [Cons] 
    
λ 3,00   
    
4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-1) 
    
n 3,00   
CI 0,00   
    
5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 
    
RI 1,11   

CR 0,00   

    
6. Si CR<0,1 es considera com a bo   

Taula F.15 – Comprovació de la consistència del vector de FIABILITAT 
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DURABILITAT     
1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 
    
Vector de pesos [Ws]   

0,43   
1,29   
1,29   

    
2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 
    
Vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W]   

3,00   
3,00   
3,00   

    
3. Estimar la mitja (λ) dels valors en [Cons] 
    
λ 3,00   
    
4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-1) 
    
n 3,00   
CI 0,00   
    
5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 
    
RI 1,11   

CR 0,00   

    
6. Si CR<0,1 es considera com a bo   

Taula F.16 – Comprovació de la consistència del vector de DURABILITAT 
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FUNCIONALITAT     
1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 
    
Vector de pesos [Ws]   

2,36   
0,22   
0,73   

    
2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 
    
Vector de consistència [Cons]=[Ws]/[W] 

3,38   
3,03   
3,15   

    
3. Estimar la mitja (λ) dels valors en [Cons] 
    
λ 3,19   
    
4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-1) 
    
n 3,00   
CI 0,09   
    
5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 
    
RI 1,11   

CR 0,09   

    
6. Si CR<0,1 es considera com a bo   

Taula F.17 – Comprovació de la consistència del vector de FUNCIONALITAT 
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F.1.3. Determinar la millor alternativa de disseny:  

1. Composar la Matriu de decisió Final [FRating] de 5x3. 

 

Criteri OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
Cost 0,20 0,60 0,20 
Ergonomia 0,64 0,07 0,28 
Fiabilitat 0,45 0,09 0,45 
Durabilitat 0,14 0,43 0,43 
Funcionalitat 0,70 0,07 0,23 

Taula F.18 – Criteris vs. opcions 

 

[FRating]T 
  Cost Ergonomia Fiabilitat Durabilitat Funcionalitat 
OPCIÓ 1 0,20 0,64 0,45 0,14 0,70 
OPCIÓ 2 0,60 0,07 0,09 0,43 0,07 
OPCIÓ 3 0,20 0,28 0,45 0,43 0,23 

Taula F.19 – Matriu de decisió final [FRating]T 

 

Factors de 

pes [W] 

0,39 

0,08 

0,14 

0,03 

0,36 

Taula F.20 – Vector de factors de pes [W] 

 

2. Calcular [Alternativa de disseny]=[FRating]T x [W]. 

 

OPCIÓ 1 0,44706244 
OPCIÓ 2 0,29228893 

OPCIÓ 3 0,26064863 
La solució a triar seria la 

OPCIÓ 1 
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F.2. Segona decisió: mecanisme de gir en el pla hor itzontal 

Una de les parts mecànicament més importants és la que acciona el gir en el pla horitzontal. 

Les alternatives de disseny plantejades són: 

OPCIÓ 1: Un rodament de boles suportat per la part superior i inferior per circlips. 

OPCIÓ 2: Un disc amb moviment semiautomàtic degut a la inducció amb imants. 

OPCIÓ 3: Una corona dentada exterior engranada amb un disc dentat interior, controlat 

elèctricament per mini-PLC’s. 

 

F.2.1. Procés per determinar el pes dels criteris d e decisió [W]: 

1. Completar la matriu de comparació a parells [C], amb valors entre 1 - 9 . 

1 Cost 
2 Pes 
3 Precisió 
4 Robustesa 
5 Funcionalitat 

MATRIU DE COMPARACIÓ DE CRITERIS [C] 

  Cost Pes Precisió Robustesa Funcionalitat 

Cost 1,00 3,00 5,00 3,00 1,00 

Pes 0,33 1,00 3,00 1,00 0,33 

Precisió 0,20 0,33 1,00 0,20 0,20 

Robustesa 0,33 1,00 5,00 1,00 0,20 

Funcionalitat 1,00 3,00 5,00 5,00 1,00 

            

Suma de 
columnes 2,87 8,33 19,00 10,20 2,73 

Taula F.21 – Matriu de comparació de criteris [C] 

2. Crear la matriu normalitzada [NormC] dividint el valor obtingut a la matriu entre el valor de 

la suma de les columnes. Per a extreure valors ponderats (que tots sumats donin 1). 
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3. Extreure la mitja aritmètica de les files. Aquest és el vector de pes dels criteris [W] 

 

MATRIU NORMALITZADA DE CRITERIS [Norm C]: 

  Cost Pes Precisió Robustesa Funcionalitat 
Pes dels 
criteris 

[W] 

Cost 0,35 0,36 0,26 0,29 0,37 0,33 

Pes 0,12 0,12 0,16 0,10 0,12 0,12 

Precisió 0,07 0,04 0,05 0,02 0,07 0,05 

Robustesa 0,12 0,12 0,26 0,10 0,07 0,13 

Funcionalitat 0,35 0,36 0,26 0,49 0,37 0,37 

              

Suma de columnes  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Taula F.22 – Matriu normalitzada de comparació de criteris [NormC] 

 

4. Garantir la consistència de la matriu [C] 

 

1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 

Vector de pesos [Ws] 
1,71806654 

0,6407362 
0,25720613 
0,69405938 

1,9863253 
 
 
 
 
2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 

Vector de consistència [Cons]=[Ws]/[W] 
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5,26379259 
5,2163262 

5,03974747 
5,17455138 
5,43292281 

3. Estimar la mitja (λ) dels valors a [Cons] 

λ 5,22546809 

4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-1) 

n 5 
CI 0,05636702 

5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 

RI 1,11 

CR 0,0507811 

 

6. Si CR<0,1 es considera com a vàlid. Si no, s'han de reajustar les entrades en [C] i repetir 

el procés sencer. 

