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Resum 

En el present treball s’ha proposat el disseny, simulació i construcció d’una màquina per 

mecanitzat i fresat CNC, assolint especificacions similars a les opcions actuals de mercat però 

per una fracció del cost, sense necessitat d’haver de sacrificar funcionalitat. Per això, s’ha 

analitzat el mercat actual, les possibles solucions a desenvolupar, s’ha desenvolupat els resultats 

i finalment s’ha obtingut un disseny final, completament configurat i cenyit a la normativa 

vigent aplicable, que s’ha simulat i verificat per obtenir un producte final capaç de complir les 

especificacions d’altes prestacions i baix cost proposades i detallades a l’inici del treball, 

juntament amb el compliment dels objectius proposats durant aquest. 

Resumen 

En el presente trabajo se ha propuesto el diseño, simulación y construcción de una máquina 

para mecanizado y fresado CNC, alcanzando especificaciones similares a las máquinas 

disponibles en el mercado, pero por una fracción del coste, sin tener que sacrificar 

funcionalidad. Para eso, se ha analizado el mercado actual, las posibles soluciones a desarrollar, 

se han desarrollado los resultados de la investigación y finalmente se ha obtenido un diseño 

final, completamente configurado y ceñido a la normativa vigente aplicable, que se ha simulado 

y verificado para obtener un producto final capaz de cumplir las especificaciones de altas 

prestaciones y bajo coste propuestas y detalladas al inicio del trabajo, juntamente con el 

cumplimiento de los objetivos especificados durante éste. 

Abstract 

This project revolves around the proposal of designing and building a CNC mill for machining 

and milling, with the same or similar specifications and characteristics to those available in the 

current market, but at a fraction of the cost, without sacrificing functionality. To accomplish 

this, the current market has been thoroughly analyzed by the author, and all the viable solutions 

that have been obtained have been studied, to develop a final design. This design, completely 

configured to the required specifications and adhering to current applicable regulations, has 

been simulated and verified to obtain a final product that can meet the high performance and 

low-cost specifications proposed and elaborated at the beginning of the project, also meeting, 

and fulfilling all the objectives that have been specified during the development of the project.  
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Objectius  1 

1. Objectius 

En aquest present projecte i Treball, els objectius i en general, la direcció del Projecte serà 

orientada cap a tot l’aspecte mecànic i electrònic del robot, centrant-se en els objectius i 

finalitats marcats a continuació en aquest mateix apartat.  

Els objectius, per tant, de forma general, són aconseguir un producte final que segueixi i 

compleixi la finalitat d’aquest projecte, que essencialment es basa en el disseny i l’obtenció 

d’un robot cartesià usat per al mecanitzat i fresat CNC amb les característiques descrites. En 

aquest present treball, els objectius es centraran en complir aquestes expectatives, estudiant els 

diferents tipus d’estructura, sistemes de transmissió, control i materials a usar, per obtenir una 

solució òptima.  

1.1. Propòsit 

El propòsit d’aquest present projecte és l’elaboració del disseny i simulació d’un robot cartesià 

per a ús principal en fresat i mecanitzat CNC, igualant les característiques de productes amb 

similars objectius de mercat, igualant o superant a aquests en prestacions i característiques.  

No obstant, això es farà disminuint dràsticament el cost, fent més assequible el treball tant per 

fresat com per mecanitzat en Control Numèric per a tots els públics, així com produir 

documentació suficient per a la replicació del projecte, construcció i programació i ús del 

producte final del Treball.  

Per tant, el propòsit es resumeix en una fusió del mercat low cost amb prestacions disponibles 

en productes dels mercats industrials més coneguts.  

1.2. Finalitat 

La finalitat d’aquest projecte és, principalment, l’obtenció d’un robot cartesià funcional amb 

les característiques desitjades al final de la realització del projecte, que compleixi tots els usos 

pels quals s’ha dissenyat i les qualitats que s’han donat al disseny durant la seva realització. 

Simultàniament, també es busca obtenir un producte resultant similar en característiques a 

productes de la mateixa categoria al mercat, però amb un cost menor, permetent obtenir un 

producte que no sacrifiqui funcionalitat per cost, i permeti complir sota qualsevol condició les 

funcions per les quals s’ha dissenyat. 
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1.3. Objecte 

L'objecte d'aquest present Projecte consisteix, principalment, en el disseny, desenvolupament i 

final execució d'aquest, resultant en un robot cartesià per a fresat i mecanitzat CNC capaç de 

complir amb les característiques i exigències que s'han plantejat en la proposta de disseny. Per 

tant, caldrà: Primer de tot, realitzar un esbós de l'estructura adequada per al robot, basant-se en 

les diferents estructures ja existents en el mercat, i elaborant unes anàlisis de viabilitat, per 

poder decidir quina estructura és l'adequada per a les necessitats i objectiu del Projecte, també 

tenint en compte la disponibilitat de matèria primera al mercat i la necessitat d'aquesta dins de 

l'estructura. 

A continuació, caldrà dur a terme un estudi de les aplicacions desitjades per al producte final, i 

a partir d'aquestes, extreure diferents paràmetres que permetran dimensionar i analitzar el 

funcionament de l'estructura, com poden ser forces, parells, etcètera. Amb aquestes dades, 

caldrà realitzar una anàlisi de resistència de l'estructura, i dimensionar-la d'acord amb els 

diferents tipus de matèria primera disponibles. 

Seguidament, a partir de les mateixes dades analitzades anteriorment, caldrà fer un estudi de les 

diferents aplicacions, tenint en compte l'aplicació principal del Treball, i estudiar i analitzar les 

diferents velocitats de desplaçament i actuació del robot, per dimensionar correctament les 

ràtios de transmissió requerida, i optimitzant aquests per maximitzar velocitat i capacitat de 

treball de la màquina final. 

Per finalitzar la part estructural, caldrà realitzar les simulacions segons s'ha indicat en el present 

Treball, seguint les indicacions tant de plànols i etapes de muntatge com de soldadures i de 

material a usar. 

Un cop l'assemblatge estigui completat, caldrà realitzar proves i simulacions exhaustives per 

verificar que, efectivament, el producte final del Treball compleix tant les especificacions que 

s'han dissenyat a l'inici del Treball com la normativa aplicable, en seguretat i operació. 

Per acabar, caldrà realitzar la configuració correcta del sistema de control, per poder operar el 

producte de forma òptima i correcta, i realitzar els ajustaments necessaris. 

A més, també caldrà elaborar una anàlisi de la precisió i funcionament del producte final, per 

poder obtenir una llista d'especificacions tècniques finals degudament obtingudes i associables 

al producte.  
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1.4. Abast 

En aquest Treball es tractaran totes les etapes de disseny i simulació d’un robot cartesià amb la 

finalitat i ús de mecanitzat i fresat CNC.  

Engloba tot el procés des de la presentació i desenvolupament de la Proposta fins a l’obtenció 

i prova final del producte del projecte, incloent-hi l’elaboració de dissenys, aplicació de 

normativa vigent, compliment d’especificacions desitjades, estudi de durabilitat i viabilitat, 

configuració i proves finals d’especificacions, precisió i funcionament general. Es resumeix: 

• Idea i desenvolupament de la proposta 

• Estudi de l’estat de l’art 

o Tecnologia disponible i aplicable 

o Mercat actual, marques i empreses fabricants, creadors de màquines similars 

o Patents i invencions 

• Desenvolupament del coneixement i càlculs inicials 

o Velocitats de treball i forces 

• Recerca i desenvolupament de les possibles solucions 

o Estructurals 

o Funcionals 

o De control i configuració 

• Anàlisis de viabilitat de les solucions 

o Funcional 

o Estructural 

o Econòmica 

o Mediambiental 

• Desenvolupament del disseny final 

o Estudi d’especificacions 

o Elaboració de plànols i muntatge 

• Proves i simulacions finals 

o Proves d’ús i funcionalitat 

o Proves de precisió i repetibilitat, rampes i velocitats 

• Planificació del Projecte i Pressupost 

• Conclusions i Treball a Futur  
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1.5. Context i Línies de Recerca 

1.5.1. Context 

El Present treball, com s'introdueix també posteriorment, ha sorgit a partir de la curiositat i 

ganes de l'autor d'obtenir una màquina capaç de produir peces metàl·liques mitjançant el 

mecanitzat CNC de precisió. 

Acompanyant al mateix desig per a l'obtenció del producte final, el desig del repte de fabricació 

d'una màquina d'aquestes característiques crida molt l'atenció a l'autor, ja que s'observa com 

una gran oportunitat d'aprendre i assolir un gran ventall de coneixements, i al mateix temps, 

posar en pràctica un altre gran ventall de coneixements adquirits durant tots els cursos dels 

graus. Per aquesta última raó, l'autor també creu que es tracta d'una bona idea i proposta, ja que 

permetrà tractar un gran nombre d'àrees de tota mena de coneixement. 

En aquesta mateixa intenció, el Projecte ha pres una forma molt extensa i s’ha aprofundit en els 

capítols que més ho requereixen, intentant al mateix temps cobrir totes les àrees d’importància 

per al disseny, simulació i verificació d’aquest per al robot cartesià. 

1.5.2. Línies de Recerca 

Aquest Treball de Final de Grau és un projecte d'inspiració personal per a l'Autor, a causa de la 

seva curiositat i iniciativa d'aprendre el funcionament de tota mena de tecnologia, així com 

d'experimentar i acceptar nous reptes. En aquest cas, a part de complir tots aquests objectius, el 

Projecte també cobreix una necessitat de poder obtenir peces mecanitzades a mida, un dels 

objectius de l'Autor amb aquest projecte de caràcter personal. 

El context d'inspiració i motivació, llavors, apareix principalment conduït per un desig personal 

d'aconseguir l'anteriorment mencionat producte, afrontar el nou repte, i adquirir una àmplia 

gamma de coneixements nous en totes les àrees implicades. 

Aquest projecte segueix diferents línies actuals de recerca i de coneixement actives al 

TecnoCampus Mataró – UPF, així com a diferents assignatures impartides en el centre. Dites 

assignatures inclouen, principalment, Màquines i Mecanismes 1 i 2, Disseny de Màquines, 

Validació i Assaig de Màquines, Metrologia i Control de Qualitat i Processos de Conformació. 

De forma general, també inclouen Automatització I, II, Control Digital, i a major efecte, 

Fabricació Avançada i Robòtica. 
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El projecte respon en diferents apartats a cada una de les assignatures mencionades, i tot i que 

no es pot englobar tot el projecte en una sola línia de recerca, diferents parts i apartats del 

projecte responen a les seves corresponents línies de recerca.  

Les assignatures relacionades amb l’apartat d’electrònica no segueixen tan directament les 

línies de recerca respectives relacionades amb els plans docents corresponents, degut a la 

naturalesa complexa del present projecte. No obstant, s’extreu informació valuosa 

principalment de les assignatures mencionades, i d’altres no llistades a l’anterior descripció. 

1.6. Objectius de Detall 

Com bé s’ha introduït a l’inici de l’apartat, els objectius següents s’enfocaran a l’apartat 

mecànic i estructural del disseny i la construcció, sense deixar de banda el detall elèctric i 

electrònic per a la Memòria corresponent.  

Els objectius principals d’aquest present Treball són els següents: 

• Objectiu 1: Disseny estructural principal òptim 

L’objectiu es basa en l’obtenció d’un disseny estructural vàlid per a les aplicacions 

plantejades anteriorment en el present Treball, comptant tant l’acompliment dels 

objectius i finalitats com el correcte procediment i compliment de la normativa vigent 

aplicable. També es basa en el compliment de les característiques anunciades per al 

producte final, i per tant, en la realització d’un estudi i d’una verificació que les 

mencionades es compleixen. 

 

• Objectiu 2: Disseny i càlcul de les transmissions òptim  

Aquest segon objectiu es basa en l’elaboració de càlculs, estudi i disseny dels sistemes 

de transmissió. En aquest cas, es tracta d’aconseguir un sistema de transmissió òptim 

per a l’aplicació, tenint en compte les velocitats necessàries i límits a adquirir, i les 

forces incloses en el funcionament regular de la màquina. S’implementaran mètodes de 

disseny i optimització avançats, com el mètode d’accionaments ràpids, seguint diferents 

mètodes.   
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• Objectiu 3: Compliment dels requisits i característiques 

Tot i que forma part dels objectius anteriors assegurar que es compleixen correctament, 

aquest objectiu es centra en obtenir un producte final que compleixi tots els aspectes 

pensats prèviament, de forma que tot i que les especificacions i objectius individuals de 

cada etapa es compleixin, cal aconseguir que el producte final també compleixi les 

característiques, especificacions, estàndards i normatives imposats a l’inici del present 

treball. 

 

• Objectiu 4: Obtenir un acabat correcte  

Aquest objectiu es centra en l’obtenció d’un acabat de l’estructura professional, que 

compleixi la normativa de seguretat i prevenció de riscos, així com minimitzar l’impacte 

mediambiental de l’operació del producte final. A part, també un bon acabat evitarà 

possibles danys a l’operari, i alentirà el procés de deteriorament de l’estructura, fent que 

la màquina tingui una vida útil més llarga sense manteniment. 

