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Resum 
 

El aquest volum s’hi presenten els annexes de la memòria. S’ha realitzat cinc annexes per 

mitjà dels quals s’il·lustren els plànols del fotogoniòmetre; es realitzen els càlculs necessaris 

de l’aparell; s’explica el tractament informàtic realitzat; es fa un estudi d’impacte ambiental; i 

es mostren els catàlegs comercials emprats al llarg de tot el procés de disseny del 

fotogoniòmetre. 

 

En l’annex A es presenten els plànols de totes les peces necessàries per construir el 

fotogoniòmetre dissenyat. Aquests plànols s’han realitzat segons el sistema europeu de 

representació i d’acord amb les normes UNE de dibuix tècnic. Contenen les vistes en dues 

dimensions necessàries per definir completament els conjunts i elements representats i, a més, 

s’han incorporat vistes en tres dimensions per facilitar la comprensió del projecte. 

 

En l’annex B es realitzen els càlculs que s’han hagut de fer durant el procés de disseny per tal 

de dimensionar i comprovar els elements dissenyats. Es realitzen càlculs estructurals per mitjà 

de procediments analítics i pel mètode del elements finits. A més, també es realitzen càlculs 

de toleràncies i càlculs dinàmics dels mecanismes. 

 

En l’annex C s’explica quin tractament informàtic s’ha realitzat durant el desenvolupament 

del projecte. S’argumenta quin tipus de sistemes CAD s’ha utilitzat i quin ha estat el 

procediment d’ús. A més, també es fa referència a com s’han tractat informàticament alguns 

dels càlculs explicats en l’annex B. 

 

L’annex D conté el pressupost. S’ha contat per separat el pressupost de desenvolupament del 

projecte i el de fabricació del fotogoniòmetre. 

 

En l’annex F s’hi inclouen els catàlegs comercials dels elements estàndard utilitzats en el 

fotogoniòmetre.  
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A.1 Criteri per a la realització de plànols 
 

El criteri que s’ha seguit per fer els plànols té la intenció de fer la representació i comprensió 

del projecte de la forma més clara i ordenada possible. Per tant, els primers plànols 

corresponen al fotogoniòmetre muntat a partir del qual es fa el despeçament per subconjunts. 

Posteriorment es representen aquests subconjunts amb el seu corresponent despeçament. 

 

Per a tots els conjunts/subconjunts s’ha realitzat un plànol amb una vista en tres dimensions i 

les vistes necessàries en dues dimensions amb les cotes generals del muntatge; un plànol en 

tres dimensions amb la vista explotada del conjunt/subconjunt i un llistat on hi figura la 

descripció de cada element que forma el conjunt/subconjunt; i els plànols necessaris amb 

vistes en dues i tres dimensions de tots els subconjunts/peces que formen el 

conjunt/subconjunt inicial. D’aquesta manera es va fent un despeçament ordenadament 

esglaonat que facilita la comprensió del projecte. 
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A.2 Relació de plànols  
 

001 Fotogoniòmetre – Parts principals – Il·lustració dels moviments 
002 Muntatge general del fotogoniòmetre 
003 Explosió dels tancaments de protecció 
004 Fotogoniòmetre sense tancaments protectors 
005 Vista explotada del fotogoniòmetre 
006 Xapa base d’anivellament 
007 Bancada fotogoniòmetre 
008 Vista explotada de la bancada 
009 Travesser superior – 40 x 40 x 3.2 – 600 
010 Perfil inferior – 40 x 40 x 3.2 – 400 
011 Perfil vertical (a) – 40 x 40 x 3.2 – 200 
012 Perfil vertical (b) – 40 x 40 x 3.2 – 200 
013 Perfil superior 40 x 40 x 3.2 –320 
014 Perfil vertical centrat – 40 x 40 x 3.2 –120 
015 Perfil UPE 200 x 75 – 320 
016 Angle de fixació a terra 
017 Xapa superior de la bancada 
018 Motor pas a pas Zebotronics SM 109-4-18 M12 
019 Connexió motor eix vertical amb bis sens fi 
020 Braç horitzontal 
021 Vista explotada del braç horitzontal 
022 Perfil quadrat 100 x 100 x 6.3 – 1500 
023 Cartel·la d’estabilitat (a) 
024 Cartel·la d’estabilitat (b) 
025 Angle de fixació de cartel·les amb braç horitzontal 
026 Tapa dels extrems del perfil quadrat 
027 Reforç (a) d’unió entre cartel·les i perfil quadrat 
028 Reforç (b) d’unió entre cartel·les i perfil quadrat 
029 Tornillam del braç horitzontal 
030 Subconjunt eix vertical – rodaments 
031 Vista explotada del subconjunt eix vertical – rodaments 
032 Eix vertical 
033 Allotjament dels rodaments de l’eix vertical 
034 Tancament de l’allotjament dels rodaments de l’eix vertical 
035 Rodament SKF – 3212 A 
036 Tornillam del subconjunt eix vertical – rodaments 
037 Suport del braç horitzontal 
038 Vista explotada del suport del braç horitzontal 
039 Cartel·la del suport del braç horitzontal 
040 Base del suport – forats centrats 
041 Base del suport – forats desplaçats cap a l’exterior 
042 Base del suport – forats desplaçats cap a l’interior 
043 Tornillam del suport del braç horitzontal 
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044 Perfil braç vertical ISO 4019 – 100 x 100 x 6.3 – 1500 
045 Guia SKF-LLBHS 45 TA 
046 Suport fixació del braç vertical 
047 Vista explotada del suport fixació del braç vertical 
048 Xapa base del suport fixació del braç vertical 
049 Cartel·la (a) suport braç vertical 
050 Cartel·la (d) suport braç vertical 
051 Cartel·la (b) suport braç vertical 
052 Cartel·la (c) suport braç vertical 
053 Cartel·la del fre del suport braç vertical 
054 Tornillam del suport fixació del braç vertical 
055 Suport inferior de les varetes guia del contrapès 
056 Xapa base del suport inferior de les varetes del contrapès 
057 Casquet de fixació de les varetes guia del contrapès 
058 Cartel·la dels casquets de les varetes guia del contrapès 
059 Xapa d’unió dels casquets de les varetes guia del contrapès 
060 Suport superior de les varetes guia del contrapès 
061 Xapa base del suport superior de les varetes del contrapès 
062 Varetes guia contrapès 
063 Vista explotada del contrapès 
064 Soldadura de la xapa base amb l’element d’unió amb la cadena 
065 Placa d’unió amb el contrapès 
066 Element d’unió amb la cadena 
067 Contrapès 
068 Tornillam del contrapès 
069 Mecanisme de gir de l’eix horitzontal 
070 Seccions del mecanisme de gir de l’eix horitzontal 
071 Vista explotada del mecanisme de gir de l’eix horitzontal 
072 Perfil DIN 1028 – 200 x 16 – 200 
073 Perfil DIN 1029 – 130 x 65 x 8 – 120 
074 Suport rodament eix horitzontal – base 
075 Plat de garres Schunk 814 210 
076 Motor pas a pas Zebotronics SM 109-1-18 M6 
077 Element d’unió amb la cadena (en mecanisme de gir de l’eix horitzontal) 
078 Bis sens fi i roda dentada del mecanisme de gir de l’eix horitzontal 
079 Connexió motor eix horitzontal amb bis sens fi 
080 Eix de gir horitzontal 
081 Rodament SKF NNF 5006 ADA-2LSV amb suport muntatge 
082 Vista explotada del rodament SKF NNF 5006 ADA-2LSV amb suport muntatge 
083 Allotjament del rodament SKF NNF 5006 ADA-2LSV 
084 Tancament de l’allotjament del rodament SKF NNF 5006 ADA-2LSV 
085 Rodament SKF NNF 5006 ADA-2LSV 
086 Suport base del rodament SKF NNF 5006 ADA-2LSV 
087 Tornillam del mecanisme de gir de l’eix horitzontal 
088 Mecanisme de moviment vertical 
089 Vista explotada del mecanisme de moviment vertical 
090 Base del mecanisme de moviment vertical 
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091 Cartel·la esquerra del mecanisme de moviment vertical 
092 Cartel·la dreta del mecanisme de moviment vertical 
093 Suport de l’eix (a) del mecanisme de moviment vertical 
094 Eix (a) del mecanisme de moviment vertical 
095 Eix (b) del mecanisme de moviment vertical 
096 Suport de l’eix del bis sens fi del mecanisme de moviment vertical 
097 Suport de l’eix (b) del mecanisme de moviment vertical 
098 Tornillam del mecanisme de moviment vertical 
099 Coixinets de fricció SKF 
100 Roda dentada de la cadena 
101 Tancament bancada – xapa 603 x 200 mm 
102 Tancament bancada – xapa 400 x 200 mm 
103 Tancament bancada – xapa 603 x 200 mm amb forat cable 
104 Carcassa de protecció del mecanisme de gir de l’eix horitzontal 
105 Bis sens fi Güdel 
106 Tornillam general 
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B.1 Eix de gir horitzontal 
 

La Figura 1 mostra l’eix de gir horitzontal amb les seves dimensions (per més detalls de la 

peça vegeu plànol 080 de l’annex A). Els càlculs que s’han de fer són d’elasticitat i resistència 

de materials, per tal de saber quin estat tensional i de deformacions tindrà quan l’eix estigui 

sotmès a càrrega (vegeu plànols 069 i 070 de l’annex A pels detalls de muntatge). 
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Figura 1   Eix de gir horitzontal 

 

 

B.1.1 Estat de càrregues 

 

Les càrregues que cal considerar per calcular l’eix de la Figura 1 són les provocades pel plat 

de garres (plànol 075 de l’annex A) i la lluminària acoblada a ell. Tots els altres elements 

muntats sobre l’eix es desprecien, perquè la seva aportació de càrrega és menyspreable 

comparada amb la del plat de garres i la lluminària. Per tant, l’esquema que representa la 

situació de càlcul és el que mostra la Figura 2. 

P1
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F

Ml

L1

La Lp

L2

o

x

 

Figura 2   Esquema de càlcul de l'eix de gir horitzontal 
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 1L  2L  aL  pL 1D 2D
Longitud [mm] 10 120 110 55 36 52 

Taula 1   Dimensions de referència per al càlcul 

Els valors de les dimensions referenciades en la Figura 1 i la Figura 2 són els que mostra la 

Taula 1. 

 

Per a fer el càlcul es pren l’estat de càrregues més desfavorable, és a dir, aquell que provoca 

majors sol·licitacions mecàniques a l’eix. En aquest cas es treballa amb la hipòtesi de tenir 

una lluminària de 20 kg acoblada al plat de garres per mitjà d’un braç de palanca d’1m (vegeu 

capítol 6. Anàlisi de requeriments de la Memòria). Els valors de les càrregues referenciades 

en la Figura 2 són els que mostres les equacions Eq. 1, Eq. 2, Eq. 3 i Eq. 4, i els seus valors es 

recullen a la Taula 2. 

 

aDP ρπ ·
4

2
11 =   Eq. 1

on 37850 mkga =ρ [catàleg perfiles y comerciales d’Aceralia, pàg 55] és la densitat de 

l’acer (vegeu annex F per a més detalls). En unitats del Sistema Internacional (SI) 

.5,77008 3mN=aρ  

 

aDP ρπ ·
4

2
22 =  Eq. 2

 

p

Lp

L
PP

F
+

=  Eq. 3

on   és el pes del plat de garres Schunk 814 210 (vegeu plànol 075), i pP

  és el pes de la lluminària. LP

 

dPM Ll ·=  Eq. 4 

on   és la distància compresa entre l’extrem de l’eix de gir horitzontal i el punt on es 

col·loca la lluminària. 

d

 

 1P  [ mN ] 2P [ mN ] F  [ mN ] lM  [ ] mN ·
Valor de la càrrega 78,4 163,5 6118,2 202,3 

Taula 2   Valor de les càrregues 
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B.1.2 Càlcul de les reaccions 

 

Criteri de signes:  

 

Si es planteja l’equilibri de forces segons les equacions de l’estàtica es pot trobar que: 

 

∑ = 0oM  ⇒ l
p

p M
L

LLLF
L

LLP
L

PM +







−++






 ++=

2
··

2
··

2
· 21

2
122

2
1

1  Eq. 5

∑ = 0yF  ⇒ py LFLPLPR ··· 2211 ++=  Eq. 6

 

 

B.1.3 Llei de moments flectors 

 

Criteri de signes:  

Es consideren positius aquells moments flectors que comprimeixen les fibres superiors de la 

secció. 

 

A partir de les reaccions es pot trobar les lleis de moments flectors en cada tram de l’eix 

[Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 190]. Les lleis que surten són les següents: 

 

• Tram 0 1Lx ≤≤  

2
··)(

2

1
xPxRMxM y −+−=  Eq. 7

 

• Tram  aLLxL +≤≤ 11

( )
2

·
2

···)(
2

1
2

1
11

LxPLxLPxRMxM y
−

−





 −−+−=  Eq. 8

 

• Tram  211 LLxLL a +≤≤+

( ) ( )
2

·)(
2

21
2

xLLFPMxM l
−+

+−−=  Eq. 9
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B.1.4 Llei d’esforços tallants 

 

Criteri de signes:  

Es consideren positius aquells esforços tallants que provoquen un gir horari a la secció. 

 

A partir de les reaccions es pot trobar les lleis de d’esforços tallants en cada tram de l’eix 

[Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 196]. Les lleis que surten són les següents: 

 

• Tram  10 Lx ≤≤

xPRxQ y ·)( 1−=  Eq. 10

 

• Tram aLLxL +≤≤ 11  

( )1211 ··)( LxPLPRxQ y −−−=  Eq. 11

 

• Tram 211 LLxLL a +≤≤+  

( ) ( )xLLFPxT −++= 212 ·)(  Eq. 12

 

 

B.1.5 Càlcul de tensions 

 

L’eix de gir horitzontal està sotmès a tensió simple ja que presenta moment flector i esforç 

tallant simultàniament. [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 188]. Una vegada conegudes les seves 

lleis es pot procedir a fer el càlcul de les tensions normals, tangencials i principals a les quals 

està sotmesa la peça. 

 

B.1.5.1 Tensions normals 
 
Segons la llei de Navier [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 182] la distribució de tensions normals 

en una determinada secció es calcula segons l’equació Eq. 13. 
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y
I

M

z

F ·=σ  Eq. 13

on σ  és la tensió normal, 

FM  és el valor del moment flector en la secció, 

  és el moment d’inèrcia de la secció respecte l’eix ‘z’, i  zI

  és la distància del punt on calculem y σ  a la fibra neutra. 

 

L’equació Eq. 13 s’utilitza en aquells casos en què el producte d’inèrcia de la secció plana és 

zero, és a dir, quan presenta simetria. En el cas de l’eix de gir horitzontal, com que la secció 

és una circumferència, el producte d’inèrcia de la secció és zero. Per tant, es pot utilitzar 

l’equació Eq. 13 per calcular la tensió normal. 

 

El moment d’inèrcia  per a una secció circular és el que mostra l’expressió Eq. 14. zI

4
· 4RI z

π
=  Eq. 14

on R  és el radi de la circumferència que defineix la secció. 

 

La fibra neutra passa pel centre de gravetat de la secció ja que es tracta de tensió simple. 

L’expressió Eq. 15 mostra l’equació del pendent de la fibra neutra. Com que es tracta d’una 

secció simètrica, el producte d’inèrcia val zero. A més, com que només hi ha moment en un 

eix, el pendent de la fibra neutre és zero. 

yzyyz

zyyzz

IMIM
IMIM

z
y

··
··

+

+
=  Eq. 15

on  és el moment flector respecte l’eix ‘z’, zM

  és el producte d’inèrcia ‘yz’, yzI

  és el moment flector respecte l’eix ‘y’, yM

  és el moment d’inèrcia respecte l’eix ‘z’, i zI

  és el moment d’inèrcia respecte l’eix ‘y’. yI
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B.1.5.2 Tensions tangencials 
 

Les tensions tangencials d’un punt determinat en una secció plana es calculen per mitjà del 

teorema de Colignon [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg 202]. En el cas de seccions circulars, 

l’expressió del teorema de Colignon és el de l’equació Eq. 16[Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg 

205]. 

2

22

3
4

R
yRQ −

Ω
=τ  Eq. 16

on  τ  és la tensió tangencial en un punt determinat de la secció, 

Q  és l’esforç tallant en la secció, 

  és l’àrea de la secció, Ω

 R  és el radi de la circumferència de la secció, i 

  és la distància entre el punt on s’està calculant la tensió tangencial i la fibra neutra. y

 

B.1.5.3 Tensions principals 
 

Les tensions principals serveixen per determinar la màxima tensió a la qual està sotmès un 

determinat punt de la peça. Per fer això, primer s’ha de calcular el valor de les dues tensions 

principals que surten en un estat tensional pla, i quedar-se amb la més gran. Per calcular 

aquestes tensions principals s’utilitza l’equació [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg 211]. 

( )22
2,1 ·4

2
1 τσσσ +±=  Eq. 17

on,  2,1σ  són les tensions principals 1 i 2, 

 σ  és la tensió normal, i 

 τ  és la tensió tangencial. 

 

B.1.6 Deformacions 

 

Les deformacions són provocades per les tensions internes que apareixen al material. Tant les 

tensions normals com les tangencials provoquen deformacions. El procediment és calcular els 

efectes de les tensions normals i les tangencials per separat i sumar les deformacions 

provocades. 
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B.1.6.1 Deformacions provocades per tensions normals 
 

Per a calcular les deformacions provocades per les tensions normals, s’ha de calcular 

l’equació de l’elàstica segons l’equació Eq. 18 [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 265]. 

zz MyIE =′′··  Eq. 18

on  E  és el mòdul d’elasticitat, 

  és el moment d’inèrcia respecte l’eix ‘z’, zI

  és la segona derivada de l’equació de l’elàstica, i y ′′

  és la llei de moments flectors del tram del qual es calcula l’equació de l’elàstica. zM

 

El procediment és integrar dues vegades per tal d’obtenir l’equació de l’elàstica. Per poder-ho 

fer s’ha de calcular les constants d’integració imposant condicions de contorn. Aquestes 

condicions de contorn es basen en la continuïtat, ja que la fletxa calculada en el canvi de 

secció per cada costat del tram ha de ser la mateixa. A més, y′  dóna la llei de girs. Com que 

el gir en l’empotrament és zero, aquest és el punt per on començar els càlculs de les constants 

d’integració. S’han de calcular tres equacions de l’elàstica, una corresponent a cada tram. 

Quan ja s’han obtingut les equacions només cal avaluar-les en els punts desitjats per conèixer 

quin és el desplaçament obtingut quan la peça entra en càrrega. 

