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Resum 
 

L’objectiu del present projecte final de carrera és fer el disseny estructural i mecànic 

d’un fotogoniòmetre. Es pretén fer un disseny robust, fiable, econòmic, funcional, 

pràctic i de fàcil manteniment conjugant la faceta mecànica i l’estructural deixant de 

banda els elements elèctrics perifèrics necessaris per al correcte funcionament de tot 

l’equip de laboratori. Es tracta, doncs, de fer un disseny la finalitat última del qual és 

aconseguir els plànols que permetin la fabricació i el muntatge del fotogoniòmetre. 

 

Per complir els objectius del projecte s’utilitzen eines CAD en tres i dues dimensions per 

al disseny i representació de plànols, càlculs analítics d’elasticitat i resistència de 

materials, càlculs de mecanismes i de toleràncies de fabricació i eines CAE d’estudi per 

elements finits de les parts geomètricament més complexes. La metodologia emprada es 

basa en fer un primer esbós general de com ha de ser l’aparell per poder entrar 

detalladament en el disseny de cada element estructural i mecànic. En el procés de 

disseny es pot veure com totes les parts de la màquina es condicionen entre sí fins arribar 

a conformar la solució final, procurant utilitzar sempre elements estàndard i peces 

existents en el mercat. 

 

De tot el procés de disseny s’obté un fotogoniòmetre que compleix totes les 

especificacions del projecte anteriorment esmentades. Gràcies al treball en tres 

dimensions s’ha pogut fer especial atenció a la interacció entre les diferents parts de la 

màquina per tal d’evitar possibles interferències ja sigui en el moment de posar l’aparell 

en marxa o a l’hora de muntar-lo. D’aquesta manera s’aconsegueix crear un model per 

ordinador on es puguin anar detectant i corregint els possibles entrebancs que van 

sorgint en el transcurs del procés de disseny. A més, s’han realitzat els càlculs 

estructurals de totes les parts del fotogoniòmetre ja sigui analíticament o per mitjà del 

mètode dels elements finits. 
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1 Glossari 
 

PFC  Projecte de Fi de Carrera 

ETSEIB Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

UPC  Universitat Politècnica de Catalunya 

CAD  disseny assistit per ordinador (Computer Assisted Design) 

φ   flux lluminós 

lm   lumen 

W   watt 

I   intensitat lluminosa 

cd   candela 

w   angle sòlid 

E   il·luminància 

lx   lux 

Ω   àrea 

L   luminància 

ISO  International Organization for Standardization 
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2 Prefaci 
 

El present document, que porta per títol “Disseny estructural i mecànic d’un 

fotogoniòmetre”, correspon al Projecte de Fi de Carrera (PFC) d’Enginyeria Industrial. 

Un fotogoniòmetre és un aparell de laboratori que serveix per obtenir les corbes 

característiques fotomètriques de les lluminàries per tal de poder millorar el seu disseny i 

permetre una bona elecció dels punts de llum en les instal·lacions d’enllumenat. 

 

 

2.1 Motivació del projecte 

 

Avui en dia, els criteris de sostenibilitat han pres una importància tant gran que han 

marcat la tendència de l’evolució humana. En la societat actual, l’energia elèctrica és 

una de les fonts d’energia més utilitzades per l’usuari final, i és precisament aquesta 

energia la que s’utilitza per a la il·luminació. Si es fa un estudi detallat de les diferents 

fonts de consum d’energia elèctrica es pot demostrar que si bé l’enllumenat públic 

representa una petita part del consum d’energia elèctrica de Catalunya, en un municipi 

pot arribar a representar fins a un 60% de la despesa energètica total [Revista “Eficiència 

energètica” de l’Institut Català d’Energia. Juny del 2002]. (Vegeu Figura 1). 

L’explicació d’aquest elevat consum local recau sobre el tipus de disseny de 

l’enllumenat i en l’antiguitat de moltes instal·lacions, la qual cosa comporta que hi hagi 

un aprofitament poc eficient de l’energia i elevats nivells de contaminació lumínica.  

 

A més a més, l’energia elèctrica és produïda, majoritàriament, per mitjà de processos 

nuclears i centrals tèrmiques cremant combustibles fòssils, de manera que un ús 

ineficient de l’energia lumínica es transforma en un augment de la insostenibilitat global. 
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Figura 1   Despesa energètica municipal anual per habitant a Catalunya (2000) 
[Font: Revista “Eficiència energètica” de l’Institut Català d’Energia. Juny del 2002.] 

 

És evident, doncs, que un disseny acurat de les instal·lacions d’enllumenat té un paper 

prou important a tenir en compte. Per tal de realitzar correctament aquestes instal·lacions 

cal tenir informació detallada de les lluminàries que es poden utilitzar. A més, si es 

coneix amb exactitud el comportament lumínic de les lluminàries es poden corregir 

defectes aconseguint cada vegada un rendiment lumínic més bo. La tasca d’un 

fotogoniòmetre és obtenir les corbes representatives de les lluminàries. Gràcies a 

aquestes corbes es pot escollir el punt de llum més adequat per a una determinada 

instal·lació o bé corregir possibles defectes en la lluminària per tal de millorar el seu 

rendiment. 

 

Avui en dia, la necessitat de disposar de laboratoris de luminotècnia i, per tant, de 

fotogoniòmetres va en augment, ja que els criteris de sostenibilitat que s’estan marcant 

des dels diferents estaments oficials són cada vegada més exigents. A més, una de les 

prioritats a nivell municipal recau sobre la il·luminació per què, tal com mostra la Figura 

1, és qui suposa la despesa energètica més important d’un municipi. 

 

Actualment, només les empreses líders en el sector de la il·luminació disposen de 

laboratori propi per a obtenir les corbes fotomètriques dels seus productes, però la forta 

competència entre les diferents marques del sector provocarà que, en un període curt de 

temps, totes les empreses d’il·luminació que vulguin continuar presents en el mercat 

disposin d’un laboratori per obtenir les corbes de les seves lluminàries. 
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2.2 Origen del projecte 

 

El Projecte de Fi de Carrera “Disseny estructural i mecànic d’un fotogoniòmetre” és una 

proposta del Departament de Projectes d’Enginyeria de l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) i té el seu origen en els fonaments mediambientals i econòmics 

expressats en l’apartat 2.1. El compromís que té l’ETSEIB, i en general tota la UPC, amb 

el medi ambient fa que el Departament de Projectes d’Enginyeria no es quedi al marge 

d’aquesta problemàtica i hagi decidit impulsar l’estudi luminotècnic des de fa alguns 

anys. 
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3 Introducció 
 

Com ja s’ha dit en el prefaci, un fotogoniòmetre és un aparell de laboratori que s’utilitza 

per obtenir les corbes fotomètriques de lluminàries. Per tant, aquest aparell ha de 

permetre la correcta fixació dels elements que s’hagin d’experimentar. És per aquest 

motiu que una part important en el disseny d’un fotogoniòmetre és l’estructura física de 

la màquina. D’altra banda, els assaigs a realitzar venen definits per norma i consisteixen 

en fer moure la lluminària cap a totes direccions. Per tant, un altre aspecte important a 

tenir en compte per al desenvolupament d’aquest aparell de laboratori és la part 

mecànica que permeti aquests moviments. 

 

Així doncs, la part estructural i mecànica són les dues parts fonamentals que s’han de 

tenir en compte a l’hora de dissenyar un fotogoniòmetre. D’altra banda, el laboratori 

luminotècnic també haurà d’estar dotat d’un sistema de presa de dades que estarà format 

per una cèl·lula fotoelèctrica situada davant del fotogoniòmetre per tal de llegir en cada 

moment la intensitat de llum rebuda, un ordinador que processarà les dades enviades per 

la cèl·lula fotoelèctrica, un sistema de control per fer moure el fotogoniòmetre segons 

marqui la normativa i els aparells elèctrics necessaris per fer arribar l’energia elèctrica 

en bones condicions a tots els seus punts de consum. 

 

 

3.1 Objectius del projecte 

 

L’objectiu del present PFC és el disseny estructural i mecànic del fotogoniòmetre. Es 

pretén fer un disseny robust, fiable, econòmic, funcional, pràctic i de fàcil manteniment. 

Per tot això, la part estructural es basa en el disseny de tots aquells elements resistents 

que conformen la base on muntar-hi els mecanismes necessaris per cobrir els moviments 

requerits. D’altra banda, la part mecànica consisteix en el disseny dels mecanismes que 

permeten els moviments necessaris per a executar els assaigs. És evident, doncs, que la 



  Memòria 
Jaume Gassol i Bellet 

 

 
 

14

interactuació entre la part estructural i la mecànica fa que sigui imprescindible fer el 

disseny pensant en ambdues parts alhora. 

 

També forma part dels objectius del projecte fer la representació amb CAD per tal que el 

fotogoniòmetre quedi totalment definit, és a dir, fer els plànols del muntatge total, 

muntatges parcials i de totes les peces necessàries per a la seva fabricació. Tanmateix, 

també és necessari realitzar els càlculs pertinents per a justificar les solucions adoptades. 

 

Queda fora dels objectius del PFC el disseny elèctric i electrònic de les instal·lacions 

necessàries per utilitzar el fotogoniòmetre, així com el sistema de control per 

computador i la implantació de l’aparell en el laboratori. Cal remarcar, doncs, que el 

PFC tracta el disseny estructural i mecànic del fotogoniòmetre, amb els seus càlculs i 

representacions convenients per fer inequívoca la lectura del projecte. 

 

 

3.2 Metodologia i abast del projecte 

 

Es pretén fer un disseny nou de fotogoniòmetre sense cap base ni restricció de partida. 

Així doncs, es centra l’atenció en fer complir de la millor manera possible els 

requeriments marcats pels assaigs luminotècnics. La finalitat del projecte és obtenir els 

documents necessaris per a poder fabricar l’aparell en qualsevol taller especialitzat. Un 

aspecte important a tenir en compte per cobrir aquesta finalitat és el desenvolupament 

dels plànols necessaris per a la correcta interpretació de tot el conjunt i de les peces que 

el formen. Per tant, el tractament amb CAD és una eina indispensable. 

 

En quant a la metodologia de disseny cal dir que en tot moment s’ha intentat utilitzar 

elements estàndard del mercat per tal de fer més econòmic l’aparell i més fàcils les 

tasques de fabricació i muntatge. Quan no és possible l’ús d’un element estàndard, es 

procura que el disseny sigui senzill i funcional, i que no es requereixi tècniques 

complicades de fabricació. 
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4 Conceptes bàsics de luminotècnia 
 

Segons el Gran Diccionari de la llengua Catalana la definició de llum és «Agent físic 

que constitueix una de les formes possibles d’energia, que és capaç d’impressionar els 

òrgans de la vista i permet de veure els cossos que l’emeten». De totes les radiacions 

electromagnètiques, les úniques que l’ull humà pot distingir són les que tenen una 

longitud d’ona compresa entre 380 i 780 nm [Oriol Boix et alii, 2002, p. 289]. A més, no 

totes les radiacions amb una longitud d’ona situada en l’interval anterior provoquen la 

mateixa sensació d’il·luminació, essent 555 nm la longitud d’ona que produeix més 

sensibilitat relativa [Oriol Boix et alii, 2002, p. 290]. És per aquest motiu que es fa tant 

important l’estudi detallat de les corbes fotomètriques de les lluminàries, ja que són 

aquestes les encarregades d’emetre la llum que ha d’impressionar els òrgans de la vista. 