 

• Objectiu 5: Instal·lació d’un sistema de control   

Aquest objectiu es centra en la correcta instal·lació d’un sistema de control i 

accionament per control numèric a l’estructura anteriorment obtinguda amb els altres 

objectius. La correcta instal·lació implica el compliment de normativa vigent aplicable, 

una correcta instal·lació de sensors i cablejat, i tenint en compte els diferents 

ajustaments que caldrà realitzar per obtenir una operació correcta del producte final.  

 

• Objectiu 6: Configuració òptima del sistema de control   

Un cop el sistema de control estigui instal·lat i preparat per a la seva operació, cal 

configurar-lo correctament per al seu funcionament. Aquestes etapes de configuració 

tenen diferents etapes, des de configurar els límits de treball de la màquina final, la 

posició dels sensors, els diferents nivells d’ajustatge dels actuadors i sistemes de 

transmissió, i finalment la configuració del software per a la correcta operació del 

sistema, sobretot centrant-se en la configuració dels actuadors dels eixos, per obtenir un 

moviment amb acceleració i desacceleració òptims per a l’aplicació i la distància a 

recórrer, maximitzant la força aplicada i la velocitat, però sense sacrificar precisió. 
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• Objectiu 7: Verificació de precisió i repetibilitat   

Un cop el sistema de control amb el seu corresponent software estan completament 

implementats i configurats, cal obtenir mesures de precisió i repetibilitat de moviment, 

per analitzar el joc de la transmissió, la seva precisió de moviments i, en general, com 

es mantenen les especificacions del producte final un cop s’ha configurat i s’ha usat 

repetits cops, per assegurar que els moviments succeeixen com estan programats, i 

començar a observar el comportament sota càrrega. És un objectiu important, puix que 

portarà tota una etapa de possible diagnòstic i de detecció de problemes, per poder 

assolir un producte final que pugui operar de la forma més fiable possible, trobant el 

menor nombre de problemes imprevistos. Aquestes avaluacions es podran realitzar 

sobre el prototip físic o mitjançant simulacions avançades. 

 

• Objectiu 8: Obtenció d’un disseny de producte final funcional  

L’objectiu final del treball és l’obtenció d’un disseny de producte preparat per a la seva 

construcció i el seu ús dissenyat, complint tot el llistat anomenat anteriorment, i obtenint 

una funcionalitat correcta, estable, fiable i, principalment, dins dels paràmetres esperats. 

Això inclou tant en característiques com en ús i manipulació d’aquest producte. També 

cal incloure en tot moment la seguretat, tant per normativa com per a l’ús final de 

l’operari, tant encarregat amb la construcció com de l’operació final. 
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1.7. Contingut 

En el capítol 1 es tracten els objectius del treball, tant de forma general com específica, així 

com els conceptes essencials a tenir en compte com l’ús, finalitat, característiques, etc. També 

es tracta l’abast i l’objecte del present Treball, i la motivació d’aquest.  

El capítol 2 tracta de forma conceptual i introductòria la Idea principal sobre la qual es treballa 

en aquest Projecte, els usos que tindrà i les seves utilitats, així com l’enfocament principal. 

Es tracta de la presentació oficial de la proposta i la idea original completa. 

El capítol 3 tracta l’inici del desenvolupament del treball, partint de les necessitats d’informació 

i de les fonts d’aquesta, incloent-hi normatives, patents, i similars.  

Finalment, exposa els coneixements analitzats a partir de les fonts d’informació, juntament amb 

els antecedents. 

En aquest capítol també es realitzen els càlculs inicials a partir dels quals es desenvolupa el 

projecte, tant per la vessant de disseny inicial com de posteriors càlculs d’optimització, 

incloent-hi en aquestes anàlisis de la documentació i bibliografia esmentada, anàlisis dels 

mercats actuals, i estudis de diferents dissenys elaborats d’autoria pròpia. 

En el capítol 4 es tracta de forma directa la solució del treball per a obtenir les especificacions 

i objectius esmentats en el capítol 2, realitzant primerament una divisió i una anàlisi de tots els 

tipus de solucions disponibles, això com elaborant una anàlisi de viabilitat multi-vessant, per 

acabar obtenint la solució òptima. 

El capítol 5 tracta el desenvolupament de la solució final, incloent-hi el disseny final, anàlisis 

estructurals i funcionals, optimització del disseny, i muntatge final d’aquest, incloent-hi en el 

procés diagnòstic i solució de problemes.  

També s’introdueixen els càlculs preliminars, mitjans i finals de tots els aspectes relacionats 

amb el propi disseny, com les vessants estructurals, de disseny, càlcul tant mecànic com 

electrònic, transmissions, potències, etcètera. 
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El capítol 6 introdueix l’apartat de simulació i assemblatge final del producte, incloent-hi totes 

les operacions de programació, disseny, i el model final del producte. 

En aquest apartat es tracten les simulacions tant de comportament com de verificació dels 

càlculs, així com les simulacions i muntatges en 3D per a verificar el seu estat topològic i de 

construcció de forma física. 

En el capítol 7 es tracta tota l’organització i planificació del treball, incloent-hi totes les tasques, 

les seves duracions, la duració global del projecte, el seu diagrama de Gantt, i tots plans de 

contingència i de prevenció de riscos per a totes les etapes del projecte. 

El capítol 8 tracta tant en forma general com específica el pressupost del Projecte, elaborant 

llistats de parts i proveïdors d’aquestes. 

Aquest apartat tracta el pressupost en diferents parts, concloent amb l’estimació dels diferents 

costos segons la categoria considerada, així com el cost total del present projecte. 

En el capítol 9 conté les conclusions finals de la realització del present treball, iniciant amb les 

descripcions generals del procés, aprofundint una mica en els diferents aspectes tractats, 

comparació amb especificacions, etcètera, i acabant amb unes conclusions finals i generals del 

present projecte. 

I, per acabar, en el capítol 10 es tracta el treball a realitzar de cara al futur, amb la intenció de 

millorar el present projecte, aconseguir un prototip amb millors característiques i 

especificacions, i en general, seguir l’evolució del producte dissenyat en aquest present 

projecte.   
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1.8. Perspectiva de Gènere i Públic Objectiu 

Per al present treball, s’ha analitzat l’impacte de la perspectiva de gènere i el públic objectiu, 

en general, tant del projecte com del producte final obtingut, seguint la normativa i marc general 

proposat per l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya). 

Donat que el present projecte es basa en el disseny i fabricació final d’un producte, cal tenir en 

compte la implicació proposada anteriorment. 

1.8.1. Implicació 

En el present treball, s’ha considerat que, tot i aplicar directament la consideració de perspectiva 

de gènere al tractar-se d’un disseny de producte, per a aquest cas en particular, no aplica cap 

nivell de diferenciació, ja que es considera al públic objectiu a qualsevol interessat en la matèria. 

Aquesta consideració s’aplica tant per al present projecte i documentació proporcionada com a 

l’usuari i recipient final del producte. 

1.8.2. Públic Objectiu 

Respecte al públic objectiu del present treball i del producte final, està orientat a qualsevol part 

o individu interessat en la matèria, respecte al treball, i qualsevol part o individu interessat en 

cobrir les seves necessitats específiques de mecanitzat o fabricació, o senzillament curiositat, 

de forma neutra i general. 

Respecte a la investigació i recerca, així com anàlisis i desenvolupament d’informació, seguit 

per al desenvolupament de la solució final, no existeix cap factor en el qual apliqui un efecte 

diferent segons la perspectiva de gènere o el públic objectiu, a part de l’interès en la matèria. 

L’únic factor que a primera vista aplicaria seria durant la fase d’assemblatge i fabricació, en el 

que certs elements de força física apareixen. No obstant, no aplica donat que els molt reduïts 

esforços necessaris es fan segons les normatives vigents de treballs de construcció, i no es 

permet el muntatge sota condicions de sobreesforç per a qualsevol individu. 

El mateix respecte a la interfície i capacitat d’ús, ja que l’únic factor determinant en aquest cas 

és el coneixement tant d’ús com de l’entorn i la tecnologia. Per tant, cap aspecte principal 

respecte a la perspectiva de gènere ni al públic objectiu del present treball aplica. 
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2. Presentació de la Proposta 

En aquest apartat es tractarà la presentació de la proposta, des de la idea inicial fins a les 

possibles aplicacions i usos que pot tenir. La idea s’ha plantejat amb la intenció d’acabar el 

present projecte amb un disseny de producte completament funcional, apte i capaç. 

2.1. Idea 

La idea del present Treball de Final de Grau es basa en el disseny i simulació d’un robot cartesià, 

amb el propòsit principal de ser usat per a fresat per control numèric, però també tractar 

diferents usos industrials que pot tenir segons les aplicacions desitjades.  

La base de la idea és poder dissenyar i construir el robot amb les característiques tractades en 

aquest present projecte, creant un producte similar en característiques a un producte de la 

mateixa categoria que existeixi al mercat, però amb un cost molt menor tant d’operació com 

d’adquisició / fabricació, sense sacrificar la utilitat d’aquest.  

2.2. Usos i Utilitat 

Els usos pels quals s’ha pensat el projecte i el robot cartesià són, de forma principal, el fresat i 

mecanitzat de peces per CNC, però també es tindran en compte els diferents usos que se li 

poden donar en àmbit industrial. 

Com un robot cartesià té un dels nivells més alts de versatilitat dins del món industrial, el 

projecte va orientat a un ús principal i diferents usos secundaris. Per tant, tot i que el major pes 

del present projecte estarà destinat al disseny i fabricació del robot cartesià per a fresat i 

mecanització de peces CNC, també es tractaran altres usos alternatius, principalment basats en 

l’entorn industrial. 

Aquests usos inclouen, però no estan limitats a: Tall per LASER, tall per plasma, manipulació 

de peces, i etcètera.  

No obstant, la major part del pes del present treball es dedicarà al fresat i mecanitzat de peces 

CNC, incloent-hi les comparacions de característiques amb altres productes del mercat per a la 

comparació i anàlisis final. 
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3. Desenvolupament del Treball 

3.1. Necessitats d’Informació 

El desenvolupament d’aquest projecte ha requerit un ampli ventall de coneixements, que van 

des d’un estudi del mercat actual de maquinària per a fresat i mecanitzat CNC, robots cartesians, 

i diferents tipus de maquinària CNC industrial, fins a unes anàlisis de diferents projectes 

individuals de maquinària amb una utilitat similar. 

Per a l’obtenció del coneixement més teòric, s’ha referenciat i analitzat diferents llibres i 

Treballs que es llistaran a la bibliografia, cadascun tractant una àrea concreta del treball. A part, 

també s’ha fet ús i anàlisis dels apunts de diferents assignatures al llarg del Grau, també 

mencionades en el corresponent apartat de 1.5 Context i Línies de Recerca. 

A continuació, també s’ha realitzat una investigació referent a les patents actuals i antigues que 

tenen una certa correlació amb el projecte, segons la categoria que s’explicarà en el 

corresponent apartat. No obstant, de les patents s’ha obtingut més informació a nivell 

d’inspiració per al disseny que no pas informació detallada d’assemblatge i disseny. 

Finalment, s’ha realitzat una recerca sobre les bases de dades de normatives, per observar les 

normatives actuals aplicables i vigents per al projecte, i realitzar recerca al respecte.  

La recerca de normativa és valuosa en dues vessants. Per un costat, mostra els requisits a 

complir per al disseny, fabricació i muntatge d’una màquina amb certes característiques.  

Però, per un altre costat, mostra diferents mètodes de calibratge, mesura, lubricació, etcètera, 

que tot i que no tenen per què ser aplicables directament al producte degut a la característica de 

la normativa, proporcionen un elevat grau de coneixement al respecte. 
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3.2. Metodologia 

Per al present projecte, s’ha seguit una metodologia de disseny iterativa enfocada a 

l’optimització completa.  

Els objectius del cicle iteratiu de l’optimització són els mateixos fixats en objectius i finalitats 

del present treball, prioritzant primer de tot les especificacions requerides pels mencionats 

objectius, i després donant peu a la vessant de cost.  

Aquesta filosofia s’ha aplicat en tots els aspectes del disseny de la màquina.  

De cara a l’estructura, tant la principal com les secundàries, destaca sobretot l’aplicació 

d’aquesta metodologia, doncs els diferents estudis i simulacions permeten saber quin tipus de 

forma i estructura és l’òptima per al propòsit de cada xassís. 

A partir de les dades extretes, es realitzen simulacions per a verificar que, efectivament, el 

resultat obtingut a partir dels càlculs i procés iteratius compleixen les característiques desitjades 

per a cada estructura.  

En relació als càlculs, com per exemple de relacions de transmissió i de potències de motors, la 

metodologia es seguirà de la mateixa forma, però servint-se d’un procés iteratiu intern. 

Finalment, un cop s’ha arribat als valors finals dels càlculs, es realitzaran diferents simulacions, 

per comprovar que, efectivament, els valors obtinguts són factibles, viables i correctes.  

