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Resum 

 

Al següent treball s’han investigat, creat i analitzat diversos tipus de mecanisme de capota per 
a un Austin Mini Cooper. Aquest era un Mini de carrosseria tipus berlina, però als anys 80 va 
ser modificat, convertint-lo en descapotable. A l’actualitat s’està restaurant amb ànims de 
mantenir la carrosseria modificada. El fet de no tenir capota resulta un problema ja que 
l’exposició reiterada al sol i als elements podria malmetre els acabats interiors.  

Aquest projecte està enfocat al mecanisme que durà el sistema final. S’ha volgut investigar 
diversos tipus d’arquitectura per a tenir opcions diferents a l’hora de concloure quin es posaria 
en pràctica. En un d’ells es prima el fet de que el mecanisme sigui més sòlid i en l’altre es 
valora més que sigui un sistema econòmic.  

El mecanisme econòmic té dues vessants: la primera, estudia l’opció d’una instal·lació sense 
actuador, per la qual cosa serà un sistema manual controlat pel propi usuari. A la segona, se 
li ha afegit una caixa d’engranatges per a poder controlar la posició de totes les barres del 
mecanisme en qualsevol moment i fer-lo, per tant, auto retràctil. Es proposa un actuador i 
s’estudia la viabilitat. 

Per últim es troba el mecanisme en el que prima el fet de que sigui una capota més sòlida i 
elaborada. D’aquest sistema, s’estudien dos tipus d’actuadors. S’analitza la viabilitat 
d’ambdós i s’escull quin és més factible.  

 
Fig. 0.1. Fotografia del Mini 
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Prefaci 

 

 

1.1. Origen del projecte 

 

La compra del Mini al novembre del 2015 i la preocupació de l’exposició del mateix 
enfront dels elements naturals, com la pluja o el sol, són l’origen del projecte. El que es 
pretenia era realitzar un Projecte de Fi de Grau amb aplicació directe a la realitat, ja que 
és una part molt important dels estudis. Aprofitar la oportunitat de crear un “enunciat de 
problema a mesura” que ajuntés gran part de les assignatures del Grau era la oportunitat 
per a crear un projecte útil per a mi.  

 

1.2. Motivació 

 

El cotxe del que es parla durant el treball, va ser comprat per la meva avia als anys 
setanta. Va passar per diversos propietaris fins a quedar abandonat al poble on anem 
a l’estiu al voltant dels anys noranta. Recordo des de petit veure’l arraconat fins que, 
farà un any i mig, vaig reunir el valor i els diners per a comprar-lo. Aquest projecte que 
es troba a continuació vol ser una part important de la restauració que s’està duent a 
terme. Considero que la meva gran motivació en aquest treball ha sigut la passió que 
sento per aquest cotxe. 
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2. ESTRUCTURA 
 

 

Aquest treball vol plasmar el que ha estat un procés de recerca, creació, càlcul i anàlisi de 
diversos mecanismes de capota de cotxe.  

En primer lloc, es parla d’un tipus de mecanisme semblant al que es pot trobar a un vaixell. 
Tres barres que, accionada la primera manualment, arrossega les demés fins la posició final 
per mitjà de la lona, que crea una força en la seva direcció que actua com a sòlid auxiliar 
d’enllaç.  

En segon lloc, s’agafa el mecanisme desenvolupat anteriorment i s’actua mitjançant un motor 
de contínua per a controlar l’arbre d’engranatges que sincronitza el moviment de les barres. 
El sistema, doncs, atorga solidesa i sofisticació.  

A continuació, es combina el moviment vist en els anteriors mecanismes amb un quadrilàter 
articulat. Aquesta millora permet repartir el pes de tota la capota i el seu mecanisme en dos 
punts de la carrosseria. Aquest fet fa que els moments creats per el mecanisme es puguin 
controlar millor i atorga un punt important de solidesa al sistema. Es simularà amb dos 
actuadors diferents: un d’angular i un de lineal. 

Finalment, s’escull el més adient entre tots els simulats i analitzats, i se’n fa una valoració 
econòmica. 
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3. Introducció 

 

3.1. Punt de partida 

A dia d’avui es disposa d’un Austin Mini Cooper de l’any 1972. Aquest va rebre una modificació 
farà uns 20 anys que va consistir en la retirada del sostre convertint-lo en una rèplica del Mini 
Cabriolet. Dos anys després, amb la obligatorietat d’haver de aprovar la ITV (inspecció tècnica 
de vehicles), el cotxe va quedar abandonat en un garatge fins a dia d’avui. Com que ara s’està 
restaurant i es vol que comenci a rodar, es necessita implementar una capota retràctil per 
protegir, tant els ocupants com l’interior, de la pluja i els agents externs.  

Tenir el mini en qüestió a l’abast evita que s’hagin de fer suposicions sobre les mesures 
exactes del cotxe i ens permet veure clar on volem que s’instal·li i es plegui la capota.  

Es descarta la capota “dura” ja que no es disposa del maleter suficient per a emmagatzemar-
la. 

 

3.2. Objectius del projecte 

Proposar i valorar mecanismes d’actuació per obrir i tancar la capota “de lona” del Mini. 

• Mecanismes simples. Aquests es tracten de mecanismes de poques barres, evitant 
al màxim la complexitat i jugant amb capota i barres per trobar un falcament que 
mantingui sòlida l’estructura. A més, es planteja la possibilitat d’actuar el 
mecanisme o controlar-lo manualment. 

• Mecanisme complex. Aquest, està format per més sòlids i barres. Es tracta d’un 
sistema més complex, que potencia la solidesa de l’arquitectura. 

També que mitjançant un estudi de factors ponderats i les preferències de cadascú es pugui 
decidir quin és l’escollit. 

Per últim es valora la viabilitat a efectes de preu, força per actuar-lo, etc. 
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3.3. Abast del projecte 

Es vol aconseguir un predisseny d’una capota, per la qual cosa es començarà estudiant 
diversos tipus de mecanismes trobats a capotes retràctils que puguin ser interessants per la 
del Mini. Més endavant es seleccionaran els més adequats i es faran diverses propostes pel 
predisseny. S’entén com a proposta presentar un mecanisme i explicar el seu funcionament, 
amb posterior estudi, si escau, de les dues posicions: descapotable i capotat. 



Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 11 

 

 

 

4. MECANISMES DESENVOLUPATS I ESTUDIATS 

 

Tal i com s’exposa en l’abast del treball, s’estudiaran dos tipus de mecanismes.  

Els primers es tracten de dos mecanismes bàsics, inspirats en la patent US 7118160 B2[1] i en 
les dues patents de vaixells, als que d’ara en endavant anomenarem “Vano”. Aquests 
mecanismes busquen optimitzar el preu i, per tant, tenen una arquitectura simple. Un d’ells és 
d’accionament manual i l’altre es controla per mitjà d’una caixa d’engranatges i un motor de 
contínua.  

El segon mecanisme és més elaborat, encara que també es busca un equilibri entre 
funcionalitat i senzillesa. Es tracta d’un sistema que aprofita el moviment d’un quadrilàter 
articulat per a moure les barres que, en el seu punt final, actuen sobre la tela de la capota.  

 

4.1. Dades de partida 

Per a realitzar els càlculs, s’han tingut en compte hipòtesis i s’han fixat dades. A continuació 
s’enumeren les condicions que s’han utilitzat en les simulacions. 

 

1. El temps d’obertura/tancament de la capota. 

En primer lloc, s’ha fet un petit estudi de mercat per a veure quins temps s’acostumen 
a veure a els capotes convencionals. Aquest no només inclou el temps de moviment 
del mecanisme d’una posició a l’altre. Per una banda, hi ha el fixar o deixar anar la 
capota de la estructura de la part frontal segons estigui en el procés de capotat o 
descapotat. Per l’altra banda, es troba en molts casos el procés d’obertura o tancament 
del maleter per a l’emmagatzematge del mecanisme. Els temps que es veuen 
actualment són al voltant de 15 segons, així que s’ha fixat un temps per a passar d’una 
posició a l’altre de 10 segons. 
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2. Velocitat d’actuació constant. 

L’actuador simulat, es tracta d’un actuador angular o lineal polinòmic amb velocitat 
angular o lineal constant en el temps. Això es degut a que es vol assimilar el moviment 
al d’un motor elèctric de contínua en els mecanismes auto retràctils. En el mecanisme 
manual, es va voler apropar l’anàlisi als altres així que també es va optar per el mateix 
procediment. 

 

3. Vehicle parat. 

Els càlculs que es mostren en aquest treball són amb el vehicle parat, ja que no s’han 
tingut en compte els possibles efectes del vent. 

 

4. Simulació de tancament. 

Un cop feta una simulació amb els dos moviments, capotar i descapotar, es va 
constatar que els resultats no varien segons es tracti d’un moviment o l’altre. Això és 
degut a que la velocitat d’actuació és constant. Per tant es va concloure que, per tal 
d’optimitzar temps i esforç, no es farien dos simulacions ja que s’obtindrien els 
mateixos resultats i es va fixar la simulació de capotar en tots els casos. 

 

5. Inèrcies. 

Per tal de prendre una decisió amb fonament, es van realitzar dos càlculs. En primer 
lloc, es va simular el mecanisme amb el PAM sense les inèrcies, per a treure’n valors 
de moments a l’articulació. Llavors, es van fer càlculs manuals per a trobar el moment 
que feia la barra més llarga i pesada amb inèrcia en el punt d’acceleració angular 
màxima. Va resultar ser un 0,2% respecte els valors de parell que es van trobar amb 
el mecanisme sense inèrcia i, per tal de simplificar l’anàlisi, es va decidir negligir-ho.  
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6. Secció i material de les barres. 
 
Les barres tenen secció quadrada buida, de costat exterior 20mm i espessor 2mm. 
Les dades utilitzades per als posteriors càlculs, es troben a la taula a continuació, 
extreta d’un proveïdor. 
 

 

 

7. Fregament a l’articulació.  

De bon principi, es volia simular el fregament ocasionat a una articulació amb deu anys 
d’us, de manera que es garantís que el sistema funcionaria tot i el pas del temps. No 
es trobava la manera de comprar-ne una amb tant ús i, per a assegurar els càlculs, es 
va crear un experiment per a simular el cas.  

La solució va resultar en un experiment amb un aparell que no era del tot una 
articulació, però podia simular un cas extrem d’ús 
prolongat. El mecanisme utilitzat era una peça 
cilíndrica concèntrica exterior a un altre cilindre brut, 
amb una barra solidària al primer. El següent 
esquema ho explica. 

El mètode va ser veure en quin punt la massa 
quedava estàtica al començar un moviment des de 

la posició horitzontal. D’aquesta manera, es troba el moment que pot fer la articulació 
en contra del moviment i que podria arribar a distorsionar el moviment del mecanisme. 

El resultat, no gens menys, va concloure que el valor 
que creava el moment de la brutícia era de 0,2 Nm, 
negligible altra vegada en comparació dels 15-20 
Nm que creava l’actuador a la mateixa articulació.  

Fig. 4.1.1. Dades de les barres utilitzades[2] 

Fig. 4.1.2. Esquema de 
l’experiment realitzat 
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8. Factor corrector.  

Els càlculs fets no tenen en compte diversos factors que creen forces i moments que 
contraresten el parell fet per l’actuador. Inclús s’és conscient de que aquests 
empitjoren amb els anys i, a fi d’assegurar la durada de l’equip instal·lat per a actuar 
el mecanisme, es va decidir que als càlculs realitzats s’hi afegiria aproximadament un 
20% d’error. Per tant, als resultats finals de cada mecanisme, s’hi aplicarà un factor 
corrector d’1,2 per tal de preveure petits errors de càlcul com el fet de negligir les 
inèrcies i fregaments, l’empitjorament dels segons amb els anys i l’ús o l’elecció del 
teixit de la capota. 
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4.2. Mecanisme “vano” manual 

 

 

 

 

 

4.2.1. Definició 

El mecanisme d’aquest i el següent apartat s’apropa al que podríem trobar a les llanxes a 
motor actuals. Format en la seva majoria de barres d’accionament manual, són font 
d’inspiració per la seva senzillesa i preu.  