 

A continuació es presenta una breu explicació dels conceptes més importants en 

fotometria. Es fa incidència sobre el flux lluminós, la intensitat lluminosa, l’eficàcia 

lluminosa, la il·luminància, la luminància, l’enlluernament i la visibilitat. Tots aquests 

conceptes són els que s’han d’entendre abans d’entrar a l’estudi en detall dels 

fotogoniòmetres. 

 

 

4.1 Flux lluminós 

 

El flux lluminós és, segons el Gran Diccionari de la llengua Catalana, la «magnitud 

característica d’un flux radiant que expressa l’aptitud de produir una sensació lluminosa 

avaluada segons els valors de l’eficàcia lluminosa relativa». Això significa que és una 

magnitud que està en relació a la sensibilitat de la vista, i dóna una idea de l’estimulació 

que pot provocar un punt de llum a l’ull humà. 

 

El flux lluminós es representa per la lletra φ , i la unitat de mesura és el lumen ( lm ). Per 

tenir un ordre de magnitud es pot dir que 683 lm  equivalen a 1W de radiació 
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monocromàtica de 555 nm; i que una bombeta estàndard de 60W  emet un flux lluminós 

d’uns 730 lm  [Oriol Boix et alii, 2002, p. 290]. 

 

 

4.2 Intensitat lluminosa 

 

La intensitat lluminosa és, segons el Gran Diccionari de la llengua Catalana, el 

«quocient entre el flux lluminós emès per una font lluminosa, en un angle sòlid sobre 

una direcció determinada, i aquest angle sòlid». El concepte d’angle sòlid en 

luminotècnia és el següent: suposem que tenim un objecte a una determinada distància 

de l’ull. L’ull és capaç de reconèixer l’objecte perquè aquest emet un feix de raigs 

lluminosos que incideixen sobre la part sensible de l’ull. Si considerem l’ull prou petit 

en comparació amb l’objecte o bé si la distància entre l’ull i l’objecte és prou gran 

llavors podem considerar l’ull com un punt determinat. En base a tot això es defineix 

l’angle sòlid com l’angle del feix de raigs lluminosos que emet l’objecte. Aquest angle, 

doncs, varia en funció a la distància entre l’objecte i l’ull i també en funció de la mida de 

l’objecte. 

 

La intensitat lluminosa dóna idea de com està distribuït en l’espai el flux lluminós. El 

coneixement d’aquestes dades són molt importants, perquè permeten distribuir la llum 

cap als objectes de la manera més eficaç i econòmica possible. 

 

La intensitat lluminosa es designa per mitjà de la lletra I , i la seva unitat és la candela 

( cd ). Així, doncs, la candela equival a un lumen per estereorradià, i és una unitat 

fonamental del Sistema Internacional. 

 

Matemàticament la intensitat lluminosa es defineix per mitjà de l’equació Eq. 1. 

w
I

w

φ
∞→

= lim  

on  I  és la intensitat lluminosa expressada en cd , 
φ  és el flux lluminós expressat en lm , i 

     w  és l’angle sòlid expressat en estereorradians. 

Eq. 1
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4.3 Eficàcia lluminosa 

 

Segons el Gran Diccionari de la llengua Catalana l’eficàcia lluminosa és «en una 

radiació, quocient entre el flux lluminós i el flux energètic radiant corresponent», és a 

dir, la relació entre el flux lluminós que dóna una lluminària i el seu consum elèctric. 

Com més flux lluminós dóna  un punt de llum consumint la mateixa potència elèctrica 

més eficient és. 

 

L’eficàcia lluminosa s’expressa en W
lm . 

 

 

4.4 Il·luminància 

 

Segons el Gran Diccionari de la llengua Catalana la il·luminància, o il·luminació, és 

una «magnitud fotomètrica igual al quocient del flux lluminós que incideix en una 

superfície i el valor d’aquesta superfície», és a dir, el flux lluminós que rep una 

determinada superfície per unitat d’àrea. 

 

La il·luminància (o il·luminació) es representa per la lletra E , i la seva unitat és el lux 

( lx ). Matemàticament s’expressa segons l’equació Eq. 2. 

S
E φ

=  

on  E  és la il·luminància expressada amb lx , 
φ  és flux lluminós expressat en lm , i 

      S  la superfície de l’objecte expressada amb m . 

Eq. 2

 

La il·luminància dóna idea de la quantitat de flux lluminós que incideix sobre un objecte 

que no emet llum per si sol, informació que és molt valuosa per a determinar la 

il·luminació en un ambient o objecte determinats. 
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4.5 Luminància 

 

Segons el Gran Diccionari de la llengua Catalana la luminància és el «quocient entre la 

intensitat lluminosa emesa en una direcció per un element infinitament petit de la 

superfície al voltant d’un punt, i l’àrea d’aquest element projectada ortogonalment sobre 

un pla perpendicular a la direcció donada».  

 

El concepte de luminància es relaciona la intensitat de llum emesa per una determinada 

font amb la seva superfície d’emissió. A igual intensitat de llum, com més petita és la 

superfície major és la luminància. Fisiològicament, la luminància es percep  

 

La luminància es representa amb la lletra L  i la seva unitat és 2m
cd . 

 

 

4.6 Enlluernament 

 

La intensitat lluminosa és, segons el Gran Diccionari de la llengua Catalana, el «efecte 

produït en ofuscar la vista amb una llum massa viva». Així, doncs, el concepte 

d’enlluernament va lligat al comportament i fisiologia de l’ull humà i, alhora, 

estretament vinculat a la luminància, ja que el llindar de l’enlluernament apareix a partir 

d’un determinat valor de luminància que, a més, també està en funció de les condicions 

lumíniques ambientals. Per tant, no és un paràmetre que es pugui calcular a partir d’unes 

dades prèvies determinades, sinó que és l’efecte fisiològic provocat sobre les persones la 

conseqüènca del qual és una pèrdua de sensibilitat de visió durant un cert període de 

temps. 
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4.7 Visibilitat 

 

La visibilitat és, segons el Gran Diccionari de la llengua Catalana, la «possibilitat de 

veure des de certa distància, a través d’un medi determinat, etc.». El concepte de 

visibilitat està estretament lligat al de luminància, per què el que un ull humà és capaç 

d’apreciar són les diferències de luminància, que a la vegada és el que produeix la 

sensació de claredat en la visió. Per tant, per a que un ambient, objecte, etc. estigui 

correctament il·luminat ha d’haver una visibilitat adequada amb una alta sensació de 

claredat però sense permetre punts que indueixin a l’enlluernament. 
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5 Definició i tipus de fotogoniòmetres 
 

Una vegada descrits els conceptes bàsics de luminotècnia, ja es pot entrar en l’estudi 

detallat dels fotogoniòmetres. En aquest capítol es fa la definició exhaustiva de 

fotogoniòmetre, s’explica la seva finalitat, es comenta com es fan els assaigs de 

lluminàries i es fa una classificació dels fotogoniòmetres. Tots aquests conceptes són 

necessaris per tal de realitzar un disseny acurat que s’adapti al màxim als requeriments 

del projecte, explicats en el capítol 6. Anàlisi de requeriments de més endavant. 

 

 

5.1 Definició de fotogoniòmetre 

 

Un fotogoniòmetre és un aparell del laboratori de luminotècnia que permet mesurar la 

distribució de llum d’una lluminària en funció de la seva orientació per tal de conèixer la 

dependència angular dels paràmetres fotomètrics descrits anteriorment. La finalitat d’una 

instal·lació amb fotogoniòmetre és, doncs, obtenir les corbes fotomètriques 

característiques dels elements assajats. 

 

Per tal d’entendre correctament la funció d’un fotogoniòmetre dins d’un laboratori de 

luminotècnia és necessari fer una breu descripció de tots els elements que formen el 

laboratori. D’aquesta manera quedarà més definida la tasca concreta de l’aparell dins del 

conjunt global del laboratori. 

 

A grans trets, un laboratori de luminotècnia està format per un fotogoniòmetre, un 

censor capaç de mesurar la intensitat de llum, un ordinador que controla els moviments 

del fotogoniòmetre i llegeix les dades preses pel censor i, finalment, els rectificadors, 

estabilitzadors de tensió i intensitat, voltímetres, etc. necessaris per tal d’assegurar que 

l’energia elèctrica que arriba a la lluminària no presenti pertorbacions que puguin afectar 

els assaigs. La Figura 2 mostra un esquema il·lustratiu de l’estructura d’un laboratori de 

luminotècnia. 
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Figura 2   Esquema de funcionament d'un laboratori de luminotècnia 

 

Així, doncs, es pot traure la conclusió que un fotogoniòmetre és el principal aparell del 

laboratori de luminotècnia, però que requereix la presència d’altres elements amb la 

combinació dels quals és possible obtenir les corbes fotomètriques de les lluminàries 

assajades. 

 

 

5.2 Tipus de fotogoniòmetres 

 

Existeixen, bàsicament, tres tipus de fotogoniòmetres segons el moviment que li 

transmet a la lluminària [CIE 121, 1996, pàg. 5]. Tots, però, es caracteritzen perquè 

tenen dos graus de llibertat, ja que s’ha de fer un escombrat que cobreixi tots els angles 

de gir possibles de la lluminària. A continuació s’expliquen el tres tipus segons [CIE 

121, 1996]. 

 

Fotogoniòmetres que giren la lluminària al voltant de dos eixos perpendiculars, un 

de vertical i l’altre horitzontal. Per la seva construcció són els més barats i senzills de 

tots. En aquest cas, la cèl·lula fotoelèctrica és fixa. La Figura 3 mostra una esquema 

d’aquest tipus de fotogoniòmetres. 
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Figura 3   Esquema de fotogoniòmetre amb gir de lluminària respecte dos eixos 
[Font: Publicació CIE 70 – 1987, pàg. 19] 

 

 

Fotogoniòmetres que giren la lluminària al voltant d’un sol eix, essent el segon grau 

de llibertat un moviment relatiu entre la lluminària i la cèl·lula fotoelèctrica al voltant 

d’un segon eix. Ambdós eixos es creuen al centre del fotogoniòmetre. La Figura 4 

mostra un esquema d’aquest tipus d’aparells. 

 

 

Figura 4   Esquema de fotogoniòmetre amb gir de lluminària respecte un sol eix 
[Font: Publicació CIE 70 – 1987, pàg. 20] 

 

 

Fotogoniòmetre que no mou la lluminària. En aquest cas és la cèl·lula fotoelèctrica 

qui es mou simultàniament al voltant de dos eixos perpendiculars la intersecció dels 

quals es troba situada en el centre del fotogoniòmetre. 
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5.3 Breu descripció dels assaigs luminotècnics 

 

En aquest apartat es fa una breu descripció de la metodologia d’assaig de lluminàries. 

