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1. Patents de mecanismes 

 

El primer que és necessari s’ha de fer abans de posar-se a dissenyar un mecanisme,  és 
informar-se del que ja s’ha fet. No es vol dir amb això que s’hagi d’agafar el millor de tots i 
imitar-lo, sinó que s’han d’identificar els punts forts de cada un dels existents per a agafar 
idees d’una font d’inspiració bona i fiable.  

Gràcies a que vivim en l’època de la informació i els buscadors són tan rics en dades, és 
relativament fàcil d’enriquir-se de patents mundials. A continuació s’exposen les més 
significatives, provinents d’estats units i la xina majoritàriament.  

 

1.1. Capotes Rígides: 

 

1.1.1. US 6695386 B1 

 

Es tracta d’un sostre “hardtop” per a un automòbil. Aquest, inclou panells rígids que són cada 
un retràctils i estan connectats als pivots fixos i, alhora,  giren al voltant dels pivots fixos en ser 
retreta. Tot el mecanisme s’emmagatzema a l’interior del compartiment del maleter, que 
aprofita l’espai restant a les rodes posteriors per aprofitar tot l’espai. En quant a l’actuador, es 
tracta d’un actuador lineal aplicat a la barra identificada com 82, que pertany al mòdul 
posterior, i transmet el moviment a les altres.  

 

http://www.google.com/patents/US6695386 
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1.1.2. US 7063371 B2 

 

http://www.google.com/patents/US7063371 

 

Altra vegada es tracta d’un sostre “hardtop”. En aquest cas l’actuador en qüestió, encara que 
segueix tractant-se d’un tipus lineal, aplica la força a una barra auxiliar no pertanyent a cap 
mòdul en concret. Els dos panells del darrere pivoten completament fins a col·locar-se a 180º 
sobre la seva horitzontal 
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1.1.3. US 7014247 B2 

https://www.google.ch/patents/US7014247 

 

En aquest cas ens trobem amb un mecanisme amb quatre mòduls retràctils, que 
s’emmagatzemen altra vegada al compartiment del maleter, a la zona posterior. De totes 
maneres, en aquest cas no s’identifica l’actuador del mecanisme. 
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1.2. Capotes Toves 

 

1.2.1. US 7216920 B2 

 

Single convertible top mechanism architecture which will accept multiple roof 
configurations 

 

La part més interessant d’aquest mecanisme és la mobilitat que aporta la part posterior per un 
plegat òptim. És per aquesta raó que no s’ha fet un anàlisi en profunditat del mecanisme que 
té més enllà de l’esmentat. 
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1.2.2. US 5998948 A 

Convertible roof actuation mechanism  

Aquest mecanisme és el millor fins el moment. El seu mecanisme és el més intuïtiu sense 
caure en lo senzill. Si s’opta per un mecanisme de capota flexible serà una bona font 
d’inspiració a l’hora d’elaborar el del Mini. Respecte a l’actuador, es tracta d’un actuador lineal, 
actuat sobre la barra 117. De totes maneres, a diferència dels anteriors, té dos motors; un a 
cada cantó.  
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1.2.3. US20080277962A1 

 

Stowable Roof Configuration for a Convertible 

 

Aquesta configuració bé podria servir per una capota rígida com per una tova. És interessant 
com aprofita una configuració de quadrilàter per reduir l’espai que ocuparà al emmagatzemar-
se. L’actuador no s’explica, però bé podria ser un petit motor al punt 13, actuant sobre la barra 
32, com un de lineal. 
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1.2.4. US 7118160 B2 

 

Soft-top convertible roof system for an automotive vehicle  

 

Es tracta d’una patent que a primera vista no encaixa massa en un Mini, pel fet de pertànyer 
a un tot terreny. De totes maneres, si que inspira el mecanisme que es mostra a la figura 6. 
D’aqui s’ha tret la idea per a realitzar el mecanisme senzill.  
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1.2.5. US 3307566 A 

 

Folding soft top 

La idea de limitar la cerca als automòbils hauria sigut un error, en el sentit de que seria tancar 
un ventall d’idees abans d’hora. Els vaixells també utilitzen mecanismes semblant a capotes: 
els tendals. Aquesta patent de l’any 1967 n’és una mostra. Aquest mecanisme es beneficia 
de la força feta per la tela per a estalviar-se barres fins a la part frontal. És un sistema senzill 
amb barres però sense motor, així que es mou manualment. De fet, actualment les llanxes 
recreatives tenen uns tendals molt semblants a aquest, que semblen una millora molt discreta 
d’aquest.  
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1.2.6. US 3285259 A 

 

Folding soft top 

Aquest mecanisme s’intueix més complicat que l’anterior. Altra vegada aprofita la tela de la 
capota per a simplificar la part frontal del mecanisme i així reduir tant costos com pes.  
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2. Procés de creació del mecanisme amb 
quadrilàter articulat. 

El muntatge del mecanisme es va fer poc a poc. Amb les dades extretes del SAM i tractades 
a l’Excel, es va crear el sistema en cinc etapes: 

 

1. Afegir bancada i barra2, es va simular el moviment que en el futur actuaria el 
mecanisme. Ja es tenien longitud de la barra, angle inicial i final. 

2. Afegir la primera part dels sòlids 3 i 4 (les que pertanyen al quadrilàter articulat que 
mou el sistema). 

3. Allargar els sòlids 3 i 4 fins als seus extrems i afegir els punts on anirien articulades 
les barres 5 i 6 

4. Afegir els dos últims sòlids que quedaven per completar el mecanisme 
5. Afegir massa i centre de gravetat dels mecanismes així com les forces ocasionades 

per la capota i extreure les dades de la simulació. 
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3. SIMULACIÓ D’ACTUADOR LINEAL 
Per a trobar doncs el moviment final, es va simular el mecanisme anterior amb una força 
molla-amortidor de valor zero, per a definir el desplaçament de la molla i convertir-lo en 
actuador després. Aquest va ser el resultat obtingut. 

 

 

Amb aquestes dades, es troba el moviment en que es basa l’actuador lineal que es vol aplicar. 
És un actuador lineal polinòmic de fórmula 𝑓 𝑡 = 0,0876 − 0,00733 ∗ 𝑡 , ja que la distància 
inicial és de 8,76 cm i la final és de 1,43 cm. La diferència doncs és de 7,33 cm, i com que es 
vol que el període del moviment sigui de 10s, la C2 introduïda resulta 0,00733. 
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4. PRESSUPOST BARRES 
 

 