En aquests apartats es proposen dos mecanismes molt semblants de concepte però amb 
matisos diferents. La posició on actuen les barres sobre la capota i el moviment d’aquestes 
és igual, ja que pivoten sobre la mateixa articulació. Una d’elles és més elaborada ja que 
compte amb un mecanisme d’engranatges que, a la vegada que sincronitza les barres, inclou 
un motor per a automatitzar el procés de capotar i descapotar. 

En primer lloc trobem una capota d’accionament manual. Es tracta d’un mecanisme que 
aprofita la tela per desplaçar la força aplicada a la part frontal fins a la zona posterior. 
D’aquesta manera, tenim un sistema amb 3 graus de llibertat però que no deixa allunyar la 
posició d’una barra de la següent per mitjà de la tela. 

Es tracta d’una adaptació del mecanisme vist a les patents dels vaixells, simplificat per a reduir 
el preu final del sistema.  

Les barres estan articulades en un mateix punt. Per a traslladar el moviment d’una barra a les 
altres, es beneficia del teixit de la capota. D’aquesta manera, quan s’ha aixecat suficientment 
la primera barra comença a moure’s la segona, i el mateix passa amb la tercera. A continuació 

Fig. 4.2.1. Esquema del mecanisme superposat a la carrosseria del Mini[3] 
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es troba un esquema del procés, al que s’anomenarà, respectivament, ETAPA1, ETAPA2 i 
ETAPA 3. 

 

 

 

4.2.2. Càlculs 

 

Per a procedir amb els càlculs manuals, es tindrà en compte la situació més crítica de cada 
etapa. Aquesta és, en cada cas, la posició on les barres es troben el més horitzontals 
possibles. Això és degut a que les forces que s’ha de contrarestar per apujar la capota crearan 
un moment major.  

Per començar els càlculs, es tindran en compte les següents hipòtesis: 

 

Fig. 4.2.2. Esquema explicatiu de les etapes del moviment 
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• El pes de la lona es reparteix a la barra immediatament superior. Així, el pes del 
teixit que hi ha entre les parts superiors de la barra 1 i 2 es reparteix a la barra1. 

 
 

És una situació fictícia, però a l’hora de fer els càlculs simplifica la metodologia. És 
degut a que com que es dividirà el moviment en tres etapes, si no passem el pes 
que crea cada part del teixit a la barra que té davant hi haurà zones on no tindrem 
en compte la tela encara que realment està sent pujada per el mecanisme. 
 

• A cada fase, contemplarem l’escenari més negatiu. L’actuador en aquest cas serà 
el conductor, que es girarà i farà la força directament des de la barra 1 en tot el 
recorregut. D’aquesta manera, si els càlculs surten positius i una sola persona és 
capaç d’aixecar la capota, podrem afirmar que els altres casos resultaran viables. 

 

Fig. 4.2.3. Explicació de la hipòtesis de la repartició del pes de la lona 

Fig. 4.2.4. Esquema del mecanisme 
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Dividirem els càlculs d’aquest apartat en les 3 etapes ja definides anteriorment. 

 

 

ETAPA1 

 

Aquesta primera etapa, només té en 
compte la Barra1 des de la seva posició 

angular 1 (j1 = 28,1º) fins a j1 = 64,7º. 

Com s’ha explicat, s’analitzarà la 

situació més crítica: j1 = 28,1º. 

 

Començarem calculant F1: 

 

𝐹" = 0,631	𝑚 ∗ 1	𝑚 ∗ 0,56
𝐾𝑔
𝑚

+ 1𝑚 ∗ 1,05
𝐾𝑔
𝑚

∗ 9,81
𝑚
𝑠3
= 13,77	𝑁 

 

En el punt on aplica el pes aplicaran dues barres, ja que en aquest cas no es consideren dos 
actuadors. Per tant, apliquem sumatori de moments a l’articulació per a trobar la força que 
hauria de fer-se per a començar a moure-ho. 

 

𝑀 = 0                 𝐹 ∗ 0,251 = 18,85 ∗ 8,9":
3

∗ cos 28,1 + 13,77 ∗ 0,915 ∗ cos	(28,1) 

 

F = 74,6 N 

 

 

 

 

Fig. 4.2.5. Esquema de la posició estudiada a l’etapa 1 
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ETAPA2 

 

En aquest cas, tenim en compte el trànsit de la Barra1 

des de j1 = 64,7º fins a j1 = 120,5º. El punt crític d’aquest 
moviment és el visualitzat al diagrama que es veu a la 
dreta. Es tracta del punt on la barra1 comença a pujar la 
barra2. Per a simplificar els càlculs, el que farem és 
analitzar les barres per separat (Etapa2.1 i Etapa2.2). 
Com que el mecanisme s’aprofita de la lona per a moure 
la segona barra, apareixen dues forces de reacció FR. El 
valor de la F1 es manté, així que es començarà calculant 
el valor de F2. 

 

𝐹3 = 0,669𝑚 ∗ 1𝑚 ∗ 0,56
𝐾𝑔
𝑚

+ 1𝑚 ∗ 1,05
𝐾𝑔
𝑚

∗ 9,81
𝑚
𝑠3

= 13,98	𝑁 

 

Etapa2.1. Anàlisi de la barra 2 

 

S’aplica sumatori de moments a l’articulació. 