D’aquesta manera es pot saber quin ha de ser el comportament exacte del 

fotogoniòmetre dins del laboratori, cosa que permet fer un disseny acurat atenent als 

requeriments dels assaigs. Aquesta metodologia està descrita per la publicació CIE 121 – 

1996 de la Comissió Internacional d’Il·luminació, pàg. 24-35. Tot seguit es resumeixen 

els aspectes més importants que afecten al comportament dels fotogoniòmetres. 

 

La part del laboratori on s’hagi de dur a terme l’assaig ha d’estar totalment tancat, pintat 

de negre i l’únic punt de llum que hi ha d’haver és el de la lluminària a assajar. Només 

d’aquesta manera es pot garantir que les dades preses pel censor no estiguin alterades per 

reflexions o altres tipus de pertorbacions. Per tant, el moviment del fotogoniòmetre ha 

d’estar controlat per un ordinador des de fora del túnel d’assaigs. Tanmateix, aquest 

ordinador serà el que recollirà les dades enviades per la cèl·lula fotoelèctrica a partir de 

les quals es podrà calcular tots els paràmetres característics restants de la lluminària. 

 

Un cop muntada la lluminària al fotogoniòmetre s’ha de centrar respecte la cèl·lula 

fotoelèctrica per tal que quedi ben alineat el punt d’emissió de llum amb el censor. Tot 

seguit s’ha d’encendre la lluminària i esperar fins que l’emissió de la làmpada es trobi en 

règim estabilitzat, és a dir, que el canvi d’intensitat mesurat pel censor sigui menor d’un 

1% en un interval de temps de 15 minuts. L’objectiu dels assaigs és mesurar la intensitat 

de llum en unes determinades direccions, que estan en funció del tipus de lluminària que 

s’estigui assajant. Per tant, el procediment de l’assaig és el següent: l’ordinador fa moure 

la lluminària un determinat nombre de graus en una determinada direcció (segons 

marqui la normativa per al tipus de lluminària que s’està assajant). Una vegada 

estabilitzada l’emissió de llum el censor pren la mesura de la intensitat i l’envia a 

l’ordinador. A continuació, l’ordinador torna a fer moure la lluminària i la cèl·lula 

llegeix la intensitat, i així successivament fins que es prenen totes les mesures en totes 

les direccions requerides. Un assaig luminotècnic pot durar entre 2 ó 3 hores en funció 

del tipus de lluminària que s’està assajant. 
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Quan ja s’ha acabat la fase de presa de dades arriba l’hora de processar-les. Per fer-ho, 

l’ordinador disposa d’un programa informàtic que calcula tots els altres paràmetres 

característics en funció de les dades preses. D’aquesta manera es pot realitzar l’informe 

detallat de les característiques fotomètriques de la lluminària. 
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6 Anàlisi de requeriments 
 

Un cop explicada la definició de fotogoniòmetre i descrita la metodologia dels assaigs 

luminotècnics es pot procedir a fer l’anàlisi de requeriments del projecte. D’una banda, 

el disseny ha de permetre donar dos graus de llibertat a les lluminàries que aguanta el 

fotogoniòmetre per tal de poder-la fer girar en qualsevol direcció. Així mateix, el 

sistema de subjecció ha de permetre un canvi fàcil i ràpid de la lluminària a assajar. A 

més, ha d’haver un sistema que permeti alinear el centre d’emissió de llum de la 

lluminària amb el centre de la cèl·lula fotoelèctrica. Aquests tres són els requeriments 

bàsics definits per la metodologia dels assaigs, i que s’han de fer complir en l’etapa de 

disseny. 

 

D’altra banda, també existeixen altres tipus de requeriments que limiten el projecte i que 

s’han de tenir en compte en l’etapa de disseny. Primerament, hi ha les restriccions 

econòmiques, que poden limitar l’ús de determinades solucions, processos de fabricació, 

utilització de peces estàndard, etc. pel fet de tenir un cost per sobre del llindar 

acceptable. En segon lloc, un altre requeriment del projecte és utilitzar dos motors pas a 

pas determinats de la marca comercial Zebotronics per a realitzar els moviment de gir. 

Això és degut a la voluntat d’aprofitar aquests dos motors adquirits per la UPC, que no 

estan essent utilitzats, i que es troben en perfecte estat. Aquests dos motors són 

Zebotronics SM 109-1-18 M6 i Zebotronics SM 109-4-18 M12. 

 

El disseny ha de ser robust i no ha de provocar vibracions el la lluminària quan es facin 

les operacions de gir, ja que provocaria lectures errònies de la intensitat de llum emesa. 

Per tant, els límits acceptables de fletxa quan es facin els càlculs de resistència de 

materials han de ser bastant estrictes. A més, s’ha d’aconseguir un sistema de 

funcionament fiable, senzill, i que impliqui pot manteniment. 

 

El fotogoniòmetre ha de permetre, com a cas més desfavorable, la col·locació d’una 

lluminària de 20 kg acoblada per mitjà d’un braç de palanca d’1 m. 
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7 Anàlisi d’alternatives 
 

Una vegada analitzats els requeriments del projecte es pot fer un anàlisi de les 

alternatives possibles per tal d’escollir el sistema de disseny que més s’adapta al 

projecte. Així doncs, es pretén dissenyar un fotogoniòmetre que doni dos graus de 

llibertat a la lluminària que s’està subjectant. Per tant, el sistema de funcionament ha de 

seguir l’esquema mostrat a la Figura 3. Ja no cal prendre en consideració els altres tipus 

de fotogoniòmetres explicats en l’apartat 5.2 Tipus de fotogoniòmetres, ja que no 

s’adapten als requeriments del projecte explicats en el capítol 6. 

 

Una alternativa al disseny propi és comprar un fotogoniòmetre a una casa comercial 

especialitzada. Cal dir que aquesta possibilitat s’ha desestimat d’entrada perquè aquest 

tipus d’aparells responen a unes condicions de disseny molt específiques, de tal manera 

que les empreses comercials dissenyen els aparells en funció dels requeriments, cosa que 

augmenta molt el preu del producte final. Per tant, el Departament de Projectes 

d’Enginyeria ha decidit tirar endavant un disseny propi de caràcter acadèmic enlloc 

d’encarregar-lo a una firma comercial. 

 

En el capítol 8 Descripció del disseny s’explica com és el disseny final del 

fotogoniòmetre i quin procediment s’ha seguit fins arribar-hi. A mesura que van 

apareixent els criteris de disseny i les diferents alternatives a les problemàtiques puntuals 

es van explicant les solucions adoptades. 
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8 Descripció del disseny 
 

En aquest capítol es fa la descripció de la solució adoptada per tal de satisfer tots els 

requeriments i limitacions del projecte. Primerament es fa una descripció general del 

fotogoniòmetre destacant les seves parts més importants i el seu funcionament. En segon 

lloc es van relacionant aquestes parts més importants veient com es condicionen entre si 

i explicant quin ha set el procés de disseny. Tot això es realitza fent referència als 

plànols de l’annex A, als càlculs de l’annex B, al tractament informàtic de l’annex C i als 

catàlegs comercials de l’annex F. 

 

Les dimensions generals del fotogoniòmetre són 1692 x 1000 x 2229 mm (vegeu plànol 

002), i el pes de tota la màquina sencera és de 310,3 kg. Una vegada muntat el 

fotogoniòmetre, s’han de pintar de negre mate totes les peces exteriors per evitar 

reflexions de llum que puguin interferir la lectura correcta de la intensitat de llum 

directament emesa per la lluminària. 

 

 

8.1 Parts principals 

 

El fotogoniòmetre està format, bàsicament, per quatre parts fonamentals que tot seguit 

s’expliquen a grans trets. Posteriorment, en l’apartat 8.3 Procés de disseny es tractarà 

detalladament cada part per veure com s’ha realitzat el disseny. Els plànols que il·lustren 

el muntatge general de la màquina són: 

• Plànol 001. Es representa el muntatge final de la màquina per tal de mostrar les 

seves parts principals i els moviments que realitza. 

• Plànol 002: Es representa una vista tridimensional i les vistes en dues dimensions 

del fotogoniòmetre. Es tracta del conjunt totalment muntat i conté les cotes 

generals. 

• Plànol 003: Es representa l’explosió dels elements de protecció. Es tracta d’una 

vista tridimensional. 
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Figura 5   Parts principals i moviments del fotogoniòmetre 
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• Plànol 004: Es representa una vista tridimensional i les vistes en dues dimensions 

del fotogoniòmetre sense els elements de protecció. D’aquesta manera es pot 

veure de forma clara els mecanismes que permeten els moviments dels eixos.  

• Plànol 005: Es representa l’explosió de tota la màquina. És un plànol que permet 

entendre com es munta la màquina a partir dels subconjunts posteriorment 

definits. 

 

Per mitjà d’aquest 5 plànols anteriorment comentats es pot entendre el funcionament de 

la màquina, el seu muntatge i les parts que la formen. La Figura 5 mostra les parts 

principals i els moviments que permet fer el fotogoniòmetre. 

 

 

8.1.1 Bancada i base d’anivellament 

 

La base d’anivellament (vegeu plànol 006) és una xapa de dimensions 1200 x 1000 x 10 

mm que serveix de base de la bancada. Va directament ancorada a terra a través dels 

forats realitzats per aquesta finalitat. La seva funció és permetre una superfície plana on 

col·locar-hi la bancada, salvar petites irregularitats que pugui tenir el terra del laboratori 

on es col·loqui el fotogoniòmetre i separar la màquina de terra per evitar que petites 

filtracions d’aigua que puguin aparèixer al terra afectin directament al fotogoniòmetre. 

 

D’altra banda, la bancada (vegeu plànol 007) és el suport de tota la màquina. Va 

ancorada directament a terra col·locada al damunt de la xapa d’anivellament per mitjà 

d’uns elements preparats expressament per aquesta finalitat. Està formada a partir de 

perfils estructurals estàndard i va tancada per mitjà de xapa plana cargolada als perfils 

per tal d’evitar que qualsevol cos no desitjat entri en contacte amb els mecanismes que 

permeten el gir respecte l’eix vertical. 
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8.1.2 Braç horitzontal 

 

El braç horitzontal (vegeu plànol 001 i 020) permet el gir respecte l’eix vertical i el 

desplaçament horitzontal guiat del braç vertical. La finalitat és permetre el gir de la 

lluminària respecte l’eix vertical i centrar horitzontalment el punt d’emissió de llum amb 

la cèl·lula fotoelèctrica. Disposa, per tant, d’una guia corredissa (vegeu plànol 045) que 

permet el desplaçament lineal del braç vertical. 

