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RESUM 
 

Aquest projecte consistirà en el disseny i el posterior anàlisi d'un impactador pneumàtic per a 

anàlisi modal d'estructures poc accessibles. Per aquest estudi s'ha utilitzat l'impactador en un 

laboratori, estudiant una estructura simplificada i monitoritzant els principals paràmetres 

d'influència. Aquesta és una fase prèvia per, posteriorment, utilitzar el cilindre per a impactar 

cossos i estructures d'interès industrial i poc accessibles, com és el cas d'una turbina hidràulica 

en una central hidroelèctrica, i realitzar-ne una anàlisi modal.  

 L'anàlisi modal es útil per a predir el comportament dinàmic (freqüències i modes propis) 

d'aquest tipus d'estructures, sotmeses a esforços dinàmics, i evitar així condicions de 

ressonància, que poden causar una fallada catastròfica. Per tal de realitzar l'anàlisi modal és 

necessari una font d'excitació de l'estructura. Per aquest motiu es dissenya un impactador 

pneumàtic que constarà d'un cilindre com a element d'impacte. 

Per a calibrar l'impactador s'utilitza un disc circular, de dimensions reduïdes, del qual se'n 

realitza una anàlisi modal previ amb un sistema tradicional. D'aquesta manera es caracteritza el 

comportament dinàmic del disc i, posteriorment, es compara amb els resultats obtinguts amb 

l'impactador dissenyat.  

Per a dur a terme el projecte es dissenya, primerament, el circuit pneumàtic que permetrà 

activar el cilindre. També s'instal·len tots els sensors necessaris per a mesurar les variables que 

caldrà controlar per a realitzar els testos.  

Els testos amb l'impactador consisteixen en realitzar un seguit d'impactes sobre la superfície del 

disc mitjançant el cilindre pneumàtic, variant els paràmetres de distància d'impacte i pressió de 

l'acumulador en cadascun d'ells. Amb les dades de vibració obtingudes es realitza una segona 

anàlisi modal i es comparen amb els resultats obtinguts anteriorment. Les discrepàncies en els 

resultats entre ambdós mètodes són reduïdes i, per tant, és possible acceptar la utilització del 

cilindre pneumàtic com a dispositiu per a una anàlisi modal.  

D'altra banda, es desenvolupa un mètode empíric per estimar la força d'impacte amb les  

variables recollides durant els testos. Es determina que les variables que tenen influència en la 

força realitzada per l'impactador són la posició de l'objecte en la carrera del cilindre i la pressió 

subministrada al cilindre. Comparant la força obtinguda empíricament amb la força obtinguda 

experimentalment s'obté un error promig del 14%. 

Finalment, es realitza un estudi d'impacte ambiental i un pressupost del projecte, que posen de 

manifest que el benefici potencial de la utilització del dispositiu dissenyat (evitant possibles 

accidents o fallades catastròfiques) és molt superior als costos associats del seu disseny i ús. 
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'If you want to find the secrets of the 

universe, think in terms of energy, 

frequency and vibration" 

 - Nikola Tesla 

 

  

https://www.facebook.com/NikolaTeslaExplorers/
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1. INTRODUCCIÓ 
El càlcul d'estructures s'ha utilitzat des de les primeres construccions humanes, fa milers 

d'anys. Un estudi del pes o la resistència de la pedra permetia construir grans monuments que 

han resistit fins a l'actualitat. Per què doncs, inclús al segle XXI han tingut lloc certs 

esdeveniments on  la resistència d'una estructura s'ha vist compromesa, i ha acabat cedint o 

enderrocant-se? 

1.1. Casos Reals 
Seguidament s'exposen alguns casos a mode d'exemple:  

1.1.1 Central hidroelèctrica de "Sayano-Shúshenskaya", Rússia 

Amb 10 turbines de 640MW, un total de 6.400MW i 23,5TWh anuals de mitjana, és una de les 

principals fonts per a cobrir els pics de demanda del "Sistema d'Energia Unificat de Rússia i 

Sibèria "  

El 17 d'agost de 2009, es va produir un accident que va provocar la inundació la sala de 

turbines de la central. Dotze persones van perdre la vida i seixanta-quatre van quedar 

desaparegudes segons el Ministeri de Situacions d'Emergència. A causa de l'accident esmentat, 

dues de les deu turbines van quedar completament destruïdes. També va provocar una taca 

d'oli  que es va estendre fins a 80km aigües avall. La producció d'energia des de la central va 

quedar completament aturada deixant sense electricitat diverses zones urbanes i empreses de 

la zona. 

 

Fig. 1: Sala de màquines de la Central hidroelèctrica 
de Sayano-Shúshenskaya [1] 

 

Fig. 2: Turbina numero 2 de la Central de Sayano-
Shúshenskaya [1]

Investigacions posteriors expliquen que el nivell de vibració de la turbina 2 en el moment de 

l'accident era quatre vegades superior a  la permesa per el fabricant. Aquest fet va provocar 

que els suports que aguantaven el rotor fossin sotmesos a uns esforços molt elevats. En 

produir-se el trencament, el rotor de 1500 tones va ser projectat 15m per sobre el nivell del 

terra. Com a conseqüència, tota l'aigua que passava a través del conducte de la turbina va 

inundar la sala de màquines amb un cabal de 255 m3/s. 

1.1.2 Pont de Tacoma Narrows 

Va ser construït al 1940 travessant l'estret de Tacoma Narrows a l'Estat de Washington, Estats 

Units. Amb una llargada de 1600m, era el tercer pont penjant més gran del mon en aquell 

moment i va suposar una inversió de 6 milions de dòlars. 
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Pocs mesos després de la seva inauguració, van tenir lloc uns fets no contemplats que van 

afectar a tota la construcció. El vent, que bufava a 65Km/s de manera constant, va provocar 

que el pont comencés a oscil·lar molt pronunciadament, fet que va provocar l'enderrocament 

de l'estructura. Afortunadament no va causar cap víctima mortal. Segons els constructors, el 

pont estava calculat per a suportar vents de fins a 200Km/s.  

 

Fig. 3: Pont de Tacoma Narrows sota l'efecte del 
vent [2] 

 

Fig. 4: Pont de Tacoma Narrows en el moment de 
l'accident [3] 

 En la  Fig. 3 s'observa el moviment oscil·lant del pont degut a la força del vent. El 

despreniment dels vòrtexs d'aire, a la cara contrària al vent, va produir un efecte de flameig de 

freqüència semblant a la freqüència de ressonància de l'estructura [4]. En la Fig. 4 es mostra 

com la construcció, tot i tenir certa flexibilitat, no va resistir el moviment de tanta amplitud i va 

cedir, deixant el pont completament destruït. 

La caiguda del pont va generar grans canvis en el disseny d'estructures d'aquestes 

característiques i s'utilitza, encara avui en dia, per a explicar el fenomen de la ressonància 

mecànica.  

1.2. Interès del Projecte 
En el camp de l'anàlisi d'estructures, per a garantir la fiabilitat d'una construcció, no n'hi ha 

prou en considerar els càlculs a nivell estàtic, cal tenir en compte, també, els diversos esforços 

dinàmics que poden afectar l'estructura i conduir a un desenllaç semblant als casos exposats 

anteriorment.  

El principal causant dels accidents exposats és el conegut com efecte ressonància. Aquest 

fenomen té lloc quan una estructura és sotmesa a una força oscil·lant en el temps amb una 

freqüència igual o pròxima a la freqüència pròpia de vibració de l'estructura. Aquest fet 

provoca que l'estructura en qüestió iniciï un moviment oscil·latori amb una amplitud creixent 

en el temps i que pot desembocar a un desenllaç catastròfic.  

Així doncs, mitjançant l'anàlisi modal d'una estructura, és possible determinar-ne les 

freqüències i els modes propis de vibració, així com el seu esmorteïment. Mitjançant aquesta 

informació serà possible evitar situacions de ressonància en l'estructura estudiada.  

Les centrals hidroelèctriques, actualment, actuen com a element regulador del sistema 

energètic i, per tant, aquest fet comporta un elevat nombre d'aturades i arrencades cada 
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jornada, així com el fet de treballar en condicions fora de disseny de les màquines. Les 

exigències en el funcionament en aquests casos comporta un nombre elevat d'esforços 

dinàmics sobre l'estructura. Per tant, l'anàlisi modal permetrà evitar fallades del sistema degut 

a un possible efecte de ressonància produït en aquestes situacions.  

L'anàlisi modal també s'utilitza en el camp del manteniment de màquines. Mitjançant el 

monitoratge de les vibracions, és possible calcular el nivell de fatiga dels elements que 

conformen la màquina i, d'aquesta manera, contribuir a reduir el nombre d'aturades per 

manteniment.   

1.3. Objectius i abast del projecte 
L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar i calibrar un dispositiu que permeti realitzar impactes 

sobre un cos, a fi de mesurar-ne la resposta en mode de vibració i, posteriorment, poder 

realitzar-ne una anàlisi modal.  

En alguns casos no és fàcil accedir a l'estructura a analitzar i, per tant, pot resultar complicat 

realitzar un impacte amb bones condicions sobre la seva superfície. És el cas, per exemple, 

d'un rodet d'una turbina quan es troba instal·lat en una central hidroelèctrica. Per a aquest 

motiu, el dispositiu que es desenvolupa en el projecte incorporarà un cilindre pneumàtic que 

permeti accedir i impactar a aquest tipus d'estructures.    

Per a calibrar el dispositiu es realitzaran un seguit d'experiments, dels quals se n'extraurà les 

dades necessàries per a definir el seu comportament i, finalment, poder predir i controlar la 

força d'impacte del cilindre.  