𝑀 = 0 

Per a calcular la distància entre FR i l’articulació, s’ha utilitzat l’eina 
AutoCAD, a fi d’optimitzar temps i esforços. Com es pot observar a la 
figura 4.2.7: D=0,515m 

 

𝐹@ ∗ 0,515 = 10,98 ∗
0,533
2

∗ cos 22,5 + 13,98 ∗ 0,533 ∗ cos	(22,5) 

BARRA 1

BARRA 2
BARRA 3

631

ETAPA 1

514,68

Fig. 4.2.6. Esquema de la posició 
estudiada a l’etapa 2 
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FR = 18,62 N 

 

 

 

Etapa2.2. Anàlisi de la barra 1 

𝐹 ∗ 0,251 = 18,85 ∗
0,915
2

∗ cos 64,7 + 13,77 ∗ 0,915 ∗ cos 64,7 + 𝐹@ ∗ 0,515 

F = 74,36 N 

 

 

ETAPA3 

 

En aquest cas, tenim en compte el 

moviment de la Barra1 des de j1 = 
120,5º fins al final. El punt crític 
d’aquest moviment és el visualitzat al 
diagrama. Es tracta del punt inicial, on 
la barra3 comença a pujar. Com en el 
cas anterior, analitzarem les barres per 
separat (Etapa3.1, Etapa3.2 i 
Etapa3.3). En aquest cas també 
apareix la força reacció de la lona,  FR12 

i FR23. El valor de la F1 i F2 es manté, 
així que es començarà calculant el valor 
de F3. 

𝐹B = 0,45𝑚 ∗ 1𝑚 ∗ 0,56
𝐾𝑔
𝑚

+ 1𝑚 ∗ 1,05
𝐾𝑔
𝑚

∗ 9,81
𝑚
𝑠3
= 12,77	𝑁 

Etapa3.1. Anàlisi de la barra3 

𝐹@3B ∗ 0,515 = 15,32 ∗
0,744
2

∗ cos 17,8 + 12,77 ∗ 0,744 ∗ cos	(17,8) 

FR23 = 28,11 N 

Fig. 4.2.7. Càlcul de la distància D amb 
AutoCAD 

Fig. 4.2.8. Esquema de la posició estudiada a l’etapa 3 
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Etapa3.2. Anàlisi de la barra2 

𝐹@"3 =
𝐹𝑅23 ∗ 0,515 + 10,98 ∗ 0,5332 ∗ cos 78,3 + 13,98 ∗ 0,533 ∗ cos 78,3

0,515
 

FR12 = 32,21 N 

 

Etapa3.3. Anàlisi de la barra1 i resultat de la força a fer 

𝐹 ∗ 0,251 − 18,85 ∗
0,915
2

∗ cos 120,5 − 13,77 ∗ 0,915 ∗ cos 120,5 − 32,21 ∗ 0,515 = 0 

F = 23,11 N 

Per tant, considerem la F = 74,6 N de l’etapa1, on aixequem des d’horitzontal la barra1, com 
el punt crític d’aquests moviments. Cal destacar que aquests càlculs s’han fet negligint els 
moments de fregament a l’articulació tal i com s’ha explicat a les premisses preses a l’inici del 
treball. 

Tal i com s’ha considerat a la hipòtesis 8, aplicarem un factor corrector del 20% per a 
assegurar que els càlculs inclouen les desviacions negligides. Per tant, la força aplicada 
màxima considerada és de 𝐹EFG = 74,6 ∗ 1,2 = 89,5	𝑁 . 

 

 

4.2.3. Simulació 

Amb el PAM s’han realitzat tres simulacions, corresponents a les tres etapes considerades 
anteriorment. La dificultat, més enllà de la simulació en sí mateixa, ha residit en solapar les 
dades retornades pel programa. Amb l’eina Excel, s’ha creat una taula dinàmica per a poder 
analitzar les dades i per a graficar les que interessen. A continuació, els resultats: 
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Es distingeixen les tres etapes. El conductor comença l’Etapa1 fent una força de 74,6 N, 
màxima en la primera etapa. En el instant t = 3,14 s, la Barra1 comença a estirar a la Barra2 i 
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Fig. 4.2.9. Posició angular de les barres en el temps 

Fig. 4.2.10. Força aplicada per actuar el mecanisme 
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repercuteix en un augment de la força aplicada de 38 N fins a 74,3 N. Aquesta, es va reduint 
fins que a l’instant t = 6,64 s la força canvia de sentit i, per tant, s’interpreta que la capota 
comença a caure i el conductor passa d’estirar la barra a frenar-la fins a arribar a l’etapa 3       
(t = 7,93). En aquesta nova fase l’esforç torna a augmentar, però ben aviat (t = 8,89 s) la 
capota comença a caure fins a arribar a la seva posició final als 10 segons d’haver començat 
el procés. 

De l’anàlisi anterior, s’observa que la Fmax = 74,6 N a l’instant t = 3,14s. Afegint el factor 
corrector del 20% del que es parla a la premissa 8 de la pagina 14, resulta una Fmax = 89,52 N. 
Per a portar-ho a un sistema de mesura al que s’està més acostumat, 89,52 N és la força 
equivalent a aixecar 9 kg. Es considera doncs, que la força necessària per a capotar el Mini 
amb aquest sistema és assumible per una persona amb bon estat de forma. Si no fos així, la 
força aplicada podria reduir-se fins a 24,6 N (equivalent a aixecar 2,5 kg verticalment) si es 
manipula el mecanisme des de la punta de la barra1. 

 

A part de calcular la força aplicada per a manipular el mecanisme, es considera interessant 
trobar l’esforç que suporta el teixit de la capota en tot el recorregut. L’anàlisi és una restricció 
a l’hora d’escollir el teixit final. S’ha plasmat la informació extreta del PAM en el següent gràfic, 
on es representa la F en la direcció del teixit respecte el temps. 
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F12 és la força que actua sobre la part del teixit que es troba entre la barra1 i la barra2, i la F23 
la que està entre les barres 2 i 3. 

 

També s’han analitzat les reaccions del mecanisme sobre la carrosseria. Cal destacar que 
aquest anàlisi es fa amb el vehicle aturat, tal i com s’han fet els altres.  

 

 

 

L’anàlisi de la FFIX (Força de reacció a l’articulació) precisa d’una interpretació. Es veu com 
augmenta a mesura que canvia d’Etapa. La raó és que a l’etapa1 es simula només la barra 1, 
a l’etapa 2 les barres 1 i 2 i a la tercera les tres barres juntes. Per tant, realment no augmenta 
la força vertical de reacció a l’enllaç fix, sinó que resulta un augment fals provocat per la unió 
de les tres simulacions. S’interpreta finalment, doncs, que la FFIX és constant en el temps i de 
valor 85,6 N tal i com s’indica al gràfic de la FFIX corregida. 