 

 

8.1.3 Braç vertical 

 

El braç vertical (vegeu plànol 044) és un perfil estructural quadrat estàndard. Sobre ell hi 

va muntada una guia corredissa (vegeu plànol 045) que permet el centrat vertical del 

punt d’emissió de llum amb la cèl·lula fotoelèctrica. Sobre aquesta guia corredissa 

vertical hi va muntat el mecanisme de gir de l’eix horitzontal (vegeu plànol 005 per al 

muntatge i 069 per al mecanisme). Tanmateix, sobre la part superior del braç hi va 

muntat el mecanisme que, conjuntament amb el contrapès (plànol 063),  permet el 

moviment vertical de la guia (vegeu plànol 088). 

 

Aquest braç va muntat sobre el braç horitzontal per mitjà d’un sistema de subjecció 

dissenyat expressament per aquesta aplicació (vegeu plànol 046). 

 

 

8.1.4 Mecanisme de gir de l’eix horitzontal 

 

El mecanisme de gir de l’eix horitzontal va muntat sobre el patí de la guia corredissa 

vertical (vegeu plànol 005 per al muntatge i 069 per al mecanisme). Està format per un 

motor pas a pas (plànol 076) amb un bis sens fi (plànol 078) que fa girar l’eix horitzontal 

(plànol 080) on hi ha acoblat el plat de garres (plànol 075) on es col·loquen les 

lluminàries. 
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8.1.5 Mecanisme de moviment vertical 

 

El mecanisme de moviment vertical (plànol 088) va muntat sobre el braç vertical i 

serveix d’enllaç entre el mecanisme de gir de l’eix horitzontal i el contrapès. Està format 

per un bis ses fi mogut per mitjà d’una manovella que en girar fa moure verticalment el 

mecanisme de gir de l’eix horitzontal i el contrapès gràcies a la transmissió del 

moviment que proporcionen la cadena i els plats dentats del mecanisme. 

 

 

8.1.6 Contrapès 

 

El contrapès (plànol 063) serveix per contrarestar el pes del mecanisme de gir de l’eix 

horitzontal i permetre l’ús de la manovella per al moviment vertical. Està format per un 

bloc massís unit a la cadena de corrons ISO 05B – 1. El seu moviment està guiat per 

mitjà de dues varetes d’acer (vegeu plànol 005 per al muntatge i 062 pel plànol de la 

peça). 

 

 

8.2 Moviments principals i funcionament del fotogoniòmetre 

 

La Figura 5 i el plànol 001 mostren, en vermell, els moviments que poden realitzar les 

parts que formen el fotogoniòmetre. Es pot observar que gràcies a aquests moviments es 

compleixen els requeriments exposats en el capítol 6. D’una banda, el centrat del punt 

d’emissió de llum amb la cèl·lula fotoelèctrica és possible gràcies al moviments vertical 

de l’eix de gir horitzontal i al moviment horitzontal del braç vertical. D’altra banda, els 

dos graus de llibertat que ha de tenir la lluminària per tal de poder girar en qualsevol 

direcció els cobreix el gir respecte l’eix horitzontal del plat de garres i el gir respecte 

l’eix vertical del braç horitzontal. 

 

El funcionament del fotogoniòmetre és el següent. Un cop muntada la lluminària sobre 

el plat de garres, s’ha de fer coincidir l’eix vertical de la lluminària amb l’eix de gir 
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vertical del fotogoniòmetre que, alhora, coincidirà amb l’eix vertical de la cèl·lula 

fotoelèctrica. Tot seguit s’ha de fer coincidir l’eix horitzontal de la lluminària amb el del 

censor d’intensitat de llum. Per fer això, només cal actuar sobre la manovella del 

mecanisme de moviment vertical fins aconseguir l’alineament desitjat. Tot seguit ja es 

pot encendre la lluminària, esperar a que arribi al règim estable i començar l’assaig. Per 

fer l’assaig, els motors pas a pas estan controlats per un ordinador que els hi va donant 

les ordres adients per a que vagin girant la lluminària. Cal recordar que aquesta part 

corresponent al muntatge del laboratori no forma part dels objectius del projecte i, per 

tant, no figuren en el present document. El que sí s’ha fet és preveure aquest 

funcionament ficant els motors pas a pas disponibles, ja que era un requeriment del 

projecte (vegeu capítol 6), amb els mecanismes necessaris per al seu correcte 

funcionament. 

 

 

8.3 Procés de disseny 

 

Un cop explicat el funcionament del fotogoniòmetre dissenyat i les seves parts principals 

es procedeix a fer un estudi més detallat de les esmentades parts per tal d’il·lustrar quin 

ha set el procediment de disseny que s’ha seguit per tal de complir amb les 

especificacions del projecte. 

 

Primerament, s’ha de pensar com ha de ser la màquina a grans trets, és a dir, que estarà 

formada per dos braços muntats perpendicularment que han de poder realitzar un 

moviment lineal relatiu per permetre centrar el punt d’emissió de llum amb la cèl·lula 

fotoelèctrica. A més, caldrà que el braç horitzontal giri respecte un eix vertical per poder 

fer girar la lluminària cobrint, d’aquesta manera, un dels dos graus de llibertat que ha de 

tenir. D’altra banda, s’ha de tenir un eix horitzontal on muntar-hi la lluminària i donar-li 

un moviment rotatori que permeti cobrir el segon grau de llibertat necessari, cosa que 

s’aconsegueix fent girar l’eix horitzontal. Tanmateix, cal pensar en una guia corredissa 

vertical que permeti el centrat de la lluminària amb la cèl·lula fotoelèctrica. 

Quan ja s’ha pensat en l’esquema de com ha de ser a grans trets la màquina, ja es pot 

començar a fer el disseny de cada part que la forma. Com que les especificacions del 
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disseny es basen amb les característiques de les lluminàries que s’han de poder assajar 

amb el fotogoniòmetre, el procés de disseny comença per la determinació de quin és el 

millor sistema de subjecció que s’ha d’utilitzar, seguint pel disseny del mecanisme de gir 

de l’eix horitzontal, la guia corredissa vertical, el sistema de contrapès, el mecanisme de 

moviment vertical, el braç vertical, la guia corredissa horitzontal, el braç horitzontal i, 

finalment, la bancada. Per tant, es pot observar que el procediment de disseny segueix 

l’ordre invers al de muntatge de la màquina, ja que per començar a muntar el 

fotogoniòmetre es comença per la bancada. Cal comentar que el plànols estan enumerats 

segons l’ordre de fabricació i muntatge. 

 

La Figura 6 mostra una vista explotada de tot el fotogoniòmetre, que servirà de 

referència al llarg de tota la descripció. Tot seguit s’explica detalladament el procés de 

disseny. 

 

8.3.1 Mecanisme de gir de l’eix horitzontal 

 

Per fer més fàcil la interpretació de la descripció que segueix és important tenir els 

plànols 069, 070 i 071. Tots els números que fan referència a les peces citades estan 

marcats al plànol número 071 i a la Figura 7. 

 

El primer component que cal escollir que forma part d’aquest mecanisme és el sistema 

de subjecció de la lluminària. S’ha considerat que per la naturalesa dels assaigs i la 

facilitat per acoblar-hi els elements, el que millor s’ajusta és un plat de garres (vegeu 

plànol 075). El que s’ha escollit és el plat de tres garres Schunk 814 210 (vegeu annex F 

– Catàlegs comercials), ja que combina una bona capacitat per aguantar elements, 

gràcies als 200 mm de diàmetre que presenta, i un baix pes (14,3 kg). El sistema de 

subjecció d’aquest plat és per interferència amb l’eix de gir horitzontal (18). Per això, 

com que la tolerància del forat és 52H7 (vegeu catàleg Schunk en l’annex F) la zona de 

l’eix on s’hi munta el plat ha de tenir la dimensió 52p6 (vegeu plànol 080 i l’annex B per 

al càlcul de la tolerància). 
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Figura 6   Vista explotada del fotogoniòmetre 
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La subjecció de l’eix de gir horitzontal es fa per mitjà del rodament SKF – NNF 5006 

ADA 2LSV. Aquest és un rodament de dues fileres completament plens de rodets 

cilíndrics. La seva capacitat per treballar estant sotmès a moment és el motiu principal 

del seu ús (vegeu annex F – Catàlegs comercials). Aquest rodament està muntat gràcies 

a un suport de disseny propi (2) (vegeu plànol 081). El muntatge del rodament amb l’eix 

es fa amb interferència i per mitjà d’una bolandera (20) i un femella (21) que fixen el seu 

anell interior una vegada muntat. D’aquesta manera s’assegura que l’eix (18) i el 
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Figura 7   Vista explotada del mecanisme de gir de l'eix horitzontal 
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rodament girin de forma solidària. Així doncs, per tal d’aconseguir l’ajustament desitjat 

considerant que la tolerància del rodament és 000,0
008,030−  (vegeu l’annex F – catàlegs 

comercial), la mida de l’eix en el lloc on va muntat el rodament és 30k6 (vegeu l’annex 

B per al càlcul de la tolerància). S’ha escollit una mida nominal de 30 mm per què dins 

del rang de diàmetres de rodaments disponibles és la que fa que la reducció de la secció 

de l’eix sigui uniforme (vegeu plànol 080). Per tant, la dimensió del rodament ve 

imposada, en aquest cas, per criteris diferents als de vida útil, càrrega dinàmica, etc. 

 

Tal com s’ha comentat anteriorment, el rodament SKF NNF 5006 ADA-2LSV va 

muntat sobre el perfil ‘L’ (4) gràcies a un suport de disseny propi (vegeu plànol 081 i 

Figura 8). Això és degut a que SKF no té disponibles suports per aquest tipus de 

coixinets i, per tant, se n’ha hagut de dissenyar un de propi. La Figura 8 mostra una vista 

explotada del suport del rodament SKF NNF 5006 ADA-2LSV. 
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Figura 8   Vista explotada del suport del rodament SKF NNF 5006 ADA-2LSV 

 

A la Figura 8 es pot veure com es munta el conjunt. Primerament, el rodament (1) 

encaixa a serratge (55N5h5) amb l’allotjament (2). Tot seguit es munta la xapa plegada i 

corbada (6) a la ranura de l’allotjament (2), es posa el tancament (3) i es cargola el 

conjunt. D’aquesta manera s’ha aconseguit una unió solidària entre l’anell exterior del 

rodament (1) amb el seu suport. La xapa (6) és la que es cargola sobre l’element (19) de 

la Figura 7. Per tal de recolzar el suport en una superfície de contacte, l’esmentat 



Disseny mecànic i estructural d’un fotogoniòmetre 
Jaume Gassol i Bellet 
 

 
 

41

element (19) té mecanitzada la forma del suport (vegeu plànol 074), i és aquest element 

(19) el que es munta sobre el perfil ‘L’ donant l’espai necessari respecte l’eix ‘z’ a l’eix 

horitzontal (18) per muntar-hi la roda dentada (9) per tal que aquesta última no 

interfereixi amb el perfil ‘L’ (4). 