Per a qüestions de logística del laboratori on es duran a terme els experiments, no serà 

possible utilitzar un rodet real com a estructura d'estudi. En comptes, s'utilitzarà com a 

estructura d'estudi un disc d'acer, circular i de dimensions reduïdes.  Serà subjectat en 

suspensió, a mode de simular un cos en vibració lliure.  

Es realitzarà un estudi modal del disc per a estudiar-ne el comportament i la resposta 

freqüencial utilitzant un sistema manual d'impactes. Un cop finalitzat l'estudi, s'utilitzarà el 

cilindre dissenyat per a realitzar el mateix estudi i es compararan els resultats obtinguts amb 

ambdós sistemes.  

Finalment es calcularà un model per a controlar el cilindre pneumàtic dissenyat que permetrà 

calcular la força d'impacte en funció de les variables de control. Es compararan les estimacions 

de força del model calculat amb un càlcul empíric teòric de la força amb les mateixes 

condicions.  
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2. ANÀLISI MODAL 
Una estructura deformable pot ser considerada com a una combinació infinita de punts de 

massa rígids i, per tant, amb infinits graus de llibertat. Per a poder estudiar una estructura 

d'aquestes característiques, es fa una aproximació mitjançant una combinació finita de punts 

de massa, amb sis graus de llibertat, situats en els punts d'interès de l'estructura. D'aquesta 

manera, el nombre de graus de llibertat de l'estructura serà N. Aquest nombre determinarà 

també les dimensions de la massa d'estudi, les matrius de rigidesa i esmorteïment,  i el nombre 

de freqüències pròpies i modes propis.  

Degut a les limitacions a l'hora de dur a la pràctica un estudi d'aquestes característiques, 

l'anàlisi experimental d'un model amb N graus de llibertat, oferirà informació amb Ni graus de 

llibertat d'entrada, No graus de llibertat de sortida i Nm modes propis apreciables.  

 Consideracions bàsiques per a l'anàlisi modal [5]: 

Linealitat: La dinàmica de l'estructura pot ser representada per equacions diferencials lineals 

de segon ordre.  

No variació temporal: Les característiques dinàmiques de l'estructura no varien amb el temps, 

i per tant, els coeficients de les equacions diferencials són constants, invariables en el temps.  

Observabilitat: Implica que totes les dades necessàries per a determinar les característiques 

dinàmiques del sistema poden ser mesurades. És important tenir en compte el nombre de 

graus de llibertat del sistema per a evitar problemes d'aquestes característiques.  

Reciprocitat de Maxwell: la resposta en un punt p deguda a un input en el punt q, és la 

mateixa que tindria el q deguda a un input al punt p.  

2.1. Sistemes amb un grau de llibertat 
Per a representar l'equilibri de forces d'un sistema amb un grau de llibertat s'utilitza la següent 

expressió [6]:  

𝑀𝑥  𝑡 + 𝐶𝑥  𝑡 + 𝐾𝑥(𝑡) = 𝑓(𝑡) (1) 

 
On: 

M: Massa 

C: Esmorteïment  

K: Rigidesa 

 

𝑥 , 𝑥, 𝑥: acceleració, velocitat, desplaçament 

f: força externa 

t: temps variable 
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Fig. 5: Representació gràfica d'un sistema amb un grau de llibertat [7] 

Transformant l'equació de domini temporal a domini de Laplace (variable p) i assumint que el 

desplaçament i la velocitat inicials són zero:  

𝑀𝑝2 + 𝐶𝑝 + 𝐾 = 𝐹(𝑝) 
(2) 

 
Simplificant:   

𝑍 𝑝 𝑋 𝑝 = 𝐹(𝑝) 
(3) 

 
on:  

Z: rigidesa dinàmica 

Utilitzant la definició de  funció de transferència: 

𝐻 𝑝 = 𝑍−1 𝑝  
(4) 

 

𝑋 𝑝 = 𝐻(𝑝)𝐹(𝑝) 
(5) 

 

𝐻 𝑝 =

1
𝑀

𝑝2 +
𝐶
𝑀

𝑝 +
𝐾
𝑀

 
 

(6) 

 

 

Aquesta equació és la funció de transferència que descriurà el comportament del sistema 

davant una força. Consta de l'equació característica del sistema en el seu denominador i els 

residus en el numerador.  

Les arrels o pols del sistema seran:  

λ1,2 = − 
C

2M
 ±   

C

2M
 

2

−  
K

M
  

(7) 
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La funció de transferència representa la relació entre el desplaçament d'un sistema amb un 

grau de llibertat davant una força en el domini de Laplace. També pot ser expressada en el 

domini temporal. Aquesta funció eq.(6) avaluada al llarg de l'eix freqüencial s'anomena 

Frequency Response Function" (FRF): 

 𝐻 𝑝  𝑝=𝑗𝑤 = 𝐻(𝑤) =
𝐴1

(𝑗𝑤 − 𝜆1)
+

𝐴∗
1

(𝑗𝑤 − 𝜆1
∗)

    (8) 

 

 𝐻 𝑝  𝑝=𝑗𝑤 = 𝐻(𝑤) =
𝐴1

(𝑗𝑤 − 𝜆1)
+

𝐴∗
1

(𝑗𝑤 − 𝜆1
∗)

 

(9) 

 

 

La contribució de la part complexa conjugada és negligible, i per tant podem expressar la 

funció de transferència com: 

𝐻(𝑤) =
𝐴1

(𝑗𝑤 − 𝜆1)
 

(10) 

 

 

Si un cos és sotmès a una força oscil·lant amb una certa freqüència, es produeix una resposta 

de freqüència de vibració igual a la de oscil·lació la força i d'una amplitud que augmenta 

indefinidament. Aquesta freqüència s'anomena freqüència natural, o freqüència pròpia del 

sistema. 

Per a caracteritzar la resposta d'un sistema s'utilitza el terme esmorteïment. Aquest terme és 

de vital importància en freqüències properes a la freqüència pròpia del sistema, ja que en 

determina l'amplitud de vibració. Si el terme d'esmorteïment és zero, l'amplitud de vibració 

teòrica és infinita. En canvi,  a la pràctica, l'existència d'aquest terme fa que no sigui així.  

2.2. Sistemes amb múltiples graus de llibertat 
Aplicant els conceptes exposats a l'anàlisi d'estructures amb un grau de llibertat, s'obté una 

funció de transferència d'un sistema de múltiples graus de llibertat com a una combinació 

lineal de funcions de transferència d'un grau de llibertat.  

 𝑀  𝑥  +  𝐶  𝑥  +  𝐾  𝑥 =  𝑓  (11) 
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Fig. 6: Representació gràfica d'un sistema amb múltiples graus de llibertat [7] 

Transformant del domini temporal al domini de Laplace (variable p) i assumint el desplaçament 

inicial i velocitat zero: 

(𝑝2 𝑀 + 𝑝 𝐶 +  𝐾 ) 𝑋(𝑝) =  𝐹(𝑝)  (12) 

 
 𝑍 𝑝   𝑋 𝑝  =  𝐹(𝑝)  (13) 

 
On [Z(p)] és la matriu de rigidesa dinàmica.  

Invertint l'equació anterior en resulta la definició de la matriu de funció de transferència: 

 𝑋 𝑝  =  𝐻 𝑝   𝐹(𝑝)  (14) 

 
Un sistema de múltiples graus de llibertat té associades múltiples freqüències pròpies de 

vibració i la resposta del sistema serà diferent per a cada una d'elles. Per tant, a cada 

freqüència pròpia li correspon un mode de vibració concret, anomenat mode propi.  

 𝐻 𝑝  = [𝑍 𝑝 ]−1 =
𝑎𝑗𝑑( 𝑍 𝑝  )

 𝑍 𝑝  
 

(15) 

 

 

2.2.1 Pols del sistema i freqüències  i modes propis  

El denominador de la equació (15), el determinant de [Z(p)], és l'equació característica del 

sistema. Com en el cas dels sistemes d'un grau de llibertat, les arrels de l'equació 

característica, o pols del sistema, defineixen les freqüències de ressonància pròpies del 

sistema.  

Aquesta equació genera N parelles de valors propis complexes conjugats (N=nombre de graus 

de llibertat del sistema). 
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 Λ =

 
 
 
 
 
 
 
𝜆1

⋱
𝜆𝑁

0

0
𝜆1
∗

⋱
𝜆𝑵
∗  
 
 
 
 
 
 

=

 
 
 
 
 
 
 
𝜎1 + 𝑗𝜔1

⋱
𝜎𝑁 + 𝑗𝜔𝑁

0

0
𝜎1 − 𝑗𝜔1

⋱
𝜎𝑁 − 𝑗𝜔𝑁 

 
 
 
 
 
 

 

(16) 

 

 

On:  

𝜎𝑟  (part real): factor esmorteiment 

𝜔𝑟  (part imaginaria): freqüència pròpia 

Als valors propis esmentats anteriorment els correspon un conjunt de vectors propis, que 

apareixen en parelles conjugades: 

 Φ =  

𝜆1 𝜓 1 ⋯ 𝜆𝑁 𝜓 𝑁

 𝜓 1 ⋯  𝜓 𝑁

       𝜆1
∗ 𝜓 1

∗ ⋯ 𝜆𝑵
∗  𝜓 1

∗

 𝜓 1
∗ ⋯  𝜓 1

∗
  

 

(17) 

 

En el cas dels sistemes amb múltiples graus de llibertat, aquests vectors propis introdueixen el 

concepte de vectors modals  𝜓 𝑟 . Es defineixen com aquells vectors que anul·len l'equació 

(18) per a un VAP 𝜆𝑟determinat.  