L’única excepció a la llibertat del mètode iteratiu és l’existència de variables fixades de forma 

externa, com per exemple diferents models de motors d’accionament, disponibilitat de certes 

matèries primeres, etcètera. 

El punt final del cicle iteratiu, en tots els casos, es considera segons dos fets, diferenciant-se 

entre disseny estructural o càlculs.  

En cas de disseny estructural, el punt final s’assoleix quan l’increment en la variable objectiu 

no es justifica en comparació a l’increment en cost o en complexitat. 

En canvi, en el cas dels càlculs, el punt final s’assoleix quan el resultat obtingut es correspon 

amb l’esperat a les simulacions, i per tant, el cercle es tanca, demostrant que els càlculs realitzats 

són correctes.   
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3.3. Estat de l’Art 

La idea del mecanitzat CNC porta a les ments dels enginyers durant bastant temps, però fins a 

l’any 1949, cap prototip de la tecnologia va ser construït, tot i que va ser per aplicacions militars. 

El primer prototip per a usos industrials no va ser desenvolupat fins a 1952, i funcionava amb 

targetes de paper perforades, per indicar el recorregut a seguir per la màquina.  

Aquesta tecnologia ha avançat a un ritme increïblement ràpid, i gràcies a la introducció massiva 

de la robòtica i els seus avenços a la indústria, actualment es disposa d’una àmplia gamma de 

màquines i aplicacions, que van des d’utilitats de prototipatge i experimentació en els 

departaments de R&D, fins a aplicacions de replicació i fabricació massiva per a grans 

indústries manufactureres de tot tipus de sectors. El seu impacte ha sigut tan substancial que, 

l’aparició en massa d’aquesta tecnologia, juntament amb la robòtica, ha canviat per complet el 

paradigma del mercat laboral, i de la forma de fabricar i construir avui dia. [1] [2] 

 

Figura 3.1: Mostra d'un programa amb targetes de paper. Font: [3] 

 

Fins a aquest punt de la història, tota la maquinària de l’estil i de la mateixa tecnologia es basava 

en el mateix tipus de programari, essencialment una programació analògica.  

No obstant, a partir dels anys 1960 – 1970, van començar a sorgir noves tecnologies 

computacionals que van permetre realitzar un gran avanç generacional en aquest tipus de 

maquinària, i ja no calia l’ús de computació analògica per al mecanitzat o fabricat. 

Gràcies a aquest salt generacional, diferents tipus de programes digitals de gestió van aparèixer, 

fent d’aquesta etapa la vertadera aparició del CNC, o control numèric per ordinador, ja que a 
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diferència de lleves o targetes de paper perforades, la maquinària seguia les instruccions a partir 

de línies de codi. 

A partir d’aquest gran salt generacional, el curs de la tecnologia s’ha aplicat igual tant en la 

tecnologia computacional com en la tecnologia de control numèric, i ja es va passar de sistemes 

d’execució de línies de codi programades a sistemes operatius complets de gestió de programes. 

Aquests ja permetien el fet de controlar completament la màquina que es desitjava convertir a 

control numèric, i també permetien la compilació automàtica de codi.  

Actualment, hi ha moltes formes d’aconseguir un mecanitzat CNC, i hi ha disponibilitat de 

molts kits amb els components necessaris perquè qualsevol usuari interessat pugui gaudir de la 

tecnologia, per tant es pot assumir que s’ha avançat molt en aquest aspecte.  

A part, el programari i sistemes de control disponibles actualment ofereixen una increïble 

varietat de funcions i opcions de configuració per a tot tipus d’usuari, operacions, sectors de 

treball, etcètera.  

Aquest canvi de ritme d’evolució va succeir a partir dels anys 2000, on es va eliminar la gran 

majoria de software de control propietari. Aquest fet va permetre que totes les marques 

interessades es posessin a desenvolupar solucions cada cop menys costoses i més disponibles 

per a qualsevol tipus de públic, fent que l’avanç de la tecnologia sigui encara més ràpid.  

 

Figura 3.2: Mostra d'un model de panell de control Siemens, per línies de codi. Font: [4] 
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3.4. Normativa 

Respecte a la normativa, es categoritzarà segons tres aspectes generals. Les funcionals i de 

disseny, les de verificació i les d’operació i funcionament. 

Aquestes normatives es tindran en compte a l’hora de realitzar el disseny final, i es sotmetrà a 

una revisió final per assegurar que el disseny i el producte final s’ha realitzat a partir de les 

normatives que es mencionaran a continuació. 

Cal destacar que, totes les normatives llistades a continuació estan vigents actualment i són 

aplicables d’acord amb el disseny i la vessant tècnica del Projecte a la data de redacció: 

3.4.1. Normativa Funcional i de Disseny 

Les normatives vigents i aplicables en l’àmbit funcional i de disseny són les següents: 

• Directiva 2006/42/CE: Tracta de forma general la utilització, definició i 

seguretat de les màquines. 

• UNE-EN ISO 12100:2012: Tracta sobre la seguretat de les màquines i principis 

generals del disseny. 

• UNE-EN ISO 16090-1:2018: Seguretat de les màquines – eina, incloent-hi 

centres de mecanitzat, de fresat, etcètera. Requisits de seguretat. 

• UNE-EN ISO 14120:2016: Requisits de seguretat generals de les màquines per 

construcció de resguards. 

• UNE 15201:1985: Elements modulars per la construcció de màquines – eina: 

Taules de desplaçament rectilini 

3.4.2. Normativa de Verificació 

• UNE 15300-5:2002: Màquines – eina. Codi de verificació de màquines - eina, 

determinació de sorolls. 

• UNE-ISO 26303:2013: Màquines – eina: Avaluació de la capacitat del procés 

de mecanitzat en màquines eina d’arrancada de ferritja.  

• UNE-ISO/TR 230-9:2008 IN: Màquines – eina. Codi de verificació de màquines 

- eina, estimació de la incertesa de mesura. 

• UNE-ISO 230-1:2014: Màquines – eina. Codi de verificació de màquines – eina, 

precisió geomètrica de les màquines funcionant en buit o condicions quasi estàtiques.  

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0000424
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3.4.3. Normativa d’Operació i Funcionament 

• UNE 15701:1993: Màquines – eina. Presentació d’instruccions per a la 

lubricació. 

• UNE 15006:1975: Velocitats i avanços de les màquines – eina. 

• UNE 15703:1993: Màquines – eina. Instal·lacions de lubricació 

• UNE 15450-2:2004: Màquines – eina. Condicions d’assaig de centres de 

mecanitzat, part 2: Assajos geomètrics de centres de mecanitzat amb eix principal 

vertical. 

3.5. Patents 

Les patents constitueixen una gran font de coneixement, tant per inspiració tècnica i de disseny 

com per saber si actualment hi ha algun disseny que es pugui infringir d’alguna patent vigent. 

3.5.1. Categoria 

Aquest Projecte, principalment el producte final, es categoritza amb la classificació B23C1/06, 

com es pot observar a la Figura 3.3. Aquesta nomenclatura indica que es tracta de: 

Una màquina per operacions de mecanitzat, es tracta d’una màquina – eina per treballs de 

mecanitzat de metalls, el mecanitzat és principalment fresat, té un concepte d’operació general 

i disposa d’un rotor vertical. Aquestes són les categories, respectivament i per ordre, que el 

producte final compleix. 

 

 

Figura 3.3: Mostra de la classificació de categories de patents aplicables. Font: [5] 
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3.5.2. Principal 

De totes les patents trobades sota la categoria anterior, hi ha una patent principal que destaca 

pel seu elevat grau de coincidència amb el producte final del Projecte, i és la patent 

US4382728A, publicada per Boeing Corporation. [6] 

Aquesta patent, essencialment, cobreix el concepte d’una màquina amb controls accionats 

mecànicament, que es mouen en les direccions dels 3 eixos X, Y i Z, i amb una configuració de 

pòrtic mòbil a través de rails lineals. 

 

 

Figura 3.4: Diagrama principal de la patent de Boeing Co. Font: [6] 
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3.5.3. Secundàries 

Tot i la patent anterior tenir un pes majoritari en la recerca degut a la gran quantitat d’informació 

i nivell de coincidència, sota la busca de la categoria adequada apareixen 1748 patents llistades, 

per tant, hi ha una gran quantitat d’informació que, en un major o menor grau, és útil i aplicable 

al Projecte. 

Un exemple és la patent US11045916B2, per MAKING MILLING MACHINE CO LTD. [7] 

Aquesta patent és vigent actualment, però no suposa un problema ja que aquesta patent no 

s’estudiarà per a una replicació, sinó com a possible font d’inspiració per a l’acabat final. 

Aquesta patent mostra un exemple molt net i comercial d’un centre de mecanitzat CNC amb un 

acabat professional, amb compartiments i finestres, i una molt bona posició per a la pantalla de 

control. 

A part, mostra una forma efectiva de complir les normatives de seguretat i accés. 

 

Figura 3.5: Diagrama principal de la patent de MAKING MILLING MACHINE Co, Font: 

[7] 
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3.5.4. Relacionades i Citades 

Una altra categoria interessant dins del món de les patents, per extreure informació relacionada 

amb possibles aplicacions i parts del producte, és la recerca per patents relacionades. Gràcies 

al flexible sistema de Patents Internacional, permet obtenir informació sobre les patents 

relacionades amb una en concret. Degut a la gran similitud de la patent US4382728A amb el 

projecte, s’ha realitzat una recerca de les patents que la citen per altres usos.  

Un molt bon exemple és la patent DE102012022578A1, que essencialment mostra un sistema 

complet d’eix Z mòbil i un sistema de subjecció per a parts amb formes particulars.  

Tot i que aquesta última part no és rellevant per al present treball, l’estudi del conjunt de l’eix 

Z amb actuador, mètode de subjecció, etcètera, sí que resulta interessant per a prendre inspiració 

a l’hora de dissenyar el subconjunt d’eix Z del mateix producte final del projecte. 

Tot i que la mencionada patent no es pot aplicar directament donat que no entra dins de la 

mateixa categoria de maquinària, al estar basada per a peces i parts especialitzades amb formes 

no comuns. No obstant, el principi operacional és el mateix, i la informació és valuosa. 

 

Figura 3.6: Mostra d'un sistema d'eix vertical per mecanitzat de fusta amb formes especials. 

Font: [8] 
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Una altra patent interessant relacionada amb US4382728A és la patent US6203256B1, que es 

basa en la descripció de muntatge d’un sistema mòbil per a l’eix Z, similar a l’anterior mostrat. 

No obstant, aquest diferent en el tipus d’aplicació final (es pot observar a la Figura 3.7), ja que 

es tracta d’una fresadora de xassís complet en “C”, característica que es tractarà més endavant. 

També difereix de la patent anterior amb el tipus d’assemblatge, ja que aquest es basa en una 

unitat completa de conteniment complet, donant èmfasis només en el mètode de guiat i 

muntatge, mentre que la patent anterior proporciona informació sobre l’assemblatge complet 

de l’eix. 

No obstant cal notar que aquesta patent no aplica directament sobre tots els tipus de màquines 

de fresat amb aquest tipus de xassís, ja que aquestes solen funcionar amb l’eix Z (i els altres 

eixos, majoritàriament) amb un sistema de rails i coixinets lineals, com són els HGR, per 

exemple. En canvi, aquesta patent proposa l’ús d’un assemblatge amb una forma única, que 

encaixi de forma artificial a la pròpia columna, i senyala l’ús de coixinets únicament com a 

mitjà de reducció de fricció, no pas com a suport per a les càrregues. 

 

Figura 3.7: Mostra d'una patent per a un sistema d'eix Z vertical. Font: [9] 
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3.6. Antecedents i Marc Teòric 

En aquest apartat es llistaran i es tractaran per sobre totes les fonts d’informació que han aportat 

valor i informació a l’autor per al desenvolupament del projecte, i es separaran segons les àrees 

que cobreixen cadascuna.  

Cal aclarir que en el present apartat no s’ha realitzat la recerca ni els càlculs, només es 

mencionen els temes i fonts d’informació que queden coberts en futurs apartats. Per a aquest 

apartat, hi ha hagut dos tipus de recerca realitzada.  

Primer de tot la recerca formal, que s’ha realitzat a través de literatura d’una àmplia varietat. 

Exemples d’aquesta es llistaran principalment a la bibliografia, on s’ha realitzat el recull total 

de tota la literatura estudiada i usada per al desenvolupament del projecte, tant en l’àmbit previ 

com durant el procés de desenvolupament de la solució final.  

Aquesta recerca també es combina amb alguns càlculs preliminars, com per exemple en l’àmbit 

de les velocitats d’operació per al mecanitzat de diferents tipus de material.  

A futures etapes del desenvolupament del projecte, aquests càlculs derivaran en optimitzacions 

completes dels àmbits corresponents. 

I, el segon tipus de recerca realitzada s’ha basat en una àmplia investigació del mercat actual 

de maquinària. 

Aquesta recerca és de gran valor, donat que permet posar xifres a les especificacions de 

diferents tipus de maquinàries, pensades per diferents tipus de públic i de clients, i diferents 

tipus de finalitats.  