 

El punt de fletxa màxima de l’eix de gir horitzontal és a l’extrem més allunyat del punt 

d’empotrament. Com que és el màxim valor del desplaçament el que interessa conèixer, n’hi 

ha prou en avaluar l’equació de l’elàstica del tram 211 LLxLL a +≤≤+  en l’abscissa 

. mx 130,0=

 

Com que el procediment d’integració i de calcular les constants d’integració és llarg i costós 

s’ha programat un algorisme amb el Mathematica que realitza els càlculs i dóna el resultat de 

la fletxa màxima provocada pels moments flectors. El codi font d’aquest programa es pot 

veure a l’Annex C – Tractament informàtic, i els resultats numèrics estan a l’apartat B.1.7 

Resultats dels càlculs de més endavant. 
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B.1.6.2 Deformacions provocades per tensions tangencials 
 

Per calcular les deformacions provocades per les tensions tangencials s’utilitza l’equació Eq. 

19 [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg 285]. 

( ))0()(
·

1

1
zz

y

MxM
G

y −
Ω
−

=  Eq. 19

on  és el valor de la deformació en l’abscissa y x , 

  és el mòdul d’elasticitat transversal.G ( )µ+
=

12
EG [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg 24], 

y1Ω  és l’àrea reduïda de la secció. Ω=
10
9

1yΩ  en el cas de seccions circulars [Ortiz 

Berrocal, L., 1991, pàg. 283], on Ω  és l’àrea de tota la secció. 

  és el valor del moment flector en l’abscissa )(xM z x , i 

  és el valor del moment flector en l’origen. )0(zM

 

 

B.1.7 Resultats dels càlculs 

 

A continuació es mostra el resultat dels càlculs realitzats utilitzant els procediment 

anteriorment comentats, des de la determinació de les reaccions fins al càlcul de les 

deformacions. 

 

Caracterització geomètrica
Diàmetre '1' (D1): 0,036 m
Longitud tram '1' (L1): 0,010 m
Diàmetre '2' (D2): 0,052 m
Longitud tram '2' (L2): 0,120 m
Longitud tram plat de garres (Lp): 0,055 m

Propietats del material
Material: Acer
Densitat (ρa): 7850 kp/m3 77008,5 N/m3
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Estat de càrregues
Pes linial del tram '1' (P1): 78,4 N/m
Pes linial del tram '2' (P2): 163,5 N/m
Pes del plat de garres (Pp): 140,3 N
Pes de la llumenària (PL): 196,2 N
Força aplicada al tram '2' (F): 6117,9 N/m
Moment de la llumenària (ML): 202,3 N·m

Càlcul de les reaccions
Ry: 356,9 N
M: 238,2 N·m

 

 

 

Llei de moments flectors i esforços tallants
x Mf T

[m] [N·m] [N]
0,000 -238,2 356,9
0,005 -236,4 356,5
0,010 -234,6 356,1
0,010 -234,6 356,1
0,015 -232,9 355,3
0,020 -231,1 354,5
0,025 -229,3 353,7
0,030 -227,6 352,8
0,035 -225,8 352,0
0,040 -224,0 351,2
0,045 -222,3 350,4
0,050 -220,5 349,6
0,055 -218,8 348,7
0,060 -217,0 347,9
0,065 -215,3 347,1
0,070 -213,6 346,3
0,075 -211,8 345,5
0,075 -211,8 345,5
0,080 -210,2 314,1
0,085 -208,7 282,7
0,090 -207,4 251,3
0,095 -206,2 219,8
0,100 -205,2 188,4
0,105 -204,3 157,0
0,110 -203,6 125,6
0,115 -203,0 94,2
0,120 -202,7 62,8
0,125 -202,4 31,4
0,130 -202,3 0,0

Diagrama de moments flectors
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Figura 4  Diagrama de moments flectors 

 

Diagrama d'esforços tallants

0
50

100
150
200
250
300
350
400

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

Abscissa 'x' [m]

Es
fo

rç
 ta

lla
nt

 [N
]

Figura 4   Diagrama d'esforços tallants 
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Càlcul de les tensions internes

En l'empotrament:
x: 0 m
Mf: -238,2 N·m
T: 356,9 N

Altura de la Esforç normal Esforç tangencial Principal 1 Principal 2
secció [m] (σ) [N/m2] (τ) [N/m2] [N/m2] [N/m2]

0,018 -5,20E+07 0,00E+00 0,00E+00 -5,20E+07
0,014 -4,04E+07 1,85E+05 8,43E+02 -4,04E+07
0,010 -2,89E+07 3,23E+05 3,62E+03 -2,89E+07
0,006 -1,73E+07 4,16E+05 9,96E+03 -1,73E+07
0,002 -5,78E+06 4,62E+05 3,67E+04 -5,82E+06
0,000 0,00E+00 4,67E+05 4,67E+05 -4,67E+05

-0,002 5,78E+06 4,62E+05 5,82E+06 -3,67E+04
-0,006 1,73E+07 4,16E+05 1,73E+07 -9,96E+03
-0,010 2,89E+07 3,23E+05 2,89E+07 -3,62E+03
-0,014 4,04E+07 1,85E+05 4,04E+07 -8,43E+02
-0,018 5,20E+07 0,00E+00 5,20E+07 0,00E+00

Màxims: 5,20E+07 4,67E+05 5,20E+07 0,00E+00
Mínims: -5,20E+07 0,00E+00 0,00E+00 -5,20E+07

 

 

 

 

Distribució de tensions

-0,020
-0,015
-0,010
-0,005
0,000
0,005
0,010
0,015
0,020

-1,0E+07 -5,0E+06 0,0E+00 5,0E+06 1,0E+07

Tensions [N/m2]

A
ltu

ra
 d

e 
la

 p
eç

a 
[m

]

Normal Tangencial Principal 1 Principal 2
 

Figura 5   Distribució de tensions en l'empotrament 
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En el canvi de secció
Zona de radi major
x: 0,01 m
Mf: -234,64 N·m
T: 356,11 N

Altura de la Esforç normal Esforç tangencial Principal 1 Principal 2
secció [m] (σ) [N/m2] (τ) [N/m2] [N/m2] [N/m2]

0,026 -1,70E+07 0,00E+00 0,00E+00 -1,70E+07
0,022 -1,44E+07 6,35E+04 2,80E+02 -1,44E+07
0,018 -1,18E+07 1,16E+05 1,15E+03 -1,18E+07
0,014 -9,15E+06 1,59E+05 2,75E+03 -9,16E+06
0,010 -6,54E+06 1,91E+05 5,55E+03 -6,54E+06
0,006 -3,92E+06 2,12E+05 1,14E+04 -3,93E+06
0,002 -1,31E+06 2,22E+05 3,67E+04 -1,34E+06
0,000 0,00E+00 2,24E+05 2,24E+05 -2,24E+05

-0,002 1,31E+06 2,22E+05 1,34E+06 -3,67E+04
-0,006 3,92E+06 2,12E+05 3,93E+06 -1,14E+04
-0,010 6,54E+06 1,91E+05 6,54E+06 -5,55E+03
-0,014 9,15E+06 1,59E+05 9,16E+06 -2,75E+03
-0,018 1,18E+07 1,16E+05 1,18E+07 -1,15E+03
-0,022 1,44E+07 6,35E+04 1,44E+07 -2,80E+02
-0,026 1,70E+07 0,00E+00 1,70E+07 0,00E+00

Màxims: 9,15E+06 2,24E+05 9,16E+06 -2,75E+03
Mínims: -1,70E+07 0,00E+00 0,00E+00 -1,70E+07
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Figura 6   Distribució de tensions en la zona de radi major en el canvi de secció 
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Zona de radi menor
x: 0,01 m
Mf: -234,64 N·m
T: 356,11 N

Altura de la Esforç normal Esforç tangencial Principal 1 Principal 2
secció [m] (σ) [N/m2] (τ) [N/m2] [N/m2] [N/m2]

0,018 -5,12E+07 0,00E+00 0,00E+00 -5,12E+07
0,014 -3,98E+07 1,84E+05 8,52E+02 -3,98E+07
0,010 -2,85E+07 3,22E+05 3,65E+03 -2,85E+07
0,006 -1,71E+07 4,15E+05 1,01E+04 -1,71E+07
0,002 -5,69E+06 4,61E+05 3,70E+04 -5,73E+06
0,000 0,00E+00 4,66E+05 4,66E+05 -4,66E+05

-0,002 5,69E+06 4,61E+05 5,73E+06 -3,70E+04
-0,006 1,71E+07 4,15E+05 1,71E+07 -1,01E+04
-0,010 2,85E+07 3,22E+05 2,85E+07 -3,65E+03
-0,014 3,98E+07 1,84E+05 3,98E+07 -8,52E+02
-0,018 5,12E+07 0,00E+00 5,12E+07 0,00E+00

Màxims: 5,12E+07 4,66E+05 5,12E+07 0,00E+00
Mínims: -5,12E+07 0,00E+00 0,00E+00 -5,12E+07
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Figura 7   Distribució de tensions en la zona de radi menor en el canvi de secció 
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Deformacions provocades pels esforços tallants
G: 7,3575E+10 N/m2
Ω1y: 0,000916088

Abscissa deformació: 0,13 m
Deformació: -5,32E-04 mm

Deformacions provocades pels moments flectors
Els resultats trets amb el matemàtica són:

Abscissa deformació: 0,13 m
Deformació: -4,00E-02 mm

Deformació total
És la suma de la deformació provocada pels esforços tallants i pels moments flectors

Abcissa deformació: 0,13 m
Deformació: -4,05E-02 mm

 
 

B.1.8 Factor de seguretat 

 

Segons [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 34], el criteri a tenir en compte per al factor de 

seguretat és el següent: 

 

nadm
limσ

σ =  Eq. 20

on  és el factor de seguretat i ha de prendre un valor n 5,25,1 ÷=n , i 

 eσσ =lim  (per als metalls). 

 2810·24,2 mNe =σ  [Mott, Robert L., 1996, pàg. 599]. 

Característiques mecàniques del material
Característiques:

σe: 2,24E+08 N/m2
n: 2
σadm: 1,12E+08 N/m2

Tram 1:
σmàx: 5,20E+07 N/m2

Tram 2:
σmàx: 5,12E+07 N/m2

 

 



  Annex B - Càlculs 
Jaume Gassol i Bellet 

30

Per tant, es pot veure que la màxima tensió provocada per les sol·licitacions externes no 

supera la tensió admissible admσ . Per tant, l’eix de gir horitzontal pot treballar perfectament 

sota qualsevol càrrega aplicada al fotogoniòmetre, ja que el càlcul de comprovació s’ha 

realitzat agafant l’estat de càrregues més desfavorable al qual es pot sotmetre el 

fotogoniòmetre. 

 

D’altra banda, també es pot observar que la deformació màxima quan l’eix està carregat és de 

0,04 mm, valor totalment acceptable per aquesta aplicació. 

 

 

B.1.9 Càlculs de toleràncies 

 

B.1.9.1 Muntatge del plat de garres 
 

• Tolerància del forat: 52H7 (vegeu annex F – Catàlegs comercials)– sistema forat base. 

Diàmetre nominal 52 mm i qualitat 7 ⇒ Interval de tolerància (IT): IT = 30 µm [Pardo 

Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació inferior ( ): µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A., 1984, pàg. 22] id 0=id

Desviació superior ( ): sd is ddIT −=  ⇒ 30=sd  µm. 

Per tant: 52H7 ≡  030,0
000,052

 

• Tolerància de l’eix: el valor d’aquesta tolerància ve definida per la del forat, ja que ha 

d’existir serratge. La tolerància escollida és 52p6. 

Diàmetre nominal 52 mm i qualitat 6 ⇒ IT = 19 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació inferior ( ): µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A.,1984, pàg.25] id 32=id

Desviació superior ( ): sd is ddIT −=  ⇒ 51=sd  µm. 

Per tant: 52p6 ≡ 52  051,0
032,0
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Apretament màxim ( ): màxA mDdA màxmàx µ51min =−=  

Apretament mínim ( ):minA mDdA màx µ2minmin =−=  

Apretament mig ( ): migA m
AA

A màx
mig µ5,26

2
min =

+
=  

  

B.1.9.2 Muntatge del rodament SKF NNF 5006 ADA-2SLV 
 

Muntatge amb l’anella interior 

• Tolerància del forat: 30  (vegeu annex F – Catàlegs comercials). 000,0
008,0−

 

• Tolerància de l’eix: el valor d’aquesta tolerància ve definida per la del forat, ja que ha 

d’existir serratge. La tolerància escollida és 30k6. 

Diàmetre nominal 30 mm i qualitat 6 ⇒ IT = 13 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació inferior ( ):id 2=id µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A.,1984, pàg.24] 

Desviació superior ( ): sd is ddIT −=  ⇒ 15=sd  µm. 

Per tant: 30k6 ≡ 30  015,0
002,0

 

Apretament màxim ( ): màxA mDdA màxmàx µ23min =−=  

Apretament mínim ( ):minA mDdA màx µ2minmin =−=  

Apretament mig ( ): migA m
AA

A màx
mig µ5,12

2
min =

+
=  

Els valors d’aquests apretaments permeten un muntatge i desmuntatge sense deteriorament de 

les parts implicades. 

 

Muntatge amb l’anella exterior 

• Tolerància de l’anella exterior: ≡ 55h5 (vegeu annex F – Catàlegs comercials). 000,0
013,055−

 

• Tolerància de l’allotjament del rodament: el valor d’aquesta tolerància ve definit per la 

de l’anella exterior, ja que ha d’existir serratge. La tolerància escollida és 55N5. 
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Diàmetre nominal 55 mm i qualitat 5 ⇒ IT = 13 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació superior ( ): µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A.,1984, 

pàg.23] 

sd 15−=sd

Desviació inferior ( ):id is ddIT −=  ⇒ 28−=id  µm. 

Per tant: 55N5 ≡  015,0
028,055−

−

 

Apretament màxim ( ): màxA mDdA màxmàx µ28min =−=  

Apretament mínim ( ):minA mDdA màx µ2minmin =−=  

Apretament mig ( ): migA m
AA

A màx
mig µ15

2
min =

+
=  

 

 

B.1.9.3 Muntatge amb la roda dentada del bis sens fi 
 

• Tolerància del forat: 10H7 (vegeu annex F – Catàlegs comercials)– sistema forat base. 

Diàmetre nominal 10 mm i qualitat 7 ⇒ IT = 15 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació inferior ( ): µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A., 1984, pàg. 22] id 0=id

Desviació superior ( ): sd is ddIT −=  ⇒ 15=sd  µm. 

Per tant: 10H7 ≡ 10  015,0
000,0

 

• Tolerància de l’eix: el valor d’aquesta tolerància ve definida per la del forat, ja que ha 

d’existir serratge. La tolerància escollida és 10m6. 

Diàmetre nominal 10 mm i qualitat 6 ⇒ IT = 9 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació inferior ( ): µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A.,1984, pàg.25] id 15=id

Desviació superior ( ): sd is ddIT −=  ⇒ 24=sd  µm. 

Per tant: 10m6 ≡ 10  024,0
015,0

 

 



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

33

Apretament màxim ( ): màxA mDdA màxmàx µ24min =−=  

Apretament mínim ( ):minA mDdA màx µ0minmin =−=  

Apretament mig ( ): migA m
AA

A màx
mig µ12

2
min =

+
=  

Els valors d’aquests apretaments permeten un muntatge i desmuntatge sense deteriorament de 

les parts implicades. 
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B.2 Connexió motor pas a pas amb bis sens fi 
 

El forat on va muntada aquesta peça (vegeu plànols 071 i 079) correspon al bis sens fi (plànol 

078). 

• Tolerància del forat: 6H7 (vegeu annex F – Catàlegs comercials)– sistema forat base. 

Diàmetre nominal 6 mm i qualitat 7 ⇒ IT = 12 µm [Pardo Sanz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació inferior ( ):id 0=id µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A., 1984, pàg. 22] 

Desviació superior ( ): sd is ddIT −=  ⇒ 12=sd  µm. 

Per tant: 10H7 ≡ 10  012,0
000,0

 

• Tolerància de l’eix: el valor d’aquesta tolerància ve definida per la del forat, ja que ha 

d’existir serratge. La tolerància escollida és 6p6. 

Diàmetre nominal 6 mm i qualitat 6 ⇒ IT = 9 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A., 

1984, pàg. 19]. 

Desviació inferior ( ):id 12=id µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A.,1984, pàg.25] 

Desviació superior ( ): sd is ddIT −=  ⇒ 21=sd  µm. 

Per tant: 10m6 ≡ 10  021,0
012,0

 

Apretament màxim ( ): màxA mDdA màxmàx µ21min =−=  

Apretament mínim ( ):minA mDdA màx µ0minmin =−=  

Apretament mig ( ): migA m
AA

A màx
mig µ5,10

2
min =

+
=  

Els valors d’aquests apretaments permeten un muntatge i desmuntatge sense deteriorament de 

les parts implicades. 
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B.3 Estructura del mecanisme de gir de l’eix horitzontal 
 

Com ja s’ha dit a la memòria, les dimensions dels perfils estàndard ‘L’ han vingut imposades 

per les mides dels elements que han de subjectar i no per les sol·licitacions a les quals es 

veuen sotmesos. Tot i això, s’ha realitzat un estudi utilitzant el mètode del elements finits que 

inclou els dos perfils ‘L’, el suport del rodament i l’element d’unió amb la cadena (vegeu 

plànol 071). Com que és aquest últim l’element més compromès mecànicament per què ha 

d’aguantar tota la força pes, en el postprocessament dels resultats s’hi pararà especial atenció. 

 

Els càlculs s’han realitzat amb Ansys 7.0. La Taula 3 indica les unitats dels resultats. 