(𝜆𝑟
2 𝑀 + 𝜆𝑟 𝐶 +  𝐾 ) 𝜓 𝑟 =  𝑍 𝜆𝑟   𝜓 𝑟 =  0  

(18) 

 
Recuperant l'equació (15), es pot reescriure com: 

 𝑍 𝑝  𝑎𝑑𝑗  𝑍 𝑝   =  𝑍(𝑝) [𝐼] 
(19) 

 
Avaluant p=𝜆𝑟 : 

 𝑍 𝜆𝑟  𝑎𝑑𝑗  𝑍 𝜆𝑟   = [0] 
(20) 

 
𝑎𝑑𝑗  𝑍 𝜆𝑟    i  𝜓 𝑟  són matrius proporcionals i representen els VEP's per a cada VAP  del 

sistema. 

Com que la massa, la rigidesa i l'esmorteïment són simètrics és a un sistema que compleix la 

reciprocitat de Maxwell, la matriu de rigidesa dinàmica [Z(p)] és simètrica i la matriu 

𝑎𝑑𝑗  𝑍 𝜆𝑟    també. 

 

𝑎𝑑𝑗( 𝑍 𝜆𝑟  = 𝑅𝑟 𝜓 𝑟 𝜓 𝑟
𝑡 = 𝑅𝑟  

𝜓1𝜓1 𝜓1𝜓2

𝜓2𝜓1 𝜓2𝜓2

⋯
…

𝜓1𝜓𝑁

𝜓2𝜓𝑁

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝜓𝑁𝜓1 𝜓𝑁𝜓2 ⋯ 𝜓𝑁𝜓𝑁

 

𝑟

= [𝐴𝑟] 

 
(21) 

On: 
Rr: constant de proporcionalitat de  𝜓 𝑟  
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En la matriu de la equació (21) , cada columna representa el mode propi de vibració 

corresponent a cada freqüència pròpia. Per tant, la primera columna descriu el primer mode 

de vibració de l'estructura per a la primera freqüència pròpia. D'aquí se n'extreu que excitant 

un punt d'una estructura i mesurant en N posicions és suficient per determinar-ne la matriu 

d'un mode.  

Un cop obtingudes les FRF's per a cada punt, s'obté la matriu global del sistema com la 

superposició de tots els modes: 

 𝐻 𝑝  =  
𝑄𝑟 𝜓 𝑟 𝜓 𝑟

𝑡

(𝑝 − 𝜆𝑟)

𝑁

𝑟=1

+
𝑄𝑟

∗ 𝜓 𝑟
∗ 𝜓 𝑟

∗𝑡

(𝑝 − 𝜆𝑟
∗)

 
(22) 

 

 

Mitjançant les equacions anteriorment exposades, doncs, és possible descriure 

matemàticament el comportament dinàmic d'una estructura.   
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3. DISSENY DE L'IMPACTADOR 

3.1. Concepte i utilitat 
L'objectiu del projecte és dissenyar un impactador que permeti dur a terme l'anàlisi 

d'estructures poc accessibles. Per aquest motiu, es dissenya un circuit pneumàtic que 

incorpora un cilindre, el qual serà utilitzat com a impactador. 

Com s'ha comentat en l'apartat anterior (2. Anàlisi modal), és necessària una força per excitar 

una estructura i així mesurar-ne la vibració. En aquest cas, un disc penjat i de dimensions 

reduïdes serà l'estructura d'estudi. 

Així doncs, s'utilitzarà el cilindre pneumàtic per a realitzar impactes sobre l'estructura d'estudi 

(disc) i es compararan els resultats obtinguts, amb els obtinguts a través d'una anàlisi utilitzant 

un dispositiu tradicional.  

3.2. Configuracions testejades 
S'utilitzen dues configuracions diferents per a recollir les dades. La primera és un sistema 

tradicional de mesura de vibracions. Els resultats de l'anàlisi modal obtinguts s'utilitzaran com 

a referència per a ser comparats posteriorment amb els obtinguts en la segona configuració. 

En ambdós casos, s'utilitzarà el disc com a estructura d'estudi: 

3.2.1 Martell manual 

S'utilitza un martell manual per a impactar la superfície del disc. Aquest és un mètode 

tradicional per a dur mesurar vibracions en estructures. Mitjançant elements de mesura 

connectats a un sistema d'adquisició de dades es recolliran les dades necessàries en el 

programari REFLEX instal·lat al PC  (Fig. 7): 

 

Fig. 7: Esquema de connexions per al martell manual 

  



Disseny d'un impactador pneumàtic per a anàlisi modal 2016 
 

19  

 

3.2.2 Circuit pneumàtic 

Per a dur a terme els experiments amb el circuit pneumàtic, es connectaran els elements 

exposats segons la figura Fig. 8. La vàlvula serà activada a través d'un interruptor pilotat pel 

generador de senyals i alimentat per una font de voltatge. El sistema d'adquisició recollirà les 

dades enregistrades pels elements de mesura i les enviarà al PC, on seran enregistrades per el 

programari instal·lat REFLEX. 

 

Fig. 8: Esquema de connexions per al circuit pneumàtic 

El circuit pneumàtic tindrà la configuració següent: 

 

Fig. 9: Esquema circuit pneumàtic 
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3.3. Instrumentació 

3.3.1 Disc 

Com a estructura d'estudi s'utilitza un disc penjat. Per a determinar-ne els modes propis amb 

precisió, es defineixen un seguit de punts en el disc, nombrats punts d'estudi. Per a fer-ho es 

divideix el disc en 16 fraccions i cada fracció en 3 punts equidistants de la següent manera: 

 

Fig. 10: Esquema de distribució dels punts d'estudi del disc 

Utilitzant una corda, es penja el disc a 

través del seu orifici central d'una 

estructura rígida que el mantindrà en 

suspensió (Fig. 11). D'aquesta manera es 

pretén simular un cos amb llibertat de 

moviment i vibració. 

 

Fig. 11: Disc en suspensió amb els punts d'estudi 
marcats 
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3.3.2 Vàlvula 

S'utilitza una vàlvula pneumàtica pilotada elèctricament de 5 vies, FESTO JMFH-5-1/2: 

 

Fig. 12: Vàlvula 

 

Fig. 13: Especificacions tècniques de la vàlvula [9] 
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3.3.3 Acumulador 

S'utilitza un acumulador FESTO CRVZS-2 de 2 litres de capacitat: 

 

Fig. 14: Acumulador 

 

Fig. 15: Especificacions tècniques acumulador [9] 
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3.3.4 Cilindre pneumàtic 

El cilindre FESTO DSBC-80-50-PPVA-N3 farà la funció d'impactador en el dispositiu dissenyat: 

 

 

Fig. 16: Cilindre Pneumàtic [9] 

  

Acció Doble 

Barres Únic 

Calibre 80mm 

Carrera 50mm 

Estàndard VDMA 24562 

Estàndard ISO 6431, 15552 

Màxima Pressió de Funcionament 12 bar 

Força a 7 bar 2721N (Retracting), 3016N (Advancing)  

Tipus d'esmorteïment Aire 

Connexió de Port G 3/8 

Dimensions del Cos 267.6 x 93 x 93mm 

Amplada 93mm 

Màxima Temperatura de Funcionament +80°C 

Altura 93mm 

Mínima Temperatura de Funcionament -20°C 

Longitud 267.6mm 

Fig. 17: Especificacions tècniques cilindre pneumàtic [9] 
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3.3.5 Martell amb cèl·lula de càrrega 

El martell manual Kistler Impulse Hammer 9724A2000 s'utilitza per a mesurar la força 

d'impacte en els testos realitzats: 

 

Fig. 18: Martell amb cèl·lula de càrrega [10] 

 

 

Fig. 19: Especificacions tècniques del martell [10] 
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3.3.6 Acceleròmetre 

S'utilitza un acceleròmetre de la marca "DYTRAN" model 3006A per a mesurar la vibració en el 

disc estudiat: 

 

Fig. 20: Acceleròmetre [11] 

 

Fig. 21: Especificacions tècniques de l'acceleròmetre [11] 
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3.3.7 Sensors de pressió 

S'utilitzen dos sensors WIKA S-10 per a mesurar la pressió a l'acumulador i a l'entrada del 

cilindre. 

 

Fig. 22: Sensor de pressió [12] 

 

 

Fig. 23 Especificacions tècniques sensor de pressió [12] 
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3.3.8 Sonda de desplaçament 

S'utilitza una sonda de desplaçament Festo Transmitter Position Smat 8e m8d per a mesurar la 

posició de l'èmbol del cilindre. 

 

Fig. 24: Sensor de posició [9] 

 

Fig. 25: Especificacions tècniques sensor de pressió [9] 
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3.3.9 Compressor  

S'utilitza un compressor RATIO de pistó, model CAM 25/2H: 

 

Fig. 26: Compressor  

Característiques  

Capacitat 24l 24l 

Motor 2CV 

Velocitat 2850rpm 

Pressió màxima 8bar 

Cabal d'aire 195l/m 

Pes 25Kg 
Taula 1: Característiques del compressor

3.3.10 Sistema d'adquisició de dades 

Mitjançant un sistema d'adquisició de dades Brüel & Kjaer 7537A [13], es recolliran les dades 

mesurades per els sensors instal·lats. 

 

Fig. 27: Sistema d'adquisició de dades 
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3.3.11 Generador de senyals 

S'utilitza un generador de senyals, NI 9263 [14], per a activar la vàlvula del circuit pneumàtic. 

 

Fig. 28: Generador de senyals 

3.3.12 Programari 

S'utilitza el programa Reflex de Brüel&Kjaer per a processar les dades recollides amb el conjunt 

de sensors instal·lats. Aquest programa permetrà analitzar, posteriorment, el conjunt de 

mesures així com facilitar les tasques de realitzar un anàlisi modal.  