 

F.2.2. Determinar els ratis per a les alternatives de disseny 

 

Alternatives de disseny: 
OPCIÓ 1: Rodament aguantat amb circlips pels dos costats 
OPCIÓ 2: Disc amb imants 
OPCIÓ 3: Corona dentada amb disc dentat interior i mini-PLC's 

 

1. Complimentar la matriu [C] puntuant entre 1 i 9 per a les diferents alternatives i per a 
cada criteri de decisió. 
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Matriu de valoració d'alternatives per al COST [C] 
  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
OPCIÓ 1 1,00 7,00 7,00 
OPCIÓ 2 0,14 1,00 3,00 
OPCIÓ 3 0,14 0,33 1,00 

        

SUMA 1,29 8,33 11,00 

Taula F.23 – COST [C] 
 
 
Matriu de valoració d'alternatives per a la PRECISIÓ [C] 
  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
OPCIÓ 1 1,00 1,00 0,20 
OPCIÓ 2 1,00 1,00 0,20 
OPCIÓ 3 5,00 5,00 1,00 

        

SUMA 7,00 7,00 1,40 

Taula F.24 – PRECISIÓ [C] 
 
Matriu de valoració d'alternatives per a la FUNCIONALITAT [C] 
  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
OPCIÓ 1 1,00 3,00 1,00 
OPCIÓ 2 0,33 1,00 0,33 
OPCIÓ 3 1,00 3,00 1,00 

        

SUMA 2,33 7,00 2,33 

Taula F.25 – FUNCIONALITAT [C] 

 

Matriu de valoració d'alternatives per al PES [C] 
  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
OPCIÓ 1 1,00 5,00 7,00 
OPCIÓ 2 0,20 1,00 3,00 
OPCIÓ 3 0,14 0,33 1,00 

        

SUMA 1,34 6,33 11,00 

Taula F.26 – PES [C] 
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Matriu de valoració d'alternatives per a la ROBUSTESA [C] 
  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
OPCIÓ 1 1,00 5,00 7,00 
OPCIÓ 2 0,20 1,00 3,00 
OPCIÓ 3 0,14 0,33 1,00 

        

SUMA 1,34 6,33 11,00 

Taula F.27 – ROBUSTESA[C] 

2. Realitzar la matriu normalitzada [NormC] de l'anterior 

3. Realitzar les mitges de les fil·les per a extreure el vector de prioritats d'alternatives {Pi} 

Matriu normalitzada per al COST [Norm C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 Vector {Pi} 
OPCIÓ 1 0,78 0,84 0,64 0,75138047 
OPCIÓ 2 0,11 0,12 0,27 0,16794613 
OPCIÓ 3 0,11 0,04 0,09 0,0806734 

          

SUMA 1,00 1,00 1,00 1 

Taula F.28 – COST [NormC] 
 

Matriu normalitzada per a la PRECISIÓ [Norm C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 Vector {Pi} 
OPCIÓ 1 0,14 0,14 0,14 0,14 
OPCIÓ 2 0,14 0,14 0,14 0,14 
OPCIÓ 3 0,71 0,71 0,71 0,71 

          

SUMA 1,00 1,00 1,00 1 

Taula F.29 – PRECISIO [NormC] 
 

Matriu normalitzada per al FUNCIONALITAT [Norm C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 Vector {Pi} 
OPCIÓ 1 0,43 0,43 0,43 0,43 
OPCIÓ 2 0,14 0,14 0,14 0,14 
OPCIÓ 3 0,43 0,43 0,43 0,43 

          

SUMA 1,00 1,00 1,00 1 

Taula F.30 – FUNCIONALITAT [NormC] 
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Matriu normalitzada per al PES [Norm C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 Vector {Pi} 
OPCIÓ 1 0,74 0,79 0,64 0,72 
OPCIÓ 2 0,15 0,16 0,27 0,19 
OPCIÓ 3 0,11 0,05 0,09 0,08 

          

SUMA 1,00 1,00 1,00 1 

Taula F.31 – PES [NormC] 
 
 

Matriu normalitzada per a la ROBUSTESA [Norm C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 Vector {Pi} 
OPCIÓ 1 0,74 0,79 0,64 0,72 
OPCIÓ 2 0,15 0,16 0,27 0,19 
OPCIÓ 3 0,11 0,05 0,09 0,08 

          

SUMA 1,00 1,00 1,00 1 

Taula F.32 – ROBUSTESA [NormC] 
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4. Comprovar la consistència del vector. 

COST       
1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 
    
Vector de pesos [Ws]   

2,49   
0,52   
0,24   

    
2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 
    
Vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W]   

3,32   
3,08   
3,02   

    
3. Estimar la mitja (λ) dels valors en [Cons] 
λ 3,14   
    
4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-1) 
    
n 3,00   
CI 0,07   
    
5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 
    
RI 1,11   

CR 0,06   

    
6. Si CR<0,1 es considera com a bo   

Taula F.33 – Consistència del vector COST 
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PES       
1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 
    
Vector de pesos [Ws]   

2,27   
0,59   
0,25   

    
2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 
    
Vector de consistència [Cons]=[Ws]/[W] 

3,14   
3,04   
3,01   

    
3. Estimar la mitja (λ) dels valors en [Cons] 
    
λ 3,07   
    
4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-1) 
    
n 3,00   
CI 0,03   
    
5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 
    
RI 1,11   

CR 0,03   

    
6. Si CR<0,1 es considera com a bo   

Taula F.34 – Consistència del vector PES 
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PRECISIÓ       
1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 
    
Vector de pesos [Ws]   

0,43   
0,43   
2,14   

    
2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 
    
Vector de consistència [Cons]=[Ws]/[W] 

3,00   
3,00   
3,00   

    
3. Estimar la mitja (λ) dels valors en [Cons] 
    
λ 3,00   
    
4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-
1) 
    
n 3,00   
CI 0,00   
    
5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 
    
RI 1,11   

CR 0,00   

    
6. Si CR<0,1 es considera com a 
bo   

Taula F.35 – Consistència del vector PRECISIÓ 
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ROBUSTESA       
1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 
    
Vector de pesos [Ws]   

2,27   
0,59   
0,25   

    
2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 
    
Vector de consistència [Cons]=[Ws]/[W]   

3,14   
3,04   
3,01   

    
3. Estimar la mitja (λ) dels valors en [Cons] 
    
λ 3,07   
    
4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-1) 
    
n 3,00   
CI 0,03   
    
5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 
    
RI 1,11   

CR 0,03   

    
6. Si CR<0,1 es considera com a bo   

Taula F.36 – Consistència del vector ROBUSTESA 
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FUNCIONALITAT     
1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 
    
Vector de pesos [Ws]   

1,29   
0,43   
1,29   

    
2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 
    
Vector de consistència [Cons]=[Ws]/[W] 

3,00   
3,00   
3,00   

    
3. Estimar la mitja (λ) dels valors en [Cons] 
    
λ 3,00   
    
4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-1) 
    
n 3,00   
CI 0,00   
    
5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 
    
RI 1,11   

CR 0,00   

    
6. Si CR<0,1 es considera com a bo   

Taula F.37 – Consistència del vector FUNCIONALITAT 
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F.2.3. Determinar la millor alternativa de disseny:  

1. Composar la Matriu de decisió Final [FRating] de 5x3. 

 

