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Resum. La tècnica MIRAS (Microespectroscòpia Infraroja amb Radiació Sincrotró) és actualment una de les més 
utilitzades en els diferents Sincrotrons que hi han en funcionament arreu del món. En el Sincrotró ALBA, es vol 
incorporar una nova línia d’aquestes característiques. 
 
L’objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament d’un mecanisme amb la finalitat de moure angularment els 
miralls encarregats de transportar la llum infraroja de dins del túnel cap al exterior i així ser utilitzada per la 
microespectroscòpia, sota condicions de ultra alt buit. 
 
Mitjançant eines assistides per ordinador, més concretament, el programa NX 7.5, es crea el disseny conceptual 
tenint en consideració els antecedents procedents del Sincrotró SOLEIL de França i els requeriments dels científics 
del Sincrotró ALBA. A continuació es realitzen càlculs analítics per justificar components normalitzats i per poder 
realitzar una simulació d’elements finits, amb el software ANSYS, amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat del projecte, 
mecànicament parlant. Tot seguit, es realitzen els plànols i ja per acabar una estudi econòmic dels costos de 
producció equivalent a un conjunt mecànic de posicionament dels miralls de transport . 
 
Paraules clau: Càlculs, disseny, NX 7.5, mecanisme, Sincrotró, MIRAS, simulacions. 
 
Abstract. The SIRMS (Synchrotron Infrared Microspectroscopy) is one of the most used techniques by all the 
Synchrotrons around the world. In the ALBA’s Synchrotron, a line with these features is wanted. The objective of 
this project, is the development of a mechanism that moves angularly the mirrors that transport the infrared light 
from inside of the tunnel to the outside, being used by the microspectroscopy under ultra high vacuum conditions. 
 
Using computer assisting tools, such as the software Siemens NX 7.5, conceptual design is made taking in 
consideration the background coming from the Synchrotron SOLEIL (France) and the scientific requirements of the 
ALBA Synchrotron. Afterwards, analytic calculations to justify standard components and a finite elements 
simulation are made with the ANSYS software, in order to study the mechanic viability of the project. Finally, the 
plans are made, along with an economic study of the production costs equal to mechanic grouping of positioning 
of the transport mirrors. 
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_____________________________________________________________________________
1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest projecte es dissenya un mecanisme per 
moure angularment vuit miralls que aniran al buit. 
Cada un d’ells s’haurà de moure independentment i 
simultàniament en dos moviments angulars, que són 
el roll i el pitch (balanceig i capcineig o inclinació 
respectivament).  
 
Aquests miralls tenen l’objectiu de transportar el feix 
de llum (raig infraroig) d’una nova línia en període 
de construcció (MIRAS) i fer passar el raig de dins del 

túnel del Sincrotró Alba, cap al exterior d’aquest fins 
al laboratori, a través d’unes cambres de buit. 
 
Per portar a terme aquest projecte es tindran en 
compte els antecedents procedents d’un altre 
Sincrotró, les especificacions dels físics i s’estudiaran 
els diferents materials que poden ser utilitzats, ja 
que està en ultra alt buit, UHV (Ultra High Vacuum). 
 
Per realitzar el disseny s’utilitzarà el programa NX 
7.5, que és el software que fa servir el departament 
d’enginyeria.  
 



2. ANTECEDENTS 
 
Des del Sincrotró SOLEIL de França, on utilitzen 
aquesta tècnica des de l’any 2006, van facilitar 
informació del sistema que fan servir ells a l’hora de 
transportar el feix de llum de dins el túnel cap al 
exterior, sota condicions de ultra alt buit, a través 
d’unes cambres de buit. En la figura 1 es pot apreciar 
el mecanisme utilitzat per fer moure un del miralls ja 
muntat dins del seu conjunt ubicat en l’interior 
d’una cambra de buit. En la figura 2 es pot apreciar  
tot un seguit de conjunts muntats estratègicament 
dins una línia per tal de transportar el feix de llum 
del interior del túnel cap el laboratori ubicat en el 
exterior 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. ESPECIFICACIONS 
 
Les restriccions més característiques són: 
 
Posicionament i orientació angular del mirall dins de 
la cambra de buit respecte la línia produïda pel feix 
de llum. A part, no pot tocar l’interior d’aquesta. 