 

Fig. 29: Imatges del Programa PULSE REFLEX
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4. EXPERIMENTS REALITZATS 

4.1. Anàlisi modal del disc mitjançant impactes manuals 
Per a realitzar el següent experiment s'utilitzaran els següents elements: 

 Disc penjat 

 Martell manual 

 Acceleròmetre 

 Sistema adquisició de dades REFLEX 

 

En primer lloc es col·loca l'acceleròmetre en 

el 3er punt de la fracció  0˚. 

Un cop inicialitzats els sistemes d'adquisició 

de dades es connecten tant el martell com 

l'acceleròmetre al mòdul de connexions del 

sistema d'adquisició de dades i es procedeix 

amb l'experiment.  

Es duen a terme un seguit d'impactes en cada 

un dels punts d'estudi definits en el disc 

mitjançant el martell manual. Abans de cada 

impacte caldrà comprovar que el disc es trobi 

en total repòs, sense moviment pendular ni 

vibratori.     

Fig. 30: Posició de l'acceleròmetre en el disc 

 

Nombre 
d'impactes per 
posició 

Posició   Posició 

1 2 3   1 2 3 

G
ra

u
s 

(˚
) 

0 5 5 5 

G
ra

u
s 

(˚
) 

180 5 5 5 

22,5 5 5 5 202,5 5 5 5 

45 5 5 5 225 5 5 5 

67,5 5 5 5 247,5 5 5 5 

90 5 5 5 270 5 5 5 

112,5 5 5 5 292,5 5 5 5 

135 5 5 5 315 5 5 5 

157,5 5 5 5 337,5 5 5 5 

Taula 2: Testos impactes manuals 
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4.2. Carrera en buit amb impactador pneumàtic 
Per a realitzar el següent experiment s'utilitzaran els següents elements: 

 Circuit pneumàtic 

 Sensors de pressió 

 Sonda de desplaçament 

 Sistema adquisició de dades REFLEX 

Es connecten amb els sistema d'adquisició els sensors de pressió del cilindre i de l'acumulador i 

el sensor de desplaçament. 

 

Fig. 31: Conjunt d'elements del circuit pneumàtic 

En primer lloc es carrega l'acumulador amb la màxima pressió que permet el compressor. Un 

cop carregat, es tanca la clau de pas que els connecta. Mitjançant un impuls d'ona quadrada 

del generador de senyals s'acciona la vàlvula, que deixarà passar aire cap al cilindre.  

 

Gràfic 1: Pols esglaó d'activació de la vàlvula 

 

Carrera Pressió [bar] 

6 2,5 

5 3,1 

4 3,9 

3 4,8 

2 6,0 

1 7,65 
Taula 3: Testos en buit

S'enregistren un seguit de carreres de l'èmbol, a diferents pressions, fins a la descàrrega de 

l'acumulador. D'aquesta manera s'estudiarà la cinemàtica del cilindre per a cada pressió.  

0
1
2
3
4
5
6
7

0 0,2 0,4 0,6 0,8

V
o

lt
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ge
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V
]

Temps [s]
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4.3. Impactes cilindre pneumàtic amb martell 
Per a realitzar el següent experiment s'utilitzaran els següents elements: 

 Disc penjat 

 Acceleròmetre  

 Martell 

 Circuit pneumàtic 

 Sensors de pressió 

 Sonda de desplaçament 

 Sistema adquisició de dades 

REFLEX 

  

Fig. 32: Disc en suspensió en el moment 
dels impactes 

Seguint el procediment dels experiments realitzats anteriorment, s'inicialitza el sistema 

d'adquisició de dades i s'hi connecten tots els elements de mesura. En aquest experiment 

caldrà situar el disc a una distància en concret respecte l'èmbol del cilindre. Per a fer-ho, 

s'utilitza un regle situat a la taula, sota la carrera de l'èmbol, i que permetrà posicionar el disc 

en cada moment.  

Mitjançant el compressor, es carrega l'acumulador per dur a terme cada descàrrega. Es 

realitzen impactes fins que la pressió de l'acumulador no és suficient per a procedir amb els 

testos. En aquest moment es recarrega a la pressió corresponent. Després de cada impacte 

s'emmagatzemaran les dades recollides fins a obtenir una taula de mesures com la següent: 

  Carrera 

15mm 25mm 35mm 40mm 45mm 

P
re

ss
ió

 (
b

ar
) 

1,0 0,9 1,7 1,6 1,8 

1,1 1,0 1,8 1,9 2,0 

1,2 1,1 2,0 2,0 2,4 

1,4 1,3 2,1 2,1 2,5 

1,5 1,4 2,3 2,2 2,7 

1,7 1,6 2,4 2,4 3,3 

1,9 1,7 2,5 2,5 3,4 

2,0 1,9 2,7 2,7 3,5 

2,2 2,1 2,9 2,9   

2,5 2,2 3,1 3,1   

2,7 2,3 3,3 3,3   

2,9 2,5 3,5 3,5   

3,5 2,7   3,7   

 2,9    

 3,1    

 3,3    

 3,5    
Taula 4: Impactes amb el cilindre pneumàtic i martell 
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5. EXPOSICIÓ DELS RESULTATS 
En primer lloc s'exposen els resultats obtinguts dels impactes sobre el disc utilitzant el martell 

manual. Seguidament  es comenta la cinemàtica del cilindre pneumàtic, mesurada en el segon 

dels experiments i per últim, s'exposen els resultats obtinguts en utilitzar el cilindre per a 

impactar el disc.  

5.1. Anàlisi modal del disc 
Un cop finalitzats els experiments s'analitzen les dades obtingudes, començant per els 

impactes manuals.  

Per a cada impacte s'han enregistrat les magnituds següents: 

 Força obtinguda amb el martell 

 Vibració dinàmica (acceleració) obtinguda amb l'acceleròmetre 

Seguidament es mostra Gràficament cada una de les magnituds per a un impacte a 180˚ i 

posició 3 (Fig. 10): 

 

Gràfic 2: Força d'impacte - Temps 

 

Gràfic 3: Vibració mesurada - Temps 

En el Gràfic 2 es mostra la força d'impacte registrada per la cèl·lula de càrrega al martell en una 

escala temporal. En el Gràfic 3, el nivell de vibració capturat per l'acceleròmetre col·locat al 

disc. S'observa que en el moment d'impacte, d'una magnitud de 450N aprox., l'acceleròmetre 

registra el màxim nivell de vibració, 800m/s2, i aquesta es dissipa quasi completament en 2s. 
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5.1.1 Freqüències pròpies 

Estudiant aquestes mateixes mesures a nivell freqüencial s'obté els següents resultats:

 

Gràfic 4: Força d'impacte en mode freqüencial 

 

Gràfic 5: Vibració mesurada en mode freqüencial 

El Gràfic 4 mostra la transformada de fourier (FFT) del pic de força registrat en el Gràfic 2. En 

produir-se l'impacte, el disc inicia un moviment vibratori, representat en el Gràfic 3. Aplicant la 

FFT a les dades enregistrades, s'obté el Gràfic 5. Observant-lo detalladament, s'observen 

diversos pics de màxima amplitud de vibració a certs nivells de freqüència i, en canvi, zones de 

vibració mínima. Aquest fet és degut a les freqüències pròpies de vibració del disc. Cada pic de 

vibració representa una f. pròpia i, per tant, la resposta en vibració del disc és elevada en 

cadascún d'ells.  

Ampliant el Gràfic 5 es determinen amb exactitud les primeres f. pròpies: 

 

Gràfic 6: FP 257Hz 

 

Gràfic 7: FP 259Hz 
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Gràfic 8: FP 412Hz 

 

Gràfic 9: FP 600,5Hz

Les freqüències pròpies trobades més baixes, és a dir, les mostrades del Gràfic 6 al Gràfic 9, 

són d'especial interès. En situació de treball, seran aquestes freqüències les més susceptibles 

de ser excitades per  les forces dinàmiques que puguin afectar l'estructura d'estudi.  

Seguidament es mostra la relació de la resposta obtinguda amb la força excitadora. Tal i com 

s'ha demostrat a l'equació (13) , dividint la resposta en vibració (Gràfic 5) entre la força 

excitant (Gràfic 4) s'obté la funció de transferència (FRF) que caracteritza el comportament de 

l'estructura per un impacte en la posició esmentada: 

 

Gràfic 10: FRF 180˚, posició 1 
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Gràfic 11: FRF's 180˚ posicions 1(vermell), 2 (blau) i 3 (verd) 

Per tant, el Gràfic 10 representa un dels elements de la matriu expressada en l'equació (21), en 

aquest cas, la corresponent a impactar a la posició 3 a 180˚ i mesurar a la posició 3 a 0˚. 

Per a determinar la matriu sencera serà necessari realitzar el mateix experiment per a cada 

punt del disc. D'aquesta manera serà possible caracteritzar amb exactitud el comportament de 

l'estructura al complet.  

En el Gràfic 11 es mostra una comparativa entre les FRF's obtingudes en impactar en les 

posicions 1, 2 i 3 a 180˚ i mesurant sempre en el mateix punt (0˚ posició 3). 

 Per tant, s'observa que malgrat s'obtenen els mateixos pics de vibració i, per tant, les mateixes 

freqüències pròpies,  la resposta és diferent per a cada punt d'impacte.  

Un cop completada la matriu d'elements, completant la resta d'impactes en totes les 

posicions, serà possible determinar els modes propis de vibració del disc.  
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5.1.2 Modes propis 

Com s'ha comentat anteriorment, a cada freqüència pròpia li correspon un mode propi de 

vibració. Seguidament s'il·lustren els modes corresponents a les primeres freqüències en 

l'apartat anterior.  