D’aquesta forma, es permet realitzar una profunda anàlisi d’especificacions preliminars, i es 

pot realitzar el disseny preliminar de producte amb algunes especificacions ja en ment, de forma 

que el disseny no comença a realitzar-se des d’una perspectiva completament conceptual i es 

pot passar a realitzar refinant les especificacions desitjades. 

Per aquesta primera etapa, la recerca s’ha centrat més en termes conceptuals i generals, per 

poder obtenir una primera imatge general del disseny i de les especificacions, tant del producte 

que es vol obtenir al Projecte com de la disponibilitat al mercat.  

No obstant, durant el desenvolupament del Projecte, la recerca s’especialitzarà segons l’apartat 

que s’estigui tractant en el moment, a partir de les diferents vessants marcades originalment.  
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3.6.1. Eines 

Per a conèixer els tipus òptims d’eines que poden proporcionar un resultat òptim per a les 

aplicacions desitjades, s’ha estudiat sobretot la disponibilitat d’eines que es troba al mercat, així 

com les eines més populars usades per a diverses aplicacions i els materials esmentats en 

l’apartat anterior.  

A part, un dels factors principals també determinant ha sigut la disponibilitat dels diferents tipus 

d’eines que hi ha al mercat, i sobretot, a distribuïdors locals, per poder realitzar proves i 

experiments un cop finalitzat el projecte, i trobar els millors paràmetres per a un bon resultat de 

mecanitzat. 

Tot i que donada la naturalesa del projecte no s’ha decidit pels models específics d’eina, s’ha 

realitzat una recerca tant de mercat com de coneixements sobre els materials, les velocitats i els 

tipus d’eines, i s’ha decidit per eines de marca HEPYC [10], per la seva bona reputació, fiabilitat 

i gran ventall de productes, i els càlculs preliminars es centraran en les eines d’acer ràpid i 

carbur d’aquesta mateixa marca, segons les seves característiques. [11] 

3.6.2. Velocitats 

Per al càlcul de velocitats, s’ha usat principalment les dades disponibles de documentació1 

variada, i com s’ha comentat en l’apartat anterior, al disposar ja d’una idea fixada sobre els 

tipus de material d’eina a usar, s’ha calculat les velocitats per a cada diàmetre d’eina i material. 

Cal mencionar que s’ha seleccionat diferents diàmetres d’eina que són els més populars i usats 

en tot tipus de mecanitzat, i que encaixen en tot tipus de porta-eines, principalment en els tipus 

ER20 i ER25, que són els més usats per maquinària de baixa i mitja potència, com serà el cas 

del producte final d’aquest Treball. 

A continuació es poden apreciar les taules de velocitats calculades de forma preliminar. 

Cal destacar que hi ha dues taules, una pels valors mitjans de velocitats de tall que solen requerir 

els materials i les eines, respectivament, i una pels valors màxims normalment permesos per a 

aquests per evitar el desgast excessiu i prematur de l’eina. 

 
1 [84], taules de velocitats de tall per a diferents materials de mecanitzat i eines. 
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Els valors a la Taula 3.1 i Taula 3.2 següents s’han calculat usant l’equació 3.1: 

𝑛 =
𝑉𝑐·1000

𝜋·𝐷
           (3.1) 

𝑛 = 𝑅𝑃𝑀 

𝐷 = 𝐷𝑖à𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑖𝑛𝑎 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑖 𝑙′𝑒𝑖𝑛𝑎 

 

Taula 3.1: Taula 1 de càlcul preliminar de velocitats de rotació de l'eina. Font: Pròpia 

 

 

Taula 3.2: Taula 2 de càlcul preliminar de velocitats de rotació de l'eina. Font: Pròpia 
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3.6.3. Relacions de Transmissió 

Aquest apartat és un dels que conté més informació teòrica per a l’elaboració d’un sistema 

correctament optimitzat a l’aplicació objectiu de la màquina (5.4 Transmissions – Relació de 

Transmissió).  

Per a realitzar el disseny i posterior estudi i optimització, s’ha estudiat documentació que 

presenta diferents mètodes de programació dels motors actuadors tant per eixos com pel rotor 

principal, per obtenir un bon punt mitjà entre velocitat i força, i minimitzar el temps d’espera 

entre passades de mecanitzat degut al temps de recorregut no actiu. Un dels mètodes més actuals 

en aquest camp és el mètode �̇� − 𝐾, un mètode relativament nou d’optimització de rampes 

d’accionament. [12]  

Aquest mètode es basa en l’optimització de l’energia cinètica i potència transitòria de tot el 

sistema de transmissió, connectant ambdues característiques dins d’un mateix pla. 

Essencialment, el que s’obtindrà serà un punt òptim segons el motor usat i el sistema complet 

a moure a partir de les corbes respectives de l’actuador o motor i el sistema complet a moure i 

el de transmissió. A partir d’aquestes representacions, el punt de treball òptim obtingut 

representa la maximització d’eficiència i velocitat per al sistema en concret que s’avalua. 

Aquest mètode es desenvoluparà amb major profunditat durant el desenvolupament del disseny 

i dels càlculs rellevants en aquesta àrea, i allà s’introduirà i s’explicarà amb detall tot el 

funcionament i busca del punt òptim. 

A part, també s’ha realitzat una cerca i estudi dels diferents tipus de corbes que ofereixen els 

motors d’accionament, que es comentaran més endavant en l’apartat de possibles solucions. 

Aquest estudi és necessari, ja que depenent del tipus de corba que presenti l’accionament, caldrà 

establir un tipus de relació de transmissió o una altra, fent que tot i que les rampes de velocitat 

de desplaçament optimitzades amb els mètodes mencionats anteriorment siguin les mateixes, 

les relacions de transmissió entre els actuadors i les pròpies parts mòbils hauran de variar segons 

els punts òptims de les corbes de parell de cada actuador. 

3.6.4. Caràcter General 

Com a afegit, també s’ha realitzat molta recerca de caràcter general, que no està particularment 

enfocada cap a una aplicació en concret. Els sistemes de control en són un bon exemple, donat 

que tenen aplicacions infinites per a cada usuari que ho desitgi.  
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Altra informació que recauria sobre caràcter general és la de consells i diferents mètodes de 

mecanitzat. Gràcies a la disponibilitat de fòrums i diferents fonts d’informació col·lectives i 

obertes al públic, molts individus amb coneixement extens sobre la matèria poden compartir les 

seves experiències i diferents consells o formes d’operar, que fan que individus amb menys 

experiència tinguin punts de vista diferents sobre com es realitza alguna operació en concret, o 

com fabricar algun tipus de peça. 

3.6.5. Mercat Actual 

Una de les etapes més importants i productives de recerca, sobretot en un projecte d’aquestes 

característiques, és la d’observar productes finals ja creats i dissenyats, per poder observar les 

seves prestacions, característiques, forma de construcció i estructures, formes d’operació, 

etcètera. Per tant, una gran part de la recerca també ha anat destinada a aquest tipus de 

productes. 

Per al món del mecanitzat CNC, hi ha pràcticament infinites empreses que poden produir una 

màquina fresadora CNC, però de totes, hi ha unes poques que destaquen agressivament al 

mercat, cadascuna per raons diferents. Aquestes marques es tractaran a continuació, observant 

possibles característiques o punts que poden proporcionar informació valuosa per al Projecte. 

No obstant, també cal realitzar una anàlisi de l’escena DIY, tot i que no es pugui identificar 

com a mercat.  

Com s’introduirà més endavant, l’escena DIY proporciona una font molt valuosa de 

coneixement si es realitzen anàlisis de la forma correcta. Això és donat que milers d’usuaris 

obtenen informació de forma individual sobre el mateix tema, fan la seva pròpia anàlisi, 

executen un disseny i el duen a terme, i finalment exposen els seus problemes tant de 

funcionament com de muntatge.  

Per tant, amb aquest coneixement, es poden obtenir nous suggeriments que no tan sols evitin 

possibles futurs problemes, sinó que facin de tot el disseny una experiència més satisfactòria, i 

inclús poden aportar perspectives de disseny que no s’hagin ideat abans. 

Al final d’aquest apartat, es podrà trobar una petita taula de resum de les especificacions 

d’alguns dels productes finals que s’han analitzat, que caldrà tenir en compte al final de la 

realització del projecte, per poder obtenir una comparació realista entre el producte obtingut i 

l’estat de l’art al mercat actual.  
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• Tormach 

Tormach és una de les marques més populars en el món de les fresadores CNC de baix 

i mig cost, ja que essencialment són una empresa que es centra en proporcionar el major 

nombre de prestacions pel menor cost possible, coincidint amb la finalitat d’aquest 

present treball. 

 

En concret, un model molt similar en finalitat al projecte present és el 1100MX, de 

Tormach. Tant en especificacions com en utilitat i forma, es tracta d’un model que 

pretén maximitzar utilitat i prestacions, mantenint un perfil de baix cost. 

 

Tot i que posseeix característiques que fan que el model entri en una classe avançada 

per ser considerat per al públic genèric (com un sistema de canvi automàtic d’eina), la 

resta de característiques i, en general, el disseny, revolten sobre una experiència d’ús 

òptima per a un usuari poc professional. 

Per tant, tot i que es pugui considerar un model professional amb característiques i 

especificacions avançades, ofereix possibilitat per un molt bon cas d’anàlisi. 

 

Figura 3.8: Imatge d'una fresadora CNC Comercial, la Tormach 1100MX. Font: [13] 
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• HAAS 

Haas, en canvi, té una reputació completament diferent. Aquest fabricant de maquinària 

és considerat, entre alguns altres, un dels millors i de millor reputació entre tots els 

fabricants de maquinària, presentant productes amb excel·lents prestacions i 

característiques, i un servei d’atenció al client immillorable.  

 

Tot i que aquest nivell de producte final i prestacions és pràcticament impossible 

d’assolir dins d’un pressupost moderat, i molt menys sense les matèries primeres 

requerides ni la maquinària adequada, l’estudi de les característiques de funcionament, 

seguretat d’operació i de programació, detalls que faciliten el seu ús i similars resulta 

molt útil a l’hora d’obtenir un producte funcionalment correcte. 

 

No obstant, al contrari que Tormach, aquesta marca no està orientada al públic general, 

i normalment només són instal·lades en grans indústries manufactureres, ja sigui de 

peces de gran mida com de peces d’elevada precisió. Per tant, també, està orientada en 

una perspectiva molt diferent. Aquest fet es pot apreciar fàcilment al observar la 

mecànica d’operació i de preparació de les parts, i en general en la configuració, en 

comparació a models més amigables amb l’usuari final, com el mencionat anteriorment. 

 

 

Figura 3.9: Imatge de mostra de la fresadora vertical HAAS VF-1. Font: [14] 
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• DMG – MORI 

Altres fabricants molt similars en filosofia d’empresa i mercat objectiu és DMG-MORI, 

un dels competidors principals de Haas.  

No obstant, hi ha una diferència pràctica al tipus de client que capten.  

 

Tot i que ambdues marques capten un client altament avançat en la manufactura de 

parts, ja sigui de gran o petita escala, i ambdós busquen el màxim nivell de prestacions 

per un bon cost, els clients de Haas solen buscar prestacions pures de forma directa, 

mentre que els clients de DMG-Mori busquen més una experiència més suau i còmoda 

en la vida útil de la màquina que no pas els clients de Haas. 

 

DMG-Mori ha format el seu nivell d’experiència a partir de la fusió de dues companyies 

separades de manufactura de maquinària CNC, Mori-Seiki i DMG, la primera d’origen 

Japonès i la segona d’origen Alemany.  

 

Gràcies a aquesta fusió, han aconseguit un producte final que combina tant la precisió i 

perfecció en l’acabat amb l’eficiència i capacitat de realitzar mecanitzats a altes 

velocitats, sense comprometre l’alta durabilitat de la màquina.  

A continuació es pot apreciar el model més assequible que ofereix la marca. 

 

Figura 3.10: Imatge de mostra de la fresadora vertical DMG-MORI M1. Font: [15]  
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• CNC-STEP 

Respecte a marques comercials conegudes en aquesta indústria, hi ha una que destaca 

per tenir un objectiu molt proper també amb el del present projecte, i aquesta és CNC-

STEP. 

Es tracta d’una marca Alemanya de naturalesa startup, la qual fabrica maquinària per al 

tall i mecanitzat / fresat CNC amb una intenció més cap a un mercat de nivell mitjà que 

no pas DMG – MORI o Haas, que apunten a l’elit de la manufactura.  

Una de les característiques principals, que els fa destacar envers els seus competidors, i 

és la seva estructura característica.  

Tot i que el seu ventall de productes es basa, principalment, en les màquines de tall 

CNC, totes les seves màquines incorporen l’estructura de taula fixa i pòrtic mòbil, 

incloent-hi les de fresat i mecanitzat, com és el model T-Rex. Tot i que aquesta 

estructura té les seves mancances respecte a la rigidesa i la precisió que pot adquirir, 

aquest fabricant ho adreça de la següent forma: 

Respecte a la precisió, utilitza un sistema de base per al pòrtic molt robust, de forma 

que, tot i que segueix permetent la mobilitat sense problemes i la transferència de forces 

a la base correctament, té un grau molt menor de deformació sota càrrega.  