Criteri OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
Cost 0,75 0,17 0,08 
Pes 0,72 0,19 0,08 
Precisió 0,14 0,14 0,71 
Robustesa 0,72 0,19 0,08 
Funcionalitat 0,43 0,14 0,43 

Taula F.38 – Criteris vs. opcions 

 

[FRating]T 
  Cost Pes Precisió Robustesa Funcionalitat 
OPCIÓ 1 0,75 0,72 0,14 0,72 0,43 
OPCIÓ 2 0,17 0,19 0,14 0,19 0,14 
OPCIÓ 3 0,08 0,08 0,71 0,08 0,43 

Taula F.39 – Matriu de decisió final [FRating]T 

 

Factors de 
pes [W] 

0,33 
0,12 

0,05 
0,13 
0,37 

Taula F.40 – Vector de factors de pes [W] 

 

2. Calcular [Alternativa de disseny]=[FRating]T x [W]. 

 

OPCIÓ 1 0,59513961 
OPCIÓ 2 0,16397865 

OPCIÓ 3 0,24088174 
La solució a triar seria la 

OPCIÓ 1 
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F.3. Tercera decisió: tipus de potes 

Les potes són la part que dona estabilitat al producte, de manera que mereixen especial 

atenció també. Les opcions considerades són: 

OPCIÓ 1:  Unes potes telescòpiques comercials de trípode. 

OPCIÓ 2: Potes extensibles model “plataforma elevadora” en amb mecanisme de tisora. 

OPCIÓ 3: Pota única central + cables de tensat 

 

F.3.1. Procés per determinar el pes dels criteris d e decisió [W]: 

 

1. Completar la matriu de comparació a parells [C], amb valors entre 1 - 9 . 

1 Cost 
2 Pes 
3 Fàcil muntatge 
4 Estabilitat 
5 Compacitat 

MATRIU DE COMPARACIÓ DE CRITERIS [C] 

  Cost Pes Fàcil muntatge Estabilitat Compacitat 

Cost 1,00 0,33 0,20 0,20 0,20 

Pes 3,00 1,00 0,33 0,20 0,33 

Fàcil muntatge 5,00 3,00 1,00 0,33 0,33 

Estabilitat 5,00 5,00 3,00 1,00 3,00 

Compacitat 5,00 3,00 3,00 0,33 1,00 

            

Suma de 
columnes 19,00 12,33 7,53 2,07 4,87 

Taula F.41 – Matriu de comparació de criteris [C] 
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2. Crear la matriu normalitzada [NormC] dividint el valor obtingut a la matriu entre el valor de 

la suma de les columnes. Per a extreure valors ponderats (que tots sumats donin 1). 

3. Extreure la mitja aritmètica de les files. Aquest és el vector de pes dels criteris [W] 

 

MATRIU NORMALITZADA DE CRITERIS [Norm C]: 

  Cost Pes Fàcil muntatge Estabilitat Compacitat Pes dels criteris 
[W] 

Cost 0,05 0,03 0,03 0,10 0,04 0,05 

Pes 0,16 0,08 0,04 0,10 0,07 0,09 

Fàcil muntatge 0,26 0,24 0,13 0,16 0,07 0,17 

Estabilitat 0,26 0,41 0,40 0,48 0,62 0,43 

Compacitat 0,26 0,24 0,40 0,16 0,21 0,25 

              

Suma de 
columnes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Taula F.42 – Matriu normalitzada de comparació de criteris [NormC] 

 

4. Garantir la consistència de la matriu [C] 

 

1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 

Vector de pesos [Ws] 
0,25101214 
0,46551731 
0,91619111 
2,41018624 
1,43328243 
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2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 

Vector de consistència [Cons]=[Ws]/[W] 
5,14206099 
5,18981837 
5,27196232 
5,56084911 
5,63662617 

3. Estimar la mitja (λ) dels valors a [Cons] 

λ 5,36026339 

4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-
1) 

n 5 
CI 0,09006585 

5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 

RI 1,11 

CR 0,0811404 

6. Si CR<0,1 es considera com a vàlid. Si no, s'han de reajustar les entrades en [C] i repetir 

el procés sencer. 

 

F.3.2. Determinar els ratis per a les alternatives de disseny 
 

Alternatives de disseny: 

OPCIÓ 1: Potes telescòpiques comercials 
OPCIÓ 2: Potes extensibles model "plataforma elevadora" 
OPCIÓ 3: Pota única central + cables de tensat 

 

1. Complimentar la matriu [C] puntuant entre 1 i 9 per a les diferents alternatives i per a cada 

criteri de decisió. 

 



Pàg. 64  Annexos vol.1 

 

Matriu de valoració d'alternatives per al COST [C] 
  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
OPCIÓ 1 1,00 7,00 5,00 
OPCIÓ 2 0,14 1,00 0,33 
OPCIÓ 3 0,20 3,00 1,00 

        

SUMA 1,34 11,00 6,33 

Taula F.43 – COST [C] 

 
 
Matriu de valoració d'alternatives per a la FÀCIL MUNTATGE [C] 
  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
OPCIÓ 1 1,00 0,20 3,00 
OPCIÓ 2 5,00 1,00 5,00 
OPCIÓ 3 0,33 0,20 1,00 

        

SUMA 6,33 1,40 9,00 

Taula F.44 – FÀCIL MUNTATGE [C] 

 
Matriu de valoració d'alternatives per a la COMPACITAT [C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
OPCIÓ 1 1,00 5,00 0,33 
OPCIÓ 2 0,20 1,00 0,14 
OPCIÓ 3 3,00 7,00 1,00 

        

SUMA 4,20 13,00 1,48 

Taula F.45 – COMPACITAT [C] 

 
Matriu de valoració d'alternatives per al PES [C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
OPCIÓ 1 1,00 5,00 0,20 
OPCIÓ 2 0,20 1,00 0,11 
OPCIÓ 3 5,00 9,00 1,00 

        

SUMA 6,20 15,00 1,31 

Taula F.46 – PES [C] 
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Matriu de valoració d'alternatives per a la ESTABILITAT [C] 
  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
OPCIÓ 1 1,00 5,00 3,00 
OPCIÓ 2 0,20 1,00 0,33 
OPCIÓ 3 0,33 3,00 1,00 

        

SUMA 1,53 9,00 4,33 

Taula F.47 – ESTABILITAT [C] 

2. Realitzar la matriu normalitzada [NormC] de l'anterior 

3. Realitzar les mitges de les files per a extreure el vector de prioritats d'alternatives {Pi} 

Matriu normalitzada per al COST [Norm C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 Vector {Pi} 
OPCIÓ 1 0,74 0,64 0,79 0,72350606 
OPCIÓ 2 0,11 0,09 0,05 0,08330788 
OPCIÓ 3 0,15 0,27 0,16 0,19318606 