S’han d’utilitzar materials compatibles amb 
UHV: acer Inoxidable A316L, alumini 6063 i alumini 
6061 pels miralls. 
 
Els miralls hauran de tenir dos moviments angulars, 
roll  i pitch (balanceig i inclinació respectivament),   
 
Les especificacions proporcionades pels clients  dels 
valors dels paràmetres de moviments que hauran de 
tenir els miralls es mostren a la taula 1. 
 
Taula 1. Especificacions dels valors dels paràmetres 
de moviment  

 
 
 
 
 
 
 

Les dimensions dels miralls i la seva geometria es 
mostren a la Taula 2. 
 
Taula2. Dimensions dels miralls i geometria 
 

 
Per tal d’entendre millor els moviments angulars a 
crear, es proporciona una explicació visual (Figura 3) 
dels moviments que realitzaran els miralls quan se’ls 
hi apliquin aquests, respecte el feix de llum que 
hauran de transportar d’un mirall a un altre. 
 

 
 
 
 
 

Valors especificats  
Rang angular ±0,5⁰ 

Resolució 15 μrad 
Precisió 0,25 mrad 

Repetibilitat 32 μrad 

Mirall Dimensió externa /mm  
2 Pla 130 x 120 

3 Toroïdal 
140 x 150 

Radi curvatura tangencial=4180,87 mm; 
Radi curvatura sagital = 2090,43 mm 

4 Pla 280 x 70 
5 Pla 110 x 100 

6 Cilíndric 110 x 100 
Radi curvatura sagital = 2305,16 mm 

7  Cilíndric 100 x 110 
Radi curvatura sagital = 3719,37 mm 

8 Parabòlic 
100 x 110 

Radi curvatura tangencial= 1979,89 mm 
Radi curvatura sagital= 989,94 mm 

MBS1 Pla 100 x 110 

Fig. 1. Mecanisme utilitzat per fer moure un del 
miralls ja muntat dins del seu conjunt 

Fig. 2. Conjunts muntats dins una línia del Sincrotró 
SOLEIL. 

Fig. 3. Representació moviments angulars dels miralls 



4. DISSENY CONCEPTUAL 
 
Tenint en compte les especificacions més 
característiques, primer es crea un mecanisme que 
faci girar els miralls angularment (roll i pitch) i que 
aquest sigui igual pels vuit conjunts (vuit miralls). 
  
A continuació (Figura 4) es representa l’esquema del 
que serien aquests. Es pot apreciar com un mirall 
ubicat en l’interior d’una cambra de buit es mou 
amb un angle de ±1,5⁰, gràcies a un mecanisme 
ubicat en l’exterior, que està format per una guia 
circular i els seus dos carros corresponents. Aquest 
angle és tres vegades més elevat del requerit, ja que 
d’aquesta es disminueix l’error pel centratge i 
muntatge, entre d’altres. 

 
 

 
A continuació es genara el disseny a on serà ubicat 
aquest mecanisme. En la figura 5 es pot apreciar 
aquest, assenyalant les parts més característiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En les dos següents imatges (Figura 6 i 7 ) es poden 
apreciar, gràcies a les seccions, els diferents 
components més importants d’aquest disseny 
conceptual de tot el conjunt.  
 
En la figura 6 s’aprecia com el mecanisme descrit 
anteriorment (guia circular i carro) està ubicat dins 
del goniòmetre, sent aquesta part llavors  
l’encarregada de generar els moviments angulars. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 4. Esborrany del mecanisme de rotació dels miralls 

Fig. 5. Disseny conceptual conjunt mecanisme 

Fig. 6. Secció parcial del disseny conceptual del 
 conjunt  

Fig. 7. Secció pel mig  del disseny conceptual del  
conjunt 



5. UBICACIÓ CONJUNTS 
 
En la figura 8 es poden veure en color groc l’ubicació 
de les diferents línies que actualment estan en 
funcionament i en color vermell la que està en 
construcció (MIRAS) 

 
 
En la Figura 9 es poden apreciar els conjunts dels 
vuit mecanismes ja acoblats en les cambres de buit 
de la línia MIRAS i el sentit que tindrà el feix al sortir 
del interior del túnel (part esquerre), fins al exterior 
d’aquest (Mirall 5-MBS1). 
 
