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B. MECANISME 

En aquest annex es presenten diferents alternatives que apareixen a l’hora de dissenyar el 
mecanisme, a partir de solucions adoptades a altres instal.lacions. Un cop el disseny 
conceptual del mecanisme és decidit, es presenten les alternatives diverses que apareixen a 
l’hora d’escollir els elements.  
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B.1. Alternatives en el disseny conceptual 
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Fig.  B.1. Ondulador a SLS. S’observa a la part superior la doble transmissió  
un motor pas a pas que controla tota la cadena cinemàtica, es el més corrent  en 
diferents instal·lacions d’arreu del mon. Tot i així, depenent de la filosofia de 
 necessitats, hi ha llocs on es creu interessant desenvolupar un sistema de 
 consisteix en donar un altre grau de llibertat en el mecanisme, per poder variar 

relativa dels subconjunts mòbils en projecció frontal respecte el pla d’obertura, 
ines finalitats físiques. Per això, els és necessari que els carros siguin ajustables 

ga externa, i desenvolupar el mecanisme partit en dos parts com tenen a la Swiss 
 (Suïssa) on cada branca de la cadena cinemàtica es accionada amb un 
un desfassador com es pot veure a la Figura B.1 A altres instal·lacions, com es el 
nd (Anglaterra) son més partidaris de partir directament el mecanisme en dos 
ervomotors, tenint present sempre de deixar el carro mòbil respecte la biga 
nió general, aquest sistema  complica el sistema de control i encareix el cost del 
obertura, i pocs son els llocs on es veu un mecanisme d’aquest tipus. 



Pág. 6  Annexes 

 

      

B.2.

B.2.1

Hi ha
sols p

Rosca

Es de
no se
que l
defor

Rosca

Per u
tipus 
que f
un fu
dues 
Fig.  B.2. Ondulador a Diamond. S’observa a la part superior el servomotor per duplicat.  
 Alternatives en l’elecció dels elements mecànics 

. Femelles dels fusells 

 varis tipus de roscat que poden efectuar la transformació d’un gir a una translació. Però 
ocs d’ells son vàlids per una aplicació on la precisió n’és la protagonista. 

t trapezoïdal 

scarta aquesta opció des del principi, doncs es sospita que una rosca on intervé la fricció 
rà capaç de reproduir en desplaçament una rotació molt petita del fusell. Això es degut a 
a unió entre filets és travada per la força que actua sobre la femella, i provocaria una 
mació a la superfície dels filets. L’eficàcia d’aquestes és sobre el 40%. 

t amb elements de rodadura 

n funcionament on la precisió i l’alta resolució estan a l’ordre del dia, s’ha d’elegir en un 
de roscat d’aquests, doncs els coeficients de rodadura acostumen a ser valors molt petits 
aciliten el moviment i les femelles presenten eficàcies més elevades sobre el 80% entre 
sell de boles o bé un de corrons. El catàleg SKF LINEAR MOTION presenta aquestes  
possibles solucions respecte a aquest tipus de fusell. 
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Fusells de boles: En aquest cas, la càrrega es transmet des de la femella a l’eix del fusell a 
través de cada bola. Són bastant usades en altres casos de moviment lineal i precís en ID’s, i 
poden complir satisfactòriament les especificacions demanades. 

Fusells  de corrons: En aquest cas, la càrrega es transmet des de la femella a l’eix del fusell a 
traves de les superfícies cilíndriques dels corrons. No tant usades i  més cares, pero per altra 
banda tenen certs avantatges a més que interessen per al nostre disseny, com un alt coeficient 
de càrrega, màxima fiabilitat, precisió i desplaçaments curts amb alta repetitibilitat.   

S’elegeixen fusells amb femelles de corrons per aquest mecanisme, degut als avantatges 
exposats anteriorment. 