 

Tal com mostra la Figura 7, en l’extrem oposat al plat de garres de l’eix horitzontal (18) 

s’hi munta la roda dentada (9) del bis sens fi. En aquest cas, és la tolerància del forat de 

l’esmentada roda dentada qui determinarà la tolerància de l’eix horitzontal (18). 

L’ajustament escollit és 10H7p6 per aquest tram d’eix, ja que proporciona un ajustament 

amb serratge permetent el muntatge i desmuntatge de la roda sense deteriorament de 

l’eix (vegeu annex B per al càlculs i l’annex F pel catàleg comercial de la roda dentada). 

 

Per aguantar l’eix de gir horitzontal (18) s’utilitza un perfil estructural en forma de ‘L’ 

(4) les dimensions del qual venen definides per la mida del motor pas a pas Zebotronics 

SM 109-1-18 M6 (14) (vegeu plànol 076 i annex F - Catàlegs comercials). L’ús d’aquest 

motor és un requeriment del projecte. En l’annex B hi ha els càlculs pertinents que 

asseguren que aquest motor pot funcionar correctament segons la disposició i càrregues 

aplicades. D’altra banda, l’esmentat perfil en forma de ‘L’ (plànol 072) aguanta el 

rodament muntat sobre el seu suport (19) (plànol 074) i un altre perfil en ‘L’ (3) (plànol 

073) on s’hi ancora el motor pas a pas (14). 

 

La unió del motor pas a pas (14) amb el bis sens fi (6) es realitza per mitjà d’una peça de 

disseny propi (5) (vegeu plànol 079 – Connexió motor amb bis sens fi). Aquesta peça 

està dimensionada en funció de les toleràncies dels eixos i forats on va acoblada (vegeu 

annex B - Càlculs), i presenta un diàmetre 6p6 en l’extrem on hi va muntat el bis ses fi 

(6). D’altra banda, l’esmentat bis sens fi realitza una reducció de 100:1. 

 

La peça en forma de ‘L’ (4) que aguanta l’eix de gir horitzontal i el motor pas a pas (14) 

va directament cargolada sobre el patí de la guia corredissa vertical. 

 

La unió de la cadena de corrons ISO 05B-1 amb el mecanisme de gir de l’eix horitzontal 

es realitza amb una peça de disseny propi (15) anomenada element d’unió amb la cadena 
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(vegeu plànol 077). Aquesta peça s’utilitza, alhora, com a cargol d’unió entre els dos 

perfils estructurals en forma de ‘L’. 

 

Tota l’estructura del mecanisme de gir de l’eix horitzontal formada pels dos perfils 

estàndard en forma de ‘L’, el suport del rodament (19) i l’element d’unió amb la cadena 

(15) està calculada per mitjà de mètodes numèrics utilitzant el software Ansys 7.0 (vegeu 

annex 2 – Càlculs i l’annex 3 – Tractament informàtic). En la Figura 9 es pot veure el 

resultat de la deformació i en la Figura 10 el resultat de les tensions aparegudes. Com 

que les dimensions dels perfils venen condicionades per les mides dels elements que han 

d’aguantar i no pels esforços que hi ha aplicats, la sol·licitació a la qual es veu sotmesa 

l’estructura del mecanisme és molt baixa. 

 

La Figura 11 mostra un detall del càlcul dels elements finits en l’element d’unió amb la 

cadena. Tanmateix, la Figura 12 mostra la distribució de les tensions en la secció 

corresponent al punt més compromès de l’element d’unió amb la cadena. 

 

Per a més detalls en els càlculs per elements finits vegeu l’annex B i C. 

 

Per tal d’impedir el contacte no desitjat amb els elements que formen el mecanisme de 

gir s’ha dissenyat una carcassa protectora (vegeu plànol 104) de xapa plegada d’1,5 mm 

de gruix. Aquesta carcassa va muntada directament sobre l’estructura del mecanisme de 

gir de l’eix horitzontal per mitjà de 8 cargols ISO 7045 – M3,5 x 12 (vegeu plànol 003 

per al muntatge). 

 

Tot el mecanisme muntat segons plànol 071 pesa 36,2 kg. 
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Figura 9   Càlcul per elements finits de la deformació de l'estructura del mecanisme de gir de l’eix 

horitzontal 
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Figura 10   Càlcul per elements finits de la tensió de l'estructura del mecanisme de gir de l'eix 

horitzontal 
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Figura 11   Detall del càlcul de tensions per 
elements finits en l'element d'unió amb la cadena
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Figura 12   Detall del càlcul de tensions per 
elements finits de la secció de l'element d'unió 

amb la cadena 

 

 

8.3.2 Braç vertical 

 

Tal com es pot veure a la Figura 6, el braç vertical (15), il·lustrat al plànol 044, és un 

perfil quadrat estàndard de 100 x 100 x 6,3 mm de 1500 mm de llarg on hi va muntada la 

guia corredissa vertical (10), el mecanisme de moviment vertical (4) i el suport superior 

de fixació de les varetes del contrapès (6). Aquest perfil estructural va muntat sobre el 

seu suport (9) que va directament cargolat sobre els patins de la guia corredissa 

horitzontal (11). 

 

S’ha escollit un perfil estructural estàndard per què és més econòmic, més fàcil de 

fabricar i compleix les necessitats requerides per les especificacions de l’aplicació 

(vegeu annex B – Càlculs per al dimensionat del perfil). 

Sobre la guia vertical s’hi ha de muntar el mecanisme de gir de l’eix horitzontal, cosa 

que condiciona les dimensions de la guia. Idealment, aquesta guia hauria de permetre el 

moviment vertical per mitjà d’un accionament manual extern i quedar fixada per si sola, 

és a dir, tenir un comportament irreversible. La guia SKF LTB110.950.SH1205BLP10 

(vegeu annex F – Catàlegs comercials) compleix aquestes restriccions i aguanta la 

càrrega produïda pel mecanisme de gir de l’eix horitzontal amb la lluminària muntada. 
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Tot i així, el seu preu (4615€)1 ha fet desestimar l’opció d’ús d’aquesta guia. Òbviament, 

aquesta solució seria la més senzilla des del punt de vista mecànic, però el seu preu no 

compleix els requeriments econòmics imposats, cosa que n’ha impedit el seu ús. Per 

tant, cal utilitzar un tipus de guia diferent que sigui més econòmica. La guia escollida és 

SKF LLBHS 45 TA x 1000 de 1020 mm de longitud (vegeu plànol 045 i annex F – 

Catàlegs comercials). Aquesta guia permet el moviment vertical guiat sota la càrrega 

produïda pel mecanisme de gir de l’eix horitzontal amb la lluminària muntada (vegeu 

annex B – Càlculs per al dimensionat de la guia). El seu preu (508€)2 no suposa un 

impediment econòmics, tot i que l’ús d’aquesta guia comporti el disseny d’un sistema de 

contrapès per equilibrar càrregues, ja que no disposa de fre que la permeti fixar. 

 

Tal com es pot veure a la Figura 6, el braç vertical (15) va muntat sobre el suport (9) 

(Figura 13 i plànol 046), el qual va cargolat sobre els patins de la guia corredissa 

horitzontal (11). Aquest suport, el muntatge del qual es pot veure al plànol 047, està 

format per la unió mecànica de varies peces formades a partir de xapa de 4 mm de gruix. 

La finalitat d’utilitzar unions mecàniques és doble. Per una banda s’aconsegueix que el 

muntatge del conjunt sigui més senzill i, en segon lloc s’evita haver de soldar les peces, 

cosa que podria provocar deformacions tèrmiques que podrien afectar al muntatge del 

suport al braç vertical i als patins de la guia corredissa horitzontal.  

 
Figura 13   Suport braç vertical 

                                                 
1 Preu facilitat pel servei oficial SKF - Barcelona 
2 Preu facilitat pel servei oficial SKF - Barcelona 
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Es pot veure a la Figura 13 que el suport del braç vertical té un allotjament quadrat de 

100 x 100 mm i de 125 mm d’alçada que és on hi encaixa el braç vertical. A més, hi ha 2 

forats en cada cara del suport (vegeu plànol 046) per on s’hi rosquen els cargols (35) per 

tal de reforçar la unió del braç vertical (15) amb el suport (9) (vegeu Figura 6 o plànol 

005). A més, l’estructura del suport està rigiditzada en totes direccions per tal d’impedir 

la deformació excessiva del conjunt. 

 

El suport del braç vertical té un element que actua de fre de la guia corredissa 

horitzontal. Aquest element (plànol 053) està conformat a partir de xapa plegada 

d’espessor 5 mm a la part inferior de la qual hi ha mecanitzat un forat roscat on s’hi fica 

el cargol (26) (Figura 6 i plànol 106). Aquest cargol està muntat de tal manera que en 

cargolar-lo toca el braç horitzontal impedint el moviment de la guia. És un sistema 

senzill que permet la fixació del moviment lineal de la guia corredissa horitzontal en la 

posició desitjada. Com que no existeixen càrregues en la direcció del moviment que 

impedeix l’esmentat cargol, la força que ha de fer és poca, cosa que el fa apte per al seu 

funcionament. 

  

 

8.3.3 Contrapès 

 

La funció del contrapès es contrarestar els 36,2 kg del mecanisme de gir de l’eix 

horitzontal. D’aquesta manera s’aconsegueix equilibrar la màquina quan està en repòs, 

és a dir, sense cap lluminària muntada. Llavors, quan es col·loca un punt de llum al plat 

de garres el sistema queda descompensat, i és el mecanisme de moviment vertical (vegeu 

apartat 8.3.4) qui ha de fer l’esforç necessari per mantenir el sistema en equilibri. 

 

Les dimensions de llarg i ample del contrapès venen limitades per les mides del braç 

vertical (vegeu apartat 8.3.2). Per tant, l’altura del contrapès està en funció del pes a 

contrarestar, de l’amplada i la llargada prefixades. Fent els càlculs (vegeu annex B – 

Càlculs) es troba que la dimensió que ha de tenir el contrapès per a que faci els 36,2 kg 

requerits és 150 x 70 x 190 mm (vegeu plànol 067). 
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Tal com es veu a la Figura 14, aquest contrapès (3) es mou guiat gràcies a dos forats 

longitudinals de diàmetre 12 mm (plànols 063 i 067) per on hi passen les dues varetes de 

diàmetre 10 mm que fan funcions de guiatge (element (25) del plànol 005). Aquestes 

varetes, representades en el plànol 062, estan subjectades pels seus extrems per mitjà 

d’uns suports on s’hi encaixen (plànols 055 i 060) i que van muntats al braç vertical per 

mitjà de cargols. El càlcul de les toleràncies dels elements de muntatge d’aquests suports 

es poden veure a l’annex B, on es demostra que la tolerància dels primers 35 mm en 

cada extrem de les varetes (vegeu plànol 062) ha de ser 10e7 i la dels suports 10H7. 