 

Fig. 33: Mode 1, 257Hz 

 

Fig. 34: Mode 2, 259Hz 

 

Fig. 35: Mode 3, 412Hz 

 

Fig. 36: Mode 4, 600Hz 

 

 El coneixement dels modes propis de vibració de l'estructura permetrà optimitzar els assajos 

posteriors. Els gràfics anteriors mostren com en els primers modes trobats en l'estudi, la 

màxima amplitud de vibració es troba en la perifèria del disc. Per tant, s'utilitza aquesta 

característica de l'estructura per a plantejar els següents assajos, on es realitzaran les mesures 

i els impactes en la perifèria del disc.   
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5.2. Carrera en buit 
Un cop definit el comportament del disc s'analitzen els resultats del test de carrera en buit del 

cilindre. Aquest experiment té com a objectiu determinar la cinemàtica del cilindre en funció 

de la pressió de l'acumulador. 

Per a cada pressió  de descarrega de l'acumulador s'han registrat les magnituds  següents: 

 Temps 

 Pressió del cilindre 

 Pressió de l'acumulador 

 Desplaçament 

 Pols elèctric vàlvula 

Seguidament es mostren els Gràfics corresponents a cada una d'elles  per a el cas de la carrera 

a 2,5bar. S'utilitza el pols elèctric que activa la vàlvula com a origen temporal de les dades per 

cada conjunt de mesures.  

 

Gràfic 12: Pressions del Cilindre i Acumulador - Temps 

El compressor inicia el test a 2,5bar. En el moment que s'obre la vàlvula, alimenta el cilindre 

amb aire, fent augmentant la pressió al seu interior (Gràfic 12). En superar-se la pressió 

mínima per a moure l'èmbol, aquest inicia la carrera d'expansió. Com a conseqüència,  la 

pressió a l'interior del cilindre disminueix. S'atribueix aquest fenomen a que la ràpida expansió 

de l'èmbol i les pèrdues de càrrega a l'entrada del cilindre degudes a l'augment de cabal d'aire. 

Aquest fet condueix a un mínim local de pressió que es veu reflectit en un canvi el la dinàmica 

de l'avanç de l'èmbol a l'instant 0,05s (Gràfic 13). Es produeix un petit buit local que canvia la 

direcció d'avançament de l'èmbol, fent-lo retrocedir.  

Un cop superat aquest punt, l'èmbol ha desaccelerat i conseqüentment torna a augmentar la 

pressió a l'interior del cilindre, reprenent així la carrera d'expansió. Aquest cop, però, a una 

velocitat molt més moderada.  
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Gràfic 13: Desplaçament - Temps 

El final de la carrera arriba a l'instant 0,25s quan l'èmbol topa amb l'extrem final de la carcassa 

del cilindre (0,05m). 

S'aprecia en el Gràfic 13, que la mesura del desplaçament es mostra esglaonada. Aquest 

fenomen és degut a que la capacitat de mostreig de la sonda no es prou elevada i, per tant, 

envia la mateixa mesura de desplaçament durant diversos períodes de mostreig del sistema de 

recollida de dades. 

També s'observa una petita davallada al final del primer tram, on es produeix un petit retrocés 

i, seguidament, continua l'avançament d'una forma menys pronunciada. Aquest fet caldrà 

tenir-lo en compte a l'hora d'utilitzar el cilindre per a impactar el disc. 

Utilitzant les mesures del desplaçament i fent-ne la derivada respecte el temps en resulta la 

velocitat de l'èmbol i, comparant-la amb les mateixes dades del desplaçament, és possible 

conèixer la velocitat en qualsevol punt de la carrera: 
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Gràfic 14: Corba de Velocitat - Desplaçament 

La velocitat resultant, degut a la morfologia del desplaçament anteriorment comentada en el 

Gràfic 13, esdevé una corba oscil·lant que passa per zero amb la periodicitat de mostreig de la 

sonda. Per aquest motiu, es prendrà com a referència de velocitat la corba envoltant del  

Gràfic 14: Corba de Velocitat - Desplaçament 

. 

 

Gràfic 15: Corba de Velocitat envoltant 

No es tindrà en compte les dades obtingudes  a partir de 0,035m de la carrera de l'èmbol  ja 

que com s'observava en el Gràfic 14, en aquest punt  es produeix un canvi en la dinàmica del 

moviment del cilindre. D'aquest fet en resulta que la corba descrita en el  
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Gràfic 15: Corba de Velocitat envoltant 

 experimenti una reducció de la velocitat fins a valors pròxims a zero.  

 

5.3. Impactes cilindre pneumàtic  
Un cop estudiat el comportament cinemàtic del cilindre pneumàtic, s'analitzen les dades 

obtingudes en el següent experiment. 

Per a cada pressió  de descarrega de l'acumulador s'ha enregistrat les magnituds  següents: 

 Temps 

 Pressió del cilindre 

 Pressió de l'acumulador 

 Desplaçament 

 Pols elèctric vàlvula 

 Acceleròmetre disc 

 Martell èmbol 

Seguidament s'exposen les dades obtingudes de realitzar un test a 2,5bar, igual que en 

l'experiment anterior. En aquest cas la distància d'impacte és 0,015m. S'ha programat el 

sistema d'adquisició un decalatge temporal de 0,2 segons respecte el moment d'impacte. 

D'aquesta manera, en els següents Gràfics, en l'instant 0,2s és quan es produeix el contacte 

entre el disc i l'èmbol del cilindre. 

 

Gràfic 16: Corba de desplaçament - temps 
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Gràfic 17: Corbes de pressió 

S'observa en el Gràfic 16 que el fet de que es produeixi un impacte al llarg de la carrera de 

l'èmbol, dóna lloc a una reducció del pendent d'expansió, suavitzant també, en aquest cas, les 

oscil·lacions comentades anteriorment. En el Gràfic 17 s'observa com en l'instant 0,2s és quan 

té lloc el canvi de dinàmica de pressions a l'interior del cilindre, fet que demostra la influència 

de l'impacte en el desenvolupament de la carrera.  

Com en l'anterior experiment, s'ha extret una corba de velocitat en al llarg de la carrera i s'ha 

expressat en funció de la posició de l'èmbol. De la mateixa manera, s'ha interpretat una corba 

envoltant per a representar la velocitat.  

 

Gràfic 18: Corba de velocitat envoltant 

En el Gràfic 18, el màxim de velocitat es troba en la posició d'impacte (0,15m) i, seguidament, 

es produeix una desacceleració, que porta l'èmbol a unes velocitats molt baixes, fins al final de  

la carrera.  
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Seguidament es mostra un gràfic comparatiu entre diferents testos a 2,5bar, variant la 

distància d'impacte en cadascun d'ells:  

 

Gràfic 19: Comparativa testos a diferents distàncies d'impacte a 2,5bar  

En tots els casos, en el moment de l'impacte, la velocitat de l'èmbol cau en picat. En els casos 

en que es troba a meitat de carrera, la pressió de l'aire en l'interior del cilindre fa que l'èmbol 

torni a accelerar fins al final de carrera (15, 25 i 35mm). En el cas del test a 40mm s'observa 

que en el moment d'impacte, l'èmbol es troba en procés de desacceleració degut a la dinàmica 

del cilindre. 

 

Gràfic 20: Corba de força d'impacte 2,5bar-15mm 
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El Gràfic 20 és una representació de la força d'impacte al llarg del temps mesurada per el 

martell instal·lat a l'èmbol. S'observa que el màxim es produeix a partir de l'instant 0,2s, 

coincidint amb la resta de Gràfics. La durada d'impacte és de 0,0014s aproximadament, sense 

tenir en compte les petites fluctuacions a la cua de la corba. En el Gràfic 21 es mostra un 

conjunt d'impactes realitzats amb una pressió de 2,5bar. S'ha creat una finestra de 0,0014s  i 

s'observa que en  la majoria de casos, el pic de força queda englobat en aquesta finestra. 

Aquesta mesura de la durada de l'impacte s'utilitzarà més endavant.  

 

Gràfic 21: Comparativa de forces d'impacte a 2,5bar 

Seguint analitzant el test a 2,5bar amb impacte a 25mm, es passa a observar la vibració 

enregistrada per l'acceleròmetre col·locat al disc (Gràfic 22): 

Gràfic 22: Vibració mesurada a l'acceleròmetre 
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De la mateixa manera que en el primer experiment (Anàlisi modal del disc), s'analitzen les 

dades a nivell freqüencial. En el Gràfic 23 i Gràfic 24 es mostren les dades corresponents al 

martell i l'acceleròmetre respectivament, transformades i expressades en mode freqüencial: 

 

Gràfic 23: Corba de força en mode freqüencial 

 

 

Gràfic 24: Vibració mesurada en mode freqüencial

Dividint les dues mesures s'obté la FRF del sistema: 

 

Gràfic 25: FRF obtinguda per a un impacte amb el cilindre pneumàtic 
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Si es sobreposa la FRF obtinguda al Gràfic 25 amb la FRF extreta de l'anàlisi modal en el Gràfic 

10 s'obté el següent: 

 

Gràfic 26: FRF's Anàlisi modal (vermell), Impactes cilindre (blau) 

Ampliant les seccions on es troben les primeres freqüències pròpies s'obté el següent: 

 

Fig. 37: FP 255,75Hz 

 

Fig. 38: 411,25Hz 
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Fig. 39: 596,5Hz 

 

FP's 
Anàlisi 
modal 

[Hz] 

FP's 
Cilindre 

Pneumàtic 
[Hz] 

Diferència 
Error 
(%) 

257 255,75 1,25 0,5% 

259 258,5 0,5 0,2% 

412,5 411,25 1,25 0,3% 

600,5 596,5 4 0,7% 

967 957 10 1,0% 

969 962 7 0,7% 

1048 1040 8 0,8% 
Taula 5: Comparativa entre FP's trobades 

S'observa que, en tots els casos, les freqüències pròpies mesurada a través dels impactes 

realitzats amb el cilindre pneumàtic són lleugerament inferiors. Aquest fet és degut a 

l'augment de massa en el sistema que suposa la introducció del cilindre pneumàtic com a 

element d'impacte, conegut com a "Load Mass Effect" [8]. Comprovant l'error que suposa 

aquest augment de massa en la Taula 5, en cap cas supera l'1% i, per tant, es podran prendre 

com a vàlids els resultats obtinguts utilitzant el sistema d'anàlisi dissenyat en el projecte.  