Cal remarcar que la component horitzontal de la FFIX és pràcticament zero. Això és degut a 
que no tenim forces horitzontals en el sistema i, com que simulem amb la hipòtesis de cotxe 
parat, no hi ha vent que ens faci força a l’eix horitzontal. 
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4.3. Mecanisme “vano” amb actuador 

 

 

 

 

4.3.1. Definició 

Tal i com s’ha comentat a l’apartat anterior, seguim amb un mecanisme molt semblant a 
l’anterior, afegint-hi una caixa d’engranatges i actuant-lo.  

Les barres, encara que 
articulades en el mateix punt que 
abans, estan connectades en la 
part inferior a un sistema 
d’engranatges que resulta en una 
relació directe de les posicions de 
les tres barres. Per tant, el sistema 
tindrà un grau de llibertat. Aquest, 
estarà governat per un petit motor 
de contínua.  

  

Fig. 4.3.1. Esquema del mecanisme superposat a la carrosseria del Mini 

Fig. 4.3.2. Esquema de la caixa d’engranatges 
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S’observa a les figures següents: les tres barres articulades al mateix punt, cada una 
connectada a un engranatge i aquest connectat a un arbre d’engranatges inferior a la vegada 
unit a un motor angular que crea el moviment.  

 

                   

 

	
Angle	Barres	

posició	capotat	
(º)	

Angle	Barres	
posició	descapotat	

(º)	

BARRA	1	 114,5	 28,1	

BARRA	2	 102,4	 22,5	

BARRA	3	 42,6	 17,8	

 

Amb aquestes dades, s’obtenen les relacions de transmissió de les tres barres, per als 
posteriors càlculs. Les tres variants de mecanisme exposats en aquesta part, comparteixen 
les mides de les barres i el punt d’articulació. 

𝑖 =
𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒	𝑔𝑖𝑟𝑎𝑡	𝑎	𝑙𝑎	𝑝𝑎𝑟𝑡	𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒	𝑔𝑖𝑟𝑎𝑡	𝑎	𝑙𝑎	𝑝𝑎𝑟𝑡	𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

 

Si a l’arbre d’engranatges inferior es gira 1 rad: 

𝑖" =
2,033
1

										 𝑖3 =
1,395
1

										 𝑖B =
0,434
1

 

 

Fig. 4.3.3. Esquema del mecanisme en les dues posicions 
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4.3.2. Càlculs 

 

Per simplificar l’anàlisi, es reparteix el valor del pes de la lona (en blau a les fórmules) i les 
barres transversals (en granat) superiors per que quedi simplificat a una força vertical que 
actua en el punt més alt de les barres.  

 

Al punt superior de la barra 1:  

𝐹" = 	
0,631
2

·
1
2
·
560
1000

· 9,81 + 1 ·
1
2
· 1,05 · 9,81 = 	6,0173𝑁 

Al punt superior de la barra 2:  

𝐹3 = 	
0,669
2

·
1
2
·
560
1000

· 9,81 + 1 ·
1
2
· 1,05 · 9,81 = 	6,935𝑁 

A l’ultima part de la barra 3:  

𝐹B = 	
0,45
2

·
1
2
·
560
1000

· 9,81 + 1 ·
1
2
· 1,05 · 9,81 = 	7,3𝑁 

 

Per a realitzar els càlculs, es divideix el sistema en barres independents. D’aquesta manera, 
es simplifiquen els càlculs ja que es calcula el moment necessari a fer en cada un dels casos 
per a moure el mecanisme en el seu punt de màxim esforç. 

Cal tenir en compte que s’ha considerat una secció quadrada de mesures estàndard.  

 

Barra 1: Apliquem el TMC a l’articulació. 

𝑀 = 0										𝑀" − 𝑚" · 𝑔 ·
𝐿"
2
· cos j" − 𝐹" · 𝐿" · cos j" = 0 

M1 = 8,6 Nm 
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Barra 2: Mateix procediment. 

𝑀 = 0										𝑀3 − 𝑚3 · 𝑔 ·
𝐿3
2
· cos j3 − 𝐹3 · 𝐿3 · cos j3 = 0 

M2 = 4,7 Nm 

 

Barra 3: ídem 

𝑀 = 0										𝑀B − 𝑚B · 𝑔 ·
𝐿B
2
· cos jB − 𝐹B · 𝐿B · cos jB = 0 

M3 = 7,8 Nm 

 

Ara, amb les relacions de transmissió que s’han identificat abans, es calculen els parells que 
es traslladen a l’arbre d’engranatges inferiors. 

M1 = 8,6 Nm à i1 =2,033 à M1’ = 17,4 Nm 

M2 = 4,7 Nm à i2 =1,395 à M2’ = 6,5 Nm 

M1 = 7,8 Nm à i3 =0,434 à M3’ = 3,4 Nm 

Per tant, el parell total que s’haurà d’aplicar a l’eix inferior del mecanisme: 

MTOTAL =  M1 + M2 + M3 = 27,43 Nm 

 

4.3.3. Simulació 

La simulació del mecanisme es va fer des de la posició de descapotat a capotat. En el gràfic 
següent s’observa que el moment comença sent positiu (l’actuador fa esforç), i acaba sent 
negatiu (frena al mecanisme). Això és degut a que arriba un punt en que la capota “cau” a la 
posició de capotat. A la simulació inversa passa el mateix; es comença fent esforç i el 
mecanisme acaba caient altra vegada a la posició de descapotat.  
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 A continuació es mostren els gràfics extrets de l’anàlisi mitjançant Excel de les dades extretes 
de la simulació del PAM. 

 

 

 

El moment màxim serà de Minf = 27,7 Nm en la posició de descapotat. Amb aquesta dada, 
més endavant s’indaga en la manera d’actuar el mecanisme. 