Apart, els fusells de corrons poden ser de dos tipus diferents: 

• Fusells de corrons planetaris :Els corrons roscats són la base dels fusells de corrons 
planetaris. Permeten aguantar  altes carregues axials durant hores seguides amb les 
condicions més adverses, amb la qual cosa són idonis per la majoria d’aplicacions. La 
rigidesa de la femella pot suportar carregues de xoc (no es el cas que s’ocupa) i el 
mecanisme sincronitzat assegura un funcionament correcte. Adquireixen velocitats 
lineals molt altes.  

• Fusells de corrons de recirculació: La precisió en el posicionament ajustada 
s’aconsegueix utilitzant fusells de recirculació de corrons. Minimitzen el seu parell a 
l’entrada e incrementa la resolució. Són utilitzats en aplicacions d’avançada tecnologia 
on el rendiment òptim és vital. 

Tot i semblar el contrari, s’elegeixen corrons planetaris, doncs són capaços d’aguantar 
carrega axial durant moltes hores  seguides en la mateixa posició i en el cas en el que 
s’exposen és així, apart de poder proporcionar femelles en ambdós sentits del gir. 

 No presenten pèrdua de precàrrega quan canvien el sentit de rotació. La precàrrega serà un 
dels factors que es considera també a l’elecció d’aquest element. Es necessita que les femelles 
estiguin precarregades per una aplicació de precisió. S’ha escollit la que tingui precàrrega 
màxima, del PRK 48x5, les dimensions de la qual es veuen a la Figura B.3 
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Fig.  B.3. PRK 48x5. Extracte del catàleg SKF LINEAR MOTION  
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B.2.2. Reductor vis sens fi 

Un reductor, es una transmissió mecànica que transmet la potència del motor al receptor de 
forma aprofitable per aquest. Normalment, redueix la velocitat de gir del receptor i augmenta 
el parell que actua sobre el receptor. La potència que s’aplica a l’entrada, d’aquest es 
transforma en la potència de sortida més la potència que es perd, que dependrà del rendiment 
de la transmissió. La reducció i el canvi de sentit en la velocitat de gir, es dona per un sistema 
d’engranatges que en caracteritzen les prestacions. Un reductor vis sens fi, es un sistema 
reductor d’eixos que es creuen on la irreversibilitat n’es la característica principal  

Un vis sens fi ofereix al mecanisme un funcionament suau i silenciós, sempre que es treballi 
amb potències i velocitats moderades com és en el cas que es té. El vis sens fi, pot 
proporcionar relacions de transmissió altes (7-100) en una etapa, amb un rendiment que 
decrementa a mesura que incrementa la relació de transmissió. amb funcionament irreversible, 
el rendiment es a voltes el 50%.  Es necessita un reductor vis sens fi per aquesta etapa del 
mecanisme, la raó principal n’es la irreversibilitat, tot i que sigui una transmissio amb 
rendiments baixos. 

El reductor que s’escolleixi ha està especialment dissenyat per instal.lar-se en mecanismes on 
es necessiti un  posicionament precís. Actualment, en els dissenys d’aquests tipus de reductors, 
ATLANTA ofereix una eliminació de joc important (≤0.6mrad) degut a diversos estudis i 
investigacions que s’han fet per a l’optimització del perfil de les dents, i l’alt recobriment entre 
aquestes. (es defineix recobriment com la longitud total de dents engranades entre elles) 
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Fig.  B.4. Reductor Escollit: ATLANTA 59 04 52  
 

Fig.  B.5. Acoblament per el reductorATLANTA  
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B.2.3. motor  

El següents tipus de motor podrien complir amb el funcionament demanat: 

Motors de corrent contínua 

En aquest motor els debanats inductor e induït són alimentats amb corrent contínua. El control 
de la velocitat s’efectua fàcilment  La flexibilitat que es pot obtenir dels motors de corrent 
contínua amb els diferents tipus d’excitació faria que aquestos motors fossin més aconsellables 
per treballar amb parells elevats i altes variacions de velocitat.  