Amb la validació dels resultats de l'anàlisi modal es comprova que l'impactador dissenyat és 

apte per a realitzar estudis d'aquestes característiques, inclús en altres estructures de grans 

dimensions. El fet que l'increment de massa del cilindre respecte el martell tingui poca 

influència en el cas del disc  de dimensions reduïdes, comportarà un efecte encara menys 

pronunciat  quan l'estructura d'estudi sigui de grans dimensions.   
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6. MODEL DE CONTROL 

6.1. Model de velocitats 
L'objectiu del projecte és trobar un mètode que permeti conèixer la força d'impacte de l'èmbol  

controlant les variables de distància d'impacte i pressió de l'acumulador.  

Mitjançant les dades recollides en els experiments realitzats, es procedirà a calcular un model 

que reprodueix  la dinàmica del cilindre pneumàtic utilitzat. 

En primer lloc es relacionen les variables de control amb la velocitat de l'èmbol. Per a fer-ho, 

es pren un conjunt de corbes de velocitat a diverses pressions: 

Gràfic 27: Corbes de velocitat per a diverses pressions 

A través del Gràfic 27 es pot observar que la velocitat de l'èmbol en aquest cilindre pneumàtic 

té una relació directe amb la pressió de l'acumulador; cada corba de velocitat augmenta el seu 

punt màxim a mesura que augmenta la pressió a l'acumulador. També s'observa que la corba 

de velocitat segueix una relació quadràtica amb el desplaçament de l'èmbol, de forma de 

paràbola convexa. Es pot raonar aquest fet de la següent manera: 

L'èmbol cilindre es troba en tot moment en equilibri de forces, tenint en compte les forces 

d'inèrcia i, per tant: 

𝑚 · 𝑥 + 𝑐 · 𝑥 + 𝑘 · 𝑥 = 𝐹𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑥)  (23)  
 

 On: 

m: massa de l'èmbol 

c: coeficient de fricció 

k: coeficient de fricció estàtic 

𝑥, 𝑥  𝑖 𝑥 : posició, velocitat i acceleració 

respectivament
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 En el moment que s'activa la vàlvula, la pressió al cilindre és màxima i, per tant, també ho és la 

força  i conseqüentment l'acceleració de l'èmbol. A mesura que augmenta la velocitat però, 

també augmenten les forces de fricció, que frenen l'èmbol. Com s'observa en el Gràfic 12, a 

mesura que es produeix l'expansió de la cambra interior del cilindre, també es redueix la 

pressió interior, disminuint així la força d'empenta de l'aire. Aquest fet es considera degut a 

que l'augment de velocitat de l'èmbol fa augmentar el cabal d'entrada al cilindre. D'aquesta 

manera també es veuen incrementades les pèrdues de càrrega de l'aire fent que la pressió al 

l'interior del cilindre no sigui la mateixa que a l'acumulador. Així docs, es considera una corba 

passa per un punt màxim de velocitat i seguidament es produeix una desacceleració que porta 

l'èmbol a frenar quasi completament. 

Així doncs, per a cada corba es calcula una paràbola que aproximi l'evolució de la velocitat al 

llarg de la carrera. L'equació utilitzada serà de la forma:  

𝑦 = 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶 (24) 

On: 

y: Velocitat èmbol 

x: Desplaçament  

A, B i C: Coeficients 

Si es tabulen els coeficients de cada una de les corbes i en funció de la pressió s'obté el 

següent resultat: 

  Coeficients 

Pressió [bar] A B C 

1,1 -25546 728,6 0,558 

1,3 -25925 773,8 0,675 

1,5 -28816 892,9 0,413 

1,7 -30127 941,4 0,903 

1,9 -29411 970,9 0,562 

2,1 -27339 920,2 0,837 

2,3 -35628 1194,0 0,207 

2,5 -36789 1241,0 -0,078 

2,7 -34131 1157,0 0,833 

2,9 -35905 1225,0 0,587 

3,1 -40115 1360,0 -0,092 

3,3 -39046 1369,0 0,100 

3,5 -39034 1325,0 0,810 

Taula 6: Coeficients en funció de la pressió 
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I en forma de Gràfic: 

Gràfic 28: Corbes de velocitat interpolades  

 

D'aquesta manera és possible conèixer la corba de velocitat en cada punt de la carrera de 

l'èmbol. 

Seguidament es procedeix a calcular la relació de cadascun dels coeficients amb la pressió. Per 

a fer-ho, s'expressen els valors en forma de Gràfic per deduir-ne quin tipus de relació 

segueixen. En aquest cas, es prendrà el coeficient C com a zero ja que la velocitat en el punt 

zero de la carrera del cilindre és nul·la. Així doncs, l'equació quedarà de la següent manera: 

𝑦 = 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 (25) 
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Gràfic 29: Evolució del Coeficient A en funció de la Pressió 

 

Gràfic 30: Evolució del Coeficient B en funció de la Pressió 

Així doncs, serà possible relacionar els coeficients A i B amb la pressió de l'acumulador en el 

moment de la descàrrega i, per tant, es poden expressar de la següent manera: 

𝐴 = −6262𝑃 −  18505 (26) 

𝐵 =  273,8𝑃 +  454,7 (27) 
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Reescrivint l'equació de la velocitat s'obté: 

𝑉 =  −6262𝑃 −  18505 ∗ 𝐷2 +  273,8𝑃 + 454,7 ∗ 𝐷 (28) 

 

On: 

V: Velocitat èmbol  

P: Pressió acumulador 

D: Distància d'impacte 

Utilitzant l'equació (28) i avaluant-la a diferents valors de pressió s'obté el s¡Gràfic següent: 

Gràfic 31: Corbes de Velocitat teòriques segons el model de control 

 

Aquestes corbes són les que s'utilitzaran per a fer una estimació de la velocitat ja que les dades 

extretes de la sonda de desplaçament no permeten obtenir un valor clar en molts dels punts.  

0

2

4

6

8

10

12

14

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045

V
e

lo
ci

ta
t 

[m
/s

]

Desplaçament [m]

1,1bar 1,3bar 1,5bar 1,7bar 1,9bar 2,1bar 2,3bar

2,5bar 2,7bar 2,9bar 3,1bar 3,3bar 3,5 bar



Disseny d'un impactador pneumàtic per a anàlisi modal 2016 
 

53  

 

6.2. Càlcul de la força 

6.2.1 Força Empírica 

Un cop definida la velocitat de l'èmbol a través de les variables de control (pressió i distància), 

caldrà relacionar-la amb la força d'impacte. Per a fer-ho, s'utilitza el teorema de l'impuls 

mecànic. No es considera l'impuls degut a la pressió de l'aire a l'interior del cilindre en el 

moment de l'impacte (veure Annex 1). 

𝐼 =  ∆𝑝 (29) 

On:  

I: impuls mecànic 

p: quantitat de moviment 

L'impuls es pot definir com:  

𝐼 =   𝐹 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 
(30) 

On: 

t1 i t2: instants previ i posterior a l'impacte 

F: força d'impacte 

Observant el Gràfic 32 es pot aproximar la corba de força com un triangle equilàter on la base 

és ∆𝑡 i l'alçada és 𝐹: 

 

Gràfic 32: Àrea de  la corba de Força d'impacte 
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Així doncs, es pot expressar l'impuls en l'impacte del cilindre com:  

𝐼 =   𝐹 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

=
𝐹 · ∆𝑡

2
 

(31) 

 

D'altra banda, la quantitat de moviment es pot expressar com:  

∆𝑝 = 𝑚(𝑣2 − 𝑣1) (32) 

On:  

m: massa èmbol v1 i v2: velocitat èmbol prèvia i posterior a 

l'impacte 

Per tant: 

𝐹 · ∆𝑡

2
=  𝑚(𝑣2 − 𝑣1) 

(33) 

𝐹 =  
2 · 𝑚 · (𝑣2 − 𝑣1)

∆𝑡
 

(34) 

 

Gràfic 33: [Força i Velocitat] - [Temps], Impacte a  25mm i 3,5bar. 

Es comprova en el Gràfic 33 que la velocitat després de l'impacte (v2) pateix una caiguda. 