Tal i com s’ha explicat al mecanisme anterior, el sistema haurà d’anar fix a la carrosseria del 
cotxe i, per tant, és interessant calcular la reacció creada per les forces que actuen en el 
sistema sobre l’enllaç fix. 
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La força de reacció a l’enllaç fix, queda al voltant de FFIX = 43 N constants en el temps. La 
força horitzontal a l’enllaç fix, es manté al voltant del zero ja que sobre el sistema no hi actua 
cap força horitzontal, així que tota la FFIX és de component vertical. 

 

4.3.4. Actuador 

L’actuador que haurem d’aplicar en aquest cas és un motor de continuar alimentat a 12 V que, 
amb l’ajuda d’una caixa de canvis, s’adapta en la mesura del possible als valors extrets de la 
simulació. 

Es va buscar un motor que, amb la mínima quantitat d’engranatges, s’adaptés a les 
característiques resultat de la simulació de 27,7 Nm de 
parell sobre l’eix inferior i a una velocitat angular de 
0,955 min-1. La millor manera que es va considerar 
d’actuar el sistema va ser mitjançant un 
motorreductor[6]. El seleccionat va resultar ser el 
següent. 
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Les especificacions de funcionament de rendiment màxim: 5,55 Nm i 5,5 min-1. Com ja s’ha 
comentat, se li ha de dissenyat un sistema d’engranatges per a adaptar les seves 
característiques al nostre mecanisme. Dividint els moments, ens surt una relació de 

transmissió de :    E3
E"

= 5.  

Com que, tal i com s’ha comentat al principi del treball, s’ha d’aplicar un factor de correcció 
d’aproximadament un 20%. En aquest cas el que es fa és imposar finalment una relació de 
transmissió de 6, immediatament superior al 5 buscat. D’aquesta manera, el moment que 
s’aplica a l’eix inferior del sistema és de 5,55	𝑁𝑚 ∗ 6 = 33,3	𝑁𝑚. Per tant, per confirmar el 

factor que s’està aplicant: BB,B
3V,V

= 20%. 
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4.4. MECANISME QUADRILATER ARTICULAT 

 

 

4.4.1. Definició 

 

A continuació es troba el procés que es va seguir per a crear el mecanisme plantejat i estudiat 
en aquest apartat. Al principi es va intentar de crear físicament, utilitzant cartolines retallades 
com a barres i xinxetes com a articulacions. Les xinxetes, però, no deixaven que les barres 
les sobrepassessin i contínuament es trencaven.  

Més endavant es van tallar les puntes llargues de les xinxetes i es va canviar la cartolina per 
cartró. D’aquesta forma, la xinxeta permetia que es sobrepassessin les barres i el cartró 
aguantava millor els esforços. No gens menys, una vegada ja es tenia una idea feta del 
mecanisme i tot i que el mètode havia millorat significativament, no resultava lògic utilitzar un 
mètode tant rudimentari.  

Va ser llavors quan es va decidir descarregar una versió de prova del programa SAM 7.0 de 
l’empresa ARTAS Engineering Software. Aquest no permetia fer un anàlisi del mecanisme, 
però a l’hora de crear l’arquitectura del mateix era molt efectiu i complementava el PAM. 
D’aquesta manera, fets varis dissenys del mecanisme amb variants, es va seleccionar l’òptim, 
del que es deixa una fotografia a continuació. 

Fig. 4.4.1. Esquema del mecanisme superposat a la carrosseria del Mini 



Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 33 

 

 

 

 

 

Un cop arribats a aquest punt, era hora de convertir el que es tenia a escala real i treure’n 
dades. Per a això es va utilitzar l’eina Excel.  

El mecanisme a estudiar és, per tant, un aparell amb 7 barres i 11 enllaços: 7 barres amb 3 
graus de llibertat cada una menys 11 articulacions és igual a 1 grau de llibertat global. Per 
tant, ens trobem amb un sol grau de llibertat que volem sigui controlat per un actuador.  

L’actuador que controla el sistema no estava clar, així que es va optar per estudiar dos tipus: 
un actuador angular fixat a la bancada i al sòlid2; i un actuador lineal que actua des de la 
bancada al sòlid2. 

En primer lloc es va treballar amb el primer actuador, l’angular, per tal de tenir més 
coneixements del moviment del mecanisme i poder traslladar informació d’una simulació a 
l’altra. 

 

  

Fig. 4.4.2. Esquema del mecanisme 
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4.4.2. Simulació (Actuador Angular) 

 

 

Per a l’anàlisi d’aquest cas no s’han fet càlculs, però s’ha simulat amb el PAM.  

La simulació, així com als altres casos, omet les inèrcies i els fregaments ocasionats a les 
articulacions. És degut a que, com s’ha explicat a la primera simulació, es van realitzar càlculs 
experimentals a una articulació i va resultar negligible. 

A continuació s’analitzen diversos factors. En primer lloc, per tal de poder triar actuador, s’ha 
de buscar el moment que aquest ha de fer en el moviment. En segon lloc, es defineix la força 
ocasionada pel sistema sobre la carrosseria. 

La simulació del mecanisme ha sigut des de la posició de descapotat fins a capotat, com als 
altres casos. 

 

Fig. 4.4.3. Esquema del mecanisme amb les forces i moments exteriors 
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El moment màxim es troba a l’instant t = 10 s, just quan el mecanisme està a la posició de 
capotat. El valor és de M2 = 52,8 Nm en sentit horari. Això vol dir que, fins que a l’instant 6,8 s 
canvia de sentit el valor, el motor ha fet un moment inferior al què ha de fer per frenar el 
mecanisme des dels 6,8 s fins al final.  

Més endavant es troba l’anàlisi de l’actuador escollit en aquest cas. A continuació, les forces 
a les articulacions, que s’observen majors que als altres casos. 
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Fig. 4.4.5. Forces als enllaços Fixos 
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4.4.3. Simulació (Actuador Lineal) 

 

En aquest cas, es van realitzar dues simulacions diferents. A continuació s’expliquen les raons 
que van portar a aquest fet. 

Gran part dels mecanismes que es troben a les patents de l’annex, estan controlades per una 
actuador lineal, en comptes d’un motor de continua convencional. És per aquesta raó que es 
va optar per analitzar el cas en què es controli el mecanisme amb aquest tipus d’actuador.  