Deformació mm 
Tensió N/mm2 

Taula 3   Unitats dels resultats dels càlculs per elements finits 

 

1

MN

MX

X

Y Z

 File: MGEH                                                                     

.174E-04
.626E-03

.001234
.001843

.002451
.00306

.003668
.004276

.004885
.005493

AUG 31 2003
16:12:15

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
USUM     (AVG)
RSYS=0
DMX =.005493
SMN =.174E-04
SMX =.005493

 

Figura 8   Càlcul per elements finits de la deformació de l'estructura del mecanisme de gir de l'eix 
horitzontal 
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1

MN

MX

X

Y Z

 File: MGEH                                                                     

.416E-04
.808757

1.617
2.426

3.235
4.044

4.852
5.661

6.47
7.278

AUG 31 2003
16:16:48

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
SEQV     (AVG)
DMX =.005493
SMN =.416E-04
SMX =7.278

 

Figura 9   Càlcul per elements finits de la distribució de tensions en l'estructura del mecanisme de gir de 
l'eix horitzontal 

1

MX

 File: MGEH                                                                     

.416E-04
.808757

1.617
2.426

3.235
4.044

4.852
5.661

6.47
7.278

AUG 31 2003
16:34:41

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
SEQV     (AVG)
DMX =.005493
SMN =.416E-04
SMX =7.278

 

Figura 10   Detall de la distribució de tensions calculada per elements finits de l'element d'unió amb la 
cadena 
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1

 File: MGEH                                                                     

.416E-04
.774336

1.549
2.323

3.097
3.872

4.646
5.42

6.194
6.969

AUG 31 2003
16:42:16

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
SEQV     (AVG)
DMX =.005493
SMN =.416E-04
SMX =6.969

 

Figura 11   Detall seccionat de la distribució de tensions calculada per elements finits en el canvi de secció 
de l'element d'unió amb la cadena (pla xy) 

1

 File: MGEH                                                                     

.416E-04
.774336

1.549
2.323

3.097
3.872

4.646
5.42

6.194
6.969

AUG 31 2003
16:46:32

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
SEQV     (AVG)
DMX =.005493
SMN =.416E-04
SMX =6.969

 

Figura 12   Detall seccionat de la distribució de tensions calculada per elements finits en el punt d'unió 
amb la cadena (pla xy) 
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1

 File: MGEH                                                                     

.416E-04
.774336

1.549
2.323

3.097
3.872

4.646
5.42

6.194
6.969

AUG 31 2003
16:51:30

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
SEQV     (AVG)
DMX =.005493
SMN =.416E-04
SMX =6.969

 

Figura 13   Detall seccionat de la distribució de tensions calculada per elements finits en la unió amb la 
cadena (pla xz) 

 

La Figura 8 mostra la deformació final de l’estructura. Segons aquests càlculs, la deformació 

màxima és -0,005493 mm, i es dóna en l’extrem del perfil ‘L’ més gran. Tal com s’ha 

comentat anteriorment, la deformació és tant petita per què els perfils han vingut imposats per 

les dimensions de les peces que s’hi han de muntar i no pel valor de les càrregues transmeses.  

 

La Figura 9 mostra una vista general de la distribució de tensions. Es pot observar que els 

perfils no estan gairebé sol·licitats i que la tensió màxima és 
262 10·278,7278,7 mNmmN = , i correspon a l’element d’unió amb la cadena. Tenint en 

compte que segons [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 34] el criteri a seguir per conèixer si un 

material aguanta un determinat valor de tensió és el següent: 

nadm
limσ

σ =  Eq. 21

on  és el factor de seguretat i ha de prendre un valor n 5,25,1 ÷=n , i 

 eσσ =lim  (per als metalls). 

 2810·24,2 mNe =σ  (Mott, Robert L., 1996, pàg. 599). 

 Escollint 2=n , llavors 2810·12,1 mN
n

e
adm ==

σ
σ  
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Comparant la tensió màxima en l’estructura calculada i la tensió admissible s’arriba a la 

conclusió que l’estat de càrregues de l’estructura no carrega en excés els elements de la 

mateixa. 

 

La Figura 10 mostra un detall de l’element d’unió amb la cadena. Es pot observar que és la 

part més sol·licitada de l’estructura. La Figura 11, Figura 12 i Figura 13 mostren la distribució 

de tensions en una determinada secció de l’element d’unió amb la cadena. Aquestes seccions 

s’han fer per donar una idea de com es distribueixen internament aquestes tensions. 

 

Per a més detalls de les característiques d’aquest càlcul per elements finits vegeu l’annex C – 

Tractament informàtic. 
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B.4 Contrapès 
 

El contrapès té la finalitat de contrarestar el pes del mecanisme de gir de l’eix horitzontal, que 

és de 36,2 kg. Tal com s’ha dit a la memòria, les dimensions amplada i llargada venen 

definides per l’espai  disponible per al muntatge que permet el braç vertical (vegeu plànol 002 

i 005). Així doncs, per a permetre un muntatge còmode del conjunt, les dimensions màximes 

admissibles amplada x llargada són 150 x 70 mm (vegeu plànol 067). 

 

Segons la marca comercial de màquines de peses Quindo, la densitat del material que forma la 

massa és 18350 kg/m3. Considerant que s’han de fer els dos forats de diàmetre 12 mm per a 

passar-hi les varetes i els dos forats de diàmetre 8 per permetre el muntatge mecànic de la 

placa d’unió, l’altura del bloc del contrapès es calcula segons l’equació Eq. 22. 

 

ccucvc PlRhRhla =−− ρπρπρ ····2····2··· 22  Eq. 22

on  és l’amplada del contrapès, a

  és la llargada del contrapès, l

  és l’alçada del contrapès (única incògnita de l’Eq. 22), h

 cρ  és la densitat del material del contrapès, 

  és el diàmetre del forat per on passen les varetes, vR

  és el diàmetre del forat per passar els cargols per al muntatge, i uR

  és el valor del pes del contrapès. cP

 

Calculant el valor de  segons l’equació Eq. 22 es troba que , valor que 

s’arrodoneix a . Aquest resultat és l’alçada del bloc que fa de contrapès. Així, 

doncs, les dimensions del contrapès són: 150 x 70 x 190 mm (plànol 067), valors que 

permeten un correcte muntatge i funcionament del sistema. 

h

mm

mh 191,0=

h 190=
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B.5 Toleràncies de les varetes guiadores del contrapès 
 

Per tal de poder muntar fàcilment les varetes (plànol 062) amb els seus allotjaments superiors 

(plànol 060) i inferiors (plànol 055) s’ha d’especificar la tolerància de fabricació. Aquesta 

tolerància ha de ser un ajustament mòbil, ja que un cop cargolat l’allotjament superior al braç 

vertical (plànol 005) només es pot desmuntar les varetes descargolant l’esmentat allotjament. 

Per tant, per fer més fàcils les tasques de muntatge s’ha decidit que l’ajustament sigui mòbil. 

Segons [Pardo Díaz, D.; Sanz Calabia, L.A.,1984, pàg. 34] el millor sistema a utilitzar és forat 

base, ja que és més fàcil donar una tolerància més estreta a un eix que a un forat. Per tant, 

l’ajustament escollit és 10H7e7 [Pardo Díaz, D.; Sanz Calabia, L.A.,1984, pàg. 48], ja que és 

un ajustament mòbil adequat dels casos de peces que llisquen entre sí. 

 

A continuació es mostren les característiques de l’ajustament: 

• Tolerància del forat: 10H7 (vegeu annex F – Catàlegs comercials)– sistema forat base. 

Diàmetre nominal 10 mm i qualitat 7 ⇒ IT = 15 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació inferior ( ):id 0=id µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A., 1984, pàg. 22] 

Desviació superior ( ): sd is ddIT −=  ⇒ 15=sd  µm. 

Per tant: 10H7 ≡ 10  015,0
000,0

 

• Tolerància de l’eix: el valor d’aquesta tolerància ve definida per la del forat, ja que ha 

d’existir joc. La tolerància escollida és 10e7. 

Diàmetre nominal 10 mm i qualitat 7 ⇒ IT = 15 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació superior ( ):sd 25−=sd µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A.,1984, 

pàg.22] 

Desviació inferior ( ): id is ddIT −=  ⇒ 40−=id  µm. 

Per tant: 10e7 ≡ 10  015,0
040,0

−
−

Aquesta tolerància només s’aplica en els 40 mm dels extrems (vegeu plànol 062), ja 

que l’alçada dels allotjaments és de 35 mm (vegeu plànol 057). 
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Joc màxim ( ): màxJ mdDJ màxmàx µ55min =−=  

Joc mínim ( ): minJ mdDJ µ25maxminmin =−=  

Joc mig ( ): migJ m
JJ

J màx
mig µ40

2
min =

+
=  
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B.6 Mecanisme de moviment vertical 
 

La Figura 14 mostra una vista explotada del mecanisme de moviment vertical. Tots els 

números de peces als quals es farà referència al llarg d’aquest capítol són els que estan 

reflexats en aquesta figura. 

 

6

1

3

5

10
9

12
13

11

16

8

17

14

715 2

4

20

18

19

21
22

 

Figura 14   Vista explotada del mecanisme de moviment vertical 
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B.6.1 Ajustament de l’eix (3) amb els coixinets de fricció (5) 

 

Tal com s’ha descrit a la memòria, aquest ajustament ha de permetre joc entre l’eix (3) i el 

coixinet de fricció (5). El punt de partida és la tolerància del coixinet (5) a partir de la qual es 

calcula la de l’eix (3). 

 

• Tolerància de l’allotjament del coixinet:  (vegeu annex F – Catàlegs 

comercials). 

053,0
014,08−

 

• Tolerància de l’eix: el valor d’aquesta tolerància ve definida per la del forat, ja que ha 

d’existir joc. En aquest cas, SKF recomana una tolerància de l’eix de 8  (vegeu 

annex F – Catàlegs comercials). 

013,0
028,0

−
−

Diàmetre nominal 8 mm i 13−=sd µm ⇒ desviació ‘f’ [Pardo Díaz, A.; Sanz 

Calabia, L.A., 1984, pàg. 22]. 

is ddIT −=  ⇒  µm. 15=IT

15=IT  µm i diàmetre nominal 8 mm ⇒ qualitat 7. 

Per tant, 8  ≡ 8f7 013,0
028,0

−
−

 

La tolerància de l’eix és 8f7 en els 10 mm primers respecte cada extrem, ja que és el lloc on 

s’hi munten els coixinets (vegeu plànol 094). La tolerància de la resta de l’eix està definida 

per la interferència que ha d’existir entre la roda dentada (4) i l’eix (3), calculat a continuació. 

 

Aquest ajustament també és vàlid per l’eix (10) amb els coixinets (5) (vegeu plànol 095). 
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B.6.2 Ajustament de l’eix (3) amb la roda dentada (4) 

  

L’ajustament entre l’eix (3) i la roda (4) ha de ser amb serratge. La dada inicial és la 

tolerància de l’allotjament de la roda dentada. 

 

• Tolerància del forat: 8H7 (vegeu annex F – Catàlegs comercials)– sistema forat base. 

Diàmetre nominal 8 mm i qualitat 7 ⇒ IT = 15 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació inferior ( ):id 0=id µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A., 1984, pàg. 22] 

Desviació superior ( ): sd is ddIT −=  ⇒ 15=sd  µm. 

Per tant: 8H7 ≡ 8  015,0
000,0

 

• Tolerància de l’eix: el valor d’aquesta tolerància ve definida per la del forat, ja que ha 

d’existir serratge. La tolerància escollida és 8p7. 

Diàmetre nominal 8 mm i qualitat 7 ⇒ IT = 15 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació inferior ( ):id 15=id µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A.,1984, pàg.25] 

Desviació superior ( ): sd is ddIT −=  ⇒ 30=sd  µm. 

Per tant: 8p7 ≡ 8  030,0
015,0

 

Apretament màxim ( ): màxA mDdA màxmàx µ30min =−=  

Apretament mínim ( ):minA mDdA màx µ0minmin =−=  

Apretament mig ( ): migA m
AA

A màx
mig µ15

2
min =

+
=  

 

La tolerància de l’eix és 8p7 a partir dels 10 mm de cada extrem de l’eix (vegeu plànol 094) ja 

que és on hi va muntada la roda dentada (4). 

 

Aquest ajustament també és vàlid per l’eix (10) amb la roda dentada (4) (vegeu plànol 095). 
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B.6.3 Ajustament del coixinet de fricció (5) amb el suport (2) 

 

El coixinet de fricció (5) va muntat amb serratge amb el suport (2) (vegeu Figura 14). La 

tolerància del forat del suport (2) ve determinada en funció de la tolerància del coixinet (5). 

 

• Tolerància de coixinet: 10  (vegeu annex F – Catàlegs comercials). 015,0
0

Diàmetre nominal 10 mm i µm ⇒ desviació ‘h’ [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 22]. 

0=id

is ddIT −=  ⇒  µm. 15=IT

15=IT  µm i diàmetre nominal 10 mm ⇒ qualitat 7. 

Per tant, 10  ≡ 10h7 015,0
0

 

• Tolerància del forat del suport (2): el valor d’aquesta tolerància ve definida per la del 

coixinet, ja que ha d’existir serratge. La tolerància escollida és 10M6. 

Diàmetre nominal 10 mm i qualitat 6 ⇒ IT = 9 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació superior ( ): sd 3−=sd µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A., 1984, 

pàg.23] 

Desviació inferior ( ): id is ddIT −=  ⇒ 12−=id  µm. 

Per tant: 10M6 ≡ 10  003,0
012,0

−
−

 

Apretament màxim ( ): màxA mDdA màxmàx µ18min =−=  

Apretament mínim ( ):minA mDdA màx µ3minmin =−=  

Apretament mig ( ): migA m
AA

A màx
mig µ5,10

2
min =

+
=  

 

La tolerància del suport (2) està marcada al plànol 093. 

 

Aquesta tolerància és també vàlida pel forat del suport (17) (vegeu plànol 097). 
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B.6.4 Ajustament de l’eix (10) amb la roda dentada (8) del bis ses fi 

 

Tal com es pot veure a la Figura 14, el muntatge de la roda dentada (8) amb l’eix (10) es fa 

per interferència amb l’eix (10) i per mitjà de la bolandera de seguretat (18) i la femella (19). 

 

• Tolerància del forat: 8H7 (vegeu annex F – Catàlegs comercials)– sistema forat base. 

Diàmetre nominal 8 mm i qualitat 7 ⇒ IT = 15 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació inferior ( ):id 0=id µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A., 1984, pàg. 22] 

Desviació superior ( ): sd is ddIT −=  ⇒ 15=sd  µm. 

Per tant: 8H7 ≡ 8  015,0
000,0

 

• Tolerància de l’eix: el valor d’aquesta tolerància ve definida per la del forat, ja que ha 

d’existir serratge. La tolerància escollida és 8p7. 

Diàmetre nominal 8 mm i qualitat 7 ⇒ IT = 15 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació inferior ( ):id 15=id µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A.,1984, pàg.25] 

Desviació superior ( ): sd is ddIT −=  ⇒ 30=sd  µm. 

Per tant: 8p7 ≡ 8  030,0
015,0

 

Apretament màxim ( ): màxA mDdA màxmàx µ30min =−=  

Apretament mínim ( ):minA mDdA màx µ0minmin =−=  

Apretament mig ( ): migA m
AA

A màx
mig µ15

2
min =

+
=  
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B.6.5 Ajustament de l’eix (9) amb el coixinet de fricció (11) 

 

Tal com s’ha descrit a la memòria, l’ajustament ha de permetre joc entre l’eix (9) i el coixinet 

de fricció (11). El punt de partida és la tolerància del coixinet (11) a partir de la qual es 

calcula la de l’eix (9). 

 

• Tolerància de l’allotjament del coixinet: 15  (vegeu annex F – Catàlegs 

comercials). 

056,0
014,0−

 

• Tolerància de l’eix: el valor d’aquesta tolerància ve definida per la del forat, ja que ha 

d’existir joc. En aquest cas, SKF recomana una tolerància de l’eix de 15  (vegeu 

annex F – Catàlegs comercials). 

016,0
034,0

−
−

Diàmetre nominal 15 mm i 16−=sd µm ⇒ desviació ‘f’ [Pardo Díaz, A.; Sanz 

Calabia, L.A., 1984, pàg. 22]. 

is ddIT −=  ⇒  µm. 18=IT

18=IT  µm i diàmetre nominal 15 mm ⇒ qualitat 7. 

Per tant, 15  ≡ 15f7 016,0
034,0

−
−

 

Tal com s’ha explicat a la memòria, l’eix (9) té un diàmetre nominal de 15,1 mm (vegeu 

catàleg Güdel R1008 de l’annex F). Per tant, s’ha de mecanitzar l’eix per tal d’adequar-lo a 

les dimensions necessitades (vegeu plànol 105). 

 

 

B.6.6 Ajustament de l’eix (9) amb els anells d’ajustament (21) 

 

Aquests anells d’ajustament (21) van muntats sobre l’eix (9) amb serratge i per mitjà del 

cargol (22). 
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• Tolerància del forat: 15H7 (vegeu annex F – Catàlegs comercials)– sistema forat base. 

Diàmetre nominal 15 mm i qualitat 7 ⇒ IT = 18 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació inferior ( ):id 0=id µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A., 1984, pàg. 22] 

Desviació superior ( ): sd is ddIT −=  ⇒ 18=sd  µm. 

Per tant: 15H7 ≡ 15  018,0
000,0

 

• Tolerància de l’eix: el valor d’aquesta tolerància ve definida per la del forat, ja que ha 

d’existir serratge. La tolerància escollida és 15p7. 

Diàmetre nominal 15 mm i qualitat 7 ⇒ IT = 18 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació inferior ( ):id 18=id µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A.,1984, pàg.25] 

Desviació superior ( ): sd is ddIT −=  ⇒ 36=sd  µm. 

Per tant: 15p7 ≡ 15  036,0
018,0

 

Apretament màxim ( ): màxA mDdA màxmàx µ36min =−=  

Apretament mínim ( ):minA mDdA màx µ0minmin =−=  

Apretament mig ( ): migA m
AA

A màx
mig µ18

2
min =

+
=  

 

Vegeu plànol 105 de l’eix (9). 

 

 

B.6.7 Ajustament del coixinet de fricció (11) amb el suport (12) 

 

El coixinet de fricció (11) va muntat amb serratge amb el suport (12) (vegeu Figura 14). La 

tolerància del forat del suport (12) ve determinada en funció de la tolerància del coixinet (11). 
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• Tolerància de coixinet (11): 17  (vegeu annex F – Catàlegs comercials). 018,0
0

Diàmetre nominal 17 mm i µm ⇒ desviació ‘h’ [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 22]. 

0=id

is ddIT −=  ⇒  µm. 18=IT

18=IT  µm i diàmetre nominal 17 mm ⇒ qualitat 7. 

Per tant, 17  ≡ 17h7 018,0
0

 

• Tolerància del forat del suport (12): el valor d’aquesta tolerància ve definida per la del 

coixinet, ja que ha d’existir serratge. La tolerància escollida és 17M6. 

Diàmetre nominal 17 mm i qualitat 6 ⇒ IT = 11 µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, 

L.A., 1984, pàg. 19]. 

Desviació superior ( ): sd 4−=sd µm [Pardo Díaz, A.; Sanz Calabia, L.A., 1984, 

pàg.23] 

Desviació inferior ( ): id is ddIT −=  ⇒ 15−=id  µm. 

Per tant: 17M6 ≡ 17  004,0
015,0

−
−

 

Apretament màxim ( ): màxA mDdA màxmàx µ33min =−=  

Apretament mínim ( ):minA mDdA màx µ4minmin =−=  

Apretament mig ( ): migA m
AA

A màx
mig µ5,18

2
min =

+
=  

 

La tolerància del suport (12) està marcada al plànol 096. 