Presenten les següents desavantatges: La presència del col·lector i escombretes exigeix un 
manteniment elevat. L’aparició de guspires en les commutacions del col·lector suposa un 
impediment si el motor s’ha d’utilitzar en ambients perillosos. S’ha de controlar el corrent 
d’engegada, inclus en màquines petites. 

Aquesta és una opció típica per motoritzar  servosistemes. Permet operar a velocitat constant 
(voltatge constant) o parell constant (corrent constant).  

Motor síncron 

Es caracteritzen perquè el gir va sincronitzat amb la freqüència de l’alimentació. El camp 
magnètic es pot crear externament (bateries, fonts de corrent continua...)o bé internament amb 
imants permanents quan la potència desitjada és petita. Aquesta opció evita contactes mòbils i 
escombretes, que millora el seu manteniment i els hi dona alta fiabilitat. La velocitat de gir és 
independent de la càrrega, només depèn de la freqüència d’alimentació 

Motor pas a pas.  

Són motors síncrons que a partir d’una senyal d’entrada amb forma d’impulsos giren un angle 
que és igual a un número de vegades un angle incremental o pas. Són especialment adequats 
pel control en anell obert sense realimentació i amb molt bona precisió. Treballen amb grans 
fluctuacions instantànies de velocitat i són capaços realitzar seqüències de moviment 
complexes amb molt poc temps. La seva connexió amb sistemes digitals és senzilla, això 
justifica el seu us amb perifèrics d’ordinador, robòtica, maquinaria tèxtil... Poden ser: 

• d’imant permanent: Presenten un parell elevat, baixes freqüències de treball e inèrcia 
elevada. 
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• de reluctància variable: La reluctància és la resistència al circuit magnètic. Si aquesta 
és variable, poden girar a velocitat alta i donen un pas més petit. 

• híbrid: Són un intermitg entre els dos tipus anteriors. 

L’avantatge principal de l’ús d’un motor pas a pas és la capacitat de control. Una sèrie de 
polsos faran que el motor giri en un o altre sentit. En aquest cas, el control de la posició és 
molt més que important, i amb un motor pas a pas es garanteix poder saber en tot moment 
l’increment d’angle que gira l’eix segons els polsos que s’hi donen, i com a conseqüència el 
control sobre tota la cadena cinemàtica. Per aquest motiu es pensa amb l’elecció d’un motor 
pas a pas per motoritzar el mecanisme d’obertura. L’alta capacitat de control sobre la posició i 
velocitat són les raons principals d’aquesta elecció.  

El motor pas a pas de PHYTRON ZSH 107/2 amb fre incorporat té l’aspecte que es pot veure a 
la Figura B.6 i escalat al plànol PFC-B00 

 

B.3. Elements de le

B.3.1. Mesura de desp

Aquesta mesura la realitz
ubicats a damunt del redu
Els tipus d’encoder es dif
ser absoluts o bé incremen
Fig.  B.6. Motor PHYTRON ZSH 107/2 amb fre  
ctura per al sistema de control 

laçaments angulars 

a un dispositiu conegut popularment amb el nom d’encoder i van 
ctor vis sens fi (veure plànol PFC-B00) solidaris a l’eix del fusell. 
erencien bàsicament en la filosofia de funcionament. Aquests poden 
tals.  
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Encoder incremental 

• La  seva forma més senzilla consisteix en  un disc transparent amb unes marques 
radials i equidistants entre elles, un sistema de il·luminació i un element foto-receptor. 
Es veu un esquema a la Figura B.7 

• L’eix del qual és mesura la posició va acoblat mecànicament al disc transparent. A 
mesura que l’eix gira l’encoder anirà generant polsos. El seu comptat permetrà 
conèixer la posició de l’eix. 

• El sentit de gir és determina  a partir d’un conjunt de marques desfasades 90º de les 
anteriors. 

• Per la inicialització i càlcul de voltes complertes és disposa d’un altra marca 
addicional. 