          

SUMA 1,00 1,00 1,00 1 

Taula F.48 – COST [NormC] 

 
Matriu normalitzada per a la FÀCIL MUNTATGE [Norm C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 Vector {Pi} 
OPCIÓ 1 0,16 0,14 0,33 0,21 
OPCIÓ 2 0,79 0,71 0,56 0,69 
OPCIÓ 3 0,05 0,14 0,11 0,10 

          

SUMA 1,00 1,00 1,00 1 
 

Taula F.49 – FÀCIL MUNTATGE [NormC] 
 

Matriu normalitzada per al COMPACITAT [Norm C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 Vector {Pi} 
OPCIÓ 1 0,24 0,38 0,23 0,28 
OPCIÓ 2 0,05 0,08 0,10 0,07 
OPCIÓ 3 0,71 0,54 0,68 0,64 

          

SUMA 1,00 1,00 1,00 1 

Taula F.50 – COMPACITAT [NormC] 
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Matriu normalitzada per al PES [Norm C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 Vector {Pi} 
OPCIÓ 1 0,16 0,33 0,15 0,22 
OPCIÓ 2 0,03 0,07 0,08 0,06 
OPCIÓ 3 0,81 0,60 0,76 0,72 

          

SUMA 1,00 1,00 1,00 1 
 

Taula F.51 – PES [NormC] 
 

Matriu normalitzada per a la ESTABILITAT [Norm C] 

  OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 Vector {Pi} 
OPCIÓ 1 0,65 0,56 0,69 0,63 
OPCIÓ 2 0,13 0,11 0,08 0,11 
OPCIÓ 3 0,22 0,33 0,23 0,26 

          

SUMA 1,00 1,00 1,00 1 

Taula F.52 – ESTABILITAT [NormC] 
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4. Comprovar la consistència del vector. 

COST       
1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 
    
Vector de pesos [Ws]   

2,27   
0,25   
0,59   

    
2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 
    
Vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W]   

3,14   
3,01   
3,04   

    
3. Estimar la mitja (λ) de los valores en [Cons] 
λ 3,07   
    
4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-1) 
n 3,00   
CI 0,03   
    
5. Calcular el rati de consistència, 
CR=CI/RI   
    
RI 1,11   

CR 0,03   

    
6. Si CR<0,1 es considera com a bo   

Taula F.53– Consistència del vector COST 
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PES       
1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 
    
Vector de pesos [Ws]   

0,67   
0,18   
2,35   

    
2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 
    
Vector de consistència [Cons]=[Ws]/[W] 

3,09   
3,02   
3,25   

    
3. Estimar la media (λ) de los valores en [Cons] 
    
λ 3,12   
    
4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-1) 
    
n 3,00   
CI 0,06   
    
5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 
    
RI 1,11   

CR 0,05   

    
6. Si CR<0,1 es considera com a bo   

Taula F.54 – Consistència del vector PES 
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FÀCIL MUNTATGE     
1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 
    
Vector de pesos [Ws]   

0,66   
2,25   
0,31   

    
2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 
    
Vector de consistència [Cons]=[Ws]/[W] 

3,10   
3,28   
3,03   

    
3. Estimar la media (λ) de los valores en [Cons] 
    
λ 3,14   
    
4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-
1) 
    
n 3,00   
CI 0,07   
    
5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 
    
RI 1,11   

CR 0,06   

    
6. Si CR<0,1 es considera com a 
bo   

Taula F.55 – Consistència del vector FÀCIL MUNTATGE 
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ESTABILITAT       
1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 
    
Vector de pesos [Ws]   

1,95   
0,32   
0,79   

    
2. Calcular el vector de consistència [Cons]=[Ws]/[W] 
    
Vector de consistència [Cons]=[Ws]/[W]   

3,07   
3,01   
3,03   

    
3. Estimar la mitja (λ) dels valors en [Cons]   
    
λ 3,04   
    
4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-1) 
    
n 3,00   
CI 0,02   
    
5. Calcular el rati de consistència, 
CR=CI/RI   
    
RI 1,11   

CR 0,02   

    
6. Si CR<0,1 es considera com a bo   

Taula F.56 – Consistència del vector ESTABILITAT 
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COMPACITAT     
1. Calcular el vector de pesos [Ws]=[C]x[W] 
    
Vector de pesos [Ws]   

0,87   
0,22   
2,01   

    
2. Calcular el vector de consistència 
[Cons]=[Ws]/[W] 
    
Vector de consistència [Cons]=[Ws]/[W] 

3,06   
3,01   
3,12   

    
3. Estimar la mitja (λ) dels valors en [Cons] 
    
λ 3,07   
    
4. Avaluar l'índex de consistència CI=( λ-n)/(n-1) 
    
n 3,00   
CI 0,03   
    
5. Calcular el rati de consistència, CR=CI/RI 
    
RI 1,11   

CR 0,03   

    
6. Si CR<0,1 es considera com a bo   

Taula F.57 – Consistència del vector COMPACITAT 
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F.3.3. Determinar la millor alternativa de disseny:  

1. Composar la Matriu de decisió Final [FRating] de 5x3. 

 

Criteri OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 
Cost 0,72 0,08 0,19 
Pes 0,22 0,06 0,72 
Fàcil muntatge 0,21 0,69 0,10 
Estabilitat 0,63 0,11 0,26 
Compacitat 0,28 0,07 0,64 

Taula F.58 – Criteris vs. opcions 

[FRating]T 

  Cost Pes 
Fàcil 
muntatge Estabilitat Compacitat 

OPCIÓ 1 0,72 0,22 0,21 0,63 0,28 
OPCIÓ 2 0,08 0,06 0,69 0,11 0,07 
OPCIÓ 3 0,19 0,72 0,10 0,26 0,64 

Taula F.59 – Matriu de decisió final [FRating] 

 

Factors de 
pes [W] 

0,05 
0,09 

0,17 
0,43 
0,25 

Taula F.60 – Vector de factors de pes [W] 

 

2. Calcular [Alternativa de disseny]=[FRating]Tx[W]. 

 

OPCIÓ 1 0,4378252 
OPCIÓ 2 0,19362056 La opció a triar seria la OPCIÓ 1 
OPCIÓ 3 0,36855424 
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G. VIA ESGOTADA I REPLANTEJAMENT 

En un principi, la idea del projecte girava al voltant de poder prendre mesures de CL en un 

punt al zenit, i després tractar-les informàticament per a generar un mapa de CL. 