 

 

B.6.8 Càlculs estructurals 

 

En aquest apartat es mostren els càlculs realitzats per al dimensionat i comprovació dels 

elements que formen el mecanisme de moviment vertical. Primerament es fa un estudi de les 

forces que actuen sobre el mecanisme per poder fer els anàlisis pertinents en cada peça. 
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B.6.8.1 Estudi dinàmic 

2 1

T T

FM

CF

RR

FF

R
F

d

Ry2 Ry1

Rx

 

Figura 15   Esquema del mecanisme de moviment vertical 

 
 

La Figura 15 mostra un esquema del mecanisme de moviment vertical amb les forces 

aplicades i les reaccions que apareixen. Per mitjà d’aquest estudi dinàmic es poden trobar les 

reaccions , ,  i el valor de la força  necessària per a frenar el mecanisme quan 

està muntada la lluminària en el mecanisme de gir de l’eix horitzontal. 

xR 1yR 2yR FF

 

La Taula 4 mostra els valors i la descripció dels paràmetres coneguts de la Figura 15. 

 

Paràmetre Descripció Valor 
MF  Força pes del mecanisme de gir de l’eix horitzontal amb lluminària 577,8 N 

cF  Força pes del contrapès 355,1 N 
R  Radi de pas de la roda dentada de la cadena de corrons 21,8 mm 

FR  Radi de pas de la roda dentada del bis sens fi 25,25 mm 
d  Distància entre eixos 160 mm 

Taula 4   Valors i descripció dels paràmetres coneguts del mecanisme de moviment vertical 

 

La força  és la que cal fer sobre la roda dentada (8) del bis sens fi per tal de compensar el 

desequilibri de forces provocat per la lluminària (vegeu plànol 089 i Figura 16 per la 

numeració dels elements). 

FF

 

La Taula 5 mostra la descripció dels paràmetres desconeguts o incògnita del mecanisme de 

moviment vertical. 
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Paràmetre Descripció 
xR  Reacció horitzontal en el punt 2 

1yR  Reacció vertical en el punt 1 

2yR  Reacció vertical en el punt 2 

FF  Força necessària per mantenir l’equilibri del mecanisme 

Taula 5   Paràmetres desconeguts del mecanisme de moviment vertical 
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Figura 16   Vista explotada del mecanisme de moviment vertical 

 

Com que el mecanisme està en repòs gràcies a la força , la resultant de forces verticals, de 

moments respecte el punt 1 (vegeu Figura 15) i de moments respecte el punt 2 han de ser zero. 

Per tant, les equacions que surten són les següents: 

FF
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02 =ΣM  ⇒ 0··· =+− FFc RFRTRF   (aplicat a la roda dentada 2) Eq. 23

01 =ΣM  ⇒ 0·· =− RFR MT   (aplicat a la roda dentada 1) Eq. 24

 

Combinant les equacions Eq. 23 i Eq. 24 es pot calcular , el valor de la qual pels 

paràmetres de la Taula 4 és:  

FF

NFF 192=

  

Un cop conegut el valor de  es pot procedir al càlcul de les reaccions. Les equacions 

d’equilibri són les següents: 

FF

0=Σ xF  ⇒ Fx FR =  Eq. 25

0=Σ yF  ⇒ cMyy FFRR +=+ 21  Eq. 26

02 =ΣM  ⇒ ( ) 0····1 =+++− FFcMy RFRFRdFdR  Eq. 27

 

De l’equació Eq. 25 es trau directament el valor de . De l’equació Eq. 27 es pot traure , 

que substituint el seu valor en l’equació Eq. 26 es pot calcular . En la Taula 6 es presenten 

els resultats del càlculs. 

xR 1yR

2yR

 

Paràmetre Valor 
xR  192 N 

1yR  577,8 N 

2yR  355,1 N 

Taula 6   Resultats de les reaccions en el mecanisme de moviment vertical 

 

A partir dels resultats mostrats a la Taula 6 es poden fer els càlculs d’elasticitat i resistència de 

materials dels elements que formen el mecanisme de moviment vertical, ja que aquests són els 

valors de les càrregues a les quals estaran sotmesos. Els apartats que segueixen mostren 

aquests càlculs. 
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B.6.8.2 Càlculs estructurals 
 

A partir dels resultats dels esforços calculats en l’apartat B.6.8.1 anterior es poden fer els 

càlculs estructurals d’elasticitat i resistència de materials. En aquest cas s’ha fet un anàlisi pel 

mètode dels elements finits per mitjà del software informàtic Ansys 7.0, amb el qual s’arriba a 

conèixer la distribució de tensions i deformacions que té el mecanisme quan està sotmès a la 

màxima càrrega admissible segons els requeriments del projecte. Per a més informació del 

mètode dels elements finits vegeu l’annex C – Tractament informàtic. 

 

Segons [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 34], el criteri a tenir en compte per al factor de 

seguretat és el següent: 

nadm
limσ

σ =  Eq. 28

on  és el factor de seguretat i ha de prendre un valor n 5,25,1 ÷=n , i 

 eσσ =lim  (per als metalls). 

 2810·24,2 mNe =σ  (material: acer) [Mott, Robert L., 1996, pàg. 599]. 

Per tant, prenent  la tensió màxima admissible és: 2=n 28
lim 10·12,1 mN=σ  

 

L’estudi de deformacions també és important, ja que podria conduir a un mal funcionament 

del mecanisme de moviment vertical. Per tant, s’haurà de prendre especial atenció a la flexió 

que presenti el suport (12) i la base (1) en els seus extrems en voladís. Com que es tracta d’un 

mecanisme, es fixa el límit de deformació del suport (12) i de la base (1) en dues dècimes de 

mil·límetre (0,2mm). D’aquesta manera s’assegura que tot i la deformació el conjunt 

treballarà correctament. 

 

A continuació es mostren els resultats gràfics de les deformacions i tensions calculats gràcies 

al programa de càlculs per elements finits: 
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• Anàlisi de deformacions 

 

1

MN

MX

XY
Z

 File: MMV                                                                      

0
.016148

.032295
.048443

.064591
.080738

.096886
.113034

.129181
.145329

OCT 28 2003
00:26:04

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
USUM     (AVG)
RSYS=0
DMX =.145329
SMX =.145329

 

Figura 17   Anàlisi de deformacions per elements finits del mecanisme de moviment vertical 

 

La Figura 17 mostra l’anàlisi de deformacions per elements finits del mecanisme de 

moviment vertical (la unitat de deformació és el mil·límetre). En aquesta figura es pot 

observar que la màxima deformació és produïda en el suport (12) i pren el valor de 0,15 mm. 

Tal com s’ha comentat anteriorment, s’ha fixat com a màxim admissible una deformació de 

0,2 mm, cosa que indica que la fletxa obtinguda està dins del marge acceptable. D’altra banda, 

com que la base (1) està recolzada sobre el suport (6) (vegeu Figura 14) que té forma de 

cartel·la, el seu extrem en voladís fletxa al voltant de 0,03 mm, un valor totalment admissible. 

 

També es pot observar a la Figura 17 que les deformacions tenen valors molt baixos. Això és 

degut a l’ús de peces petites d’alta rigidesa en el disseny del mecanisme. 
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• Anàlisi de tensions 

 

1

MN MX
X

YZ

 File: MMV                                                                      

.123E-07
12.243

24.486
36.728

48.971
61.214

73.457
85.7
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Figura 18   Distribució de tensions per elements finits del mecanisme de moviment vertical 

 

L’anàlisi de tensions serveix per conèixer la distribució de tensions del mecanisme de 

moviment vertical i per saber quina és la màxima tensió a la qual es veu sotmès. D’aquesta 

manera es pot determinar si aquesta tensió màxima és admissible per al bon funcionament del 

conjunt (la unitat de tensió utilitzada és 2mmN ). En aquest cas, es pot observar que el punt 

més carregat està situat en la zona del suport (6) (vegeu marca ‘MX’ de la Figura 18), i el seu 

valor és 110,185 2mmN  = 1,10·108 2mN . Si es compara amb la màxima admissible 

calculada segons l’equació Eq. 28 de la pàgina 58 es pot observa que està just per sota 

( 28
lim 10·12,1 mN=σ ). Com que s’ha considerat un factor de seguretat  es considera 

acceptable el valor de la tensió màxima que apareix en el mecanisme. 

2=n
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D’altra banda, es pot observar a la Figura 18 que el segon punt més carregat del mecanisme és 

el suport (12), amb un valor de tensió d’aproximadament 90 2mmN . 

 

Un altre punt interessant d’estudi són els eixos (3) i (10) on s’hi munten les rodes dentades 

(4). Les figures Figura 19 i Figura 20 mostren una secció de la distribució de tensió en els 

esmentats eixos, on es pot observar que en cap punt es s’arriba a valors que puguin afectar el 

correcte funcionament del sistema. 

 

 

1

X Y

Z

 File: MMV                                                                      
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49.65

59.58
69.51

79.44
89.37

OCT 28 2003
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SMX =89.37

 

Figura 19   Distribució de tensions per elements finits en l'eix (3) del mecanisme de moviment vertical 
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1

XY

Z

 File: MMV                                                                      

.111E-07
9.93

19.86
29.79

39.72
49.65

59.58
69.51

79.44
89.37

OCT 28 2003
00:40:41

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
SEQV     (AVG)
DMX =.145329
SMN =.111E-07
SMX =89.37

 

Figura 20   Distribució de tensions per elements finits en l'eix (10) del mecanisme de moviment vertical 
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B.7 Braç vertical 
 

La Figura 21 a) mostra una representació esquemàtica dels esforços aplicats al perfil 

estructural quadrat 100 x 100 x 6,3 mm de 1500 mm de llargària. La Figura 21 b) ensenya la 

simplificació per al càlcul de les reaccions. 

 
Figura 21   Esquema de càlcul del braç vertical 
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B.7.1 Estat de càrregues 

 

La Taula 7 mostra la descripció i el valor dels paràmetres de càrrega coneguts del braç 

vertical il·lustrats en la Figura 21. Les càrregues que hi intervenen són les següents: 

• Pes del mecanisme de gir de l’eix horitzontal amb la lluminària muntada. Aquesta 

força actua sobre la roda dentada del mecanisme de moviment vertical. El seu valor és 

la suma del pes del mecanisme de gir de l’eix horitzontal, la seva carcassa de protecció 

i la lluminària. 

• Moment creat pel mecanisme de gir de l’eix horitzontal i la lluminària muntada. 

Aquest moment és transmès al perfil estructural quadrat per mitjà de la guia vertical. 

• Pes del contrapès. Aquesta força actua sobre la roda dentada del mecanisme de 

moviment vertical. Aquest mecanisme té una xapa plana que reparteix l’esforç a la 

superfície superior del perfil quadrat. És per aquest motiu que la càrrega del contrapès, 

del mecanisme de gir de l’eix horitzontal amb la seva carcassa i de la lluminària es 

considera triangular i repartida tal com mostra la Figura 21. Aquesta càrrega actua 

sobre la superfície superior del braç vertical, i el seu valor en els extrems del triangle 

són Ppd i Ppe (vegeu Taula 7). 

• Pes del mecanisme de moviment vertical (PMMV). Aquesta càrrega es tracta com un 

esforç uniformement repartit sobre la superfície superior del braç vertical (vegeu 

Figura 21). 

• Pes del braç vertical (W). Aquesta força actua segon l’eix ‘y’. És uniformement 

repartida i el seu valor està en funció de l’alçada de la secció que s’està estudiant. 

• Força del contrapès Ff. Aquest esforç és transmès pel mecanisme de moviment 

vertical, i apareix per contrarestar el desequilibri de pesos originat en muntar la 

lluminària en el plat de garres. Actua segons l’eix ‘x’ tal com mostra la Figura 21. 

 

Els valors de la Taula 7 tenen unitats del Sistema Internacional (SI). Per tant, les forces 

s’expressen en Newtons (N) i els moments en Newton·metre (N·m). Per passar el valor d’una 

força pes expressada en quilograms (kg) a Newtons cal multiplicar el valor dels quilograms 

per 9,81. 
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Paràmetre Descripció Valor 
PMMV Pes del mecanisme de moviment vertical 17,7 N 

Ppd 
Pes del mecanisme de gir de l’eix horitzontal, la seva carcassa de 
protecció i la lluminària 570,9 N 

Ppe Pes del contrapès 36,4 N 
W Pes del braç vertical (perfil quadrat estructural 100 x 100 x 6,3 mm) 170,7 N/m
Mz2 Moment creat pel mecanisme de gir de l’eix horitzontal i la lluminària 333,6 N·m
Mz1 Moment equivalent creat per la distribució no uniforme de càrregues 39,5 N·m 
F F = Ppd + Ppe + PMMV 607,3 N 

Ff 
Força segons l’eix ‘x’ creada pel mecanisme de moviment vertical 
(vegeu apartat B.6.8) 192 N 

y Distància de la secció estudiada a l’extrem superior del braç vertical  -- 
Taula 7   Descripció i valors dels paràmetres de càrrega del braç vertical 

 

Per poder calcular les reaccions en l’encastament cal fer una simplificació equivalent de les 

càrregues aplicades al perfil estructural quadrat. Aquestes simplificacions estan representades 

en la Figura 21 b). 

 

Cal comentar que s’ha considerat l’encastament en el seu punt més desfavorable, és a dir, a la 

base del perfil estructural quadrat. Tot i que hi hagi el suport del braç vertical muntat en la 

part inferior del perfil, la situació de càlcul més desfavorable és pensar que l’encastament està 

just a la base del braç vertical. 

 

La Taula 8 mostra la descripció dels paràmetres incògnita del braç vertical. 

 

Paràmetre Descripció 
Rx Reacció segons l’eix ‘x’ en l’extrem encastat del braç vertical 
Ry Reacció segons l’eix ‘y’ en l’extrem encastat del braç vertical 
MR Moment antihorari sorgit com a reacció en l’extrem encastat 

Taula 8   Descripció dels paràmetres incògnita del braç vertical 

 

 

B.7.2 Càlcul de les reaccions 

 

Criteri de signes:  

Segons les equacions de l’estàtica, les reaccions en l’encastament es calculen segons les 

següents expressions: 
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0=Σ xF  ⇒ fx FR =  Eq. 29 

0=Σ yF ⇒ LWFRy ·+=  Eq. 30 

00 =ΣM  ⇒ LFMMM fzzR ·21 ++=  Eq. 31 

 

A partir de les equacions Eq. 29, Eq. 30 i Eq. 31 es pot calcular els valors de les reaccions, 

que són els que mostren la Taula 9. 

 

xR  192 N 

yR  881,1 N 

RM  661,1 N·m 

Taula 9   Valor de les reaccions del braç vertical 

 

 

B.7.3 Llei de moments flectors 

 

Criteri de signes:  

A partir de les reaccions calculades anteriorment es pot trobar les lleis de moments flectors en 

cada tram del braç [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 190]. Les lleis que surten són les següents: 

 

ay ≤≤0  • Tram 

Rx MyRyM −= ·)(  Eq. 32

 

• Tram Lxa ≤≤  

2·)( zRx MMyRyM +−=  Eq. 33

 

B.7.4 Llei d’esforços axials 

riteri de signes:  

t rços axials de compressió. 

 

 

ius els esfo

C

Es consideren posi
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La llei d’esforços axials és la que mostra l’expressió Eq. 34 i és vàlida al llarg de tot el perfil 

estructural quadrat. 

yWRyN y ·)( −=  Eq. 34

 

B.7.5 Càlcul de tensions 

l braç vertical està sotmès a flexió composta, és a dir, hi ha aplicats esforços axials i 

 

 

E

moments flectors simultàniament [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 348]. Per la geometria del 

braç vertical, la secció més desfavorable on hi ha la màxima tensió és la corresponent a la 

base del perfil estructural, és a dir, en 0=y . Per tant, s’ha d’estudiar la distribució de 

tensions apareguda en l’esmentada base del perfil. 

 

Segons els eixos de referència marcats en la Figura 21, la tensió en la secció quadrada en 

funció de (x,z) es calcula segons l’expressió Eq. 35 [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 348]. 

MMN xz z
I

x
I xz

·· +−
Ω

=σ  Eq. 35 

on  σ  és la tensió apareguda, 

cció d’estudi, 

di, 

  

 é

  és l’esforç axial en la seN

  és el valor de l’àrea de la secció d’estuΩ

 z  és el moment flector respecte l’eix ‘z’, M

és el moment d’inèrcia respecte l’eix ‘z’,zI

x  és el moment flector respecte l’eix ‘x’, M

s el moment d’inèrcia respecte l’eix ‘x’, xI

 és  la distància segons l’eix ‘x’ del punt dx  k

eix neutre, i 

z  és  la distàn

e tensió màxima  (vegeu Figura 21) a 

l’

cia segons l’eix ‘z’ del punt de tensió màxima  (vegeu Figura 21) a 

l’

 

a Taula 10 mostra els valors dels paràmetres geomètrics del braç vertical. 

 k

eix neutre. 

L

 

 

 



  Annex B - Càlculs 
Jaume Gassol i Bellet 

68

Paràmetre Valor 
Ω  2,2 -3 2 2·10  m

zI  3,14·10-6 m4 

xI  3,14·10-6 m4 

E  2 1,06·10 1 N/m2 

Taula 10   Paràmetres geomètrics del braç vertical 

 

’eix neutre és el lloc geomètric dels punt de tensió nul·la, i es calcula segons l’expressió L

Eq. 36 [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 348]. 

 

0·· =+−
Ω

z
I

M
x

I
MN

x

x

z

z  Eq. 36 

 

n el cas del braç vertical, només existeix moment flector respecte l’eix ‘z’. Considerant el E

sistema de coordenades de la Figura 21 i segons l’Eq. 36, l’equació de l’eix neutre és la que 

mostra l’Eq. 37. 

z

z

M
INx ·

Ω
=  Eq. 37 

 

perant l’Eq. 37 amb el valors de la Taula 9 i la Taula 10 i considerant que en la secció 

Eq. 38 

 

na vegada coneguda la posició de l’eix neutre, es pot calcular la tensió en el punt més 

O

yRN =  s’obté l’Eq. 38, que és l’equació de l’eix neutre. 

mmx 9,1−=  

U

desfavorable de la secció. Aquest punt és el punt k  marcat en la Figura 21, i té un valor 

mmx 9,519,1100
=+= . Per tant, segons l’Eq. 35 la tensió del punt k  és: 

2
2710·13,1 mNk =σ  (el valor és positiu perquè és de compressió). 

 

l valor deE  kσ  calculat anteriorment correspon a la tensió del punt  de la Figura 21, que és k

el punt més desfavorable de la base del braç vertical. D’altra banda, el fet de tenir el perfil 

foradat fa que s’hagi de calcular la concentració de tensions que produeixen els esmentats 

forats, ja que poden originar tensions màximes bastant majors a les corresponents a una 
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distribució uniforme. Per fer aquest càlcul s’utilitza l’Eq. 39 [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 

75]. 