Per a crear la simulació, es va partir del cas anterior. Fent un petit estudi de mercat, els 
moviments que feien els actuadors eren d’uns 10 cm. Es va buscar un punt apropiat on posar 
la primera fixació de l’actuador, fins al sòlid 2. Aquest havia de complir varies condicions: 

• En tot el moviment, la derivada de la longitud havia de tenir el mateix signe. Això és 
degut a que si hi ha un canvi de signe significa que l’actuador passa d’estirar a 
empènyer en un mateix moviment i la força tendirà a infinit. 

• La distància entre els dos punts no podia superar els 10cm, però sí havia d’apropar-
s’hi, per tal d’aprofitar al màxim el recorregut del mecanisme per a que la força que 
hagués de fer fos menor. 

• Per a optimitzar la potència de l’actuador, es va tenir en compte que el moment de 
màxim esforç fos quan el mecanisme està en posició de capotat. És per aquesta 
raó que es va intentar que el mecanisme estigués el més perpendicular possible a 
la barra 2 en aquell instant del moviment. 
 

Un cop definit l’actuador, es simula el mecanisme amb les dades obtingudes i s’extreu la Força 
feta pel mateix. Es pot consultar el procés de creació de l’actuador lineal a l’annex. 

 

 

 

  



Aquí pot anar el títol del vostre PFC  Pág. 37 

 

 

 

4.4.3.1. Cas primer 

En aquest cas l’actuador lineal feia la força a ¾ parts del sòlid 2, tal i com es mostra a la figura 
següent. 

 

 

Un cop definit el punt d’actuació i el moviment que crearia, es va procedir amb la simulació. 
La primera dada a extreure per mitjà del PAM, va ser la Força aplicada al mecanisme.  

Fig. 4.4.6. Esquema del primer cas de mecanisme amb actuador lineal 
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La FMAX feta per l’actuador era a la posició de capotat. En aquest cas, de F = 1184 N. 

Les reaccions del mecanisme sobre la carrosseria eren les següents: 

 

 

Un cop extretes les dades de la simulació, es va veure que els actuadors lineals de 10 cm i a 
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bon preu no superaven els 1000 N de força màxima d’actuació. Per aquesta raó es va 
redissenyar l’aplicació fins a trobar un punt d’aplicació millor i, doncs, poder adaptar el 
mecanisme a un motor lineal més barat. 

 

4.4.3.2. Cas segon 

En aquest cas, es va actuar el sistema sobre el punt d’unió del sòlid 2 amb el sòlid 3, tal i com 
mostra l’esquema a continuació. 

 

 

Un cop definits els paràmetres, es va realitzar la simulació: 

Fig. 4.4.9. Esquema del primer cas de mecanisme amb actuador lineal 
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La Força de l’actuador va des de 444 N fins a -742 N. Al mateix instant que en l’altre cas (7,8 s) 
passem d’una força de repulsió a una d’atracció. Això és degut a que el mecanisme cau a la 
posició de descapotat. Aquest cas és l’escollit de l’apartat d’actuats linealment, ja que s’ha 
aconseguir rebaixar la força feta per l’actuador per sota dels 1000 N. 

Si es recorda l’actuador del cas angular, el moment que s’havia de fer era, en valor absolut, 
2,5 vegades major en la posició de capotat que la de descapotat. En aquest cas, s’ha pogut 
regular la diferència ja que la posició d’actuació beneficia molt a la posició primera en 
deteriorament de la segona pel fet de que la força actua de forma quasi perpendicular a la 
barra en la primera posició. D’aquesta manera, l’actuador apropiat per a controlar el 
mecanisme haurà de ser de menor potència que si no s’hagués tingut en compte.  

Tal i com s’ha fet i explicat en els casos anteriors, s’ha de veure quines son les forces 
resultants de la reacció als enllaços fixos que, al final, seran el contacte amb la carrosseria. 
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Fig. 4.4.10. Força feta per l’actuador 
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4.4.4. Actuadors 

 

4.4.4.1. Angular 

 

 

El moviment que s’ha simulat, resulta en un moment aplicat des de la bancada a la barra2 de 
52,8 Nm. 

S’ha buscat un motor de contínua a bon preu, preparat per ser fixat a una superfície i s’ha 
trobat el model HG37-XXX-AA-00[7]. Les lletres XXX són la part de la referència on s’indica la 
relació de transmissió interna que té el motor. A continuació, es troba la taula amb els tipus i 
especificacions que s’ofereixen. 

 

 

 

Gear ratio
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DC GEARED MOTORS HG37

■ PART NUMBER DESIGNATION

■ LIST OF PART NUMBER

HG37  -  300  -  A  B  -  00
Series name

Gear ratio
010：1/10 150：1/150
030：1/30 200：1/200
060：1/60 300：1/300
120：1/120

Rated voltage
A：DC12 V
B：DC24 V

Rated voltage

 DC12 V DC24 V

 HG37-010-AA-00 HG37-010-AB-00

 HG37-030-AA-00 HG37-030-AB-00

 HG37-060-AA-00 HG37-060-AB-00

 HG37-120-AA-00 HG37-120-AB-00

 HG37-150-AA-00 HG37-150-AB-00

 HG37-200-AA-00 HG37-200-AB-00

 HG37-300-AA-00 HG37-300-AB-00

※ Verify the above part numbers when placing orders.

Weight : approx. 155 g

RoHS compliant
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Gear
ratio

A

1/10 1/30 1/60 1/120 1/150 1/200 1/300

Gear ratio

Tolerance torque

Rated torque

Rated speed 

Rated current 

Starting current

No load speed

 1/10 1/30 1/60 1/120 1/150 1/200 1/300

HG37
DC GEARED MOTORS

■ STANDARD SPECIFICATIONS

■ PERFORMANCE CURVES

■ OUTLINE DIMENSIONS (Unit: mm)

<With gearbox>

 44 147 294 588

 29 98 196 392 490 588

 460 140 70 33 27 22 14.5

 570 173 87 41 33 26 16.3

 DC12 V : 280 DC24 V : 140

DC12 V : 1200                                         DC24 V : 600

mN·m

mN·m

min-1

min-1

mA

mA

38.5 46.5 52.0

Marks A

DC12 V : 180
DC24 V : 90

(Figures in the table are typical values under rated operating condition.)