Malauradament, moltes dificultats tècniques es van presentar, i la majoria quedaven fora 

dels coneixements de l’àmbit de l’enginyeria industrial. 

A continuació es mostren els punts del projecte investigats que es van haver de desestimar. 

G.1. Mesures amb SQM©, smartphone amb georeferència  i 

publicació de resultats via web 

Es tractava d’anar al punt de mesura i prendre una mesura amb l’SQM©. Quan sortia la 

mesura per pantalla, havíem de fer una fotografia als números amb l’smartphone, amb 

l’opció de georeferència activada. D’aquesta manera, s’aconseguia tenir una sèrie de 

fotografies georeferenciades (longitud, latitud i alçada sobre el nivell del mar) i amb els 

valors de CL. 

Hi ha diverses aplicacions gratuïtes via web sobre les quals es poden bolcar aquestes 

imatges, com per exemple Google Earth© o bé PICASA©. Aquestes aplicacions són 

capaces de llegir les metadades de les imatges, i situar-les exactament sobre la latitud i 

longitud reals. 

El problema arriba a l’hora de convertir el valor numèric de la CL a cada imatge en un valor 

de text. Hi ha molta varietat de programes que són capaços de fer aquesta conversió: 

FreeOCR©, SimpleOCR©, Cognitive Open OCR©, DCRaw©, Omniformat©, jOCR©, TOP 

OCR©, PDF OCR© són els més coneguts i gratuïts. Tots ells han estat provats, però cap és  

capaç de reconèixer els números de les fotografies. 

 

Fig. G.1 – Imatge del valor de CL capturada amb l’smartphone 
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Per tant, la solució passa per anar posant les dades de CL manualment, fet que no aporta 

una millora significativa del sistemes existents. 

G.2. Mesures amb càmera CCD i tractament de les dad es amb 

programa informàtic 

Un altre camí provat en paral·lel amb la solució comentada, és aprofitar els sensors CCD 

que moltes càmeres porten a l’actualitat.  

La tècnica consisteix en posar la càmera fixa en un punt, i fer fotografies del cel canviant els 

valors d’exposició de la càmera. Emprant el programari d’ús gratuït WebHDR©, es 

processen les imatges i retorna un valor de CL en mag/arsec2. 

Un dels principals problemes d’aquest mètode és que per un costat es té el software de 

reconeixement de la CL, i després es necessita un altre programa que reconegui les 

metadades de cada imatge (georeferència) per tal de poder situar les mesures a l’espai. 

Es considera que no és un sistema pràctic, ja que es trigaria molt menys apuntant els valors 

presos amb l’SQM© a mà i digitalitzant-los que fent tot el procés amb la càmera CCD. 

Conseqüentment, aquest mètode queda descartat per no aportar millores significatives i 

afegir més problemes. 

G.3. Replantejament 

Arribats a aquest punt, quan ja es veia clarament que seguir desenvolupant aquests camins 

no portaria a cap solució satisfactòria, es va decidir afrontar la presa de dades de CL en llocs 

de difícil accés des d’un altre punt de vista. 

Fent una recerca de les necessitats dels usuaris, es va detectar que no hi havia un mètode 

concret i fiable per fer mesures de CL no d’un punt al zenit, sinó de tota la cúpula celeste. 

Les solucions passaven per unir transportadors d’angles a trípodes per poder cobrir tots els 

angles, però eren solucions molt poc robustes i amb una precisió ínfima. 

Donades aquestes circumstàncies, es va creure que es podia dissenyar un sistema per a 

calcular la CL a tota la cúpula celeste en qualsevol punt, especialment en aquells de difícil 

accés per al trànsit rodat. 

Es passa doncs, d’una idea inicial pensada al voltant d’un software de mesura i extracció de 

dades, a un disseny de hardware complimentat amb un software d’extracció de dades. 
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H. EXTRACCIÓ DE LES DADES 

Segons quin model d’SQM es fa servir, existeixen dos procediments diferents. 

H.1. Sistema per al model SQM normal 

La presa de mesures haurà de ser manual, ja que no té cap sistema de sortida de dades, i 

qualsevol intent d’implantació d’un software de reconeixement de números, així com de 

processament de les imatges aportaria més complicacions que beneficis. 

H.2. Sistema per al model SQM - LU 

S’ha realitzat un estudi de la viabilitat d’extreure les mesures mitjançant la connectivitat amb 

un telèfon mòbil, que a priori sembla una bona opció, pel fet que avui en dia hi ha molta 

varietat de dispositius i pràcticament tothom hi té accés. 

A l’actualitat hi ha tres grans sistemes operatius per smartphones: iOS© (Apple®), Android© 

(Google®) i Windows Mobile© (Microsoft®). 

Per extreure les dades, el fabricant de l’SQM, Unihedron®, recomana emprar un software 

gratuït anomenat SQM Reader©, del fabricant Knightware®. Aquest software extreu i 

presenta de manera senzilla els valors de contaminació lumínica i els guarda en un arxiu 

tipus .txt. Com l’eina ja existeix, es considera una opció coherent aprofitar-lo, de manera que 

els esforços se centren en aconseguir fer funcionar l’SQM Reader© en un dispositiu amb 

sistema operatiu per a mòbils. 

H.2.1. Mòbils amb sistemes operatius Android 

El software SQM Reader© funciona en sistemes operatius amb Windows 7, Windows Vista, 

Windows XP o Windows 2000. Els llenguatges de programació Windows i Android són 

completament diferents, fet que dificulta el procés. Es poden convertir els arxius .exe (que és 

l’extensió del programa SQM Reader©) en llegibles per sistemes Android, però requereix 

una feina de programació que queda fora de l’abast del projecte 

Per tant, s’opta per descartar els mòbils amb sistema operatiu Android. 
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El procediment per a fer llegibles els programes en llenguatge de programació Windows en 

dispositius Android es pot trobar a la direcció web: 

“http://www.downloadatoz.com/file-extensions/tutorial,12071,run-convert-exe-file-to-android-

2-3-plarform-can-read.html” 

H.2.2. Mòbils amb sistemes operatius iOS 

Aquest cas és semblant al que passa amb els dispositius amb sistema operatiu Android: els 

llenguatges de programació són completament diferents. 

Per tant, es descarten els mòbils amb sistemes operatius iOS per a extreure les dades. 

H.2.3. Mòbils amb sistemes operatius Windows 

La següent opció considerada és extreure les dades amb un mòbil amb sistema operatiu 

Windows, que s’anomena Windows Mobile. 