Degut a el temps de mostreig de la sonda de desplaçament no és possible apreciar amb 

exactitud el valor exacte d'aquesta caiguda. Per això, s'expressa la V2 en funció de V1 l'equació 

(34) quedant de la següent manera (veure Annex1):  

𝐹 =  
2 · 𝑚 · 𝑘 · (−𝑣1)

∆𝑡
 

(35) 

De l'equació (34) es dedueix que la força d'impacte té una relació lineal amb la caiguda de 

velocitat de l'èmbol en el moment de l'impacte. Seguidament es procedeix a calcular la força 

empíricament per a cada velocitat. Es pren m=0,16Kg (massa de l'èmbol amb el martell) i 

0,0014s com a temps d'impacte.   
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Seguidament s'utilitza l'equació (28) per a calcular la velocitat teòrica d'impacte mitjançant les 

dades de pressió i distància d'impacte recollides ens tots els testos: 

 

Pressió 
[bar] 

D. impacte 
[m] 

V. impacte 
Teòrica 
[m/s] 

1 0,01448796 5,83412925 

1 0,01905826 5,35955312 

1,1 0,01125729 5,77338120 

1,1 0,01875258 5,71531694 

1,1 0,02925938 0,83094499 

1,2 0,00994745 5,70026099 

1,3 0,01886406 6,27722729 

1,3 0,03208985 -0,98105365 

1,4 0,01166725 6,54378767 

1,4 0,01698046 6,83561857 

1,5 0,00789455 5,57823069 

1,5 0,02544167 4,41110441 

1,6 0,01890266 7,14649099 

1,6 0,03472118 -2,95801312 

1,7 0,01004702 6,78165208 

1,7 0,01663524 7,70598828 

1,7 0,02577091 4,80032979 

1,7 0,03391569 -1,89295142 

1,8 0,02874467 3,07211302 

1,9 0,01042147 7,33500426 

1,9 0,02085479 7,56260096 

1,9 0,02686769 4,68725075 

1,9 0,03481209 -2,48287021 

2,0 0,00545706 5,03303032 

2,0 0,03000418 2,57029559 

2,0 0,04716204 -21,3544581 

2,1 0,02296720 7,39633028 

2,1 0,02411410 6,86524052 

2,1 0,03385840 -1,00651522 

2,1 0,03588383 -3,39734209 

2,2 0,00726481 6,45773648 

2,2 0,01614580 9,11202394 

2,2 0,02798927 4,72825771 

2,3 0,01637007 9,39222667 

2,3 0,02338094 7,80629370 

2,3 0,02611684 6,30988525 

2,4 0,02830449 5,02992918 

2,4 0,02940602 4,12001253 

2,5 0,00778202 7,27553886 

2,5 0,01569621 9,92270914 

2,5 0,02445952 7,86140476 

2,5 0,03062491 3,26705257 

2,5 0,03110149 2,80378144 

2,7 0,00851199 8,07286193 

2,7 0,01300224 10,0002104 

2,7 0,02344472 8,96040487 

2,7 0,02605371 7,49478353 

2,7 0,02687512 6,93356460 

2,9 0,00796891 8,09852415 

2,9 0,01575074 11,0246801 

2,9 0,02033013 10,6711614 

2,9 0,02674838 7,58768208 

2,9 0,02768194 6,88752999 

3,1 0,01460979 11,4038368 

3,1 0,02259564 10,5219935 

3,1 0,02399090 9,87161797 

3,1 0,03006276 5,32219607 

3,3 0,01372988 11,7187688 

3,3 0,02327583 10,8157339 

3,3 0,02511313 9,82271729 

3,3 0,02675680 8,71023835 

3,5 0,00744701 8,75484285 

3,5 0,01086317 11,0414997 

3,5 0,01891668 12,6984207 

3,5 0,02236117 11,8061823 

3,5 0,02420792 10,9328262 

3,7 0,02195021 12,5580900 

Taula 7: Velocitat d'impacte en funció de la Pressió i la Distància 

Amb les dades de velocitat obtingudes a la taula Taula 7, es calcula la força empíricament a 

través de l'eq. (35). 
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V. impacte 
Teòrica 
[m/s] 

F. Empírica[N] 

       12,6984       5.895,6953    

       12,5581       5.830,5418    

       11,8062       5.481,4418    

       11,7188       5.440,8569    

       11,4038       5.294,6385    

       11,0415       5.126,4106    

       11,0247       5.118,6015    

       10,9328       5.075,9550    

       10,8157       5.021,5907    

       10,6712       4.954,4678    

       10,5220       4.885,2113    

       10,0002       4.642,9549    

         9,9227       4.606,9721    

         9,8716       4.583,2512    

         9,8227       4.560,5473    

         9,3922       4.360,6767    

         9,1120       4.230,5825    

         8,9604       4.160,1880    

         8,7548       4.064,7485    

         8,7102       4.044,0392    

         8,0985       3.760,0291    

         8,0729       3.748,1145    

         7,8614       3.649,9379    

         7,8063       3.624,3506    

         7,7060       3.577,7803    

         7,5877       3.522,8524    

         7,5626       3.511,2076    

         7,4948       3.479,7209    

         7,3963       3.434,0105    

         7,3350       3.405,5377    

         7,2755       3.377,9288    

         7,1465       3.318,0137    

         6,9336       3.219,1550    

         6,8875       3.197,7818    

         6,8652       3.187,4331    

         6,8356       3.173,6801    

         6,7817       3.148,6242    

         6,5438       3.038,1871    

         6,4577       2.998,2348    

         6,3099       2.929,5896    

         6,2772       2.914,4270    

         5,8341       2.708,7029    

         5,7734       2.680,4984    

         5,7153       2.653,5400    

         5,7003       2.646,5497    

         5,5782       2.589,8928    

         5,3596       2.488,3640    

         5,3222       2.471,0196    

         5,0330       2.336,7641    

         5,0299       2.335,3243    

         4,8003       2.228,7245    

         4,7283       2.195,2625    

         4,6873       2.176,2236    

         4,4111       2.048,0128    

         4,1200       1.912,8630    

         3,2671       1.516,8458    

         3,0721       1.426,3382    

         2,8038       1.301,7557    

       12,6984       5.895,6953    

       12,5581       5.830,5418    

       11,8062       5.481,4418    

       11,7188       5.440,8569    

       11,4038       5.294,6385    

       11,0415       5.126,4106    

       11,0247       5.118,6015    

       10,9328       5.075,9550    

       10,8157       5.021,5907    

       10,6712       4.954,4678    

       10,5220       4.885,2113    

       10,0002       4.642,9549    

         9,9227       4.606,9721    

         9,8716       4.583,2512    

         9,8227       4.560,5473    

         9,3922       4.360,6767    

         9,1120       4.230,5825    

         8,9604       4.160,1880    

         8,7548       4.064,7485    

         8,7102       4.044,0392    

         8,0985       3.760,0291    

         8,0729       3.748,1145    

         7,8614       3.649,9379    

         7,8063       3.624,3506    

         7,7060       3.577,7803    

         7,5877       3.522,8524    

         7,5626       3.511,2076    

         7,4948       3.479,7209    

         7,3963       3.434,0105    

         7,3350       3.405,5377    

         7,2755       3.377,9288    

         7,1465       3.318,0137    

         6,9336       3.219,1550    

         6,8875       3.197,7818    

         6,8652       3.187,4331    

         6,8356       3.173,6801    

         6,7817       3.148,6242    

         6,5438       3.038,1871    

         6,4577       2.998,2348    

         6,3099       2.929,5896    

         6,2772       2.914,4270    

         5,8341       2.708,7029    

         5,7734       2.680,4984    

         5,7153       2.653,5400    

         5,7003       2.646,5497    

         5,5782       2.589,8928    

         5,3596       2.488,3640    

         5,3222       2.471,0196    

         5,0330       2.336,7641    

         5,0299       2.335,3243    

         4,8003       2.228,7245    

         4,7283       2.195,2625    

         4,6873       2.176,2236    

         4,4111       2.048,0128    

         4,1200       1.912,8630    

         3,2671       1.516,8458    

         3,0721       1.426,3382    

         2,8038       1.301,7557    

Taula 8: Força empírica calculada amb eq. (35)
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6.2.2 Força experimental 

Es recullen les mesures del martell i es tabulen de la mateixa manera que anteriorment amb la, 

en funció de la distància d'impacte i la pressió de l'acumulador: 

Pressió 
[bar] 

D. impacte 
[m] 

F. impacte 
[N] 

1 0,01448796 2479 

1 0,01905826 2499 

1,1 0,01125729 2859 

1,1 0,01875258 2666 

1,1 0,02925938 590 

1,2 0,00994745 2995 

1,3 0,01886406 3430 

1,3 0,03208985 319 

1,4 0,01166725 2935 

1,4 0,01698046 3338 

1,5 0,00789455 3202 

1,5 0,02544167 1717 

1,6 0,01890266 3153 

1,6 0,03472118 137 

1,7 0,01004702 3357 

1,7 0,01663524 4031 

1,7 0,02577091 1915 

1,7 0,03391569 665 

1,8 0,02874467 927 

1,9 0,01042147 3139 

1,9 0,02085479 4038 

1,9 0,02686769 2829 

1,9 0,03481209 367 

2,0 0,00545706 3421 

2,0 0,03000418 786 

2,0 0,04716204 900 

2,1 0,02296720 2903 

2,1 0,02411410 3962 

2,1 0,03385840 978 

2,1 0,03588383 1036 

2,2 0,00726481 3654 

2,2 0,01614580 4480 

2,2 0,02798927 2375 

2,3 0,01637007 4136 

2,3 0,02338094 3811 

2,3 0,02611684 2704 

2,4 0,02830449 1884 

2,4 0,02940602 1274 

2,5 0,00778202 3008 

2,5 0,01569621 4487 

2,5 0,02445952 3976 

2,5 0,03062491 1156 

2,5 0,03110149 1036 

2,7 0,00851199 3674 

2,7 0,01300224 4319 

2,7 0,02344472 3214 

2,7 0,02605371 3643 

2,7 0,02687512 3534 

2,9 0,00796891 3714 

2,9 0,01575074 4319 

2,9 0,02033013 4559 

2,9 0,02674838 4405 

2,9 0,02768194 3268 

3,1 0,01460979 4262 

3,1 0,02259564 4168 

3,1 0,02399090 3780 

3,1 0,03006276 3091 

3,3 0,01372988 4502 

3,3 0,02327583 3655 

3,3 0,02511313 4482 

3,3 0,02675680 3779 

3,5 0,00744701 4190 

3,5 0,01086317 4279 

3,5 0,01891668 4249 

3,5 0,02236117 4227 

3,5 0,02420792 3899 

3,7 0,02195021 4029 

 

Taula 9: Força d'impacte en funció de la Pressió i la Distància 
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Així doncs, s'expressarà la força d'impacte en funció de la velocitat en un Gràfic: 

Gràfic 34: Força d'impacte experimental - Velocitat d'impacte 

S'observa que per a nivells inferiors a 4000N, la relació entre ambdues variables segueix una 

tendència lineal, tal com s'ha deduït en l'equació (34). S'atribueix el canvi de comportament a 

partir d'aquest valor al límit de mesura del martell (saturació a partir de 4500N), ja que no hi 

ha valors de lectura per sobre de 4500N, independentment de la velocitat d'impacte.  