 

 
 
 
 
 
6. ANÀLISI DISSENY CONCEPTUAL 
 
Per corroborar la viabilitat del  projecte, 
mecànicament parlant, es fan varis càlculs analítics. 
Ja sigui per justificar components normalitzats com 
guia circular, motor o per a recopilar informació per  
a una posterior simulació d’elements finits  (Fig. 10) 
 

La figura 10 correspon als càlculs analítics per a 
determinar quin és el cas més conservador, ja que hi 
ha dos possibles posicions, horitzontal o vertical.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la següents imatges (Fig. 11), s’observa el resum 
del anàlisis nodals dels càlculs d’elements finits. Es 
pot apreciar unes elevades freqüències pròpies del 
sistema mecànic, lluny de les ambientals (25Hz - 30 
Hz), afavorint així a la no autoexitació dins del àrea 
de treball.  

 
 
 
Per verificar l’elecció de la guia circular s’utilitza 
l’expressió (1), on C0 és la força facilitada pel 

fabricant i Fcarga aplicada  l’obtinguda analíticament. 
 

Fcarga aplicada = 
FBuit

número de carros
 < C0    (1) 

 
Per obtenir la resolució angular, primer es troba la 
lineal (2) i amb l’expressió (3) es troba l’angular 
 

Resolució Lineal = 
𝛼𝛼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝· 𝑃𝑃ℎ
360·𝑖𝑖

  (2)   ;   Arc = α · R (3) 

 
La precisió, ve donada per l’error de distància del 
recorregut longitudinal del fuset, en aquest cas de 8 
μm. Utilitzant l’expressió (3), es passa a trobar 
l’angular. 

Fig. 8. Ubicació de les diferents línies del Sincrotró 
ALBA 
 

Fig. 9. Ubicació de tots el conjunts dels mecanismes 
de transport de la línia MIRAS 
 

Fig. 10. D.C.LL mecanisme moviment angular 
 

Formigó 

Fig. 11.Resum anàlisis nodal  
 



Per a obtenir la repetibilitat angular, primer es troba 
la lineal (4) i després es passa a angular amb la 
expressió (3). 

Repetibilitat Lineal (β=10) = 
𝛽𝛽·𝑃𝑃ℎ
360·60

 (4) 
 
7. VALORACIÓ RESULTATS 
 
Observant els resultats obtinguts, es pot afirmar que 
tots els elements que formen part de l’actuador són 
totalment aptes i que a més a més se superen amb 
escreix els paràmetres de moviment (resolució, 
precisió i repetibilitat) de les especificacions.  
 
A continuació es mostra una taula comparativa entre 
aquets i els obtinguts de forma analítica (Taula 3) 
 
Taula 3. Comparativa dels paràmetres de moviment 
de les especificacions amb les obtingudes 
analíticament 

Valors 
especificats Projecte 

 Resolució 15 μrad 0,67 μrad 
 Precisió 0,25 mrad 0,027 mrad 
 Repetibilitat 32 μrad 3,08 μrad 
 
L’anàlisi nodal ha corroborat una vegada més la 
viabilitat del projecte, amb la no autoexitació dins de 
la zona experimental, ja que no està a la vora dels 
25Hz - 30 HZ, sinó ben lluny, rondant els 140 Hz de 
mitja 
 
8.  DISSENY FINAL 
 
La figura 12 mostra el goniòmetre detallat. Aquest, 
com ja s’ha dit, serà l’encarregat de crear els dos 
moviments angulars (roll i pitch) i serà sempre el 
mateix pels vuit conjunts (vuit miralls). Aquests 
estan accionats per un parell d’actuadors lineals, un 
per cada un d’ells. Està format  bàsicament per 
quatre guies circulars (dos per cada moviment) i vuit 
carros (dos per cada guia).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació, es classifiquen i s’assenyalen les parts 
més característiques de cada subconjunt dels dos 
tipus de moviments, però realment són el mateix 

(Figura 13 i 14). Això és degut a que segons com 
estigui instal·lat el goniòmetre correspondrà a un 
moviment o un altre. Estan classificats d’aquesta 
manera per a una explicació més senzilla i llavors 
facilitar la comprensió de cada un d’ells. 