Com en teoria el sistema operatiu funciona amb el mateix llenguatge de programació, es va 

provar en principi amb un emulador del sistema Windows Mobile 6.1, que funciona 

exactament igual que en un dispositiu mòbil. Per a fer la prova, es va emprar el sistema 

operatiu Windows XP, en la versió de 32 bits. La prova consisteix en tractar d’executar l’ 

SQM Reader© en un emulador de Windows Mobile 6.1. 

L’emulador es pot descarregar de manera gratuïta al web de Microsoft. Direcció web: 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=16182#filelist 

  

Fig. H.1 – Pantalla inicial de l’interfase de l’emulador Windows Mobile 6.1 



Disseny d’un sistema de mesura de contaminació lumínica per a zones de difícil accés Pàg. 77 

 

 

Es va configurar el dispositiu emulat, fent que reconegués el disc dur de l’ordinador com a 

targeta de memòria, per a així poder-hi instal·lar l’SQM Reader.  

 

Fig. H.2 – Reconeixement del disc dur com a targeta SD 

En intentar executar el programa, el resultat va ser negatiu, ja que les aplicacions per a 

Windows Mobile estan programades diferent que per Windows XP. 

 

Fig. H.3 – Impossible executar l’arxiu en Windows Mobile 6.1 

De manera que queda demostrat que l’extracció de les dades amb un dispositiu que funcioni 

amb sistema operatiu Android, iOS o Windows Mobile no es pot fer servir amb l’ SQM 

Reader©.  
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H.2.4. Solució final per a l’extracció de dades 

Si no es pot extreure la informació amb un mòbil, doncs haurà der ser amb un ordinador 

amb sistema operatiu Windows. El problema és que en el disseny 3D, la safata porta mòbils 

està pensada per a dispositius del volum d’un smartphone, o sigui que s’ha de justificar si hi 

ha o no ordinadors d’aquest volum. 

Com no hi ha molta varietat d’ordinadors de volum tan reduït, es va optar per a fer servir un 

Netbook, que funciona amb sistema operatiu Windows XP i és de pes i dimensions similars 

a les d’un smartphone. 

En concret, el model de Netbook proposat és el CNI501, del fabricant China Netbooks® 

(web http://www.chinanetbooks.com/5-inch-netbook-cni501.html). 

 

Fig. H.4 – Netbook model CNI501 de China Netbooks® 

Les mides del CNI501 són 160mm de llarg per 95mm d’ample per 22mm d’alçada, mentre 

que les dimensions de la safata porta mòbils són 170mm de llarg per 100mm d’ample per 

30mm d’alçada. Per tant, el Netbook cabrà dins de la safata porta mòbils dissenyada. 

En resum, quan es vulgui fer servir el model SQM – LU, les dades s’hauran d’extreure amb 

un Netbook de volum reduït amb sistema operatiu Windows XP (o bé Windows 7).  
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I.

No es poden prendre

distància, donat que els cons de càlcul dels aparells hi poden interferir.

Segons el model, l’apertura del con és major o menor.

 

I.1.

El con de mesures són uns 40º apr

Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 

del fabricant.

 

 

 

 

 

 

Segons la funció 

Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de 

circumferència de radi 3,6 metres.
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Segons la funció 

Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de 

circumferència de radi 3,6 metres.
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DISTÀNCIA MÍNIMA PER MESURAR

No es poden prendre mesures amb cap model d’SQM

distància, donat que els cons de càlcul dels aparells hi poden interferir.

Segons el model, l’apertura del con és major o menor.

Distància mínima amb l’SQM

El con de mesures són uns 40º apr

Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 

del fabricant. 

Segons la funció trigonomètrica de la tangent, tenim que:

Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de 

circumferència de radi 3,6 metres.
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Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de 

circumferència de radi 3,6 metres. 
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DISTÀNCIA MÍNIMA PER MESURAR

mesures amb cap model d’SQM

distància, donat que els cons de càlcul dels aparells hi poden interferir.

Segons el model, l’apertura del con és major o menor.

Distància mínima amb l’SQM

El con de mesures són uns 40º aproximadament.

Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 

Fig. I.1 – Dmin amb l’SQM

trigonomètrica de la tangent, tenim que:

  

Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de 

 

40º
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DISTÀNCIA MÍNIMA PER MESURAR

mesures amb cap model d’SQM sempre que hi hagi obstacles a certa 

distància, donat que els cons de càlcul dels aparells hi poden interferir.

Segons el model, l’apertura del con és major o menor. 

Distància mínima amb l’SQM  

oximadament. 

Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 

 

 

Dmin amb l’SQM

trigonomètrica de la tangent, tenim que: 

  

Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de 

40º 

Dmin

20º 
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DISTÀNCIA MÍNIMA PER MESURAR  

sempre que hi hagi obstacles a certa 

distància, donat que els cons de càlcul dels aparells hi poden interferir.

Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 

Dmin amb l’SQM 

 

  

Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de 

Dmin 

 

sempre que hi hagi obstacles a certa 

distància, donat que els cons de càlcul dels aparells hi poden interferir. 

Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 

  

Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de 
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sempre que hi hagi obstacles a certa 

Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 

(Eq.I.1) 

Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de ser una 
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sempre que hi hagi obstacles a certa 

Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 

 

ser una 
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I.2.

El con de mesures són uns 20º aproximadament.

Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 

del fabricant.

 

 

 

 

 

 

 

Segons la funció trigonomètrica de la tangent, tenim que:

Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de ser una 

circumferència de radi 2 metres.
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I.2. Distància mínima amb l’SQM 

El con de mesures són uns 20º aproximadament.

Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 

del fabricant.

 

 

 

 

 

 

 

Segons la funció trigonomètrica de la tangent, tenim que:
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circumferència de radi 2 metres.
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Fig. 

Segons la funció trigonomètrica de la tangent, tenim que:
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Distància mínima amb l’SQM 

El con de mesures són uns 20º aproximadament.

Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 

Fig. I.2 – Dmin amb l’SQM 

Segons la funció trigonomètrica de la tangent, tenim que:

  

Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de ser una 
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Distància mínima amb l’SQM – LU 

El con de mesures són uns 20º aproximadament. 

Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 
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Segons la funció trigonomètrica de la tangent, tenim que: 

  

Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de ser una 

20º 

Dmin 

10º 

 

Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 
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Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de ser una 

 

Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 

  

Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de ser una 
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Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 

(Eq.I.2) 

Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de ser una 
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Es considera que l’alçada del triangle són 10 m, tenint en compte les experiències provades 

 

Per tant, considerarem que la distància mínima per a prendre mesures haurà de ser una 
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J. LOGOTIP 

El reconeixement d’una marca normalment s’associa a un logotip, un eslògan música, o 

qualsevol altre eina comercial. En aquest cas, s’ha emprat un logotip per a que els usuaris 

reconeguin el producte. 