D’aquesta manera s’aconsegueix un ajustament de forat base amb joc que permet un 

muntatge fàcil impedint el moviment de les varetes. 
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Figura 14   Vista explotada del contrapès 

 

Aquest contrapès va acoblat amb la cadena que l’uneix amb el mecanisme de gir de l’eix 

horitzontal. El sistema d’acoblament és el que mostra el plànol 063, on es pot veure que 

la placa d’unió (1) va cargolada amb el bloc (3) per mitjà dels cargols (4) i les femelles 

(7) i bolanderes de seguretat (6). El càlcul per elements finits (vegeu annex B – Càlcul, 

annex C – Tractament informàtic, Figura 15 i Figura 16) demostra que el sistema d’unió 
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(plànol 064) suporta les sol·licitacions provocades per la força pes, i que les 

deformacions produïdes estan dins dels límits admissibles. 

 

Com ja s’ha comentat, les varetes que fan funció de guiatge van muntades sobre els 

suports superior (plànol 060 i Figura 17) i inferior (plànol 055 i Figura 18). Cada suport 

està format per: 

• dos casquets de diàmetre interior 10H7 i diàmetre exterior 20 mm (plànol 057). 

• quatre nervis de fixació dels casquets de xapa d’acer d’espessor 5 mm (plànol 

058). 

• una base de xapa d’acer de 4 mm on s’hi solden els casquets i els nervis (plànol 

056 pel suport inferior i 061 pel superior). 
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Figura 15   Anàlisi de deformació per elements finits de l'acoblament del contrapès amb la cadena 

 



Disseny mecànic i estructural d’un fotogoniòmetre 
Jaume Gassol i Bellet 
 

 
 

49

1

MN

MX

X
Y

Z

 File: Contrape                                                                 

.003898
6.396

12.787
19.179

25.571
31.962

38.354
44.746

51.137
57.529

SEP  5 2003
12:10:13

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
SEQV     (AVG)
DMX =.026418
SMN =.003898
SMX =57.529

 
Figura 16   Anàlisi de tensions per elements finits de l'acoblament del contrapès amb la cadena 

 

• el suport inferior porta, a més, un nervi de 5 mm de gruix soldat que fa d’unió 

entre el dos casquets (plànol 059). Aquest nervi no el porta el suport superior per 

què impediria el pas de la cadena de corrons. 

• ambdós suports van muntats mecànicament. El superior va cargolat al braç 

vertical (vegeu plànol 005) i l’inferior va unit per mitjà de dos cargols amb el 

suport del braç vertical (vegeu plànol 047). 
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Figura 17   Acoblament superior de les varetes guiadores del contrapès 
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Figura 18   Acoblament inferior de les varetes guiadores del contrapès 

 

Les soldadures de les peces que formen els suports estan representades als plànols 

corresponents. Per a determinar-les s’han seguit les recomanacions per al disseny de 

conjunts soldats [Candalo i Chafer, A., 1985, apartat 6]. Per a dimensionar els cordons 

s’ha seguit el criteri de resistència òptima [Candalo i Chafer, A., 1985, apartat 6.1], on el 

gruix del cordó de soldadura es calcula segons l’expressió Eq. 3. 

ta ·75,0=  Eq. 3

on a  és el gruix del cordó de soldadura, i 

 t  és el gruix de la planxa més prima de les que participen en la unió. 

 

Per tant, els cordons de soldadura entre els casquets de fixació de les varetes i els nervis  

tenen un gruix mma 75,3= . Altrament, els cordons entre els nervis i la xapa base tenen 

un gruix mma 3=  (vegeu plànols 055 i 060). 

 

 

8.3.4 Mecanisme de moviment vertical 

 

El plànol 088 mostra el conjunt muntat i seccionat del mecanisme de moviment vertical, 

i el plànol 089 i la Figura 19 mostren una vista explotada de l’esmentat mecanisme. 

Durant tota la descripció és necessari tenir presents aquests plànols així com els 

corresponents als components que formen el mecanisme. 
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La finalitat del mecanisme de moviment vertical és doble. Per una banda, és l’element 

que permet la unió entre el mecanisme de gir de l’eix horitzontal i el contrapès impedint 

el desplaçament vertical quan es munta una lluminària al plat de garres. En segon lloc, 

ha de permetre, per mitjà d’un accionament manual, el moviment vertical de centrat de 

la lluminària amb la cèl·lula fotoelèctrica. Ha de ser, per tant, un mecanisme irreversible, 

és a dir, que només permeti el moviment quan s’accioni manualment un volant. Per tant, 

s’ha de quedar travat encara que hi hagi desequilibri de masses en muntar-hi una 

lluminària. 
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Figura 19   Vista explotada del mecanisme de moviment vertical 
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El sistema utilitzat per fer irreversible el mecanisme és un bis sens fi (plànol 089). 

Aquest bis sens fi (9) va unit solidàriament amb un volant (13) que fa funció de 

manovella i que és el que s’ha d’accionar manualment per fer moure tot el sistema. El 

funcionament és el següent: quan hi ha muntada una lluminària la descompensació de 

càrregues té la tendència a fer baixar el mecanisme de gir de l’eix horitzontal aixecant el 

contrapès, ja que van units per la cadena de corrons engranada a les dues rodes dentades 

(4) que actuen de politges. Així mateix, l’eix (10) transmet el moviment de la roda 

dentada (4) a la (8) que, alhora, aquesta última es veu travada per la irreversibilitat 

característica dels bis sens fi. Com a conseqüència d’això, l’eix (9) transmet l’esforç cap 

al suport (12), que impedeix el moviment de tot el conjunt. Quan es vol centrar la 

lluminària amb el censor de llum només cal girar el volant (13) que fa girar l’eix (9) 

transmetent el moviment a la roda (8) muntada solidàriament sobre l’eix (10) que fa 

girar la roda (4) per fer moure la cadena de corrons. A més, com que el bis sens fi actua 

com a reductor 4,63:1 augmenta el parell, fent que sigui necessari un moment de gir baix 

a la roda (13) per a poder vèncer la descompensació de càrregues. 

 

Tot el mecanisme està muntat sobre una base de xapa de 4 mm de gruix (plànol 090) que 

té mecanitzats els forats per acoblar-hi els elements necessaris. A aquesta xapa s’hi 

rosquen les cartel·les (6) i (7) (plànols 091 i 092 respectivament) que actuen de reforç 

donant rigidesa als extrems de xapa que surten en voladís i permetent, alhora, 

l’acoblament directe roscat de les esmentades cartel·les amb el braç vertical. 

 

Les rodes dentades (4) van muntades sobre diferents eixos. D’una banda, l’eix (3) 

(plànol 094) va muntat amb serratge (8H7p7) i per mitjà dels cargols (20) amb la roda 

dentada (4) (plànol 100). Com que l’eix (3) ha de poder girar a baixa velocitat, 

s’utilitzen uns coixinets de fricció SKF PCMF 081005 5 B (vegeu plànol 099 i annex F 

– Catàlegs comercials) la dimensió dels quals ve imposada per la mida de l’eix. Aquests 

coixinets van muntats amb serratge respecte els suports dels eixos (2) (10M6h7) i amb 

joc respecte l’eix (3) (tolerància de l’eix 8f7) (vegeu annex B per al càlcul dels 

ajustaments). D’aquesta manera s’aconsegueix que la roda dentada i l’eix treballin de 

forma solidària i que puguin girar gràcies als coixinets de fricció utilitzats. El tall D-D 

del plànol 088 mostra de forma clara com queden muntats aquests components. 
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Per altra banda, l’eix (10) (plànol 095) està dissenyat amb el mateix criteri que l’eix (3) 

però amb la diferència que en aquest cas també s’hi ha de muntar la roda (8) del bis sens 

fi. El muntatge d’aquesta roda (8) es fa per serratge amb l’eix (10H7p7) i s’acaba 

d’assegurar per mitjà de la bolandera de seguretat (21) i la femella (22). D’aquesta 

manera s’assegura que la roda (4) i la (8) treballin de forma solidària amb l’eix (10), el 

qual pot girar lliurement gràcies als coixinets de fricció (5). El tall A-A del plànol 088 

mostra de forma clara com queden muntats aquests components. 

 

L’eix (9) va muntat seguint la mateixa filosofia que en els eixos descrits anteriorment. 

Aquest eix (9) és un component comercial de la marca Güdel i model R1998. Tal com es 

pot veure a l’annex F – Catàlegs comercials aquest eix té un diàmetre nominal de 

15,1mm, però pel muntatge dels coixinets de fricció (11) i de l’anella de fixació (21) 

interessa que tingui una mida nominal de 15 mm, cosa que implica que s’hagi de 

mecanitzar per arribar a tenir les toleràncies que indiquen el plànol 105. En aquest cas, 

els coixinets de fricció (11) utilitzats són SKF – GLY PBG 151709 F (vegeu plànol 099 

i annex F – Catàlegs comercials). Aquests coixinets van muntats a serratge amb els 

suports (12) (10M6h7) i amb joc respecte l’eix (9) (tolerància de l’eix 15f7). L’anell 

d’ajustament (21) va muntat a serratge amb l’eix (9) (15H7p7) i cargolat per mitjà de 

l’element (22). D’aquesta manera, l’anell d’ajustament és el topall de l’eix que impedeix 

que es mogui transversalment i transmet la càrrega als suports (12). Tanmateix, solidari 

a l’eix (9) hi va muntat el volant (13) que permet l’accionament manual del mecanisme. 

Vegeu annex B pels càlculs de les toleràncies. 

 

Els càlculs necessaris per al dimensionat de les peces que formen el mecanisme de 

moviment vertical estan a l’annex B – Càlculs. S’ha realitzat un estudi per elements 

finits on es pot veure que les deformacions i tensions produïdes per l’estat de càrrega 

més desfavorable són acceptables des del punt de vista mecànic i estructural (vegeu 

Figura 20 per les deformacions provocades). 
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Figura 20   Càlcul per elements finits de la deformació del mecanisme de moviment vertical 

 

 

8.3.5 Braç horitzontal 

 

Tal com es pot veure a la vista explotada de la Figura 21 (i al plànol 021) el braç 

horitzontal està format, bàsicament, per tres subconjunts. El primer és el format pel 

perfil quadrat estructural (4) i les cartel·les (3) i (5) amb tots els seus elements d’unió 

mecànica. El segon subconjunt està format pel mecanisme de l’eix de gir vertical (1), i el 

tercer i últim subconjunt és el suport (2) que permet el recolzament de tot el conjunt 

muntat sobre la bancada. Totes les unions de totes les peces que formen el conjunt i tots 

els subconjunts van unides mecànicament per mitjà de cargols, bolanderes i femelles. 

D’aquesta manera s’aconsegueix evitar l’ús d’unions soldades que podrien dificultar les 

tasques de muntatge i de fabricació. 
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Figura 21   Vista explotada del braç horitzontal 

 

L’element (4) és un perfil estructural quadrat estàndard de 100 x 100 x 6,3 mm de 1500 

mm de llargada. S’ha utilitzat aquest perfil per què té la inèrcia suficient per a que 

l’extrem més allunyat en voladís no flecti per sobre dels límits permesos i la tensió 

màxima que apareix no supera la màxima admissible (vegeu annex B – Càlculs). A més, 

és un perfil alleugerit, ja que en tractar-se d’un perfil quadrat tota la massa està 

concentrada a la perifèria de la secció quadrada (vegeu plànol 022). 