Això és degut al sistema de coixinets que s’utilitza, que essencialment es tracta de 

coixinets molt sobredimensionats i amb alts límits de suport, per no permetre cap mena 

de deformació. A part, incorpora un actuador dual per a l’eix X del pòrtic, un per costat. 

I, més importantment, a les grans dimensions de la base del pòrtic, a on es troben els 

coixinets que l’uneixen amb la base. Sobre aquest aspecte es donaran més detalls a 

l’apartat de 4.7 Solució Final, on s’explicarà la importància d’aquestes especificacions.  

No obstant, tot i posseir aquestes característiques que fan del model de fresat un model 

molt robust i amb capacitats superiors a una màquina de tall CNC exclusivament, 

l’empresa no amaga el seu enfocament, i tot i que permeten obtenir aquesta 

funcionalitat, l’enfocament està en el tractament de material en forma de làmines de 

grans dimensions. Això s’observa tant per l’estructura com per la gamma de models, els 

quals, el més petit de tot, ofereix una superfície de treball de 900 x 600 mm, molt per 

sobre de la mitjana.  
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Aquesta empresa, seguint amb la filosofia mencionada anteriorment, ofereix diverses 

opcions de rotor per a muntar en els models, a l’hora de configurar-los. 

Primerament, les opcions més econòmiques, ofereix un rotor simple d’altes RPM, com 

s’utilitza de forma comuna a les màquines de tall CNC. 

No obstant, també apareix l’opció de configurar el model amb uns rotors d’alt parell, 

que inclús munten sistemes de reducció, tot i que venen amb un gran increment sobre 

el preu final. 

Per tant, per a resumir la presència al mercat de CNC-STEP, es tracta d’una marca que, 

com Tormach, entra en l’apartat de maquinària industrial però per al consumidor mitjà, 

i no el gran industrial de la manufactura.  

A part, va amb la intenció de no tan sols cobrir les necessitats dels clients que busquen 

una màquina de tall, sinó que també tingui capacitats de fresat i mecanitzat.  

No obstant, va en una direcció diferent a Tormach, ja que tot i oferir ambdues 

possibilitats en un sol rang de productes, Tormach està directament orientada al mercat 

del fresat i mecanitzat, mentre que CNC-STEP es desvia cap al tall-mecanitzat. 

 

 

Figura 3.11: Imatge de mostra del model T-Rex, fresadora de CNC-STEP. Font: [16] 
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• Models DIY 

Finalment, una font d’informació altament bona també és el món DIY, on individus 

dissenyen i fabriquen les seves pròpies versions de maquinària similar. 

En aquest cas, s’ha realitzat un extens estudi tant per fòrums com per YouTube, on 

diferents autors amb diferents finalitats acaben construint versions de fresadores a mida. 

 

Tot i que no es pugui considerar una font d’informació tan fiable com una empresa que 

fabrica aquest tipus de maquinària de forma professional, ofereix un tipus de valor molt 

diferent. 

 

Al tractar-se de diferents individus, cadascú amb diferents nivells de coneixement i 

recerca sobre com construir la fresadora, ofereix una perspectiva diversa en cada 

projecte personal sobre la resolució de problemes i diferents dissenys personalitzats 

d’estructures, normalment també explicant els avantatges i desavantatges de cada opció. 

 

Tot i que hi ha moltes versions, per creadors diferents, d’aquest tipus de maquinària o 

similars, la recerca s’ha centrat en alguns concrets, que es llistaran a la bibliografia. 

 

Figura 3.12: Mostra del producte final de la màquina CNC del canal de YouTube VriMech. 

Font: [17] 
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El cas que es mostrarà a continuació és un dels exemples en els quals s’ha centrat més 

activament la recerca, degut a la similitud d’aplicacions i de disseny que vol assolir el 

creador de la màquina mostrada a la Figura 3.13. 

Tot i posseir unes característiques altament difícils d’aconseguir amb un pressupost 

ajustat, molt més properes al que s’obtindria d’un model comercial Tormach que no un 

model  DIY, però la resta de característiques són interessants. 

Aquestes característiques inclouen (però no es limiten a): 

o Recinte tancat 

o Sistema de bombeig de refrigerant 

o Cobertures per als carrils 

o Sistema de contrapès per al rotor (no visible a la Figura 3.13) 

o Estructures creades amb resines en lloc d’usar fosa de metall 

Tot aquest tipus de característiques donen molta informació respecte al seu 

desenvolupament, els problemes que han aparegut, la seva resolució, i possibles formes 

alternatives d’adreçar les solucions ajuden molt des del punt de vista analític del disseny, 

ja que qualsevol idea que ja estigui experimentada i amb resultats analitzables 

proporciona major valor que no pas una idea nova. 

 

Figura 3.13: Mostra del producte final del canal de YouTube ActionBOX. Font: [18] 
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A continuació es mostren dos models més del mateix estil, realitzats per diferents 

dissenyadors individuals, de forma completament independent i per propòsits 

completament separats.  

Com es pot apreciar, tot i que comparteixen similituds, no usen el mateix tipus 

d’estructura o de característiques, fet que millora aquest tipus d’informació, al resultar 

més variada. 

Tot i que no s’analitzarà cada producte construït en aquest apartat, es deixen les fonts i 

imatges per referència, que més endavant es tractaran en profunditat durant el propi 

anàlisi de funcionalitat. 

 

Figura 3.14: Mostra del producte final del canal de YouTube VinceBuilds. Font: [19] 

 

 

 

Figura 3.15: Mostra d'una fresadora CNC DIY, amb taula mòbil, per ThisOldTony. Font: 

[20]  
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3.6.6. Especificacions 

A forma de resum, s’ha realitzat una breu comparació sobre els models comentats anteriorment, 

dels quals es poden obtenir especificacions fiables i verificables (els models de mercat).  

Per aquesta mateixa raó s’han omès els models DIY, donat que no hi ha una font 

d’especificacions verificable i fiable, a part del creador. 

Per a una major facilitat d’anàlisi, s’ha dividit les taules de resum d’especificacions en dues, 

dividint per models i sectors objectius.   

Per una banda, es té als grans competidors industrials, Haas i DMG-Mori, que tenen com a 

client potencial a grans empreses amb estrictes demandes, tant per capacitat com per qualitat i 

consistència.  

A la Taula 3.3 es pot observar la seva proximitat relativa en especificacions, tot i que el que no 

es pot apreciar és la diferència tant en reputació com en qualitat que aporta un fabricant sobre 

l’altre, com en aquest cas és DMG-Mori sobre Haas.  

Taula 3.3: Taula de comparació d'especificacions entre models comercials d’altes 

prestacions. Font: Pròpia 
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I, per un altre costat, es té a les empreses que busquen un tipus de client diferent, més 

tradicional, menys demandant i amb uns requisits molt més flexibles, que busquen funcionalitat 

per un baix cost. En aquestes categories es troben Tormach i CNC-STEP, i es pot observar ja, 

directament, una gran diferència en els seus enfocaments.  

Tot i que per a una comparació igualada s’ha escollit el model amb capacitat de fresat més petit 

de CNC-STEP, es pot apreciar com la superfície de treball és pràcticament el doble que la de 

Tormach. Això és a causa de, mentre que Tormach té l’enfocament exclusiu en el mecanitzat i 

el fresat, on realment no es requereix de grans peces de matèria primera, CNC-STEP té 

l’objectiu fixat en oferir una funcionalitat mixta però per a matèria primera en formats més 

grans. Especificat directament de la seva pàgina web, es promou aquesta capacitat extra de 

CNC-STEP per acceptar làmines de matèria primera. També cal notar que, en el cas del model 

de CNC-STEP, les dades sobre el rotor són relatives, ja que hi ha diferents opcions segons la 

configuració desitjada del client, i en aquest cas, s’ha escollit una que encaixi relativament al 

mig del mercat que s’està investigant. 

Per al present projecte, la finalitat envers les especificacions cau en els rangs d’especificacions 

mostrats a la Taula 3.4. 

Taula 3.4: Taula de comparació d'especificacions entre models comercials alternatives. Font: 

Pròpia 
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3.6.7. Especificacions Finals 

A partir de les especificacions recollides de diferents models comercials i construïts per 

diferents creadors individuals, s’ha decidit crear un llistat d’especificacions finals, per a poder 

comparar, al final del Projecte, en quin nivell s’han assolit, superat o no, els objectius 

d’especificacions proposats.  

Per a obtenir les següents especificacions, s’ha realitzat un estudi de les condicions de cada 

màquina, el tipus de fabricant, el client final, i sobretot, la utilitat final, per poder realitzar una 

comparació.  

Per tant, tenint en compte també les característiques fonamentals del producte del present 

Projecte (construcció del xassís, materials disponibles, objectiu de pressupost, etcètera), s’ha 

considerat un marge d’especificacions que es pot observar a la Taula 3.5, en les variables que 

encara es permet obtenir un rang, ja que no s’ha determinat valors fixats. 

Un dels valors importants que s’ha omès és la Precisió, perquè es tractarà amb molt més detall 

en un apartat dedicat (5.6 Precisió).  

Taula 3.5: Taula d'especificacions mínimes i màximes esperades per al producte del Projecte, 

la LC Pro Carver V1. Font: Pròpia 
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4. Solucions 

Aquest apartat tractarà amb profunditat les diferents solucions del projecte, així com la seva 

pròpia anàlisi de viabilitat. Aquestes deriven del marc conceptual presentat anteriorment, i de 

la recerca i estudis realitzats segons s’ha explicat al capítol anterior. 

4.1. Possibles Solucions: Estructura 

Per a poder escollir una solució a l’aplicació desitjada, s’analitzarà amb profunditat l’aplicació 

principal que es tractarà, que en el cas del present Treball, es tracta d’una màquina per a 

mecanitzat i fresat CNC, i possibles aplicacions industrials alternatives.  

Al mercat actual hi ha molts tipus de màquines de Control Numèric, que essencialment 

cobreixen totes les necessitats del mercat de la manufactura industrial actual, de petita fins a 

gran escala.  

No obstant, cal limitar el ventall de possibilitats per poder trobar solucions variades però 

acotades dins d’un tipus de disseny, seguint l’enfocament d’utilitat principal del projecte, 

esmentat anteriorment.  

Per tant, seguint el plantejament de l’objectiu de mecanitzat i fresat CNC, amb l’estructura de 

robot cartesià, es pot agrupar als diferents tipus de solucions segons dos criteris: Segons 

funcionalitat i segons l’estructura o tipus de xassís. 

4.1.1. Funcionalitat: Fresadora CNC 

Primerament, es discriminarà per funcionalitats, començant pel tipus més popular, l’anomenat 

“CNC mill”, que es tracta d’una fresadora industrial controlada amb Control Numèric. 

Aquest tipus de solució té dues característiques principals. 

Xassís en “C”: Com es pot observar a la Figura 4.1, d’aquesta màquina CNC destaca la seva 

forma característica del xassís en “C”, anomenat així donat que la disposició d’aquest forma 

una “C”, conformada per la base, la columna principal i l’assemblatge del rotor de fresat. 

Aquesta estructura, s’utilitza primàriament per l’enorme rigidesa i fantàstiques característiques 

d’absorció de vibracions que presenta, donat que està formada per blocs massissos d’acer o de 

fosa. Aquestes característiques, a part, també li permeten obtenir uns alts nivells de precisió, 

degut als baixos valors de deformació de l’estructura sota esforç. 
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Alt parell, baixes RPM: Aquest tipus de màquines, per la seva naturalesa de velocitat de treball 

i la duresa dels metalls treballats, tenen un rang de velocitat de rotor que normalment oscil·la 

al voltant de les 10.000 RPM de màxim, amb alguns models limitats a 8.000 RPM i inclús 6.000 

RPM. 

No obstant, com que els requisits per aquests tipus de mecanitzats són alts, aquest tipus de rotors 

mantenen una corba de parell molt prominent i estable a baixos nivells d’RPM, fet que permet 

realitzar mecanitzats a altes velocitats d’avançament, i tasques més complexes que requereixen 

baixes RPM però alta potència per al mecanitzat, com per exemple operacions de planejat, i 

també operacions de reducció de material ràpida, acabats bastos.  

Normalment, aquest tipus de rotors consisteixen en un assemblatge molt rígid i amb coixinets 

d’alta precisió, i inclouen un servomotor de gran potència i un sistema de reducció. 

A continuació es pot apreciar un exemple d’aquest tipus de màquina, una fresadora CNC amb 

un xassís de tipus “C”. [21] 

 

Figura 4.1: Model CAD d'una fresadora CNC amb xassís en "C", perspectiva. Font: [22] 
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Com s’ha introduït, aquest tipus de màquines disposen d’un rotor relativament complex, 

depenent del rang de preu pel qual es trobin, i en la gran majoria de casos inclouen un sistema 

de reducció, per augmentar el parell i disminuir les revolucions màximes, ja que aquestes no 

són de gran utilitat. 