 

J.1. Naixement del logotip 

La idea inicial va ser que el logotip havia de contenir totes les inicials del producte, SDNC. 

Per tant, es va començar a dibuixar a mà alçada al voltant d’aquesta idea. 

 

Fig. J.1 – Passos per arribar al logotip 

 



Pàg. 82  Annexos vol.1 

 

 

Fig. J.2 – Disseny final del logotip 

J.2. Grafisme final 

Un cop definida la forma, es va determinar que els millors colors per veure el logotip en 

condicions de poca il·luminació eren el vermell i el groc, ja que a més no es poden confondre 

amb facilitat a baixa intensitat lumínica, com passa amb el verd i el blau. 

Atenent a aquestes raons relacionades amb la física de l’ull humà, tot el grafisme del 

producte gira entorn d’aquests dos colors, el groc i el vermell. 

 

Fig. J.3 – Grafisme final del logotip 

 

Aquest logotip dissenyat en 2D s’ha aplicat com a etiqueta damunt del producte.  
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K. CÚPULA 

Un dels objectius importants de l’SDNC és que sigui capaç de cobrir tota la cúpula celeste. 

Si bé és cert que degut a les característiques de l’SQM (els cons de control a 40º o 20º 

segons el model) no és possible cobrir el 100% de la semiesfera, amb l’SDNC es fa una 

aproximació molt raonable. 

El procediment seguit ha estat una recreació 3D dels cons de l’SQM, cada un segons les 

posicions marcades a l’SDNC segons el model d’SQM. 

 

K.1. Cúpula coberta per l’SDNC amb l’SQM normal 

Es considera que el con de l’SQM normal és de 40º, ja que segons les especificacions del 

fabricant es pot considerar com a màxim de 42º sense perdre qualitat en la mesura. Per 

raons geomètriques es consideren els 40º. 

 

Fig. K.1 – Con de l’SQM normal en tots els punts a mesurar per cobrir la cúpula celeste 
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Es mesura l’àrea d’una semicircumferència, i després es resten els cons a aquesta 

superfície, per a obtenir les zones que queden sense cobrir per l’SDNC. 

 

Fig. K.2 – Cúpula celeste 

La superfície de la cúpula celeste inicial considerada és de 6,283 m2. 

 

Fig. K.3 – Cúpula celeste després de restar-li els cons de l’SQM normal 

La superfície resultant de restar els cons a la cúpula celeste és de 0,085 m2. 

Per tant, l’SDNC cobreix el 98,65% de la superfície de la cúpula celeste amb l’SQM normal. 
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K.2. Cúpula coberta per l’SDNC amb l’SQM – LE 

Es considera el con de 20º, ja que segons les especificacions del fabricant es pot arribar a 

considerar fins a 21º sense perdre qualitat a les mesures. El fet de considerar 20º és per 

raons purament geomètriques. 

 

Fig. K.4 – Con de l’SQM-LE en tots els punts a mesurar per cobrir la cúpula celeste 

Es mesura l’àrea d’una semicircumferència, i després es resten els cons a aquesta 

superfície, per a obtenir les zones que queden sense cobrir per l’SDNC. 

 

Fig. K.5 – Cúpula celeste després de restar-li els cons de l’SQM-LE 

La superfície resultant de restar els cons a la cúpula celeste és de 0,015 m2. 

Per tant, l’SDNC cobreix el 99,76% de la superfície de la cúpula celeste amb l’SQM-LE. 
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L. CÀLCUL DE LA DURACIÓ DE LES BATERIES DE 

L’SQM 

El model de bateria considerat és del fabricant VARTA, ref.HR6F22. És una bateria de 9 V, 

amb una capacitat de 200 mAh. S’ha considerat aquest model en concret perquè el rang de 

capacitats existents al mercat està entre els 120 mAh i els 350 mAh. 

El càlcul de la duració de les bateries a l’SQM es fa tenint en compte el consum del 

conversor de llum a freqüència model TSL237 (fabricant TAOS) intern de l’SQM, que en el 

pitjor dels casos és de 3 mA. 

Sabent les dues dades, i sabent que la duració de les bateries és el quocient entre la 

capacitat i el consum: 

������

���
� 66,6	�       (Eq. L.1) 
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M. ANNEXOS DE PRESSUPOST 

M.1. Despeses de fabricació i elements comercials 

A continuació es mostren les despeses en els elements comercials i també en els elements 

que s’han de fabricar a mida pel projecte: 

 
Num 
Item Nom de l'item Quantitat  Preu 

unitari ( €) 
Preu 

total ( €) 
1 NADELLA_FSR22M-075-180 1 3 3 
2 Mobile block 1 15 15 
3 Roller 1 3 3 
4 Placa de molla 1 0,2 0,2 

5 
NORELEM_Locking Bolts without collar 
_03094-01105 2 2 4 

6 Placa 2 taladros 1 0,3 0,3 

7 Molla SCHWEIZER_RDF-1330 2 
0,44 € / 80 

unitats 1,1 
8 Junta PINET (ma dreta) 1 1 1 
9 Caixa 1 4* 4 

10 Junta PINET 2 1 0,75 0,75 
11 Tapa caixa 1 2* 2 
12 Junta PINET (ma esquerra) 1 1 1 
13 Pinça DE-STA-CO_305-u 1 15 15 
14 Disc Superior 1 5 5 

15 Rodament INA-
FAG_16006_1gu734o1vyjuhzzk01cqdvqyq 1 

6,82 
6,82 

16 Disc inferior 1 4 4 

17 Béné Inox_CIRCLIP_30 1 
499 € / 100 

unitats 0,499 

18 Béné Inox_CIRCLIP_52 1 
1062 € / 

100 unitats 1,062 

19 
Coixinet 
plàstic_IGUS_GmbH_KSTM10_igubal 
KSTM10_KSTM10KSTM10 1 

5 
5 

20 Placa unio coixinet_disc superior 1 0,2 0,2 
21 Placa unio pin_disc superior 1 0,2 0,2 

22 ISO 4014 BOLT M4x25 STEEL GRADE A 
HEXAGON HEAD 2 0,2 0,4 

23 
ISO 4032 NUT M4 STEEL GRADE A 
HEXAGON 3 0,15 0,45 

24 
ISO 7089 WASHER 4x9 STEEL GRADE A 
PLAIN NORMAL SERIES 4 0,2 0,8 
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Num 
Item Nom de l'item Quantitat  Preu 

unitari ( €) 
Preu 

total ( €) 