Així doncs, no es consideraran tots els valors de força superiors als 4500N. El Gràfic 34 quedarà 

de la següent manera:  

 

Gràfic 35: Força d'impacte experimental - Velocitat d'impacte corregit 
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Combinant l'equació trobada en el  

Gràfic 35: Força d'impacte experimental - Velocitat d'impacte corregit 

 amb l'equació (28): 

𝐹 = 534,4𝑣 − 346,2 (36) 

𝐹(𝐷, 𝑃) = 534,4[ −6262𝑃 −  18505 𝐷2 +  273,8𝑃 + 454,7 𝐷] + 346,2 (37) 

 
 

Mitjançant l'equació (37) serà possible controlar la força d'impacte a través de les variables de 

pressió de l'acumulador i la distància fins a l'objecte. 

6.3. Comparativa de resultats empírics i experimentals 
Comparant el Gràfic 36 obtingut a través del model amb el gràfic de força calculat 

empíricament en la Taula 8 en resulta el següent: 

 

Gràfic 36: Comparativa entre F. empírica i model 

El model experimental talla l'eix de velocitat a 1,5m/s aproximadament. En canvi el model 

empíric és una recta que passa per l'origen de coordenades. Aquest fet provoca que el 

pendent del model experimental sogui lleugerament superior. Per a comprovar la diferència 

entre ambdós mètodes es calcula l'error relatiu entre mesures. Per a fer-ho es pren com a 

referència els valors de velocitat que s'han utilitzat per a calcular cadascuna d'elles. Així doncs, 

per a cada velocitat hi ha dos valors de força. Es calcula l'error comès amb el model respecte la 

formula empírica en valor absolut i percentual:  

𝑒 =  𝐹. 𝑒𝑚𝑝 − 𝐹. 𝑒𝑥𝑝  (38) 
 

𝑒% =
 𝐹. 𝑒𝑚𝑝 − 𝐹. 𝑒𝑥𝑝 

𝐹. 𝑒𝑚𝑝
· 100 

(39) 
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Calculant l'error de força per a cada velocitat s'obté la següent taula: 

V. Imp. 
Teòrica  

 Error [N] 
(38) 

 Error (%) 
(39) 

           2,570           407,352             34,135    

           3,072           499,338             35,008    

           2,804           265,756             20,415    

           3,267           360,846             23,789    

           4,120           638,863             33,398    

           4,411           331,013             16,163    

           4,687           652,776             29,996    

           4,728           179,737               8,188    

           4,800           313,725             14,076    

           5,030           451,324             19,326    

           5,033       1.084,236             46,399    

           5,322           619,980             25,090    

           5,360             10,636               0,427    

           5,578           612,107             23,634    

           5,700           348,450             13,166    

           5,715             12,460               0,470    

           5,773           178,502               6,659    

           5,834           229,703               8,480    

           6,277           515,573             17,690    

           6,310           225,590               7,700    

           6,458           655,765             21,872    

           6,544           103,187               3,396    

           6,782           208,376               6,618    

           6,836           164,320               5,178    

           6,865           774,567             24,301    

           6,888             70,218               2,196    

           6,934           314,845               9,780    

           7,146           165,014               4,973    

           7,276           369,929             10,951    

           7,335           266,538               7,827    

           7,396           531,010             15,463    

           7,495           163,279               4,692    

           7,563           526,792             15,003    

           7,588           882,148             25,041    

           7,706           453,220             12,668    

           7,806           186,649               5,150    

           7,861           326,062               8,933    

           8,073             74,114               1,977    

           8,099             46,029               1,224    

           8,710           265,039               6,554    

           8,755           125,252               3,081    

Taula 10: Error F. model respecte F. empírica

Fent el promig de l'error de força percentual s'obté un 14%. Aquesta diferència entre ambdós 

models s'atribueix a l'error comès experimentalment, sobretot degut a la sonda de 

desplaçament, a causa del seu temps de mostreig. També cal tenir en compte que no s'ha 

considerat l'impuls de l'aire en l'èmbol del cilindre per a calcular la força empíricament.  
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7. IMPACTE AMBIENTAL 
Es considera impacte ambiental una alteració del medi ambient, directa o indirectament, per 

un projecte o activitat realitzada en una àrea determinada. 

En el cas d'aquest projecte, l'objectiu és realitzar anàlisis modals d'estructures crítiques a tenir 

fallades catastròfiques, com és el cas dels rodets de les turbines hidràuliques en les centrals 

hidroelèctriques. Poder caracteritzar amb exactitud el comportament dinàmic de l'element en 

qüestió, contribuirà a reduir el nombre d'aturades per manteniment de la central, així com la 

freqüència de reposició d'elements de desgast en el mecanisme de la turbina.  

L'ús del dispositiu dissenyat suposarà una despesa energètica de 0,025KWh degut al consum 

del compressor i del sistema d'adquisició de dades per a cada sèrie de tres impactes. 

Per tant, considerant que en una jornada d'estudi es realitzen un total de 4 sèries d'impactes, 

el consum energètic és de 0,1KWh . 

L'ús del compressor també suposarà un impacte acústic de 90dB mentre amb una durada de 

60s, que es repetirà un total de 4 vegades, una per a cada sèrie d'impactes (Fig. 26). 

Així doncs, es considera que el benefici potencial que suposa l'ús del dispositiu dissenyat per a 

realitzar anàlisis modals és molt superior als costos energètics que pot comportar el seu 

funcionament.  

8. PRESSUPOST 
Es desglossen els costos del projecte en els conceptes següents: 

Concepte Descripció Quantitat Preu 
unitari 

Preu total 

Recursos 
humans 

Supervisió del projecte 40 h 60,00 €/h 2.400,00 € 

Treball d'enginyeria 600 h 25,00 €/h 15.000,00 € 

Recursos 
materials 

Material del laboratori Elements circuit pneumàtic 
Elements de mesura 

5.000,00 € 5.000,00 € 

Llicència programari PC 1 Llicència 5.000,00 € 5.000,00 € 

Desplaçament transport públic 4 T-10 4 Zones 34,45 € 137,80 € 

Impressió 2 un. 30,00 €/un. 60,00 € 

Total 27.597,80 € 
Taula 11: Pressupost elaboració del projecte 

 

 

 

  



Disseny d'un impactador pneumàtic per a anàlisi modal 2016 
 

62  

 

CONCLUSIONS 
Mitjançant l'anàlisi modal, s'ha pogut descriure el comportament de l'estructura d'estudi en 

front a un impacte puntual. A través de l'experiment realitzat, s'ha calculat la FRF que 

caracteritza el disc i que permetrà fer prediccions de la seva resposta dinàmica. També s'han 

calculat les freqüències pròpies de vibració així com els seus modes propis corresponents. Un 

cop caracteritzat el disc d'estudi s'ha procedit amb la resta d'experiments utilitzant el cilindre.  

En primer lloc s'ha estudiat la dinàmica del cilindre per a poder escollir quines són les 

condicions més apropiades al llarg de la carrera per a realitzar un impacte. Un cop escollits els 

punts més indicats, s'ha procedit a realitzar els impactes pertinents amb el cilindre per a poder 

ser calibrat.   

S'ha pogut comprovar que, mitjançant el dispositiu dissenyat, és possible obtenir uns resultats 

molt semblants als obtinguts en el primer experiment, pel que fa a l'anàlisi modal. Per tant, 

també s'ha pogut calcular la FRF del disc amb el nou sistema de mesures amb petites 

variacions degudes a l'augment de massa que suposa la incorporació de cilindre en el sistema, 

tal i com s'ha explicat. Per a el cas d'anàlisi d'estructures molt més grans, com ho pot ser un 

rodet d'una turbina, aquest fet serà previsiblement negligible.   

Un cop finalitzat l'anàlisi modal del disc amb els dos sistemes utilitzats en el projecte, s'ha 

procedit a calcular un model que permet calcular, en primer lloc, la velocitat de l'èmbol del 

cilindre per a cada punt de la carrera en funció de les variables de distància d'impacte i pressió 

de l'acumulador. Posteriorment, s'han relacionat aquests valors de velocitat amb les dades de 

força obtingudes en els experiments, obtenint com a resultat una formula que permet calcular 

la força d'impacte amb les variables de control.  

S'ha calculat empíricament, també, la força teòrica d'impacte del cilindre en funció de la 

velocitat i s'han obtingut uns valors teòrics de força per a cada valor de velocitat. 

Posteriorment, s'han contrastat aquests valors amb els obtinguts en els experiments 

comprovant que l'error promig, comès utilitzant el model experimental en comparació a la 

força empírica, no supera el 14% .  

De la realització d'aquest projecte se'n podran aprofitar diversos aspectes en el cas d'estudiar 

altres estructures, com podria ser una turbina hidràulica:  

El disseny de tot el dispositiu, incloent circuit i cilindre pneumàtics ja que, a través dels testos 

realitzats, s'ha validat el seu ús com a impactador per a realitzar una anàlisi modal.  

S'ha calculat un model de la cinemàtica del cilindre que permet preveure la velocitat d'impacte 

en una estructura en funció de les variables de pressió i distància a la seva superfície. Per a 

calcular la força en cas, caldrà tenir en compte que l'estructura impactada serà de grans 

dimensions i, per tant, la velocitat d'aquesta després de l'impacte nul·la.  

Serà possible, també, utilitzar el model empíric calculat per a comparar els resultats obtinguts, 

sempre tenint en compte les noves condicions de massa i  subjecció de l'estructura estudiada.  
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