 

Sobre el perfil (4) s’hi munta la guia corredissa horitzontal que permet un dels 

moviments lineals de centrat de la lluminària respecte la cèl·lula fotoelèctrica. De la 

mateixa manera que la guia vertical, la guia horitzontal hauria de permetre el seu 
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accionament extern per mitjà d’una politja i tenir caràcter irreversible. La guia que 

compleix totes aquestes especificacions és la SKF LTB170.1480.SH1605BLP10 (vegeu 

annex F – Catàlegs comercials), però el seu preu (6347 €)3 n’impedeix el seu ús degut a 

les restriccions econòmiques del projecte. Per tant, la guia utilitzada és la SKF 45 TA x 

15004. Aquesta guia satisfà els requeriments mecànics, però no és irreversible. Per 

aquest motiu s’ha dissenyat el sistema de fre explicat en l’apartat 8.3.2. 

 

Els elements (6) (vegeu Figura 21) són unes tapes protectores (vegeu plànol 026) que 

impedeixen l’entrada de qualsevol cos estrany a l’interior del perfil. Actuen com a 

elements segelladors per evitar que l’interior del perfil (4) s’ompli de brutícia. La unió 

de les proteccions (6) amb el perfil quadrat (4) es realitza amb silicona. 

 

El perfil estructural (4) va reforçat per mitjà de les cartel·les (5) i (3) (vegeu plànols 023 

i 024 respectivament) que serveixen per donar estabilitat i rigidesa al braç horitzontal. 

Aquestes cartel·les van unides mecànicament al perfil (4) per mitjà dels angles de fixació 

(12). Tanmateix, els elements (7) i (8) serveixen per facilitar la unió entre les cartel·les 

amb l’eix de gir vertical del subconjunt (1) i amb el braç horitzontal. D’aquesta manera 

s’assegura una bona unió entre tots els elements per tal que puguin treballar 

solidàriament. Cal destacar que les cartel·les (5) i (3) encaixen dins de les ranures de 

l’eix de gir vertical (subconjunt 1) dissenyades especialment amb aquesta finalitat. 

 

La Figura 22 mostra una vista seccionada en tres dimensions del subconjunt eix vertical 

(vegeu plànol 030). D’altra banda, la Figura 23 mostra una vista explotada de l’esmentat 

subconjunt. 

 

Tal com es pot apreciar a la Figura 22 i Figura 23 el subconjunt està format per l’eix 

vertical (2), dos rodaments (1), dues bolanderes de seguretat (4), dues rosques (3), 

l’allotjament (5) dels rodaments i les tapes (6) de l’esmentat allotjament. A continuació 

es descriu detalladament el subconjunt. 

 

                                                 
3 Preu facilitat pel servei oficial SKF - Barcelona 
4 Preu de la guia: 756 €. Dada facilitada pel servei oficial SKF - Barcelona 
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El muntatge del subconjunt es fa partint de l’eix de gir vertical (2). Aquest eix (vegeu 

plànol 032) presenta múltiples ranures, canvis de secció i roscats per tal de poder-hi 

acoblar els dos rodaments (1). La part central de l’eix fa 70 mm de diàmetre, i serveix 

per fer de topall a la corona interior dels rodaments (1). La tolerància de l’anell interior 

dels rodaments és 000,0
015,060− . Per tal de muntar-los a serratge amb l’eix (2), cal que aquest 

eix tingui una tolerància 60h6. Finalment, s’acaba de reforçar el seu muntatge per mitjà 

de les bolanderes de seguretat (4) i les femelles (3). D’aquesta manera s’assegura el 

comportament solidari entre la corona interior dels rodaments (1) i l’eix (2). 

 

La mida dels rodaments (1) ve imposada pel diàmetre de l’eix (2), i es tracta de dos 

rodaments de dos fileres de boles amb contacte angular (vegeu plànol 035). S’ha escollit 

aquest tipus de rodament per què pot treballar en un estat combinat de càrregues de 

moments i esforços axials alhora.  

 

L’anella exterior dels rodaments (1) va muntada a serratge amb una tolerància del 

diàmetre de l’interior de l’allotjament (5) 110H5 (vegeu plànol 033). A més, la tapa 

inferior (6) de l’allotjament està muntada de tal manera que toca l’anella exterior del 

rodament, cosa que afavoreix el comportament solidari entre l’allotjament i el coixinet. 

 

D’altra banda, la tapa superior (6) deixa 2 mm de tolerància entre l’esmentada tapa i el 

rodament superior. Això s’ha fet així per admetre possibles dilatacions tèrmiques de 

l’eix que, si no existís aquests 2 mm de tolerància, podria carregar excessivament la 

corona exterior dels rodaments (1) i escurçar la seva vida útil (vegeu l’annex B pels 

càlculs de les toleràncies anteriorment citades). 

 

Les tapes (6) van unides mecànicament amb l’allotjament (5) per mitjà dels cargols (7), i 

el seu ajustament amb l’allotjament és 110H5h7. D’aquesta manera s’aconsegueix que el 

tancament sempre tingui joc, cosa que facilita les tasques de muntatge i desmuntatge. 

Amb tot això s’ha pogut tancar dins d’un bloc robust els rodaments i l’eix de gir vertical, 

impedint que entrin cossos estranys que alterin el funcionament del subconjunt.  
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Figura 22   Vista seccionada del subconjunt eix vertical 
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Figura 23   Vista explotada del subconjunt eix vertical 
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Tal com s’ha comentat anteriorment, en la part superior de l’eix de gir vertical hi ha 

mecanitzades dues ranures que permeten l’encaix de les cartel·les del braç horitzontal. 

D’altra banda, en la part inferior de l’eix s’hi ha de muntar el bis sens fi (17) amb un 

ajustament 10H7p6 que transmet el moviment del motor pas a pas (18) cap a l’eix 

vertical (vegeu Figura 6 o plànol 005). Com que el diàmetre del forat del bis sens fi és 

10 mm, s’ha hagut de fer una forta reducció de la secció de l’eix de gir vertical. Aquesta 

reducció no suposa cap problema estructural ja que està fora de la zona de l’eix que 

aguanta els esforços. A més, tal com s’aprecia a la Figura 22 i al plànol 032, aquesta 

reducció de la secció s’ha fet gradualment per evitar concentracions d’esforços. 

 

Els càlculs estructurals i de les toleràncies necessàries dels elements del subconjunt de 

l’eix vertical i de tot el conjunt del braç horitzontal estan recollits a l’annex B – Càlculs. 

L’últim subconjunt que forma el braç horitzontal és el suport (2) (vegeu Figura 21 o 

plànol 021). Aquest suport té la finalitat d’aguantar el braç horitzontal i permetre 

l’acoblament mecànic sobre la bancada. Aquest suport ha de permetre desmuntar-se 

còmodament en cas de voler traslladar de laboratori la màquina un cop estigui muntada o 

fer qualsevol tasca de manteniment als rodaments de l’eix vertical. La solució adoptada 

és la que mostra la Figura 24.  

 

Figura 24   Suport braç horitzontal 
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El despeçament del suport del braç horitzontal il·lustrat a la Figura 24 es pot veure a la 

Figura 21. En aquesta figura es pot apreciar que el suport està format per quatre peces de 

xapa de 5 mm de gruix (vegeu plànol 039) unides mecànicament entre sí i per mitjà de 

quatre peces més de xapa que formen la base que servirà de recolzament del suport 

(vegeu plànols 037, 038, 040, 041 i 042). Quan el conjunt està muntat (vegeu Figura 24) 

queda format per quatre cartel·les que donen rigidesa al suport i que, a més a més, estan 

arriostrades entre si per mitjà de quatre peces de xapa de 5 mm de gruix que actuen de 

base del suport. Són aquestes últimes quatre peces les qui tenen mecanitzats els forats 

necessaris per muntar el braç horitzontal sobre la bancada. 

 

 

8.3.6 Bancada 

 

La bancada és la part fixa del fotogoniòmetre sobre la qual s’hi munta el braç horitzontal 

(vegeu Figura 6 o plànol 005). Aquesta bancada fa de suport de tota la màquina, i està 

formada, bàsicament, per tres parts diferenciades, que són: base d’anivellament (vegeu 

plànols 003 i 006), bancada (vegeu plànol 007) i xapa superior (vegeu plànol 017). 

 

La base d’anivellament (vegeu plànol 006) és una xapa de dimensions 1200 x 1000 x 10 

mm que serveix de base de la bancada. Va directament ancorada a terra a través dels 

forats realitzats per aquesta finalitat. La seva funció és proporcionar una superfície plana 

on col·locar-hi la bancada, salvar petites irregularitats que pugui tenir el terra del 

laboratori on es col·loqui el fotogoniòmetre i separar la màquina de terra per evitar que 

petites filtracions d’aigua que puguin aparèixer al terra afectin directament el 

fotogoniòmetre. 

 

D’altra banda, la bancada (vegeu plànol 007 i Figura 25) és el suport de tota la màquina. 

Va ancorada directament a terra col·locada al damunt de la xapa d’anivellament per 

mitjà d’uns elements preparats expressament per aquesta finalitat. Les dimensions 

generals de la bancada són 600 x 400 x 200 mm i pesa 19,7 kg. La Figura 26 mostra una 

vista explotada de la bancada. 
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En el disseny de la bancada s’han seguit les recomanacions de [Riba i Romeva, C. 1994, 

pàg. 88], és a dir, s’ha evitat l’ús de material no necessari que podria repercutir 

negativament sobre el cost i el pes de la bancada; s’ha col·locat el material seguint 

l’espai més curt entre els punts on hi ha aplicades les forces principals; s’ha fet ús de 

formes simples estàndard com són xapes i perfils estructurals i s’ha dissenyat una forma 

tancada per tal de donar més rigidesa al conjunt. 

 

Seguint les recomanacions anteriorment esmentades la bancada està formada per perfils 

estructurals estàndard de 40 x 40 x 3,2 mm soldats entre si formant una estructura rígida 

tancada. Es pot observar a la Figura 25 i a la Figura 26 que els perfils (1), (2), (3), i (4) 

estan tallats a 45º per tal d’aconseguir més superfície de contacte en el muntatge i soldat 

de les peces. El perfil estructural (6) és un perfil UPN, i té doble funcionalitat. D’una 

banda, s’utilitza per muntar-hi el motor pas a pas Zebotronics SM 109-4-18 M12 a l’eix 

del qual hi va muntat el bis sens fi que engrana amb la roda dentada de l’eix de gir  

10x8

2,5x2,510x8

2,5x2,52,5x2,5

5x5

2,5x2,5

2,5x2,5

2,5x2,5

5x5

5x5

5x5

5x5

2,5x2,5

2,5x2,5

2,5x2,5

2,5x2,5

2,5x2,5

2,5x2,5

2,5x2,5

5x5

5x5

2.5x2.5

 

Figura 25   Bancada fotogoniòmetre 
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vertical. Per poder muntar el motor al perfil UPN, s’han hagut de mecanitzar els forats 

necessaris per l’acoblament del motor (vegeu plànol 015). D’altra banda, el perfil UPN 

(6) serveix de punt de recolzament de la xapa superior de la bancada sobre la qual s’hi 

cargola el suport del braç horitzontal. La dimensió del perfil UPN (6) està en funció de 

l’alçada de la bancada, paràmetre explicat més endavant.  