 +=

b
a

màx 21σσ  Eq. 39 

on,  màxσ  és la tensió màxima apareguda com a conseqüència del forat, 

 σ  és la tensió que hi hauria si no hi hagués forat, 

a  i b  són constants que estan en funció de la relació entre el radi del forat i l’amplada 

del perfil [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 75, taula 2.1]. 

 

El valor que prenen les constants a  i  segons [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 75, taula 2.1] 

són:  i . El forat que s’estudia és el A1 de 8 mm de diàmetre (vegeu plànol 

044), ja que és on hi ha més tensió acumulada degut al pes del perfil. A més, el diàmetre del 

forat és petit, cosa que fa augmentar la concentració de tensions.  

b

8,1=a 35,2=b

 

Segons l’Eq. 35 i els valors de la Taula 9 i Taula 10, el valor de la tensió en la secció del forat 

A1 és: 2710·13,1 mN−=σ . A partir de l’Eq. 39 es pot calcular que 2710·9,2 mNmàx −=σ , 

un valor força superior a l’aparegut al punt k . 

 

B.7.6 Factor de seguretat 

 

Segons [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 34], el criteri a tenir en compte per al factor de 

seguretat és el següent: 

nadm
limσ

σ =  Eq. 40

on  és el factor de seguretat i ha de prendre un valor n 5,25,1 ÷=n , i 

 eσσ =lim  (per als metalls). 

 2810·24,2 mNe =σ  [Mott, Robert L., 1996, pàg. 599]. 

 

Seguint el criteri d’agafar  utilitzat fins ara, segons l’Eq. 40 la tensió màxima admissible 

és: 

2=n
2810·19,1 mNadm =σ . Tal com s’ha vist en l’apartat B.7.5 2710·9,2 mNmàx −=σ . Per 

tant, el braç vertical pot suportar sense problemes les tensions causades per les càrregues 

aplicades. 
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B.7.7 Càlcul de deformacions 

 

Les deformacions que poden afectar al funcionament del fotogoniòmetre són les provocades 

pels moments flectors, ja que són les que fan flectar el perfil. El dimensionat del perfil quadrat 

del braç vertical s’ha fet seguint el criteri de deformació màxima i, posteriorment, s’han 

calculat les tensions internes originades en el material per saber si són acceptables. S’ha fixat 

un desplaçament màxima de la secció superior del braç vertical d’1 mm, ja que es considera 

que deformacions majors podrien afectar negativament el funcionament de la guia SKF 

vertical. 

 

Per a calcular les deformacions provocades pels moments flectors s’ha de calcular l’equació 

de l’elàstica segons l’equació Eq. 41 [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 265]. 

zz MxIE =′′··  Eq. 41

on  E  és el mòdul d’elasticitat, 

  és el moment d’inèrcia respecte l’eix ‘z’, zI

  és la segona derivada de l’equació de l’elàstica, i x ′′

  és la llei de moments flectors del tram del qual es calcula l’equació de l’elàstica. zM

 

El procediment és integrar dues vegades per tal d’obtenir l’equació de l’elàstica. Per poder-ho 

fer s’ha de calcular les constants d’integració imposant condicions de contorn. A continuació 

es mostra el procediment: 

 

• Tram ay ≤≤0  

( )∫ −=′ dyMyR
IE

yx Rx ·
·
1)(1  Eq. 42

Integrant l’Eq. 42 i imposant la condició de contorn 0)0(1 =′x  (ja que el gir de la base és zero) 

s’arriba a l’Eq. 43: 







 −=′ yMy

R
IE

yx R
x ··

2·
1)( 2

1  Eq. 43

Integrant l’Eq. 43 i imposant la condició de contorn 0)0(1 =x  (ja que el desplaçament de la 

base és zero) s’arriba a l’Eq. 44 que és l’equació de l’elàstica pel tram ay ≤≤0 . 
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 −= 23

1 ·
2

·
6·

1)( yMy
R

IE
yx Rx  Eq. 44

 

• Tram a Lx ≤≤  

( )∫ +−=′ dyMMyR
IE

yx zRx 22 ·
·
1)(  Eq. 45

Integrant l’Eq. 45 i imposant la condició de contorn )()( 21 axax ′=′  (ja que l’equació de 

l’elàstica ha de ser contínua) s’arriba a l’Eq. 46: 

( ) 





 −−+=′ aMyMMy

R
IE

yx zRz
x ···

2·
1)( 22

2
2  Eq. 46

Integrant l’Eq. 46 i imposant la condició de contorn )()( 21 axax =  (ja que l’equació de 

l’elàstica ha de ser contínua) s’arriba a l’Eq. 47 que és l’equació de l’elàstica pel tram 

. Lxa ≤≤









+−






 −

+= 22
2

223
2 ·

2
···

2
·

6·
1)( a

M
yaMy

MM
y

R
IE

yx z
z

Rzx  Eq. 47

 

 

Operant l’Eq. 47 amb els valors de la Taula 8, Taula 9 i Taula 10 s’obté que el desplaçament 

de la base superior del braç vertical és 0,85 mm. El perfil estructural que s’ha hagut d’utilitzar 

per tal que la deformació sigui menor d’1 mm és el perfil de secció quadrada 100 x 100 mm 

de 6,3 mm d’espessor de paret. 
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B.8 Guia corredissa vertical 
 

La guia corredissa vertical que s’ha escollit és del tipus SKF LLBHS TA. En aquest apartat es 

determina quina dimensió ha de tenir aquesta guia per satisfer les necessitats del projecte. 

 

En primer lloc, la mida dels patins de la guia venen una mica condicionats per la dimensió del 

mecanisme de gir de l’eix horitzontal, ja que s’hi ha d’unir mecànicament. D’altra banda, ha 

de suportar el moment al qual estarà sotmesa en les pitjors de les condicions. Aquests càlculs 

es fan a partir de les dades de catàleg subministrades per SKF (vegeu còpia del catàleg de les 

guies en l’annex F). En aquest catàleg hi fica quin és el màxim moment que pot aguantar la 

guia en cada direcció en funció de la seva mida. En el capítol B.7 s’ha calculat el valor del 

moment transmès al braç vertical produït pel mecanisme de gir de l’eix horitzontal amb la 

lluminària muntada. Aquest mateix valor de moment ( mNM z ·6,3332 = ) és el que s’ha 

d’utilitzar per escollir la guia que més s’adapta als requeriments del projecte. 

 

Tal com s’ha anat fent fins ara, s’utilitza un coeficient de seguretat n  per al dimensionat 

de totes les parts de la màquina. Per tant, el moment de càlcul a partir del qual s’escull la mida 

de la guia SKF segons catàleg és el que mostra l’Eq. 48. 

2=

2· zc MnM =  Eq. 48 

on   és el moment de càlcul. cM

 

Per tant, aplicant els valors numèrics es troba que mNM c ·2,667= . Segons el catàleg SKF 

LLBHS de l’annex F, la guia que aguanta aquest moment  és la SKF LLBHS 45 TA, ja 

que pot aguantar fins a 1130 N·m, mentre que la mida immediatament inferior pot suportar 

fins a 580 N·m. 

cM

 

Així, doncs, la guia escollida és la SKF LLBHS 45 TA. En el catàleg de l’annex F es pot 

veure que les mides del patí de la guia són les apropiades per a proporcionar una bona unió 

mecànica entre el patí i el mecanisme de gir de l’eix horitzontal. 
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B.9 Guia corredissa horitzontal 
 

La guia corredissa vertical que s’ha escollit és del tipus SKF LLBHS TA. En aquest apartat es 

determina quina dimensió ha de tenir aquesta guia per satisfer les necessitats del projecte. 

 

En primer lloc cal dir que per qüestions d’estabilitat és millor utilitzar dos patins en la guia 

corredissa horitzontal, ja que es necessita una bona base per al suport del braç vertical. 

Aquests dos patins es repartiran al 50% l’esforç que han de fer, ja que la seva col·locació és 

simètrica respecte l’eix central del braç vertical. 

 

El moment que ha de suportar tot el conjunt s’ha calculat en el capítol B.7, i correspon al 

valor de la reacció apareguda en l’encastament del braç vertical: . De la 

mateixa manera que en la guia vertical s’utilitza un factor de seguretat  de manera que el 

moment de càlcul per l’elecció en el catàleg de l’annex F de la guia horitzontal es calcula 

segons l’Eq. 49. 

mNM R ·1,661=

2=n

2
· R

c
MnM =  Eq. 49 

on   és el moment de càlcul. cM

 

Cal comentar que la divisió per 2 de l’expressió Eq. 49 és conseqüència de l’ús de dos patins 

i, per tant, cadascun només ha d’aguantar la meitat de la càrrega. Per tant, . 

Segons el catàleg de SKF de l’annex F, la guia que aguanta aquest  és la guia SKF 

LLBHS 45 TA, ja que pot aguantar fins a 1130 N·m, mentre que la mida immediatament 

inferior pot suportar fins a 580 N·m. 

mNM c ·1,661=

cM

 

Així, doncs, la guia escollida és la SKF LLBHS 45 TA. 
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B.10 Braç horitzontal 
 

En aquest capítol es realitza el càlcul estructural del braç horitzontal. Per mitjà d’aquest càlcul 

es pretén conèixer l’estat de tensions i deformacions per poder dimensionar correctament el 

perfil estructural. És important realitzar els esmentats càlculs per què les condicions de treball 

del fotogoniòmetre fan que la fletxa màxima admissible en l’extrem del braç horitzontal sigui 

molt petita. D’aquesta manera s’aconsegueix robustesa i estabilitat per a la manipulació de 

l’aparell. 

 

B.10.1 Estat de càrregues 

 

La Figura 22 mostra una representació esquemàtica dels esforços aplicats al braç horitzontal. 

 
Figura 22   Representació esquemàtica dels esforços en el braç horitzontal 

 

En la Figura 22 s’ha representat el perfil estructural quadrat i la cartel·la d’estabilitat de forma 

simplificada per mitjà d’una línia recta. La Figura 23 mostra la secció del braç vertical en 

l’extrem en voladís i en l’empotrament. 

 

S’ha considerat l’esforç que transmet el braç vertical com una càrrega puntual (moment  i 

força vertical ) aplicada a l’extrem del braç horitzontal. S’ha fet aquesta consideració per 

simplificar el procés de càlcul, ja que en realitat és una càrrega uniformement repartida al 

llarg de la superfície de contacte dels patins amb la guia corredissa horitzontal. L’esmentada 

simplificació es pot fer per què l’estat de càrregues de la simplificació és més desfavorable 

que l’estat de càrregues real. No obstant, cal comentar que no s’està exagerant la situació de 

càrregues, i els resultats finals seran molt semblants als que s’obtindrien si es considerés la 

RM

yR
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càrrega uniformement repartida al llarg de la superfície de contacte entre els patins i la guia 

corredissa horitzontal. 

 

La càrrega W  és la corresponent al pes del perfil estructural quadrat, i es tracta d’una força 

uniformement repartida. D’altra banda, la càrrega W correspon al pes de la xapa, i es tracta 

com una càrrega triangular, ja que la cartel·la té forma triangular. 

p

x

 

 

Figura 23   Secció en l'extrem en voladís i en l'empotrament del braç horitzontal 

 

La Taula 11 conté els paràmetres coneguts representats en la Figura 22 amb la seva descripció 

i valor numèric. D’altra banda, la Taula 12 mostra una descripció dels paràmetres incògnita 

que s’han de determinar per poder calcular les tensions i deformacions del braç horitzontal.  

 

Paràmetre Descripció Valor 
yR  Força vertical que li transmet el braç vertical 881,1 N 

RM  Moment transmès pel braç vertical 661,1 N·m 

pW  Pes del perfil estructural quadrat 100 x 100 x 6,3 mm 170 N/m 

xW  Pes de la cartel·la d’estabilitat 34,3 N 
L  Longitud del tram en voladís del braç horitzontal 1,25 m 

Taula 11   Paràmetres coneguts de la representació esquemàtica del braç horitzontal 

 

Els valors de  i  són els calculats en l’apartat B.7.2. yR RM
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Paràmetre Descripció 
EM  Moment aparegut com a reacció en l’empotrament 

EyF  Força de reacció vertical en l’empotrament 

Taula 12   Paràmetres incògnita de la representació esquemàtica del braç horitzontal 

 

 

B.10.2 Càlcul de les reaccions 

 

Criteri de signes:  

Segons les equacions de l’estàtica, les reaccions en l’encastament es calculen segons les 

següents expressions: 

0=Σ yF  ⇒ xpyEy WWRF ++=  Eq. 50 

00 =ΣM ⇒ RxpyE MLWLLWLRM −++=
3

·
2

···  Eq. 51 

 

Substituint els paràmetres de l’Eq. 50 i l’Eq. 51 pels valors de la Taula 11, els resultats 

obtinguts són els que es mostra en la Taula 13. 

 

EyF  1128 N 

EM  587,4 N·m 

Taula 13   Resultats de les reaccions del braç horitzontal 

 

B.10.3 Llei de moments flectors 

 

Criteri de signes:  

A partir de les reaccions calculades anteriorment es pot trobar les lleis de moments flectors en 

cada tram del braç [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 190]. La llei que surt és la següent: 

 

3
2·

2
··)(

22 x
L

WxWMxFxM x
pEEy −−−=  Eq. 52 

 

Aquesta llei és vàlida per tot el tram de voladís del braç horitzontal esquematitzat en la Figura 

22. 
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B.10.4 Llei d’esforços tallants 

 

Criteri de signes:  

A partir de les reaccions es pot trobar les lleis de d’esforços tallants en cada tram de l’eix 

[Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 196]. La llei que surt és la següent: 

 

x
L

W
xWFxT x

pEy ··)( ++−=  Eq. 53 

 

 

B.10.5 Càlcul de tensions 

 

El braç horitzontal està sotmès a tensió simple ja que presenta moment flector i esforç tallant 

simultàniament [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 188]. Tot i això, les sol·licitacions que 

provoquen majors efectes de tensió i deformació són els moments flectors, ja que la relació 

amplada/llargada ( Lh ) és molt petita. Per tant, els efectes de tensió i deformació provocats 

pels esforços tallants es poden menysprear en front als provocats pels moments flectors [Ortiz 

Berrocal, L., 1991, pàg. 286]. 

 

Segons la llei de Navier [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 182] la distribució de tensions normals 

en una determinada secció es calcula segons l’Eq. 54. 

y
I

M

z

F ·=σ  Eq. 54

on σ  és la tensió normal, 

FM  és el valor del moment flector en la secció, 

  és el moment d’inèrcia de la secció respecte l’eix ‘z’, i  zI

  és la distància del punt on calculem y σ  a la fibra neutra. 

 

L’Eq. 54 s’utilitza en aquells casos en què el producte d’inèrcia de la secció plana és zero, és 

a dir, quan presenta simetria. En el cas del braç horitzontal el producte d’inèrcia de la secció 

és zero. Per tant, es pot utilitzar l’Eq. 54 per calcular la tensió normal. 
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Segons l’Eq. 54, la tensió màxima apareguda al braç horitzontal correspon a aquella secció de 

moment flector màxim. A més, la fibra més desfavorable d’una determinada secció és la que 

està més allunyada de la fibra neutra. 

 

La Figura 23 mostra la posició del centre de gravetat de la secció més allunyada de 

l’empotrament i de la secció en l’encastament. Aquesta posició del centre de gravetat s’ha 

calculat amb el software AutoCAD 2004. 

 

Com que la secció del braç horitzontal és variable, també ho és el moment d’inèrcia de la seva 

secció. L’Eq. 55 mostra l’expressió per calcular el moment d’inèrcia en funció de la posició 

‘x’. 

 

x
L

xI z ·10·064,610·5,6)(
6

6
−

− −=  Eq. 55

 

L’Eq. 55 s’obté imposant que ,  i la variació de  

en funció de ‘x’ és lineal. Els valors de  i  s’han calculat amb el software 

AutoCAD 2004, i estan calculats respecte el centre de gravetat. 

4710·36,4)( mLI z
−=

)(LI z

4610·5,6)0( mI z
−=

)0(zI

zI

 

Si s’iguala a zero l’Eq. 54 s’obté l’equació de la fibra neutra, que en aquest cas passa pel 

centre de gravetat. Per tant, com que 0=y  és l’equació de la fibra neutra passant pel centre 

de gravetat, es pot deduir que el punt més desfavorable en una determinada secció és la fibra 

inferior de la cartel·la. 

 

La secció on hi ha moment flector màxim correspon a l’extrem més allunyat de l’encastament. 

A més, també és important conèixer la tensió en la secció de l’empotrament. Per tant, a 

continuació es calcula la tensió en les dues seccions especificades. 

 

• Secció més allunyada de l’encastament ( LX = ) 

El valor de la tensió calculada segons l’Eq. 54 tenint en compte que  es calcula segons l’Eq. 

55 i 

zI

0031,002,0
2
1,0

−+=y  és: 2810·01,1 mNLx ==σ . 
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• Secció en l’encastament ( ) 0=x

El valor de la tensió calculada segons l’Eq. 54 tenint en compte que  es calcula segons l’Eq. 

55 i 

zI

0212,01,0
2
1,0

−+=y  és: 27
0 10·2,1 mNx −==σ . 

 

• Estudi de l’efecte de tenir el perfil del braç horitzontal foradat 

El fet de tenir el perfil foradat fa que s’hagi de calcular la concentració de tensions que 

produeixen els esmentats forats, ja que poden originar tensions màximes bastant majors a les 

corresponents a una distribució uniforme. Per fer aquest càlcul s’utilitza l’Eq. 58 [Ortiz 

Berrocal, L., 1991, pàg. 75]. 







 +=

b
a

màxf 21, σσ  Eq. 56 

on,  màxf ,σ  és la tensió màxima apareguda com a conseqüència del forat, 

 σ  és la tensió que hi hauria si no hi hagués forat, 

a  i  són constants que estan en funció de la relació entre el radi del forat i l’amplada 

del perfil [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 75, taula 2.1]. 

b

 

El forat que s’estudia és el B1 de 14 mm de diàmetre (vegeu plànol 044), ja que és on hi ha 

més tensió degut al moment flector major que hi ha aplicat. Per tant, el valor que prenen les 

constants  i b  segons [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 75, taula 2.1] són:  i b  

(

a 8,1=a 35,2=

1,0=dr ). 

 

Segons les equacions Eq. 54, Eq. 52 i Eq. 55 i els valors de la Taula 11 i Taula 13, el valor de 

la tensió en la secció del forat B1 és: 2710·1,5 mN=σ . Per tant, a partir de l’Eq. 58 es pot 

calcular que 28
, 10·2,1 mNmàxf =σ . 