 

Figura 4.2: Corba de parell i potència, rotor HAAS 60 HP màxim. Font: [23] 

 

A la Figura 4.2, es poden apreciar les corbes de parell i potència d’un rotor HAAS, que es troba 

en fresadores automàtiques CNC d’alt nivell. 

Hi ha dos detalls principals a apreciar:  

Primer de tot, destacar que hi ha dues corbes, ja que en aquest cas, aquest rotor disposa de dues 

ràtios de transmissió, per a adaptar millor els pics de potència segons l’aplicació en el moment.  

I després, el fet que les corbes de parell, que mostren una similitud en trajectòria a les de 

potència, arriben al seu pic màxim a valors baixos de RPM, fent que el rang d’utilització del 

rotor sigui efectiu pràcticament en tot el rang de velocitats del rotor, que en aquest cas, és de 0 

a 10.000 RPM, de forma que es cobreixen tots els possibles casos d’ús pel tipus de màquina.  
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4.1.2. Funcionalitat: Màquina de tall CNC 

La segona categoria, discriminant de forma bàsica per funcionalitat de la màquina, és 

l’anomenada màquina de tall CNC, en anglès, “CNC router”.  

Aquest tipus de màquines, al contrari que les fresadores CNC, estan pensades per a una utilitat 

bastant diferent a les fresadores, tot i que, tècnicament, comparteixen nom.  

La utilitat principal d’aquest tipus de màquina no és el mecanitzat ni acabat de peces, sinó el 

gravat i tall a gran escala. 

Aplicat a un exemple pràctic, aquest tipus de màquina seria usat per fabricar un rètol gravat, 

feina per la qual es requereix poca potència de mecanitzat, i la fresadora CNC mencionada 

anteriorment s’usaria per a mecanitzar un bloc d’acer, i obtenir una peça dissenyada per PC. 

Aquest tipus de màquines també es caracteritzen per dues vessants:  

Xassís amb Pòrtic: Aquests tipus de màquines es solen caracteritzar per tenir un xassís amb 

un sistema de taula i pòrtic, variant entre models els graus de llibertat de la mencionada taula i 

el pòrtic, segons l’aplicació i característiques de la màquina. 

Aquest tipus d’estructura és molt més versàtil que l’anterior, però no és tan rígida i la 

transmissió de forces i les desviacions són més notables, podent arribar a ser un problema per 

a l’aplicació final. 

Altes RPM, poc parell: Al contrari que en el grup anterior, aquest tipus de màquines disposen 

d’uns rotors amb un règim de funcionament diferent, amb uns nivells de potència menors 

(poden seguir essent elevats, però no arriben als nivells de les fresadores més potents), i una 

velocitat angular molt més elevada. 

En aquest cas, hi ha diferents factors que contribueixen a assolir el punt de funcionament òptim 

a velocitats més elevades.  

Per començar, la naturalesa de la feina, requerint, de forma mitjana, menys potència que en el 

cas anterior.  

A part, les eines usades per gravar, ranurar i tallar solen ser de característiques diferents, 

requerint velocitats més elevades. Això es deu a diversos factors, principalment els tipus i 

gruixos dels materials mecanitzats, i les característiques de l’eina, com el nombre de dents, 

evacuació del material, refrigeració, etcètera. [24] 
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A continuació es pot apreciar un exemple de màquina del tipus mencionat. 

 

Figura 4.3: Imatge d’estoc d'una màquina de tall CNC per StyleCNC. Font: [25] 

 

I, igual que en el cas anterior, es pot realitzar una observació a les corbes de potència i parell: 

 

Figura 4.4: Corba de parell i potència vs. RPM, rotor genèric TeknoMotor 1.1kW. Font: [26] 

 

En aquest cas, es pot observar el comportament invers, com el parell es manté relativament 

constant a mitges i altes velocitats, i com la potència arriba al seu màxim a nivells elevats 

d’RPM, mentre que el parell a baixes velocitats és pràcticament inexistent.  
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4.1.3. Tipus: Pòrtic fixe Z, taula mòbil XY 

Discriminant per tipus, es pot observar tres configuracions principals, segons els graus de 

llibertat de cada part de la màquina.  

En aquest primer cas, es tracta d’un sistema de pòrtic fixe i taula mòbil. S’anomena pòrtic fixe, 

tot i que en realitat, el pòrtic sempre permet el moviment en l’eix Z. 

Aquesta configuració és la que s’usa a les màquines fresadores CNC amb xassís en “C”, ja que 

la columna principal actua de pòrtic, i la taula és mòbil en els dos eixos restants. A continuació 

es pot apreciar una imatge esquemàtica del funcionament. 

 

Figura 4.5: Diagrama explicatiu d'estructura amb pòrtic fixe i taula mòbil. Font: [27] 

 

Aquesta estructura té diferents característiques, que segons l’aplicació pertinent poden 

esdevenir avantatges o desavantatges.  

Principalment, proporciona un elevat nivell de rigidesa a tot el sistema del pòrtic i eix Z, mentre 

que també manté en els mateixos rangs les xifres de resistència i precisió en els eixos X i Y, 

donat que estan muntats sobre el mateix tipus d’ancoratge. No obstant, això també fa que tot el 

pes de la taula, i el tren de transmissió, recaigui sobre ambdós eixos, X i Y. Per tant, depenent 

de les característiques de la màquina i l’aplicació, esdevindrà un avantatge o un inconvenient.  
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4.1.4. Tipus: Pòrtic mòbil XZ, taula mòbil Y 

Seguidament, es troba un muntatge mixt entre el primer i el tercer, arribant a un punt de 

compromís intermedi dels dos sistemes. 

En aquest cas es redueix dos nivells la complexitat, permetent l’ús d’un sistema de pòrtic fixe, 

només amb el carro del rotor mòbil, fet que li proporciona major rigidesa, i també eliminant la 

complexitat de tenir un sistema de 2 eixos mòbils per a la taula, amb dos graus de llibertat i dos 

nivells de carrils i coixinets lineals. 

D’aquesta forma, els servos també es queden fixats a l’estructura principal (exceptuant l’eix Z), 

que proporciona un nivell de simplicitat major a l’hora de redirigir cablejat i arribar a un 

equilibri de pesos i forces en els sistemes d’eixos mòbils.  

No obstant, aquesta configuració també manté algunes de les característiques dels sistemes de 

taula mòbil, com el fet de tenir una empremta major sobre l’espai, donat que el moviment de la 

taula segueix sent essencial per obtenir una superfície de treball de les mesures desitjades.  

 

 

Figura 4.6: Diagrama explicatiu d'estructura amb pòrtic mòbil X i taula mòbil Y. Font: [28] 
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4.1.5. Tipus: Pòrtic mòbil XYZ, taula fixa 

Finalment, exercint el mateix tipus de discriminació, hi ha un últim tipus de configuració, que 

dona tots els graus de llibertat al pòrtic, i manté la base de la màquina fixa.  

Aquest tipus de configuració, juntament amb l’anterior, sol ser el més popular entre les 

màquines de l’estil però per versions DIY.  

La raó principal per aquest fet és que aquest tipus de muntatge disminueix la càrrega cap als 

servos, ja que només han de moure el pòrtic i el capçal, que en general solen ser bastant més 

lleugers que la taula de treball i la peça a mecanitzar.  

Aquest sistema també sol disminuir les mides dels carrils i dels coixinets lineals, donat que la 

càrrega suportada (verticalment) en cap moment excedirà el pes de tot l’assemblatge del pòrtic, 

mentre que en els casos en els quals hi ha taula mòbil, el pes sobre els carrils i coixinets lineals 

pot augmentar considerablement segons la peça a mecanitzar, i segons el tipus de taula de treball 

usat. 

Normalment, aquest tipus d’assemblatges també solen constituir la menor empremta d’espai, 

donat que no es requereix una base amb espai extra per a permetre el moviment en cap dels 

eixos, sinó que només es requereix l’espai extra per permetre la instal·lació dels elements 

mòbils del pòrtic.  

 

Figura 4.7: Diagrama explicatiu d'estructura amb pòrtic mòbil en XY i taula fixa. Font: [29] 
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Aquest disseny també es pot trobar en algunes màquines comercials de majors prestacions, com 

les solucions de CNC-STEP, comentades en el corresponent apartat d’anàlisi de mercat. Es 

mostra a continuació un dels models de la marca, que tot i que no és el de major prestacions ni 

per mecanitzat i fresat i es tracta d’un model especialitzat en tall, segueix la mateixa filosofia 

de la marca completa. Es pot trobar més detall al capítol 3.4.5. Mercat Actual i 3.4.6. 

Especificacions. 

Com s’observa, l’àrea de treball és molt gran i està molt aprofitada, en comparació als altres 

models, on es requereix més espai per a una àrea de treball molt similar entre elles.  

No obstant, en les dues figures (Figura 4.7 i Figura 4.8) es pot observar un dels problemes 

principals d’aquesta estructura, i és que es requereix que el fus d’accionament (o el sistema que 

s’utilitzi) sigui doble, i mogui el pòrtic per ambdós costats. Això és degut al fet que no es pot 

col·locar l’accionament a la part central, ja que si es col·loqués per la part superior de forma 

que no obstruís la zona de treball, generaria un gran parell a la zona dels rails.  

Per tant, es requereix un sistema de doble actuador o de transmissió que inclogui als dos costats 

de la màquina, i estiguin perfectament sincronitzats, fet que suposa un grau extra de 

complexitat. 

 

 

Figura 4.8: Mostra d'un model comercial amb configuració de taula fixa, per CNC-STEP. 

Font: [30]  
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4.2. Possibles Solucions: Accionament 

Respecte als accionaments de les diferents parts de l’estructura, hi ha diferents tipus comuns 

entre fabricants de maquinària i aficionats makers, segons les aplicacions i les característiques 

de cadascuna de les màquines. Els tipus més comunament usats es llisten i es descriuen a 

continuació. 

4.2.1. Servomotors 

Els servomotors són el tipus més senzill d’accionament, però també el que permet obtenir les 

millors característiques tant en velocitat com en potència. 

Això és degut a la seva naturalesa, ja que els servomotors es tracten essencialment d’un motor 

tradicional, normalment trifàsic d’imants permanents, amb un encoder connectat a l’eix. 

El fet de posseir un encoder és molt important, ja que aquest tipus de motors, de per si, són molt 

difícils de controlar amb nivells de precisió elevats en un sistema de llaç obert.  

No obstant, en llaç tancat, gràcies a encoders d’elevats nivells de precisió, aquests motors es 

converteixen en uns accionaments molt valuosos, ja que poden operar a alts nivells de parell i 

potència en un gran rang de velocitats angulars (com un motor tradicional), però amb l’afegit 

d’obtenir moviments acotats i precisos gràcies al feedback de posició.  

Això també permet que cada servomotor pugui tenir diferents nivells de precisió, segons 

l’encoder que posseeixi, i segons les aplicacions desitjades. A part, són molt sòlids i aguanten 

tot tipus d’ambients hostils a equip, per tant, són molt desitjats per aplicacions professionals. 

A l’apartat següent es podrà observar un exemple de les corresponents corbes de parell. 

 

Figura 4.9: Mostra de dos tipus de servomotors trifàsics Siemens. Font: [31] 
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4.2.2. Motors Pas a Pas o Steppers 

Els motors pas a pas són una de les opcions més populars, sobretot en maquinària de baix cost. 

Es poden trobar a la gran majoria de maquinària centrada en robots cartesians, com les 

impressores 3D, màquines d’engravar, petites màquines CNC, etcètera, tot i que també s’usen 

per maquinària industrial, encara que de forma menys comuna, ja que aquest espai està dominat 

pels servomotors. La principal diferència amb els servomotors és que els motors pas a pas tenen 

un nombre major de pols, que es solen controlar en grups de 4. 

Un dels principals avantatges d’aquest fet és que no requereix control en llaç tancat, donat que 

el desplaçament de cada step és un angle conegut, i, per tant, es pot programar el moviment en 

múltiples de l’angle de cada step. Fent això, es coneix exactament el recorregut que es farà a la 

màquina un cop es coneix el nombre de steps que s’executaran per a un moviment determinat. 

Per exemple, es presenta un cas de demostració del procés de controlador. Característiques: 

𝑠𝑡𝑒𝑝 𝛼 = 1.8 º 

𝑝 (𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑡) = 5 
𝑚𝑚

𝑟𝑒𝑣
 

Si es vol realitzar un moviment de 28 𝑚𝑚, es farà: 

28 𝑚𝑚 =  
1 𝑟𝑒𝑣

5
𝑚𝑚
𝑟𝑒𝑣

·
360 º

1 𝑟𝑒𝑣
·

1 𝑠𝑡𝑒𝑝

1.8 º
= 1120 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 

 

Figura 4.10: Mostra d’un motor pas a pas genèric NEMA34. Font: [32] 
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D’aquesta forma, ja es coneix el resultat final del moviment només amb l’entrada, fet que 

eximeix al motor pas a pas de requerir un control en llaç tancat. 

No obstant, hi ha una característica que presenta un greu problema sobre aquest avantatge 

explicat anteriorment, i és la seva corba de parell. 