※Mating connectors for the terminals

(Manufactured by Nichifu K.K.)
Housing：NEP2-48-1P

Terminal：CSS-64815-F3〔 〕
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Fig. 4.4.12. Esquema del mecanisme 

Fig. 4.4.13. Dades del motor 
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El que millor s’adapta a la situació plantejada és el HG37-300-AA-00, amb caixa de 
transmissió de 1/300.  

No es troba un amb una transmissió suficient, però l’1/300 és al que s’ha d’acompanyar d’una 
caixa d’engranatges menor. Si es necessita un parell d’actuació de 52,8 Nm:  

0,588	𝑁𝑚
52,9	𝑁𝑚

= 90 

Una caixa d’engranatges de i=90, es podria dividir en una reducció de 6*5*3=90. 

 

4.4.4.2. Lineal 

L’actuador lineal que es busca, és el més econòmic que compleixi les especificacions 
trobades a la simulació. Recordem:  

• Mínim 7,3 cm de recorregut lineal à recorregut de 10,16 cm ( 4 polsades) 
• 742 N de força d’atracció à 1000N 
• 444 N de força de repulsióà 1000N 

 

 

 

 

 

 

 

L’escollit  ha estat l’actuador lineal mostrat anteriorment, de la casa Everest Supplies[8], ja que 
és el que compleix les especificacions a un preu més raonable. 

Fig. 4.4.14. Dades de l’actuador seleccionat 
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5. ELECCIÓ DEL MECANISME A INCORPORAR 

 

La elecció del mecanisme a incorporar en el Mini no és evident. Per a treure’n una conclusió, 
s’ha utilitzat el mètode dels factors ponderats. En el cas que s’està estudiant, l’usuari final del 
mecanisme és un estudiant de l’ETSEIB, a punt de començar el MUEI. A continuació 
s’exposen els factors que s’han tingut en compte, el seu pes en la decisió i l’ordre de 
qualificació de cada mecanisme: 

A = mecanisme vano no actuat 

B = mecanisme vano actuat 

C = mecanisme quadrilàter articulat 

L’ordre es valora en 3 punts pel primer, 2 pel segon i 1 per al tercer.  

 

• SENZILLESA 

En aquest aspecte es valoren factors com el nombre de sòlids, enllaços i actuadors. 
Com més n’hi hagin, més probable serà que un d’ells falli. És per això que es valora 
molt aquest aspecte, ja que es vol incorporar un sistema de baix cost no només 
d’adquisició sinó de manteniment. Orde: A>B>C 

 

• PREU 

El valor de fabricació de cada mecanisme no està estudiat, però té un ordre lògic per 
la dificultat de fabricació de cada un. Ordre: A>B>C 

 

• VERSATILITAT 

En aquest factor es valora la facilitat o dificultat de passar d’un dels mecanismes a un 
altre. El valor d’ordre penalitza al mecanisme de quadrilàter en favor dels altres dos. 
Ordre: B>A>C 
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• SOLIDESA 

En ordre de marxa, per la comoditat dels usuaris, interessa que la capota sigui el més 
sòlida possible. En aquest cas el quadrilàter guanya, enfront dels vanos. Ordre: 
C>B>A 

 

• CONSUM 

El vano manual en aquest cas guanya, lògicament, ja que només consumeix energia 
física de l’usuari. Ordre: A>B>C 

 

 

Es conclou doncs, que el sistema escollit per a acoblar al cotxe serà el Vano no Actuat. 
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6. PRESSUPOST 
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7. CONCLUSIÓ 

 

El treball realitzat ha tingut, des d’un primer moment, l’objectiu de realitzar una proposta ferma 
de mecanisme de capota per a incorporar-la al cotxe a mig-llarg termini. Es pot afirmar que ha 
resultat un objectiu complert, ja que després d’una acurada recerca s’han proposat i analitzat 
tres mecanismes vàlids. 

Les forces obtingudes als càlculs i a les simulacions, permeten afirmar que els mecanismes 
exposats serien viables. 

El Vano manual doncs, resulta ser el mecanisme més simple dels exposats i, segons els 
factors ponderats, el preferit per l’autor.  

El Vano automàtic és un pas intermedi ja que cedeix en senzillesa per augmentar la comoditat 
del sistema. Com que les barres i el teixit de capota és el mateix que en el cas manual, en el 
futur es podria modernitzar el sistema afegint-hi l’arbre d’engranatges i l’actuador que el 
diferencien de l’escollit per implementar en primer lloc. 

El mecanisme amb el quadrilàter articulat queda finalment descartat a curt termini, ja que 
l’elevada quantitat de sòlids el converteixen en el candidat més car. Més endavant, però, no 
se’n descarta la implementació. 

Per últim, podem afirmar que econòmicament serien mecanismes comercialment viables. 
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8. Agraïments 

 

En primer lloc, agrair al meu director del projecte Miquel Sararols per l’ajut que m’ha brindat, i 
que sense ell el treball no hagués tingut el mateix desenvolupament.  

En segon lloc, al departament de Teoria de Màquines, que tenen a la disposició dels alumnes 
una gran quantitat de material docent i el PAM, amb el que s’han fet totes les simulacions del 
projecte.  

També agraeixo la comprensió de Joan Costa, a l’hora de vendre’m el Mini a un preu ajustat 
a les meves possibilitats, que m’ha permès endinsar-me en un projecte tan enriquidor i 
apassionant com aquest.  

Als meus avis, que m’han permès dedicar-li l’espai necessari a la restauració a casa seva. 

Als proveïdors de software lliure com DraftSight (similar a AutoCAD), Inkscape i PAM. 

Per últim, vull adreçar el meu agraïment a l’ETSEIB i al conjunt de persones relacionades amb 
els serveis docents, doncs sempre que he demanat ajuda per algun tema en concret me la 
han donat, fent doncs la feina més fàcil i agradable.  
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