 

 

B.10.6 Factor de seguretat 

 

Segons [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 34], el criteri a tenir en compte per al factor de 

seguretat és el següent: 
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nadm
limσ

σ =  Eq. 57

on  és el factor de seguretat i ha de prendre un valor n 5,25,1 ÷=n , i 

 eσσ =lim  (per als metalls). 

 2810·24,2 mNe =σ  [Mott, Robert L., 1996, pàg. 599]. 

 

Seguint el criteri utilitzat fins ara de prendre 2=n , segons l’Eq. 59 la tensió màxima 

admissible és: 2810·19,1 mNadm =σ . Tal com s’ha vist en l’apartat anterior, 

28 mN, 10·2,1màxfmàx σσ = . Es pot observar que el valor màxim està sobre el llindar 

admissible definit prèviament, però tot i això el valor és acceptable, ja que està just al llindar 

del valor admissible utilitzant un factor de seguretat 2=n  i per què s’han pres unes 

consideracions en l’estat de càrrega per fer els càlcul que són una mica més severes que les 

reals. Per tant, es pot concloure que el braç horitzontal aguanta sense problemes i amb un 

factor de seguretat  els esforços aplicats. 2=n

 

 

B.10.7 Càlcul de deformacions 

 

Tal com s’ha comentat anteriorment, les deformacions provocades pels moments flectors són 

molt més significatives que les provocades pels esforços tallants i, per tant, aquestes últimes 

es poden menysprear. 

 

Segons el segon teorema de Mohr, la distància d’un punt de la deformada d’una biga a la 

tangent d’un altre punt de la mateixa deformada es pot calcular per mitjà de l’Eq. 58 [Ortiz 

Berrocal, L., 1991, pàg. 276]. 

∫ −= B

A

x

x
z

z
BAB dx

xIE
xMxx

)(·
)()(δ  Eq. 58

 

Es pretén calcular la deformació de l’extrem més allunyat a l’encastament ( ). Per tant, 

com que es considera el punt  empotrat, l’angle de gir d’aquest punt és zero i, per tant, 

l’Eq. 58 aplicada entre  i 

Lx =

0=x

Lx = 0=x  dóna directament el valor de la deformació de l’extrem. 

Per tant, l’equació per al càlcul és la que mostra l’Eq. 59. 
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∫ −=
L

z

z
L dx

xIE
xMxL

0 )(·
)()(δ  Eq. 59

 

Tenint en compte que  correspon a l’Eq. 52,  correspon a l’Eq. 55 i )(xM z )(xI z

21110·06,2 mNE =  per l’acer, mmL 04,0−=δ . Aquest és un valor de deformació molt bo, 

ja que demostra una gran rigidesa i robustesa del braç horitzontal. 
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B.11 Eix de gir vertical 
 

En aquest capítol es realitza el càlcul estructural de l’eix de gir vertical (vegeu plànol 032). La 

finalitat és conèixer l’estat tensional de la peça per saber com treballa internament. 

 

 

B.11.1 Estat de càrregues 

 

La Figura 24 mostra l’esquema pel càlcul estructural de l’eix de gir vertical, on s’hi 

especifiquen les dimensions, les forces que hi actuen i els eixos de referència utilitzats. 

 

Figura 24   Esquema de l'eix de gir vertical 

 

Les forces il·lustrades en la Figura 24 són les següents: 
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• Força vertical F: és conseqüència del pes de tots els components que es recolzen sobre 

l’eix de gir vertical. El seu valor, en unitats del SI, és de 1177,4 N. Aquest valor s’ha 

obtingut sumant el pes de cadascuna de les peces que es recolzen sobre l’eix de gir 

vertical. 

• Moment M: aquest moment és provocat pel braç horitzontal suportant en el seu extrem 

el braç vertical. El seu valor numèric és el resultat del càlcul de les reaccions del braç 

horitzontal, i és M = 587,4 N·m (vegeu apartat B.10.2). 

 

Les lleis de moments flectors i esforços axials són constants al llarg de tot l’eix de gir vertical, 

ja que s’ha considerat que només actuen les forces representades en la Figura 24. Així doncs, 

s’ha menyspreat el pes de l’eix de gir vertical, ja que el seu valor és molt petit en comparació 

amb el valor de les càrregues. A més, s’ha considerat que tant el moment com l’esforç axial es 

produeixen en la part superior de l’eix, hipòtesi que és més estricta que considerar-los 

uniformement repartits al llarg de l’eix ‘y’. D’aquesta manera s’aconsegueix un estat de 

càrregues senzill per al càlcul de la tensió. 

 

La Taula 14 recull els valors numèrics dels paràmetre de la Figura 24. 

Paràmetre Valor 
F 1177,4 N 
M 587,4 N·m 
L 0,120 m 
r 0,029 m 

Taula 14   Valors numèrics dels paràmetres de l'eix de gir vertical 

 

 

B.11.2 Càlcul de tensions 

 

L’eix de gir vertical està sotmès a flexió composta, és a dir, hi ha aplicats esforços axials i 

moments flectors simultàniament [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 348].  

 

Segons els eixos de referència marcats en la Figura 24, la tensió en la secció circular en funció 

de (x,z) es calcula segons l’expressió Eq. 65 [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 348]. 
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z
I

M
x

I
MN

x

x

z

z ·· +−
Ω

=σ  Eq. 60 

on  σ  és la tensió apareguda, 

  és l’esforç axial en la secció d’estudi (N FN = ), 

  és el valor de l’àrea de la secció d’estudi, Ω

  és el moment flector respecte l’eix ‘z’, zM

zI  és el moment d’inèrcia respecte l’eix ‘z’, 

xM  és el moment flector respecte l’eix ‘x’, 

xI  és el moment d’inèrcia respecte l’eix ‘x’, 

x  és  la distància segons l’eix ‘x’ del punt de tensió màxima  (vegeu Figura 24) a 

l’eix neutre, i 

k

z  és  la distància segons l’eix ‘z’ del punt de tensió màxima k  (vegeu Figura 24) a 

l’eix neutre. 

 

L’eix neutre és el lloc geomètric dels punt de tensió nul·la, i es calcula segons l’expressió 

Eq. 61 [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 348]. 

 

0·· =+−
Ω

z
I

M
x

I
MN

x

x

z

z  Eq. 61 

 

En el cas de l’eix de gir vertical, només existeix moment flector respecte l’eix ‘z’. 

Considerant el sistema de coordenades de la Figura 24 i segons l’Eq. 61, l’equació de l’eix 

neutre és la que mostra l’Eq. 62. 

z

z

M
INx ·

Ω
=  Eq. 62 

 

Operant l’Eq. 62 amb el valors de la Taula 14 i considerant que 
4
· 4rI z

π
=  s’obté l’Eq. 63, 

que és l’equació de l’eix neutre. 

mmx 4,0=  Eq. 63 

 

Una vegada coneguda la posició de l’eix neutre, es pot calcular la tensió en el punt més 

desfavorable de la secció. Aquest punt és el situat en l’abscissa mx 029,0−= , que respecte a 
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la fibra neutra té un valor mmx 0294,00004,0029,0 =−−= . Per tant, segons l’Eq. 60 la 

tensió del punt més desfavorable és: 2710·16,3 mNmàx =σ  (el valor és positiu perquè és de 

compressió). 

nadm
limσ

σ =

1=

2=n
2m

 

 

B.11.3 Factor de seguretat 

 

Segons [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 34], el criteri a tenir en compte per al factor de 

seguretat és el següent: 

 Eq. 64

on  és el factor de seguretat i ha de prendre un valor n 5,25, ÷n , i 

 eσσ =lim  (per als metalls). 

 2810·24,2 mNe =σ  [Mott, Robert L., 1996, pàg. 599]. 

 

Seguint el criteri utilitzat fins ara de prendre , segons l’Eq. 64 la tensió màxima 

admissible és: 810·19,1 Nadm =σ . Tal com s’ha vist en l’apartat anterior, 

2710·16,3 mNmàx =σ . Per tant, es pot concloure que les tensions creades no suposen cap 

problema en l’eix de gir vertical. 
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B.12 Xapa superior de la bancada 
 

Sobre la xapa superior de la bancada s’hi recolza el braç horitzontal, que és qui li transmet els 

esforços de tota la màquina. El suport del braç horitzontal provoca una càrrega uniformement 

repartida sobre la xapa i un moment que està en funció de la posició del braç horitzontal. S’ha 

realitzat un estudi per elements finits per a diferents posicions del braç horitzontal. Els valors 

de les càrregues aplicades a la xapa superior són els resultats dels càlculs anteriors. Així 

doncs, el moment aplicat a la xapa és el creat en el braç horitzontal degut al seu pes i als 

esforços transmesos pel braç vertical (vegeu capítol B.10). D’altra banda, l’esforç vertical que 

ha de suportar la xapa és degut al pes de tota la maquinària que hi ha per sobre seu. La Taula 

15 mostra els valors d’aquests esforços. 

 

Esforç vertical 1383,4 N 
Moment 587,4 N·m 

Taula 15   Unitats dels resultats dels càlculs per elements finits 

 

Els càlculs s’han realitzat amb el software Ansys 7.0. La Taula 16 mostra les unitats 

utilitzades en els càlculs. 

 

Deformació mm 
Tensió N/mm2 

Taula 16   Unitats dels resultats dels càlculs per elements finits 

 

A continuació es mostren els resultats gràfics obtinguts. S’ha fet l’estudi per elements finits 

tenint en compte tres posicions diferents del braç horitzontal. En el primer estudi s’ha fet 

sense girar el braç horitzontal, és a dir, segons la posició que mostra el plànol 001. El segon 

càlcul s’ha fet considerant un gir de 90º en sentit antihorari de l’eix de gir vertical. El tercer i 

últim estudi s’ha fet considerant un gir del braç horitzontal de 180º respecte la posició inicial 

mostrada en el plànol 001. 
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• Braç horitzontal segons posició mostrada en el plànol 001. 

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 25   Càlcul per elements finits de la deformació de la xapa superior de la bancada (0º) 

 

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 26   Càlcul per elements finits de la distribució de tensions de la xapa superior de la bancada (0º) 
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• Braç horitzontal girat 90º antihorari respecte la posició il·lustrada en el plànol 001. 

1

MN

MX

X
Y

Z

 File: Xapa                                                                     

0
.012058

.024117
.036175

.048233
.060291

.07235
.084408

.096466
.108524

NOV 14 2003
15:51:24

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
USUM     (AVG)
RSYS=0
DMX =.108524
SMX =.108524

 

Figura 27   Càlcul per elements finits de la deformació de la xapa superior de la bancada (90º) 

 

1

MN

MX

X
Y

Z

 File: Xapa                                                                     

.201E-06
2.715

5.43
8.145

10.86
13.575

16.29
19.006

21.721
24.436

NOV 14 2003
15:51:38

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
SEQV     (AVG)
DMX =.108524
SMN =.201E-06
SMX =24.436

 

Figura 28   Càlcul per elements finits de la distribució de tensions de la xapa superior de la bancada (90º) 
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• Braç horitzontal girat 180º antihorari respecte la posició il·lustrada en el plànol 001. 

1

MN

MX

X

Y

Z

 File: Xapa                                                                     

0
.004921

.009843
.014764

.019685
.024607

.029528
.034449

.03937
.044292

NOV 13 2003
12:05:30

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
USUM     (AVG)
RSYS=0
DMX =.044292
SMX =.044292

 

Figura 29   Càlcul per elements finits de la deformació de la xapa superior de la bancada (180º) 

 

1

MN

MX

X

Y

Z

 File: Xapa                                                                     

.777E-09
1.674

3.348
5.021

6.695
8.369

10.043
11.717

13.391
15.064

NOV 13 2003
12:05:57

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
SEQV     (AVG)
DMX =.044292
SMN =.777E-09
SMX =15.064

 

Figura 30   Càlcul per elements finits de la distribució de tensions de la xapa superior de la bancada (180º) 
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Observant les figures anteriors es pot observar que la situació més desfavorable correspon a la 

situació il·lustrada al plànol 001, on la tensió màxima que apareix és 
272 10·57,27,25 mNmmN ==σ

mmmàx 11,0=

. D’altra banda, la deformació màxima que apareix és 

δ . 

 

Segons [Ortiz Berrocal, L., 1991, pàg. 34] el criteri a seguir per conèixer si un material 

aguanta un determinat valor de tensió és el següent: 

nadm
limσ

σ =  Eq. 65

on  és el factor de seguretat i ha de prendre un valor n 5,25,1 ÷=n , i 

 eσσ =lim  (per als metalls). 

 2810·24,2 mNe =σ  (Mott, Robert L., 1996, pàg. 599). 

 Escollint 2=n , llavors 2810·12,1 mN
n

e
adm ==

σ
σ  

 

Comparant el valor de admσ  amb el de tensió màxima màxσ  apareguda a la xapa superior de la 

bancada es trau la conclusió que la xapa aguanta perfectament les sol·licitacions a les quals 

està sotmesa. A més, la deformació màxima apareguda és també admissible. 
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B.13 Funcionament dels motors pas a pas 
 

Els motors pas a pas muntats en el fotogoniòmetre han estat un requeriment del projecte, però 

abans d’utilitzar-los cal saber si compleixen els requeriments de funcionament. Per tant, cal 

fer un estudi dinàmic per determinar quin comportament tindran els esmentats motors una 

vegada muntats en l’aparell. A continuació es fa un breu estudi per a cada motor pas a pas 

utilitzat. 

 

Cal comentar que la velocitat dels motors està en funció del senyal enviat per l’ordinador. Per 

tant, és un paràmetre que es pot variar fàcilment per adaptar-lo a la velocitat desitjada. 

 

 

B.13.1 Motor pas a pas Zebotronics SM 109.4.18 M12 

 

La Taula 17 mostra els paràmetres importants pels càlculs dinàmics. 

 

Paràmetre Descripció Valor 
aM  Parell d’arranc del motor 13,2 N·m 

m  Massa moguda pel motor 172,7 kg 

zI  Moment d’inèrcia respecte l’eix de gir vertical de 
la massa moguda pel motor 108 kg·m 

r  Relació de transmissió del reductor bis sens fi 100 
Taula 17   Paràmetres pel càlcul del motor pas a pas Zebotronics SM 109.4.18 M12 

 

El valor de  s’ha obtingut de la corba característica del motor pas a pas (vegeu annex F). 

D’altra banda, els valors de  i 

aM

m I s’han calculat per mitjà del software Autodek Inventor 7, ja 

que d’aquesta manera s’aconsegueix una gran precisió en el resultat gràcies a la consideració 

de tots els elements emprats en el muntatge (incloent cargols, bolanderes, etc.). 

 

L’Eq. 66 mostra l’estudi dinàmic segons la segona llei de Newton. 

α·zz IM =Σ  Eq. 66 

on MΣ  és la resultant de moments respecte l’eix ‘z’, 
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  és el moment d’inèrcia respecte l’eix ‘z’, i zI

 α  és l’acceleració angular del conjunt. 

 

En el cas del fotogoniòmetre, l’únic moment resistent que ha de vèncer el motor pas a pas 

Zebotronics SM 109.4.18 M12 és el creat pels dos rodaments de l’eix de gir vertical. Per tant, 

no té sentit calcular el seu parell resistent per esbrinar si el motor té un moment d’arranc 

suficientment gran. El què sí té sentit és calcular quina acceleració angular és capaç de donar 

el motor a tot el conjunt, ja que interessa que la velocitat de gir del braç horitzontal sigui 

petita (2 rev/min) però constant. Per tant, s’ha d’assolir aquesta velocitat de forma instantània. 

Per fer aquest càlcul es parteix de l’Eq. 66 aïllant α  i substituint zMΣ  per  (Eq. 67). aM

 

z

z

I
rM ·

=α  Eq. 67 

 

Es pot veure que en l’Eq. 67 s’ha afegit el valor r  de la relació de transmissió del bis sens fi. 

Això és degut a que l’esmentat bis sens fi augmenta el parell alhora que redueix la velocitat. 

 

Utilitzant l’Eq. 67 amb els valors de la Taula 17 s’obté que l’acceleració angular que 

proporciona el motor és: 22,12 srad=α . Aquest valor és suficient per permetre treballar 

correctament el mecanisme. 

 

 

B.13.2 Motor pas a pas Zebotronics SM 109.1.18 M6 

 

La Taula 18 mostra els paràmetres importants pels càlculs dinàmics. 

 

Paràmetre Descripció Valor 
aM  Parell d’arranc del motor 3,8 N·m 

m  Massa moguda pel motor 17,3 kg 

zI  Moment d’inèrcia respecte l’eix de gir vertical de 
la massa moguda pel motor 0,016 kg·m 

r  Relació de transmissió del reductor bis sens fi 100 
Taula 18   Paràmetres pel càlcul del motor pas a pas Zebotronics SM 109.4.18 M12 
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El valor de  s’ha obtingut de la corba característica del motor pas a pas (vegeu annex F). 

D’altra banda, els valors de  i 

aM

m I s’han calculat per mitjà del software Autodek Inventor 7. 

 

Fent els càlculs de la mateixa manera que en l’apartat anterior B.13.1 i prenent els valors de la 

Taula 18 es troba que: 223750 srad=α . És lògic que surti un valor tant gran, ja que la 

massa i el moment d’inèrcia que ha de vèncer el motor pas a pas són molt petits i, a més a 

més, hi ha el reductor bis sens fi que augmenta el parell.  
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C.1 Sistemes CAD de representació 
 

Per mitjà dels sistemes CAD de representació s’aconsegueix fer un model digital del sistema 

dissenyat, cosa que presenta varis avantatges que ajuden en el procés de disseny. Per mitjà 

dels sistemes de representació en tres dimensions es realitza un model que és exactament el 

mateix que seria en la realitat. Per tant, es pot saber quin és el seu comportament abans de 

fabricar i muntar cap peça, cosa que permet fer un ajust del disseny el més acurat possible 

abans d’entrar en el procés de fabricació. A més, permet conèixer possibles interferències de 

peces; com queden acoblats els muntatges; com és el comportament mecànic del sistema; 

facilitat de muntatge/desmuntatge; càlcul de distribució de masses, del centre de gravetat, de 

moments d’inèrcia, etc. D’altra banda, permet a les persones alienes al desenvolupament del 

projecte una comprensió del treball molt ràpida i amena, ja que es poden realitzar les vistes 

en tres dimensions desitjades per complir aquesta finalitat. 

 

D’altra banda, realitzar un model CAD permet utilitzar programes CAE per realitzar càlculs 

per elements finits. D’aquesta manera s’aconsegueix crear un model matemàtic que simula la 

realitat a partir del qual es pot calcular com es comporta el sistema dissenyat sota unes 

sol·licitacions determinades. 