Com es pot observar a la Figura 4.11, els motors pas a pas (representats en verd) tenen un parell 

inicial elevat, degut a la seva configuració de pols i rotor. Però a mesura que augmenta la 

velocitat angular, el parell disminueix de forma dràstica, fent que calgui tenir en compte aquest 

fenomen a l’hora de planificar els moviments i les velocitats, segons els requisits de força de 

desplaçament.  

Això suposa un greu problema, ja que en cas de disminuir el parell i la força requerida ser major 

que la que pot transmetre el motor pas a pas a través del fus, es produirà el fenomen del 

lliscament, o slippage, que essencialment vol dir que el motor no girarà en alguns dels polsos 

enviats pel controlador. Aquest fet és molt problemàtic, ja que com s’ha comentat, els sistemes 

amb motors pas a pas són, en la gran majoria, de llaç obert, i, per tant, l’aparició de lliscament 

porta a una diferència entre la distància del recorregut esperada i l’obtinguda a la màquina, 

donat que hi ha passos que s’han programat, però no s’han executat al motor. 

També cal notar a la gràfica la diferència de nivells de parell entre el servomotor i el pas a pas.

 

Figura 4.11: Corbes de parell de servomotor i motor pas a pas, amb parell pic. Y: Parell en 

Nm. X: Velocitat angular en RPM. Font: [33] 
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4.2.3. Motors Híbrids 

Finalment, entre les solucions comercialment acceptades i més usades, es troben els motors 

híbrids. Tot i que no són una opció molt popular, donat que les màquines d’altes prestacions 

directament usen servomotors de gran precisió i potència i les màquines de baix cost utilitzen 

els motors pas a pas en llaç obert, són una opció que combina ambdues solucions, obtenint un 

punt intermedi molt acceptable entre prestacions i cost, donant una opció interessant. 

Aquest tipus d’accionament essencialment és un motor pas a pas, amb un encoder integrat. 

Per tant, es podria descriure com un servomotor pas a pas, ja que té la capacitat d’actuar com 

un servomotor, proporcionant feedback al controlador, i a la vegada el motor és un stepper. 

 

Figura 4.12: Mostra d’un motor pas a pas híbrid amb encoder, NEMA34. Font: [34] 

 

Tot i que un sistema en llaç tancat no sol ser un requisit important per als motors pas a pas degut 

a la seva naturalesa d’operació, el fet que incorporin un encoder i operin en llaç tancat permet 

portar el motor als seus límits operacionals, i així, en el possible cas que hi hagi lliscament de 

passos, en lloc de perdre tots els punts de referència i, essencialment, obtenir una operació 

errònia, el controlador rectificarà immediatament la posició del motor d’accionament, com bé 

faria un servomotor, i per tant, el mecanitzat o operació de la màquina seguirà sense cap mena 

d’error de posicionament ni de mesura. Per tant, el principal problema dels motors pas a pas 

desapareix amb aquest tipus d’accionament, creant una molt bona alternativa. [35] 
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Els motors híbrids, conjuntament amb els motors pas a pas (essencialment són la mateixa 

categoria de motors) permeten un tipus de control molt precís, gràcies a la seva configuració de 

bobinat i rotor, que permeten regular el moviment pas a pas.  

No obstant, l’any 1974, l’enginyer Larry Durkos va idear un mètode de control per als motors 

pas a pas que permet un grau superior de precisió, anomenat micro-stepping. 

Aquesta tecnologia permet afegir magnituds majors de precisió en el moviment dels mencionats 

motors, anteriorment limitada per l’angle de pas del motor en si.  

El micro-stepping utilitza una tecnologia de control parcial dels diferents pols del motor pas a 

pas, com s’observa a la Figura 4.13, de forma que permet una posició del rotor entre les dues 

posicions de bloqueig dels pols predeterminats, que dictamina el pas de cada motor. 

Aquest control s’assoleix amb un controlador especial, que no només proporciona un senyal de 

sortida d’1 o 0 a les bobines de cada pol, sinó que permet actuar sobre cada bobina de forma 

digital assolint diferents valors de magnetització, i podent acabar col·locant el rotor en posicions 

no naturals per al motor, com s’observa a la Figura 4.13.  

No tots els controladors de motors pas a pas ofereixen aquest tipus de control per a obtenir més 

precisió, ja que hi ha diverses aplicacions en les quals el parell reduït i la manca de repetibilitat 

perfecta del control suposen un desavantatge envers els guanys de precisió, que es poden assolir 

amb altres sistemes, com reduccions. No obstant, es seguirà considerant per a l’anàlisi de 

viabilitat que es farà al corresponent apartat. 

 

 

Figura 4.13: Figura explicativa del procés i control del micro-stepping. Font: [36] 
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Una consideració que cal tenir en compte amb el micro-stepping és el fet que, com que els 

passos no coincideixen de forma exacta amb els pols del motor, la força que es pot aplicar per 

cada pas és menor, ja que s’obté a partir d’una combinació d’actuacions de pols, com s’ha 

comentat a la pàgina anterior. 

Per tant, és segur assumir que el seu comportament sota càrrega no serà igual que amb un 

controlador que usa passos sencers. 

Hi ha un blog d’individus aficionats al DIY que ha realitzat un experiment al respecte, i ho ha 

documentat de forma clara i concisa [36]. 

L’experiment consisteix en un programa que executa 16 micro-steps, a través de diferents 

controladors, i mesura el recorregut d’un LASER que es projecta a una escala de mesura, a 

través d’un mirall col·locat a la punta del motor pas a pas.  

Un cop el sistema està en marxa, s’executa un cop el codi amb el motor lliure, i un altre cop 

amb un pes a l’eix, generant un parell de càrrega de 1000
𝑔

𝑐𝑚
. 

Amb aquest experiment, es poden observar en la Figura 4.14 i Figura 4.15 els diferents 

comportaments de diferents controladors, tant en divisió de passos com en comportament sota 

càrrega, i la seva fiabilitat per a l’ús en una aplicació de càrrega contínua. 

 

Figura 4.14: Gràfic de comparació del recorregut d'un motor pas a pas amb un driver de 

micro-stepping, amb i sense càrrega. Eix X: Passos. Eix Y: Graus de rotació. Font: [36] 
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Figura 4.15: Gràfic de comparació del recorregut d'un motor pas a pas amb un driver de 

micro-stepping, amb i sense càrrega. Eix X: Passos. Eix Y: Graus de rotació. Font: [36] 

 

Observant la Figura 4.14 i Figura 4.15 dels dos experiments (a la font original es pot trobar 

un tercer, amb uns resultats també diferents degut al tipus de controlador), es pot concloure que 

el tipus de controlador importa molt a l’hora de realitzar un control per micro-stepping, donat 

que, com s’observa a la Figura 4.14, pot haver-hi un error entre el desplaçament desitjat pel 

nombre de polsos del controlador i el desplaçament actual que s’està realitzant a l’actuador. 

No obstant, com també es pot apreciar a la Figura 4.15, hi ha altres tipus de controladors que 

mantenen, de forma molt similar, el seu comportament sota càrrega, fent-los més adequats per 

aquest tipus d’aplicacions estant sotmesos a càrregues constants. 

Un detall que cal apreciar en ambdós casos, però, és la irregularitat dels micro-steps, ja que en 

cap cas formen un pendent estable fins al 16è pas. Tot i que el controlador de la Figura 4.15 es 

comporta molt millor que el de la Figura 4.14, en cap cas es podria considerar el mateix nivell 

d’exactitud que en un controlador pas a pas amb passos complets, ja que aquests sí que tenen 

l’angle fixat per les pròpies característiques físiques del motor. Per tant, com a conclusió, el fet 

de posseir un controlador amb aquesta capacitat és un afegit en característiques, però cal saber 

quan i com programar-lo per al seu ús amb passos sencers o micro-steps.  
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4.3. Possibles Solucions: Rotor 

Aquesta gamma de solucions va fortament lligada a l’apartat 4.1. Funcionalitat, ja que és una 

de les diferències més crítiques que permet dur a terme una funció o una altra, puix que és 

l’actuador principal dins d’una màquina de mecanitzat CNC, al exercir o el fresat, el mecanitzat 

o el tall. 

4.3.1. Rotor d’alt parell 

Aquest tipus de rotor és el més comunament trobat a fresadores d’altes prestacions, les que es 

centren en el mecanitzat de grans peces de metalls durs, sobretot per aplicacions industrials i 

manufactureres a gran escala. 

Com s’introdueix en el punt 4.1.1, aquest tipus d’aplicacions requereixen relativament baixa 

velocitat angular, però un parell molt elevat i constant en tot el rang de velocitats d’operació. 

Aquest tipus de conjunts complets de rotor consten de tres parts principals: 

• Motor: 

En els rotors d’alt parell, normalment s’usa un motor d’inducció trifàsic de corrent 

altern, degut a les seves bones característiques i rendiment, i baix cost tant del propi 

motor com del sistema de control requerit per fer-lo funcionar correctament.  

Aquests motors poden tenir un rang de potències d’entre 1 HP fins a 60, 75, inclús 100 

HP per a les màquines industrials més potents al mercat.  

Aquests motors, al contrari que els que es comentaran a l’apartat següent, solen tenir un 

rang d’RPM molt més limitat, degut a la seva naturalesa i característiques de corba de 

potència. Per tant, no es poden connectar directament a l’eina. 

 

• Transmissió: 

Com s’ha introduït, els motors d’aquest tipus no poden ser connectats directament a 

l’eina degut al seu rang limitat d’RPM. Per tant, requereixen una transmissió intermèdia 

per transmetre la potència a l’eina. 

La gran majoria de motors AC van regulats per un sistema de freqüència variable, que 

s’exposarà més endavant, i, per tant, permeten variar la seva velocitat i comportament 

de forma que és possible obtenir un rotor funcional amb una transmissió de ràtio fixe. 
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Aquest muntatge es sol trobar a la majoria de màquines de baix i mig cost, i solen tenir 

uns rangs de 0 a 8.000 – 10.000 – 12.000 RPM. 

Tot i que el mètode de transmissió de corretja en V o de corretja dentada sol ser el 

preferit degut al baix cost i àmplia adopció en tot tipus d’indústries, també existeixen 

caixes de transmissió compostes per engranatges encapsulats en entorns protegits. 

 

Per a les màquines de majors prestacions, es sol muntar un motor amb unes 

especificacions molt millors, però aquesta tria resulta en unes corbes de potència més 

limitades, i al tractar-se d’una màquina d’altes prestacions, no es poden permetre certes 

diferències en l’entrega de potència. Per tant, no és gens estrany trobar certs models a 

partir d’un nivell de qualitat i prestacions que incorporen diferents ràtios de transmissió, 

ja sigui a través d’una caixa mecànica o d’un sistema de corretges, i que permeten ajustar 

la ràtio de forma automàtica segons requereixi l’aplicació corrent.  

En alguns casos de menor cost, es pot trobar una transmissió de diferents ràtios, però 

que el canvi entre aquests és manual, i l’ha de realitzar l’operari segons l’aplicació. 

 

• Eix principal: 

Per poder transmetre la potència de la transmissió a l’eina, es requereix un eix, que a la 

seva part final incorpora un porta-eines. Aquest eix sol estar dins d’una densa i resistent 

estructura, normalment de colada d’acer o de ferro, per mitigar les vibracions i mantenir 

l’estructura el més rígida possible, degut a les forces que s’exerceixen. També solen 

equipar coixinets d’altes prestacions, per aguantar bé les forces, i mantenir la precisió 

durant la vida útil de la màquina. Aquests poden incorporar porta-eines universals 

(cònics) o porta-eines específics per a alguna aplicació en concret. 

 

Figura 4.16: Mostra d’un rotor de fresadora amb reducció per corretja en V. Font: [37] 
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4.3.2. Rotor Simple 

Aquest tipus de rotor s’usen per a les màquines amb la funcionalitat comentada a l’apartat 4.1.2, 

més orientades a aplicacions de gravat i tall que no pas el mecanitzat ni fabricat de peces de 

metalls durs. 

Per tant, com s’observa a la Figura 4.4, les corbes de parell cauen dràsticament a nivells baixos 

de velocitat angular, i el pic s’assoleix a mitges – altes velocitats, com bé s’introdueix a l’apartat 

mencionat. 

Aquest tipus de motors solen consistir en motors trifàsics de 2 o 4 pols, tot i que se’ls pot trobar 

amb tot tipus de característiques, segons les aplicacions desitjades, incloent-hi els tipus de 

refrigeració, el més comú sent per aire, com s’observa a la Figura 4.17, tot i que els rotors amb 

refrigeració líquida també són comuns en algunes aplicacions d’alta freqüència d’ús. 

Tot i que hi ha molta varietat d’aquest tipus de rotors al mercat, per tot tipus d’aplicacions i 

camps d’aplicació, tots comparteixen unes característiques similars.  