• La seva resolució dependrà del número de marques que es poden situar físicament al 
disc. Amb una electrònica adequada ed podran arribar a  105 marques polsos per volta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  B.7. Esquema de l’encoder incremental  
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Encoder Absolut 

• En aquest cas el funcionament bàsic és semblant al dels encoders incrementals. Es pot 
contemplar a la Figura B.8 No és necessari el sistema de comptat i l’electrònica 
addicional és més senzilla. 

• El disc transparent va dividit en un nombre determinat de sectors, potència de 2, i cada 
sector es codifica segons un nombre binari cíclic (normalment un codi Gray). 

• Per a determinar el sentit del gir  no és necessària electrònica addicional ja que cada 
posició ve codificada de forma absoluta.  

• La resolució es fixà i vindrà determinada per nombre d’anells al disc. Habitualment les 
resolucions van de 28=256 o 219=524288 posicions diferents. El numero de posicions 
per tomb és 2n i n és el nombre de pistes i la resolució 360/2n 

• Alguns encoders absoluts disposen d’un sistema mecànic, de forma que al girar un 
tomb complet la codificació avançarà una posició. Son els encoders multivolta. 

 

 

 

Fig.  B.8. Esquema de l’encoder absolut 
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A la figura B.9 es mostra una foto dels discs diferents que caracteritzen els dos tipusd’encoder 

 

 

B.3.2. Mesura 
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Fig.  B.9. Encoder incremental (dreta) i absolut (esquerra) 
de desplaçaments lineals 

l durant l’engegada i posada a punt és necessari executar un procediment per 
ar la posició  inicial de l’encoder. 

ers poden presentar problemes mecànics ja que la seva fabricació és molt 
ambé són molt sensibles  als cops i a les vibracions 

posats anteriorment que fan pensar en la necessitat d’un sistema de mesura 
plementari a l’angular. S’utilitzarà un transductor lineal LVDT.  
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Transformadors diferencials de variació lineal (LVDT) 

• El principi de funcionament es basa en un transformador amb dos primaris i dos 
secundaris acoblats magnèticament per mitjà d’un nucli mòbil. El nucli és solidari amb 
el desplaçament que es vol mesurar.  

• En posició de repòs el nucli es simètric respecte als dos secundaris i al desplaçar-se 
queda descentrat. 

• Els dos secundaris es connecten en oposició, de manera que en la posició zero, una 
vegada connectat el primari a una font de corrent altern , el diferencial de la tensió 
total dels  secundaris és zero. Si el nucli es desplaça les tensions dels secundaris 
deixaran de ser iguals i la tensió resultant variarà en mòdul i signe segons el 
desplaçament i sentit del moviment.  

• No hi ha desgast mecànic ja que no hi ha friccions. 

• La resolució, teòricament infinita, només quedaria limitada pel sistema extern de 
lectura. 

• Son robustos i insensibles a moviments axials. 

• Donen una bona repetitivitat. 

• Presenten una alta linealitat en la seva resposta. 

Alternatives 

Si es vol millorar aquest sistema de mesura longitudinal, es pot obtenir nivells de obtenir  els 
nivells de precisió i linealitat molt més elevats es pot disposar de sensors Eddy-Current o bé 
regles òptiques. Aquests últims, presenten molt menys soroll i cost molt més elevat doncs el 
LVDT es analògic. S’utilitzarien en cas de que la lectura en el control es vulgues fer 
linealment. Tal com esta dissenyat el sistema de control el LVDT compleix amb les 
necessitats, doncs aquest es calibrarà per posicions concretes. 
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Final de cursa 

El sistema lleva-palpador és molt utilitzat en aquest tipus d’aplicacions. Com es pot veure a la 
Figura B.10,  L’ondulador del sincrotró Daesbury no presenta tanta redundància com l’IVU 
dissenyat  

 

Fig.  C.10. Final de cursa a l’ondulador de Daesbury 
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