 

En el cas del fotogoniòmetre del projecte de fi de carrera Disseny estructural i mecànic d’un 

fotogoniòmetre, s’ha utilitzat el software Autodesk Inventor 7 per a crear el model i fer la seva 

representació per mitjà de plànols. D’altra banda, s’ha utilitzat el programa Ansys 7.0 per 

realitzar els càlculs per elements finits efectuats en algunes parts del fotogoniòmetre. 
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C.2 Programa de Mathematica per al càlcul de 

deformacions de l’eix de gir horitzontal  
 

Per tal de calcular les deformacions provocades per moments flectors en l’eix de gir 

horitzontal s’ha implementat un programa amb el software Mathematica 4.2. D’aquesta 

manera és l’ordinador qui ha de calcular les integrals necessàries i resoldre els sistemes 

d’equacions per trobar les constant d’integració. A continuació es mostra el codi font del 

programa realitzat: 

 
L1= 0.010;
Lp= 0.055;
L2= 0.120;
Pp= 140.3;
Pl= 196.2;
Ml= 202.3;
Ro= 77008.5;
D1= 0.036;
D2= 0.052;
P1= 3.141592654∗D1^2∗Roê4;
P2= 3.141592654∗D2^2∗Roê4;
F= HPp+PlLêLp;
El= 206010000000;

I1=
3.141592654∗I D1

2 M4
4 ;

I2=
3.141592654∗I D2

2 M4
4 ;

"Ry="
Ry= P1∗L1+P2∗L2+ F∗ Lp
"M="
M= P1∗

L12
2 +P2∗L2∗JL1+

L2
2 N+ F∗Lp∗JL1+ L2−

Lp
2 N + Ml

MF1@x_D:= −M+ Ry∗x−P1∗x^2ê2
MF2@x_D:= −M+ Ry∗x−P1∗L1∗Jx−

L1
2 N −P2∗

Hx− L1L2
2

MF3@x_D:= −Ml− HP2+FL ∗
HL1+ L2−xL2

2
Q1@x_D:= Ry−P1∗x;
Q2@x_D:= Ry−P1∗L1−P2∗Hx− L1L;
Q3 x_ := F+P2 ∗ L1+ L2−x ;@ D H L H L  
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θ1:= ‡ MF1@xD
El∗I1  x;

θ1= θ1+c1;
θ1c1= ReplaceAll@θ1,x→ 0D;
sol= Solve@θ1c1 0, c1D;
sol= sol@@1DD;
sol= sol@@1DD;
c1= sol@@2DD;
Clear@xD;
θ2:= ‡ MF2@xD

El∗I2  x;
θ2= θ2+c2;
θ2c2= ReplaceAll@θ2,x→ L1D;
θ1c2= ReplaceAll@θ1,x→ L1D;
sol= Solve@θ1c2− θ2c2 0,c2D;
sol= sol@@1DD;
sol= sol@@1DD;
c2= sol@@2DD;
Clear@xD;
θ3:= ‡ MF3@xD

El∗I2  x;
θ3= θ3+c3;
θ3c3= ReplaceAll@θ3,x→ L1+L2− LpD;
θ2c3= ReplaceAll@θ2,x→ L1+L2− LpD;
sol= Solve@θ3c3− θ2c3 0,c3D;
sol= sol@@1DD;
sol= sol@@1DD;
c3= sol@@2DD;
Clear@xD;
y1:= ‡ θ1 x
y1= y1+c4;
y1c4= ReplaceAll@y1,x→ 0D;
sol= Solve@y1c4 0, c4D;
sol= sol@@1DD;
sol= sol@@1DD;
c4= sol@@2DD;
Clear@xD;
y2:= ‡ θ2 x
y2= y2+c5;
y2c5= ReplaceAll@y2,x→ L1D;
y1c5= ReplaceAll@y1,x→ L1D;
sol= Solve@y2c5−y1c5 0,c5D;
sol= sol@@1DD;
sol= sol@@1DD;
c5= sol@@2DD;
Clear x ;@ D  



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

105

y3:= ‡ θ3 x
y3= y3+c6;
y3c6= ReplaceAll@y3,x→ L1+L2− LpD;
y2c6= ReplaceAll@y2,x→ L1+L2− LpD;
sol= Solve@y3c6−y2c6 0,c6D;
sol= sol@@1DD;
sol= sol@@1DD;
c6= sol@@2DD;
Clear@xD;
"Fletxa màxima provocada pels moments flectors @mmD="
fletxamoment= ReplaceAll y3,x→ L1+L2 ∗1000@ D  
 

 

 

 



  Annex C – Tractament informàtic 
Jaume Gassol i Bellet 

106

 



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

107

C.3 CAE 
 

El CAE (Computer Aided Engineering) és una eina d’enginyeria avançada que permet 

realitzar càlculs pel mètode dels elements finits (MEF) a partir d’un model CAD. Així doncs, 

per poder realitzar un estudi MEF cal haver realitzat prèviament el model CAD. En aquest cas 

s’ha utilitzat el software Autodesk Inventor 7 per dissenyar el fotogoniòmetre, a partir del qual 

s’han creat els arxius SAT d’intercanvi universal que contenen els paràmetres necessaris per a 

que el software Ansys 7.0 reconegui el model. D’aquesta manera es pot aprofitar tota la feina 

feta en el disseny del fotogoniòmetre i exportar el model creat al software utilitzat per 

realitzar els càlculs MEF, en aquest cas Ansys 7.0. 

 

Un cop importat el model CAD al programa de càlcul per elements finits, s’ha de definir el 

tipus d’anàlisi que es vol realitzar, els materials utilitzats, els tipus d’elements emprats, les 

càrregues aplicades i les condicions de contorn per a poder realitzar els càlculs. En els càlculs 

realitzats, els assaigs realitzats han set de resistència de materials, utilitzant l’acer com a 

material. D’altra banda, el tipus d’element utilitzat ha estat el Solid92, ja que es tracta d’un 

element tridimensional que porta implementat el software Ansys 7.0 per càlculs de resistència 

de materials els nodes del qual tenen tants graus de llibertat com desplaçaments possibles en 

l’espai, és a dir, tres graus de llibertat ( x∆ , y∆  i z∆ ). Aquest procediment descrit fins ara 

s’anomena preprocès. 

 

Un cop finalitzat el preprocés ja es pot realitzar el càlcul de la solució. Per fer això s’ha 

utilitzat el solucionador que porta implementat el programa Ansys 7.0. Durant el procés de 

càlcul, el programa crea la matriu del sistema i el vector de termes independents. 

Posteriorment, a partir dels elements anteriors soluciona el sistema. 

 

Finalment, un cop solucionat el sistema s’ha de realitzar el postprocés, és a dir, analitzar la 

solució donada pel solucionador. 

 

A continuació s’exposa, per a cada càlcul realitzat, el nombre de nodes i d’elements utilitzats, 

el tipus d’element emprat i les equacions que han sortit en muntar el sistema, així com una 

imatge de la malla creada en cada conjunt. 
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C.3.1 Mecanisme de gir de l’eix horitzontal 

 

Nombre de nodes 145.548 
Nombre d’elements 89.609 
Tipus d’element Solid92 
Nombre d’equacions 416.022 

Taula 19   Paràmetres del càlcul MEF del mecanisme de gir de l'eix horitzontal 
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Figura 31   Malla per al càlcul MEF aplicada al mecanisme de gir de l'eix horitzontal 
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C.3.2 Contrapès 

 

Nombre de nodes 39.403 
Nombre d’elements 21.710 
Tipus d’element Solid92 
Nombre d’equacions 110.846 

Taula 20   Paràmetres del càlcul MEF del  contrapès 
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Figura 32   Malla per al càlcul MEF aplicada al contrapès 
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C.3.3 Mecanisme de moviment vertical 

 

Nombre de nodes 139.349 
Nombre d’elements 82.333 
Tipus d’element Solid92 
Nombre d’equacions 389.166 

Taula 21   Paràmetres del càlcul MEF del mecanisme de moviment vertical 
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Figura 33   Malla per al càlcul MEF aplicada al mecanisme de moviment vertical 
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C.3.4 Xapa superior de la bancada 

 

Nombre de nodes 26.970 
Nombre d’elements 13.144 
Tipus d’element Solid92 
Nombre d’equacions 74.133 

Taula 22   Paràmetres del càlcul MEF de la xapa superior de la bancada 
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Figura 34   Malla per al càlcul MEF aplicada a la xapa superior de la bancada 
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D.1 Pressupost de desenvolupament del projecte 
 

 

D.1.1 Introducció 

 

Per a realitzar el pressupost econòmic del projecte es suposa que aquest és un encàrrec que es 

fa a una enginyeria. Per tant, s’han de tenir en compte les despeses de personal, de recursos 

materials, el benefici industrial i l’IVA. Tot seguit s’expliquen aquests paràmetres. 

 

 

• Costos de personal 

S’ha de tenir en compte que durant el procés de desenvolupament del projecte hi ha diverses 

feines que requereixen una preparació diferent. Per tant, s’han de comptabilitzar les hores 

emprades en cada tipus de feina, ja que el seu preu no és el mateix. La Taula 23 mostra una 

relació dels diferents tipus de feines. 

 

Tipus de feina Tasques realitzades 

Enginyeria 

• Plantejament del projecte i anàlisi dels requeriments amb el client 
• Recerca de la informació per al desenvolupament del projecte 
• Disseny conceptual de les solucions possibles i anàlisi de les mateixes 
• Plantejar les solucions possibles amb les seves característiques al client. 

Escollir la solució que més s’adapta als requeriments del projecte 
• Disseny de tots els components i elements necessaris per definir tota la 

màquina 
• Desenvolupament dels càlculs necessaris 
• Crear un model informàtic CAD per a realitzar estudis MEF 
• Coordinar tot el personal que treballa al projecte 

Projectista • Recerca de catàlegs i bibliografia dels elements de màquines 
• Realització dels plànols en 2D i 3D del fotogoniòmetre 

Administració 
• Mecanografiat de la documentació generada 
• Impressió i maquetació de tots els documents i plànols 
• Altres tasques d’administració (fotocòpies, telèfon, etc.) 

Taula 23   Relació dels diferents tipus de feines en el desenvolupament del projecte 
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La Taula 24 mostra el preu per hora segons el tipus de feina de la Taula 23. 

 

Tipus de feina Preu per hora 
Enginyeria 40 €/h 
Delineació 25 €/h 
Administració 18 €/h 
Taula 24   Cost segons el tipus de feina 

 

 

• Recursos materials 

Durant el desenvolupament del projecte s’han utilitzat varis tipus de recursos. En la Taula 25 

es llisten aquests recursos utilitzats. 

 

Tipus de recurs Descripció 

Recursos informàtics 

• Utilització de hardware: ordinadors, impressores, escàner, plòter i 
elements auxiliars 

• Utilització de software: sistema operatiu, programes de CAD i 
CAE, paquets ofimàtics, servidor d’accés a internet, etc. 

Recursos de papereria Paper, tinta, enquadernacions, etc. 

Recursos energètics • Energia elèctrica per enllumenat, ordinadors, etc. 
• Energia per al transport (moviment de persones) 

Taula 25   Recursos utilitzats per al desenvolupament del projecte 
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D.1.2 Pressupost 

 

A continuació es presenta el pressupost del projecte desglossat segons els apartats explicats 

anteriorment. 

 

l pressupost total del projecte és de 41.880,48 € (quaranta-un mil vuit-cents vuitanta 

Recursos humans

Concepte Nº hores
Preu per 
hora [€/h] Preu [€]

Enginyeria 462 40 18.480,00
Projectista 310 25 7.750,00
Administració 168 18 3.024,00
Total 940 29.254,00 €

Recursos materials

Concepte Valor
Recursos informàtics 972,00
Recursos de papereria 422,00
Recursos energètics 210,00

1.604,00 €

Cost del projecte (CP) 30.858,00 €

Imprevistos (IMP = 5% del CP) 1.542,90 €

Benefici industrial (BI = 12% del CP) 3.702,96 €

Subtotal (CP + IMP + BI) 36.103,86 €

IVA (16%) 5.776,62 €

TOTAL 41.880,48 €
 

E

euros amb quaranta-vuit cèntims). 
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D.2 Pressupost de construcció del fotogoniòmetre 
 

 

D.2.1 Introducció 

 

Per a realitzar el pressupost econòmic del fotogoniòmetre s’han de considerar els costos de 

fabricació i muntatge de l’aparell. La finalitat d’aquest pressupost és estimar, amb un error no 

superior al 5 %, el preu de fabricar i muntar tot el fotogoniòmetre sencer. Per contar el 

pressupost s’ha fet una classificació dels elements segons siguin components estàndard o 

peces específiques que s’han de fabricar en tallers.  

 

 

D.2.2 Components estàndard 

 

Aquest tipus d’elements s’han de comprar als distribuïdors oficials segons la marca del 

component, i l’única tasca que s’ha de realitzar és el seu muntatge. Els elements estàndard del 

fotogoniòmetre són els següents: 

 

• Plat de garres Schunk 814 210 

• Cadena de corrons ISO 05B-1 

• Roda dentada de la cadena de corrons ISO 05B-1 

• Bis sens fi Güdel S1008 

• Roda dentada Güdel R1008 

• Bis sens fi SW1-R2 

• Roda dentada SW-BG CG1-100R1 

• Coixinet de fricció SKF – GLY.PBG 081005.5 F 

• Coixinet de fricció SKF – GLY.PBG 151709 F 

• Motor pas a pas Zebotronics SM 109.1.18 M6 (amb estació de potència i cablejat) 

• Motor pas a pas Zebotronics SM 109.4.18 M12 (amb estació de potència i cablejat) 

• Guia SKF LLBHS 1020 TA 
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• Guia SKF LLBHS 1440 TA 

• Rodament SKF NNF 5006 ADA-2LSV 

• Tornillam 

 

 

D.2.3 Components especials 

• Rodament SKF 3212A 

 

Aquest tipus de components estan formats a partir de peces que s’han de fabricar i muntar en 

un taller mecànic. Totes aquestes peces són fetes a partir d’elements estàndard com xapa, 

perfils comercials, etc., però que necessiten operacions com plegat, corbat, tallat, etc. que són 

específiques de cada peça. Per contar el pressupost d’aquest tipus de components s’ha calculat 

el preu de cada subconjunt sencer. A continuació es mostra el llistat de subconjunts que s’han 

de fabricar i muntar. 

 

• Mecanisme de gir de l’eix horitzontal 

• Mecanisme de moviment vertical 

• Braç vertical 

• Contrapès 

• Suport del braç vertical 

• Braç horitzontal 

• Bancada 

• Elements de protecció 

 

 

D.2.4 Pressupost 

 

A continuació es detalla el pressupost del fotogoniòmetre, on s’ha desglossat el preu de 

fabricar i muntar cada subconjunt i el preu del muntatge general.  
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Mecanisme de gir de l'eix horitzontal      
         
Components estàndard   Unitats Preu/unitat Preu  
 Plat de garres Schunk 814 210  1 354,00 354,00 €
 Bis sens fi SW1-R2   1 59,00 59,00€
 Roda dentada SW-BG CG1-100R1  1 84,00 84,00€
 Motor pas a pas zebotronics SM 109.1.18 M6 1 581,80 581,80 €
 Rodament SKF NNF 5006 ADA-2LSV 1 149,59 149,59€
 Tornillam      21,12 €
       1.249,51€
         
Fabricació en taller de components especials     
 Operacions de taller     275,42 €
         
Muntatge        
 Mà d'obra de muntatge     36,00€
         
Total      1.560,93€
         
         
Mecanisme de moviment vertical      
         
Components estàndard   Unitats Preu/unitat Preu  
 Cadena de corrons ISO 05B-1  1 43,50 43,50 €
 Roda dentada de la cadena de corrons ISO 05B-1 2 32,61 65,22 €
 Bis sens fi Güdel S1008   1 65,32 65,32€
 Roda dentada Güdel R1008  1 72,94 72,94€
 Coixinet de fricció SKF – GLY.PBG 081005.5 F 4 1,15 4,60€
 Coixinet de fricció SKF – GLY.PBG 151709  2 2,49 4,98€
 Tornillam      59,64 €
       316,20€
         
Fabricació en taller de components especials     
 Operacions de taller     90,75€
         
Muntatge        
 Mà d'obra de muntatge     27,00€
         
Total      433,95€
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Braç vertical        
         
Components estàndard   Unitats Preu/unitat Preu  
 Guia SKF LLBHS 1020 TA  1 508,00 508,00 € 
 Tornillam      37,80 € 
       545,80 € 
         
Fabricació en taller de components especials     
 Operacions de taller     35,47 € 
         
Muntatge        
 Mà d'obra de muntatge     18,00 € 
         
Total      599,27 € 
         
         
Contrapès        
         
Components estàndard     Preu  
 Tornillam      8,67 € 
         
Fabricació en taller de components especials     
 Operacions de taller     159,27 € 
         
Muntatge        
 Mà d'obra de muntatge     18,00 € 
         
Total      185,94 € 

 
 

       
Suport del braç vertical       
         
Components estàndard     Preu  
 Tornillam      17,60 € 
         
Fabricació en taller de components especials     
 Operacions de taller     95,00 € 
         
Muntatge        
 Mà d'obra de muntatge     36,00 € 
         
Total      148,60 € 
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Braç horitzontal        
         
Components estàndard   Unitats Preu/unitat Preu  
 Guia SKF LLBHS 1440 TA  1 756,00 756,00 €
 Rodaments SKF 3212A   2 139,17 278,34 €
 Roda dentada SW-BG CG1-100R1  1 84,00 84,00€
 Tornillam      23,81 €
       1.142,15 €
         
Fabricació en taller de components especials     
 Operacions de taller     482,61 €
         
Muntatge        
 Mà d'obra de muntatge     90,15€
         
Total      1.714,91€
         
         
Bancada        
         
Components estàndard   Unitats Preu/unitat Preu  
 Motor pas a pas Zebotronics SM 109.4.18 M12 1 826,16 826,16€
 Bis sens fi SW1-R2   1 59,00 59,00€
 Tornillam      5,90 €
       891,06€
         
Fabricació en taller de components especials     
 Operacions de taller     390,66 €
         
Muntatge        
 Mà d'obra de muntatge     18,00€
         
Total      1.299,72€
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Elements de protecció       
         
Components estàndard     Preu  
 Tornillam      11,83 € 
         
Fabricació en taller de components especials     
 Operacions de taller     36,06 € 
         
Muntatge        
 Mà d'obra de muntatge     12,00 € 
         
Total      59,89 € 
         
         
Muntatge general del fotogoniòmetre    172,37 € 
         
         
Transport al laboratori     218,09 € 
         
         
Suma total de fabricació i muntatge    6.393,67 € 
IVA (16 %)      1.022,99 € 
TOTAL           7.416,65 € 
 

 

El pressupost total del fotogoniòmetre és de 7.416,65 € (set mil quatre-cents setze euros 

amb seixanta-cinc cèntims). 
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E.1 Introducció 
 

Avui en dia, l’enllumenat artificial és utilitzat per tothom sense gairebé donar-se’n compte. 