 

La Figura 26 mostra una vista explotada de la bancada del fotogoniòmetre. Tal com es 

veu a la Figura 25, totes les peces que integren la bancada van unides per soldadura. 

Com que no es tracta d’elements petits de precisió, aquestes peces poden anar soldades, 

ja que la deformació final obtinguda degut a la deformació tèrmica provocada per les 

soldadures serà molt petita en comparació amb les dimensions del conjunt. En aquest 

cas, la unió soldada és la millor solució, ja que les posicions de soldadura no representen 

cap problema per al procés de fabricació i, d’aquesta manera, no és necessària l’obtenció 

d’elements d’unió mecànica com cartel·les, mecanitzats, etc. que dificultarien el procés 

de fabricació i de muntatge.  
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Figura 26   Vista explotada de la bancada 
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Les soldadures dels elements que integren l’estructura estan representades al plànol 007 i 

Figura 25. Per a determinar-les s’han seguit les recomanacions per al disseny de conjunts 

soldats [Candalo i Chafer, A., 1985, apartat 6]. Per a dimensionar els cordons s’ha seguit 

el criteri de resistència òptima [Candalo i Chanfer, A., 1985, apartat 6.1], on el gruix del 

cordó de soldadura es calcula segons l’expressió Eq. 4. A més, com que es tracta de 

funcions estructurals els cordons de soldadura han de ser reforçats. 

ta ·75,0=  Eq. 4

on a  és el gruix del cordó de soldadura, i 

 t  és el gruix de la planxa més prima de les que participen en la unió. 

 

Per tant, els cordons de soldadura en les cantonades tallades a 45º i dels elements (7) 

tenen un gruix de 2,5mm ( mma 4,2=  que s’arrodoneix a 2,5 mm) i són reforçats. 

D’altra banda, els cordons de soldadura en els elements (5) i (8) tenen el gruix necessari 

per tal d’omplir de material d’aportació les unions. D’aquesta manera s’assegura un bon 

comportament de la soldadura. 

 

Seguint les recomanacions de [Riba i Romeva, C. 1994, pàg. 88] anteriorment 

esmentades, s’ha reforçat l’estructura de la bancada per mitjà de l’element (8) (vegeu 

Figura 26). El motiu pel qual s’ha realitzat aquest reforç és per què sobre l’element (5) 

situat a la part dreta de la Figura 26 s’hi recolza directament el braç horitzontal i, per 

tant, és un element que està directament carregat. Per tant, amb la finalitat de no carregar 

mecànicament les soldadures s’ha ficat un perfil estructural que fa de pilar recolzant el 

centre de l’element (5) carregat. És, per tant, una solució molt barata i eficaç per 

transmetre l’esforç del braç horitzontal directament cap a terra sense sotmetre a 

càrregues excessives les soldadures de la bancada. Aquesta tasca es veu complementada 

pel perfil UPN (6), que transmet tot l’esforç que rep directament a terra. 

 

Les dimensions de la bancada venen imposades segons els següents criteris: 

• La llargada (600 mm) ha de permetre el muntatge sobre la bancada del suport del 

braç horitzontal i del motor pas a pas ancorat al perfil ‘U’. Per tant, aquesta 

dimensió està en funció de la longitud del motor pas a pas que es munta en el 

perfil ‘U’ (6) i de les dimensions del suport del braç horitzontal, ja que és on està 
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muntat l’eix de gir vertical amb el qual ha d’engranar el bis sens fi. Aquest suport 

s’ha de poder recolzar plenament sobre la xapa superior de la bancada (vegeu 

plànol 005 per al muntatge). 

 

El suport del braç horitzontal fa 283 mm, i l’eix de gir vertical està al centre 

geomètric de l’esmentat suport, és a dir, a 141,5 mm del costat (vegeu plànol 

037). 

La longitud del motor pas a pas Zebotronics SM 109-4-18 M12 és 320 mm 

(vegeu plànol 018). 

La distància necessària per facilitar el muntatge i el bon funcionament del bis 

sens fi és, aproximadament, 100 mm. 

Per tant, sumant totes les distàncies anteriors surt una longitud de 561,5 mm, que 

s’arrodoneix a 600 mm per facilitar la maniobrabilitat en el muntatge del motor. 

 

• L’amplada (400 mm) ha de permetre el muntatge còmode dels elements 

mecànics de gir de l’eix vertical així com proporcionar la superfície necessària 

per ancorar el braç horitzontal sobre la xapa superior de la bancada. 

 

• L’alçada (200 mm) ha de facilitar el muntatge i desmuntatge del motor pas a pas 

roscat sobre el perfil ‘U’. Com que el motor pas a pas fa 108 mm d’amplada 

màxima (vegeu plànol 018) s’ha escollit una alçada de 200 mm per facilitar la 

maniobrabilitat del motor en les operacions de muntatge. 

 

Tal com s’ha comentat anteriorment, la bancada va unida directament a terra col·locada 

sobre la xapa anivelladora. Per tal de poder materialitzar aquesta unió, s’han dissenyat 

sis punts d’acoblament gràcies als angles (7). Aquests angles estan fabricats a partir de 

xapa plegada de 5 mm d’espessor (vegeu plànol 016) i van soldats directament sobre els 

perfils estructurals quadrats de 40 x 40 x 3,2 mm. 

 

Cal destacar que l’ús del motor pas a pas Zebotronics SM 109-4-18 M12 és un 

requeriment del projecte. En l’annex B hi ha els càlculs pertinents que asseguren que 

aquest motor pot funcionar correctament segons la disposició i càrregues aplicades. 

 



  Memòria 
Jaume Gassol i Bellet 

 

 
 

66

Tota la bancada està tancada per mitjà de xapa plana cargolada als perfils quadrats 

estructurals 40 x 40 x 3,2 mm (vegeu plànol 003). La finalitat del tancament és evitar 

que qualsevol cos no desitjat entri en contacte amb els mecanismes que permeten el gir 

respecte l’eix vertical. Cal comentar que aquests tancaments estan conformats a partir de 

xapa plana d’1,5 mm de gruix. 

 

Finalment, la xapa superior de la bancada serveix de base per al muntatge del braç 

horitzontal. A més, transmet l’esforç provocat per l’esmentat braç a l’estructura de la 

bancada. Es tracta d’una xapa de dimensions 603 x 403 mm i de 4 mm de gruix. El 

càlcul de les deformacions i tensions fet pel mètode dels elements finits explicat en 

l’annex B demostra que la xapa flecta un valor acceptable i les tensions internes que 

apareixen són menors que la màxima admissible (vegeu plànol 017 de la xapa superior 

de la bancada). La Figura 27 mostra l’estudi per elements finits de les deformacions de 

la xapa superior de la bancada i la Figura 28 mostra la seva distribució de tensions. 

Vegeu l’annex B per tenir més detalls dels càlculs. 

 

1

MN

MX

X
Y

Z

 File: Xapa                                                                     

0
.012242

.024485
.036727

.048969
.061212

.073454
.085696

.097938
.110181

NOV 13 2003
12:23:22

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
USUM     (AVG)
RSYS=0
DMX =.110181
SMX =.110181

 
Figura 27   Càlcul per elements finits de la deformació de la xapa superior de la bancada 
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1

MN

MX

X
Y

Z

 File: Xapa                                                                     

.211E-06
2.856

5.713
8.569

11.425
14.282

17.138
19.994

22.851
25.707

NOV 13 2003
12:23:41

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
SEQV     (AVG)
DMX =.110181
SMN =.211E-06
SMX =25.707

 
Figura 28   Càlcul per elements finits de la distribució de tensions en la xapa superior de la bancada 
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Conclusions 
 

La descripció del present document correspon al disseny estructural i mecànic d’un 

fotogoniòmetre. La finalitat del PFC era fer un disseny robust, econòmic, funcional, 

pràctic, fiable i de fàcil manteniment. Tal com s’ha anat explicant en apartats anteriors, 

el procés de disseny de l’aparell ha vingut marcat per les especificacions d’inici del 

projecte per tal de complir amb els seus requeriments, de manera que s’adapta totalment 

a les necessitats imposades directament per l’usuari del fotogoniòmetre. Es tracta, per 

tant, d’un disseny fet a mida. 

 

S’ha aconseguit un fotogoniòmetre robust pensat per poder treballar durant molts anys 

amb el mínim manteniment possible. La senzillesa dels mecanismes n’és el seu factor 

principal, ja que conjuga la facilitat d’ús amb la senzillesa conceptual, facilitant la 

construcció i el muntatge de l’aparell. A més, tots aquests aspectes fan que el disseny 

sigui fiable. 

 

Un aspecte important que s’ha tingut en compte és la funcionalitat del fotogoniòmetre. 

El disseny realitzat permet obtenir una alta productivitat de treball en el laboratori,  ja 

que les operacions necessàries per fer el canvi de lluminària i el centrat respecte la 

cèl·lula fotoelèctrica són les mínimes i es poden realitzar en escassos minuts. D’aquesta 

manera es pot tenir l’aparell realitzant assaigs luminotècnics sense necessitat de temps 

morts excessius provocats per dificultats en el canvi de lluminàries o en el seu centrat. 

 

D’altra banda, l’aspecte econòmic és un punt en el qual s’hi ha destinat una consideració 

especial. Ja s’ha comentat anteriorment al llarg de la memòria que en situacions 

concretes s’ha decidit no utilitzar determinades peces degut al seu elevat preu. Aquesta 

ha set una dificultat afegida al projecte, que s’ha aconseguit salvar sense renunciar a la 

fiabilitat i funcionalitat de l’aparell, provocant alhora una disminució important del preu 

final del fotogoniòmetre. Es pot dir, per tant, que s’han complert satisfactòriament tots 

els requeriments imposats en l’inici del projecte. 
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Durant tot el procés de disseny s’ha emprat el criteri d’utilitzar factor de seguretat 2=n . 

D’aquesta manera s’ha aconseguit sobredimensionar en la mateixa proporció i seguretat 

tots els elements que formen el fotogoniòmetre. A més, gràcies a l’ús d’aquest factor de 

seguretat, l’aparell pot absorbir càrregues més grans a les màximes admissibles fixades 

en els requeriments del projecte. Per tant, s’està assegurant un bon funcionament de 

l’aparell en les situacions més adverses de càrrega. Tot i això, cal dir que no és 

recomanable carregar el fotogoniòmetre per sobre dels valors màxims especificats en els 

requeriments del projecte, ja que és per aquestes situacions de càrrega que s’han 

dimensionat tots els elements. 
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