 

 
 
L’element encarregat de transmetre el moviment 
lineal (actuador) a moviment angular (guia circular) 
és un fleix d’acer de molles DIN 46Si7 com el que es 
veu en la figura 15 

 
 
 
 
 
 
A continuació en la figura 16, es poden observar els 
diferents components que formen l’actuador. 
Responsable del moviment lineal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. Subconjunt roll 
 

Fig. 12. Goniòmetre detallat 
 

Fig. 14. Subconjunt Pitch 
 

Fig. 15. Fleix de molles 
 

Fig. 16. Actuador 
 
 
 



Tot seguit es mostra el conjunt detallat (Fig. 17) i una 
vista seccionada del muntatge del conjunt del 
sistema mecànic de posicionament dels miralls 2 i 3 
(Fig. 18), fent possible veure el transport del raig 
infraroig d’un mirall a un altre. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6. ESTUDI ECONÒMIC 
 
En la taula 4 es mostra el cost total d’un conjunt del 
mecanismes de transport de la línia MIRAS del 
Sincrotró ALBA incloent-hi el cost del enginyer (32 
€/hora). Aquest s’ha dividit pel número de conjunts, 
ja que tots estan creats iguals. El cost total del 
projecte serà vuit vegades el detallat a la taula. El 
mirall no s’ha tingut en compte, ja que no és 
responsabilitat del departament d’enginyeria, sinó 
dels científics. 

Taula 4. Estudi econòmic d’un conjunt 

7. CONCLUSIONS 
 
S’ha creat un mecanisme modular de posicionament 
dels miralls de transport de la línia del Sincrotró 
ALBA. Queda justificada la viabilitat del sistema, 
mecànicament parlant. S’ha garantit i millorat amb 
escreix els valors especificats dels paràmetres de 
moviment i no s’ha arribat al cost límit establert de 
18.000 € per conjunt. 

Component Quantitat € /unitat € total 

Braç 1 595,0 595,0 

Rodament  2 120,0 240,0 

Manxa 1 998,0 998,0 

Fuset  2 700,0 1400,0 

Acoblador  2 150,0 300,0 

Encoder tonic  2 515,0 1030,0 

Placa base 1 260,0 260,0 

Cos fixa 1 335,0 335,0 

Brida 1 450,0 450,0 

Fleix 2 49,8 99,6 

Hardware 1 250,0 250,0 

Guia circular  4 600,0 2400,0 

Connector 1 253,6 253,6 

Interpolador  2 300,0 600,0 

Final de carrera  4 100,0 400,0 

Pinça suport mirall 3 60,0 180,0 

Base suport mirall 1 150,0 150,0 

Centrador mirall 3 30,0 90,0 

Motor  2 1000,0 2000,0 

Cos pitch 1 162,0 162,0 

Element unió 1 22,5 22,3 

Element unió 2 1 30,7 30,7 

Regleta RGSZ20-S 2 45,0 90,0 

Cos roll 1 190,0 190,0 

Guia Lineal  2 70,0 140,0 

Suport fuset 2 48,0 96,0 

Placa actuador 1 85,0 85,0 

suport motor 2 21,5 43,0 

suport encoder 1 32,9 32,9 

suport encoder 2 1 45,6 45,6 

Cargolaria 1 792,1 792,1 

Hores enginyer 600 4,0 2400,0 

   16.160,8 

Fig. 17. Conjunt detallat sistema mecànic de  
posicionament dels miralls de la línea MIRAS 
 

Fig. 18. Secció del muntatge dels  conjunts dels 
mecanismes de posicionament dels miralls 2 i 3 
 