No es pot imaginar la vida quotidiana sense poder prémer un botó i que s’encenguin tants 

llums com volguem. Només quan hi ha una avaria que talla el subministrament elèctric ens 

adonem de la importància de disposar d’enllumenat artificial. Es tracta doncs, de quelcom 

utilitzat massivament, cosa que repercuteix de forma important en el medi ambient. 

 

L’enllumenat, tant el públic com el particular, consumeix energia elèctrica que ha estat 

produïda, principalment, en centrals nuclears i instal·lacions tèrmiques. És per aquest motiu 

que el consum d’energia elèctrica té una implicació directa sobre el consum de combustibles 

nuclears i fòssils en les centrals de generació d’energia. Per tant, l’ús de l’energia elèctrica 

provoca emissions contaminants en el medi ambient produïdes al voltant de les centrals de 

generació. 

 

Avui en dia, l’enllumenat forma part de l’aspecte cultural de la societat, i no només és utilitzat 

per il·luminar zones fosques, sinó que també és utilitzat en l’àmbit de la decoració. És un 

exemple ben clar d’aquest concepte el farciment de llums i colors dels carrers de pobles i 

ciutats en l’època de Nadal, on la decoració amb llum provoca un ambient festiu mentre 

esdevé un reclam turístic i comercial. 

 

Un altre factor que té una implicació directa al medi ambient és la contaminació lumínica, que 

distorsiona la realitat natural de l’ambient il·luminat provocant efectes negatius en l’entorn. És 

per tant, un aspecte a tenir en compte en l’anàlisi de les instal·lacions d’il·luminació existents i 

el disseny de les noves instal·lacions. 

 

Per tant, s’ha de ser conscient que quan es realitza una instal·lació d’enllumenat s’està alterant 

el medi natural de la zona, i s’ha d’intentar minimitzar els seus efectes adequant-se a les 

necessitats de la societat. És a dir, s’ha de buscar l’equilibri entre tres factors: aconseguir un 

espai suficientment il·luminat; minimitzar el consum elèctric; i minimitzar la contaminació 

lumínica que provoca la instal·lació. 
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E.2 Estadístiques de l’enllumenat públic 
 

Segons la publicació Eficiència energètica número 159 del juny del 2002 realitzada per 

l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la 

Generalitat de Catalunya, l’enllumenat públic representa el 60% de la despesa total 

energètica d’un municipi. La Figura 35 mostra en detall el repartiment de la despesa 

energètica segons el tipus d’activitat que la genera. 

 

 

Figura 35   Repartiment de la despesa energètica d'un municipi 
[Font: Publicació Eficiència energètica de l’ICAEN, juny 2002] 

 
 

Segons el Programa d’Assessorament Energètic (PAE) realitzat per l’ICAEN, la despesa 

energètica del 60% comentada anteriorment es tradueix en un 45% dels costos energètics 

municipals. La Figura 36 representa la distribució d’aquests costos en funció de la seva 

naturalesa. 
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Figura 36   Repartiment dels costos energètics municipals 

A més, el PAE especifica que la despesa total energètica directa dels ajuntaments de 

Catalunya és de 198.000 teps, cosa que representa 166,6 M€/any. Per tant, la repercussió per 

habitant és de 27,59 €/habitant·any. A partir d’aquesta dada i considerant que el 45% dels 

costos energètics recauen sobre l’enllumenat públic es pot afirmar que la repercussió per 

habitant és de 12,42 €/habitant·any. 

 

L’ICAEN col·labora per mitjà del PAE amb l’administració local a l’hora de fer el diagnòstic 

de les xarxes d’enllumenat públic i especificar els criteris d’actuació en aquest àmbit. En els 

darrers deu anys, aquestes mesures s’han posat en funcionament en 90 municipis catalans, 

cosa que ha portat una reducció de prop de 3.000 tep anuals en el consum global d’energia i 

un estalvi econòmic d’uns 3,2 M€/any, cosa que demostra que l’enllumenat públic té un gran 

potencial d’actuació.  
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E.3 Forma eficient d’utilitzar l’enllumenat públic 
 

En el disseny d’una instal·lació d’il·luminació s’ha de procurar: 

• Realitzar el màxim aprofitament de la llum natural 

• Utilitzar sistemes d’enllumenat d’alt rendiment 

 

D’aquesta manera s’aconsegueix reduir la quantitat d’hores d’ús de la instal·lació 

d’enllumenat i fer un ús eficient de l’energia en els moments durant els quals està funcionant 

la instal·lació. A més, aquests sistemes d’enllumenat d’alt rendiment minimitzen la 

contaminació lumínica, ja que no dispersen l’energia lumínica cap a totes direccions, sinó que 

la focalitzen cap als llocs que interessa il·luminar, cosa que contribueix a augmentar el 

rendiment dels sistema d’enllumenat. 

 

Segons la publicació Eficiència energètica de l’ICAEN, es pot actuar de dues maneres 

possibles sobre els sistemes d’enllumenat públic, que són: 

• Actuar directament sobre les instal·lacions amb la finalitat d’anar-les modernitzant per 

tal d’eliminar elements caducs i ineficients com poden ser làmpades, sistemes 

d’encesa i apagada, reguladors de flux, lluminàries, etc. 

En els últims anys, els avenços tecnològics han permès una modernització de les 

instal·lacions d’il·luminació que permeten l’ús de l’energia de forma eficient. Aquests 

avenços estan presents en tots els camps que afecten a la il·luminació, com són la 

luminotècnia, control de l’energia elèctrica, control de la distribució de la il·luminació, 

etc. 

La Figura 37 mostra un exemple clar que il·lustra la clara repercussió d’utilitzar làmpades 

energèticament eficients.  
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Figura 37   Exemple de la repercussió d'utilitzar làmpades eficients 
[Font: Campanya de millora d’eficiència en enllumenat comercial realitzat per l’ICAEN] 

 

• Aplicar les noves eines telemàtiques per realitzar un control centralitzat de les 

instal·lacions d’enllumenat. D’aquesta manera es pot conèixer i controlar en detall el 

consum energètic vinculat a les instal·lacions d’il·luminació en temps real i de forma 

molt precisa. A més, permet ajustar el funcionament de l’enllumenat a les condicions 

ambientals i a les necessitats lumíniques de cada indret, alhora que permet una millor 

gestió del manteniment.  
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E.4 Importància dels fotogoniòmetres per les instal·lacions 

d’enllumenat 
 

En els capítols anteriors s’ha fet una introducció a la problemàtica ambiental de les 

instal·lacions d’il·luminació, s’han donat unes dades estadístiques oficials de Catalunya i s’ha 

explicat com han de ser aquestes instal·lacions per a que treballin de forma eficient. En aquest 

capítol es centra l’atenció en el paper que fan els fotogoniòmetres en les instal·lacions 

d’il·luminació i de quina manera poden contribuir a incrementar l’ús eficient de l’energia. 

 

Un fotogoniòmetre és un aparell de laboratori que permet l’obtenció de les corbes 

fotomètriques característiques de les lluminàries. Per tant, permet conèixer la qualitat de la 

distribució de llum de les lluminàries un cop fabricades.  

 

Les corbes obtingudes pel fotogoniòmetre es poden utilitzar per escollir la lluminària que més 

s’adequa a una determinada instal·lació d’il·luminació o es poden utilitzar per a realitzar les 

modificacions oportunes als elements de les lluminàries (reflectors, làmpades, etc.) per tal 

d’aconseguir la distribució desitjada. Per tant, l’ús que permeten les corbes obtingudes amb 

els fotogoniòmetres és doble. D’una banda permet actuar sobre el disseny de les instal·lacions 

d’il·luminació i per altra banda permet actuar sobre el disseny de la pròpia lluminària. 

 

D’altra banda, la informació que dóna el fotogoniòmetre es pot utilitzar en els dos àmbits 

d’actuació descrits en el capítol anterior: 

• Permet l’ús eficient controlat per les eines telemàtiques en instal·lacions noves, ja que 

es pot fer l’estudi del comportament de les lluminàries en diferents situacions de 

càrrega elèctrica per adequar el seu funcionament en diferents situacions 

d’il·luminació. D’aquesta manera es pot conèixer quin serà el comportament de la 

lluminària un cop controlada per un determinat sistema telemàtic. 

• Permet millorar les instal·lacions actuals per augmentar el seu rendiment luminotècnic 

i, per tant, augmentar també el rendiment energètic de la instal·lació. Això és possible 

fent les substitucions adequades de les lluminàries actuals per les que produeixin unes 

condicions d’il·luminació més favorables amb un ús de l’energia més eficient. 
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A més, l’ús dels fotogoniòmetres permet conèixer fins a quin punt s’evita la contaminació 

lumínica utilitzant una determinada lluminària, ja que s’obtenen les corbes que il·lustren la 

quantitat d’energia lumínica emesa en totes direccions. 

 

Per tant, tot el que s’ha comentat anteriorment mostra que un fotogoniòmetre és una eina 

bàsica per afrontar l’estalvi energètic i l’impacte ambiental de les instal·lacions d’il·luminació. 

Es tracta doncs, d’una eina de laboratori fàcil de fabricar i d’utilitzar i que gasta molt pocs 

recursos energètics durant el seu ús. Per tant, la millora que pot suposar l’ús d’un 

fotogoniòmetre és molt més gran que les despeses originades pel seu funcionament i 

manteniment. Per tant, es pot concloure que ambientalment és un instrument energèticament i 

econòmicament molt eficient. 
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F.1 Propietats de l’acer 
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F.2 Plat de garres Schunk 814 210 
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F.3 Rodament SKF NNF 5006 ADA-2LSV 
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F.4 Rodament SKF 3212A 
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F.5 Taula de toleràncies dels rodaments SKF 

F.5.1 Anell exterior 
Table T1: Normal tolerances for radial bearings (except taper roller bearings)  
  Symbol 
Outer ring 
D ∆ Dmp  VDp 1)  VDmp 1)  ∆ Cs,∆ C1s,VCs  Kea  
        Diameter Series Bearings with 
        7,8,9 0,1 2,3,4 shields 
              or seals2)  
over incl. high low max max max max max max 

mm µm µm µm µm 

6 18 0 -8 10 8 6 10 6 Values are 15 
18 30 0 -9 12 9 7 12 7 indentical to 15 
30 50 0 -11 14 11 8 16 8 those for 20 
                  inner ring   
50 80 0 -13 16 13 10 20 10 of same 25 
80 120 0 -15 19 19 11 26 11 bearing 35 
120 150 0 -18 23 23 14 30 14   40 
                      
150 180 0 -25 31 31 19 38 19   45 
180 250 0 -30 38 38 23 - 23   50 
250 315 0 -35 44 44 26 - 26   60 
                      
315 400 0 -40 50 50 30 - 30   70 
400 500 0 -45 56 56 34 - 34   80 
500 630 0 -50 63 63 38 - 38   100 
                      
630 800 0 -75 94 94 55 - 55   120 
800 1 000 0 -100 125 125 75 - 75   140 
1 000 1 250 0 -125 - - - - -   160 
                      
1 250 1 600 0 -160 - - - - -   190 
1 600 2 000 0 -200 - - - - -   220 
2 000 2 500 0 -250 - - - - -   250 
              -       
2 500 3 150 0 -300 - - - - -   300 
3 150 4 000 0 -400 - - - - -   350 
4 000 5 000 0 -500 - - - - -   400 
              -       
              -       

  
1) Applies before bearing is assembled and after removal of internal and/or external snap ring 
2) Applies only to bearings of Diameter Series 2, 3 and 4 
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F.5.2 Anell interior 

 
                              
Table T1: Normal tolerances for radial bearings (except taper roller bearings)  
Inner ring Symbols Outer ring 

  Table T17 Table T19 
d ∆ dmp 1)  Vdp  Vdmp  ∆ Bs  ∆ B1s  VBs  Kia  
          Diameter Series 
          7,8,9 0,1 2,3,4 
over incl. high low max max max max high low high low max max 

mm µm µm µm µm µm µm µm 

- 2,5 0   -8 10 8 6 6 0 -40 - - 12 10 
2,5 10 0   -8 10 8 6 6 0 -120 0 -250 15 10 
10 18 0   -8 10 8 6 6 0 -120 0 -250 20 10 
                              
18 30 0   -10 13 10 8 8 0 -120 0 -250 20 13 
30 50 0   -12 15 12 9 9 0 -120 0 -250 20 15 
50 80 0   -15 19 19 11 11 0 -150 0 -380 25 20 
                              
80 120 0   -20 25 25 15 15 0 -200 0 -380 25 25 
120 180 0   -25 31 31 19 19 0 -250 0 -500 30 30 
180 250 0   -30 38 38 23 23 0 -300 0 -500 30 40 
                              
250 315 0   -35 44 44 26 26 0 -350 0 -500 35 50 
315 400 0   -40 50 50 30 30 0 -400 0 -630 40 60 
400 500 0   -45 56 56 34 34 0 -450 0 -630 50 65 
                              
500 630 0   -50 63 63 38 38 0 -500 0 -800 60 70 
630 800 0   -75 - - - - 0 -750 - - 70 80 
800 1 000 0   -100 - - - - 0 -1 000 - - 80 90 
                              
1 000 1 250 0   -125 - - - - 0 -1 250 - - 100 100 
1 250 1 600 0   -160 - - - - 0 -1 600 - - 120 120 
1 600 2 000 0   -200 - - - - 0 -2 000 - - 140 140 
                              
2 000 2 500 0   -250 - - - - 0 -2 500 - - 160 160 
2 500 3 150 0   -300 - - - - 0 -3 000 - - 190 180 
3 150 4 000 0   -400 - - - - 0 -4 000 - - 230 200 
                              
4 000 5 000 0   -500 - - - - 0 -5 000 - - 270 230 
                              

  
1) Tolerances for tapered bores, see Table T17 (taper 1:12) and Table T19 (taper 1:30) 
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F.6 Coixinets de fricció SKF 
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F.7 Taula de toleràncies dels coixinets de fricció SKF 
Table T1: Composite bushings, B material (metric sizes) - Shaft and housing tolerances, bearing clearance 
Bushing dimensions Diameter limits Operating 
Bore Outside Wall Shaft Housing Bore diameter clearance 
diam- diam- thickness (f7 for d ≤ 75 mm) bore or preload (-) 
eter eter (h8 for d > 75 mm) (H7) bushing 
d D max min max min max min max min min max 

mm mm µm 

3 4,5 0,750 0,730 3,000(h6) 2,994(h6) 4,508(H6) 4,500(H6) 3,048 3,000 0 54 
4 5,5 0,750 0,730 4,000(h6) 3,992(h6) 5,508(H6) 5,500(H6) 4,048 4,000 

of mounted 

0 56 
5 7 1,007 0,981 4,990 4,978 7,015 7,000 5,053 4,986 -4 75 
                        
6 8 1,007 0,981 5,990 5,978 8,015 8,000 6,053 5,986 -4 75 
7 9 1,007 0,981 6,987 6,972 9,015 9,000 7,053 6,986 -1 81 
8 10 1,007 0,981 7,987 7,972 10,015 10,000 8,053 7,986 -1 81 
                        
10 12 1,007 0,981 9,987 9,972 12,018 12,000 10,056 9,986 -1 84 
12 14 1,007 0,981 11,984 11,966 14,018 14,000 12,056 11,986 2 90 
13 15 1,007 0,981 12,984 12,966 15,018 15,000 13,056 12,986 2 90 
                        
14 16 1,007 0,981 13,984 13,966 16,018 16,000 14,056 13,986 2 90 
15 17 1,007 0,981 14,984 14,966 17,018 17,000 15,056 14,986 2 90 
16 18 1,007 0,981 15,984 15,966 18,018 18,000 16,056 15,986 2 90 
                        
17 19 1,007 0,981 16,984 16,966 19,021 19,000 17,059 16,986 2 93 
18 20 1,007 0,981 17,984 17,966 20,021 20,000 18,059 17,986 2 93 
20 23 1,507 1,475 19,980 19,959 23,021 23,000 20,071 19,986 6 112 
                        
22 25 1,507 1,475 21,980 21,959 25,021 25,000 22,071 21,986 6 112 
24 27 1,507 1,475 23,980 23,959 27,021 27,000 24,071 23,986 6 120 
25 28 1,507 1,475 24,980 24,959 28,021 28,000 25,071 24,986 6 120 
                        
28 32 2,007 1,971 27,980 27,959 32,025 32,000 28,083 27,986 6 124 
30 34 2,007 1,971 29,980 29,959 34,025 34,000 30,083 29,986 6 124 
32 36 2,007 1,971 31,975 31,950 36,025 36,000 32,083 31,986 11 133 
                        
35 39 2,007 1,971 34,975 34,950 39,025 39,000 35,083 34,986 11 133 
37 40 1,507 1,475 36,975 36,950 40,025 40,000 37,075 36,986 11 125 
40 44 2,007 1,971 39,975 39,950 44,025 44,000 40,083 39,986 11 133 
                        
45 50 2,508 2,462 44,975 44,950 50,025 50,000 45,101 44,984 9 151 
50 55 2,508 2,462 49,975 49,950 55,030 55,000 50,106 49,984 14 166 
55 60 2,508 2,462 54,970 54,940 60,030 60,000 55,106 54,984 14 166 
                        
60 65 2,508 2,462 59,970 59,940 65,030 65,000 60,106 59,984 14 166 
65 70 2,508 2,462 64,970 64,940 70,030 70,000 65,106 64,984 14 166 
70 75 2,508 2,462 69,970 69,940 75,030 75,000 70,106 69,984 14 166 
                        
75 80 2,508 2,462 74,970 74,940 80,030 80,000 75,106 74,984 14 166 
80 85 2,490 2,440 80,000 79,954 85,035 85,000 80,155 80,020 20 201 
85 90 2,490 2,440 85,000 84,946 90,035 90,000 85,155 85,020 20 206 
                        
90 95 2,490 2,440 90,000 89,946 95,035 95,000 90,155 90,020 20 206 
95 100 2,490 2,440 95,000 94,946 100,035 100,000 95,155 95,020 20 206 
100 105 2,490 2,440 100,000 99,946 105,035 105,000 100,155 100,020 20 206 
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Motor pas a pas Zebotronics SM 109.1.18 M6 
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F.8 Motor pas a pas Zebotronics SM 109.4.18 M12 
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F.9 Característiques dels motors pas a pas Zebotronics 
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F.10 Guia SKF LLBHS TA 
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F.11 Guies SKF LTB 
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F.12 Bis sens fi SW1-R2 i roda SW-BG CG1-100R1 
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F.13 Bis sens fi Güdel S1008 i roda R1008 

 
 

 