25 ISO 4014 BOLT M3x20 STEEL GRADE A 
HEXAGON HEAD 2 

0,31 
0,62 

26 ISO 4032 NUT M3 STEEL GRADE A 
HEXAGON.2 8 

0,2 
1,6 

27 ISO 4014 BOLT M5x25 STEEL GRADE A 
HEXAGON HEAD 4 

0,15 
0,6 

28 ISO 4032 NUT M5 STEEL GRADE A 
HEXAGON 5 

0,1 
0,5 

29 ISO 1207 SCREW M3x10 STEEL GRADE 
A SLOTTED CHEESE HEAD 4 0,23 0,92 

30 ISO 7089 WASHER 3x7 STEEL GRADE A 
PLAIN NORMAL SERIES 8 0,2 1,6 

31 ISO 4032 NUT M3 STEEL GRADE A 
HEXAGON.1 1 0,1 0,1 

32 ISO 1207 SCREW M3x12 STEEL GRADE 
A SLOTTED CHEESE HEAD 9 0,26 2,34 

33 ISO 4032 NUT M3 STEEL GRADE A 
HEXAGON.3 1 0,1 0,1 

34 
ISO 1207 SCREW M5x16 STEEL GRADE 
A SLOTTED CHEESE HEAD 5 0,15 0,75 

35 
ISO 4016 BOLT M5x50 STEEL GRADE C 
HEXAGON HEAD 1 0,22 0,22 

36 
ISO 7093-1 WASHER 5x15 STEEL 
GRADE A PLAIN LARGE SERIES 2 0,09 0,18 

37 
ISO 7089 WASHER 5x10 STEEL GRADE 
A PLAIN NORMAL SERIES 1 0,09 0,09 

38 
ISO 1207 SCREW M2x6 STEEL GRADE 
A SLOTTED CHEESE HEAD 4 0,16 0,64 

39 
ISO 4032 NUT M2 STEEL GRADE A 
HEXAGON 2 0,1 0,2 

40 
ISO 7089 WASHER 10x20 STEEL 
GRADE A PLAIN NORMAL SERIES 1 0,09 0,09 

41 
ISO 8675 NUT M10x1 STEEL GRADE C 
HEXAGON THIN METRIC FINE 1 0,51 0,51 

42 
ISO 7089 WASHER 2x5 STEEL GRADE A 
PLAIN NORMAL SERIES 2 0,09 0,18 

43 
ISO 4014 BOLT M10x55 STEEL GRADE 
A HEXAGON HEAD 1 0,66 0,66 

44 
ISO 4014 BOLT M4x35 STEEL GRADE A 
HEXAGON HEAD 1 0,15 0,15 

45 Placa inferior 1 1 1 
46 Ganxo_DIRAK_22-1703 1 0,5 0,5 
47 Carcassa 1 7* 7 
48 Maneta de ganxo 1 0,1 0,1 
49 Tapa nut M3 4 0,05 0,2 
50 Tapa nut M5 1 0,05 0,05 
51 Tapa nut M5_2 5 0,05 0,25 
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Num 
Item Nom de l'item Quantitat  Preu 

unitari ( €) 
Preu 

total ( €) 
52 Tapa nut M10 1 0,05 0,05 
53 Tapa de pinça 2 0,3* 0,6 
54 Tapa de placa dos taladros 1 0,5* 0,5 
55 Tapa nut M10_per femella 1 0,1 0,1 

56 
Bruixola_GUANGZHOU ETERNAL 
TRADING LTD._EM1835 1 0,6 0,6 

57 
Nivell_HUIDE LEVEL INSTRUMENT 
CO._MC10-281613(Luminous) 1 0,6 0,6 

58 Placa de subjeccio 1 0,5 0,5 
59 Disc cobertura 1 3 3 
60 Safata porta mobils 1 6 6 
61 NORELEM_077774 1 3 3 
62 Tapa de bolt M4 1 0,05 0,05 
63 Tapa de Nut M4 1 0,05 0,05 
64 Enganxines 1 3* 3 

Preu total de fabricació i dels elements comercials  113,98 € 

Taula M.1 – Despeses de fabricació i elements comercials 

*Tots aquests elements de fabricació pròpia han estat amidats sobre preus de referència 

trobats a fòrums web, ja que cap fabricant ha volgut facilitar informació del cost de fabricació 

o bé de la matèria prima. També s’ha considerat que aquestes estimacions són per a una 

primera tirada de fabricació de 100 unitats, per aterrar al mercat amb bona acceptació. 

Aquest cost de 113,98 € (d’ara en endavant considerat 115 €) seria considerant molts 

elements ja com a definitius, sense considerar el preu molt més elevat del prototipatge. 

Per considerar un valor realista del prototipatge, es considera que el preu total de fabricació i 

dels elements comercials és 2 vegades més. Aquest fet l’explica a causa dels descomptes 

per grans volums de compres. Com es compraran molts més elements comercials, es 

considera que el descompte en elements comercials serà del 50% (d’aquí les 2 vegades 

més en la fase de prototipatge).  

Per tant, les despeses de fabricació (prototips) i dels elements comercials són de 230€. 

M.2. Despeses de muntatge 

Quan totes les peces hagin estat fabricades, es procedirà al muntatge del producte a les 

instal·lacions de l’empresa B. 
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Degut a les reduïdes mides del prototip, es considera que el muntatge el realitzen dos 

operaris. Un munta la caixa de l’SQM i tota l’estructura del Mobile block, mentre que l’altre 

munta la resta.  

 

 
Muntatge del prototip Preu / hora ( €) Hores TOTAL 
Mecànic 1 25 1 25 € 
Mecànic 2 25 1 25 € 
Preu total del muntatge del prototip 50 € 

Taula M.2 – Despeses de muntatge 

 

Un cop muntat el prototip, s’haurà de provar per a comprovar que tots els sistemes 

funcionen correctament, i que el producte es pot plegar i desmuntar correctament i tal i com 

el client requereix. 

Per a tals fins es dedicarà un mecànic durant un dia per a realitzar proves de funcionament y 

modificacions de muntatge al prototip, amb el recolzament d’una persona del departament 

d’enginyeria.  

 
 
Proves del prototip Preu / hora ( €) Hores TOTAL 
Mecànic 25 8 200 € 
Enginyer 35 5 175 € 
Preu total de les proves de funcionament del protot ip 375 € 

Taula M.3 – Despeses de proves de funcionament 

 

Sumant els dos conceptes, les despeses de muntatge sumen 425 €. 

 