Com han d’assolir uns rangs de velocitat angular elevada, normalment de 0 a 18.000 RPM, 

inclús fins a 25.000 RPM, requereixen uns coixinets especials de baixa fricció i elevada 

resistència i precisió, ja que cal mantenir un eix ferm per tenir precisió en el seu ús, i els 

coixinets han d’estar ben equilibrats i preparats per suportar aquestes velocitats. El mateix 

s’aplica per al rotor, dissenyat molt lleuger, estret i allargat, per poder proporcionar aquests 

règims d’operació sense cap mena de problema. 

 

Figura 4.17: Mostra d’un rotor de fresadora per tall, 4kW. Font: [38] 
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4.3.3. Control del Rotor 

Per a ambdós tipus de rotor, el control es realitza de la mateixa forma: mitjançant un controlador 

de freqüència variable. 

Aquest tipus de controladors s’usen per dos motius. Principalment, degut al seu alt nivell de 

control que permeten exercir sobre el rotor controlat, permetent mantenir paràmetres de 

velocitat angular amb un error de ± 1 𝑅𝑃𝑀, inclús  ± 0.5 𝑅𝑃𝑀 per a alguns models. 

El segon motiu, i molt més important, és el fet que permeten controlar de forma totalment 

automàtica mitjançant el CN la velocitat del rotor, de forma que en el programa de mecanitzat 

es pot establir diferents valors de velocitat a la qual es desitja que giri el portaeines, per realitzar 

diferents tipus de mecanitzat, acabat, etcètera. A part, les màquines que disposen d’accessoris 

porta-eines, que permeten el canvi d’eina a la meitat d’un procés de fabricat, es beneficien 

enormement d’aquest fet, donat que poden controlar totes les velocitats a les quals cal fer girar 

cada tipus d’eina per a cada acabat en concret. 

D’aquests controladors hi ha de molts tipus i gammes, per a diferents aplicacions i nivells de 

control i fiabilitat, però, essencialment, el principi és el mateix: Es genera de forma artificial 

una ona sinusoidal amb la freqüència desitjada, per controlar la velocitat que es vol al rotor. Tot 

i existir diferents tipus, de corrent continu i altern, i amb diferents tipus de regulació de la sortida 

(inversor, PWM, etcètera), només es tractarà el control per freqüència variable comú per PWM, 

com el de la Figura 4.18, ja que és el més usat en el mercat degut a la seva elevada ràtio de 

qualitat i preu, juntament amb les prestacions que ofereix. 

 

Figura 4.18: Control VFD de 4kW, trifàsic amb control 0-10V remot. Font: [39]  
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4.4. Possibles Solucions: Sistemes de Control 

En aquest apartat es tractarà, de forma breu i introductòria, les tres principals formes de 

controlar una màquina CNC.  

Cal mencionar que hi ha més possibles formes d’aconseguir control d’aquest tipus de 

maquinària, des d’Arduino amb controladors de motors pas a pas fins a sistemes molt 

complexos que incorporen tot tipus d’equip de control.  

No obstant, en el present Treball només es tractaran les tres formes més comunes de control, 

per tres motius principals: 

• Disponibilitat d’informació: 

És molt important disposar d’extensa documentació a l’hora de plantejar un projecte 

d’aquestes característiques, donat que problemes sempre hi poden aparèixer, el risc que 

el projecte es trobi en un estat en el qual la solució no és directament aparent i requereix 

diagnòstic i reparació personalitzada és molt alt, i per obtenir un diagnòstic més senzill 

i tenir molta més facilitat per a solucionar els possibles entrebancs, una documentació 

disponible molt extensa és un gran benefici. 

• Popularitat: 

Similar al cas anterior, com que la probabilitat que una situació que requereixi 

diagnòstic i solució de problemes és molt alta, el fet que la tecnologia de control sigui 

popular entre molts usuaris i marques, i hi hagi una comunitat al voltant que no tan sols 

comenti possibles problemes o instruccions sobre la tecnologia, sinó que a part pot 

proporcionar consells i resultats de diferents proves individuals, dona un gran avantatge 

envers un sistema més obscur entre el públic receptor. 

• Disponibilitat d’adquisició: 

També s’ha considerat com a important el fet de la disponibilitat tant en proveïdors com 

en distribuïdors físics, tant per l’adquisició inicial a l’hora de dur a terme el muntatge, 

com qualsevol possible mal funcionament o problema relacionat amb el propi sistema 

de control o directament derivat d’aquest. 

Amb aquests requisits en ment, s’ha desenvolupat el llistat anterior i la recerca al respecte s’ha 

centrat en aquestes tres vessants, per contribuir a un millor resultat final del projecte. 
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4.4.1. Sistemes Propietaris Complets 

Els sistemes propietaris complets constitueixen una de les millors formes de construir un robot 

cartesià per mecanitzat, un torn CNC, etcètera, analitzant-ho per la vessant de possibles 

problemes i temps de configuració. 

La gran majoria de sistemes tenen una configuració Plug – and – Play, que essencialment vol 

dir que un cop estan connectats a tots els corresponents sensors, actuadors i diferents parts del 

sistema, es poden encendre i posar-se a funcionar directament, sense cap requisit de 

configuració que sigui més profunda que ajustament de mides o de tipus de motor i de 

transmissió. 

Aquest tipus de sistemes, com a avantatge, també solen incorporar el seu propi sistema operatiu 

de control, eliminant encara més factors de risc a l’hora de tenir en compte imprevistos. 

En concret, es presenta com a exemple al sistema de control Masso G3, que presenta un 

controlador independent, i diferents accessoris a escollir per al control i programació final de la 

màquina.  

Escollir una bona marca en aquest tipus de control és important, ja que un dels avantatges també 

és l’atenció al client en cas que es presenti algun problema o falla durant tant la instal·lació com 

el funcionament, i encara que la comunitat pugui ser útil en aquest cas, una solució directa del 

fabricant sempre serà més encertada i fiable, sobretot en termes de reparació. 

 

 

Figura 4.19: Placa de connexió i de control Masso G3. Font: [40] 
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Un altre factor molt beneficiós d’aquests sistemes és la incorporació d’interfícies de control 

molt optimitzades per a les característiques que proporciona el sistema, sense posar cap control 

de més o de menys que el sistema no pugui executar ni interpretar, de forma que l’usuari només 

observa el que existeix al control. 

A part, també es fabriquen seguint els estàndards i normativa vigent aplicable al tipus de control 

i de maquinària a la qual van dirigits, per tant, també es tracta d’un factor menys de risc i 

preocupació per al client final a l’hora de realitzar el muntatge.  

No obstant, el fet d’evitar aquest tipus de problemes i entrebancs ve amb un preu, i és la 

personalització i configuració. 

Aquests sistemes estan completament tancats i són propietaris, per tant, no permeten cap tipus 

de modificació que estigui fora del que el fabricant ha dissenyat per al controlador, i d’aquesta 

forma es limita la personalització de l’ús final, ja que aquest s’ha d’adaptar al que permet el 

sistema de control. Tot i que no sol suposar un problema, ja que els fabricants d’aquests sistemes 

ja tenen en compte aquest factor i ofereixen avançades capes de configuració, pot suposar un 

entrebanc en cas de voler realitzar la programació d’alguna forma en concret, com per voler 

optimitzar les rampes d’arrancada i frenada dels actuadors. 

 

Figura 4.20: Interfície de control i operació del sistema Masso. Font: [40] 
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4.4.2. Sistemes Buffered 

Aquest tipus de sistemes són dels més populars en el món del DIY, donat que tot i requerir 

instal·lació i configuració pròpia, són molt més senzills de manipular que no pas els que es 

tractaran a continuació. 

Aquests sistemes essencialment funcionen amb un processador intermedi entre el sistema de 

control principal i els actuadors. El programa es compila i s’envia des del processador principal 

a la placa de control, i en aquesta última s’emmagatzema (d’aquí el nom de Buffered), i es va 

executant a mida que la placa de control veu adient. 

Per tant, el sistema de control principal només té la funció de preparar el codi a partir de les 

instruccions de mecanitzat i convertir-lo en una sèrie d’ordres a ser executades, i les envia a la 

targeta de control. 

Aquestes targetes solen funcionar amb el programari Mach 3 o Mach 4, dels més populars en 

aquest camp d’aplicació, tot i que existeixen bastantes opcions que també accepten aquest tipus 

de procés de dades. 

La connexió amb l’ordinador es pot fer de diverses formes, però les més populars solen ser 

USB i Ethernet, tot i que controladors amb port paral·lel també es troben. 

 

 

Figura 4.21: Targeta de control per USB per a sistemes buffered amb control de moviment. 

Font: [41] 
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Aquest tipus de sistemes també s’anomenen sistemes amb controlador de moviment integrat, 

que essencialment el que implica és l’existència d’un processador de comandes separat del 

processador principal, que només s’encarrega de processar les entrades emeses pel processador 

principal i realitzar el control de la màquina de forma completament independent, al ritme de 

la màquina, i no al ritme del processador principal. 

Això, tot i que té certs desavantatges (com el fet de no poder corregir errors en temps real, 

possibles falles en les compilacions de codi que no es detecten, etcètera), també té alguns 

avantatges notables.  

Principalment, treu una gran càrrega del processador principal, fent que les instruccions 

s’executin en el seu ordre natural, sense cap requisit per monitoratge del procés, només 

d’entrades i sortides. 

També dona lloc a la integració de diversos dispositius de control de moviment manual, com el 

que es mostra a la Figura 4.22. Això és possible perquè el processador secundari només s’ocupa 

de gestionar moviments i accions de la màquina, i mentre que en un sistema de temps real es 

podria aconseguir una finalitat similar amb una interfície adequada, resulta molt més senzill 

optar per un sistema Buffered en cas que es vulgui incloure un controlador manual extern.  

Aquest controlador permet gestionar tot tipus de dades que es transmeten a cadascun dels eixos 

de la màquina, controlar-los, i realitzar ajustaments a temps real durant l’execució, si s’escau. 

 

Figura 4.22: Mostra d'un controlador a distància per a Mach 3, multi funció. Font: [42]  



66 Disseny i Construcció d’un Robot Cartesià per Fresat CNC – Memòria Final 

 

4.4.3. Sistemes en Temps Real 

Finalment, hi ha els sistemes en temps real. 

Aquests tenen un gran avantatge respecte als anteriors, i és que totes les operacions es realitzen 

amb feedback continu per un processador, de forma que el control de la màquina es pot adaptar 

donat qualsevol imprevist en la codificació.  

Són extremadament útils per al control de sistemes de control en llaç tancat, donat que poden 

ajustar els errors imprevistos en temps real sense sacrificar el programa, i solucionar problemes 

com moviments inesperats de la peça a mecanitzar, etcètera. 

No obstant, requereixen un control directe des del processador, fet que implica que tot el 

programa i la seva execució estan completament lligats a la capacitat del processador. Com que 

aquest tipus de controls solen funcionar a partir d’un ordinador amb usos diversos, que també 

gestiona altres sistemes de la màquina, es pot donar el cas que algun altre sistema interfereixi 

en la potència del processador, i congeli el programa o el faci funcionar malament.  

També pot ésser possible que el processador senzillament es salti o no processi una instrucció, 

fet que faria que el resultat final sigui no conforme, però no es podria rectificar des del propi 

sistema de control degut a la naturalesa d’aquest.  

Hi ha diferents tipus de targetes de control en temps real, la majoria de les quals fan ús del port 

paral·lel, però també són molt populars les que funcionen a través d’Ethernet. 

 

Figura 4.23: Targeta de control per a sistemes en temps real, port paral·lel. Font: [43] 
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No obstant, el port paral·lel és una tecnologia pràcticament obsoleta en el món actual i l’estat 

de l’art de la tecnologia, per tant, es presenten algunes opcions amb controls i interfícies més 

avançats. 

Una alternativa molt usada per a combatre l’obsolescència del port paral·lel és una interfície 

controladora en temps real. Això essencialment és un controlador amb processador secundari, 

però que en lloc de processar els senyals i convertir-los en instruccions que la màquina 

interpreta com a moviments, règims de velocitat, etcètera, el que fa és convertir les dades d’un 

sistema universal (com és el bus USB, molt més popular i usat) i convertir les dades en un 

protocol acceptat per a la maquinària industrial, com pot ser el propi port paral·lel.  

En general, sense importar molt la interfície de transferència de dades, el que fan aquests tipus 

de controladors és convertir senyals USB en protocol de transmissió de dades RS-485, que és 

un dels protocols de transmissió de dades més usats per aquest tipus d’aplicacions.  

Tot i que no es tracta de l’alternativa més usada actualment, tant per individus amb projectes 

DIY com per màquines professionals, una utilitat molt extensa que té aquest sistema de 

convertidor és per al control de velocitats dels rotors de mecanitzat. 

Normalment, la gran majoria de variadors de freqüència de control dels rotors tenen una entrada 

RS-485 per al control de la velocitat, i aquesta sol ser sempre l’opció escollida degut a la seva 

robustesa i precisió que proporciona en el control de velocitat. 

 

 

Figura 4.24: Mostra d'un convertidor d'USB a RS-485 amb port I/O. Font: [44] 



68 Disseny i Construcció d’un Robot Cartesià per Fresat CNC – Memòria Final 

 

I, finalment, hi ha un dels controladors més coneguts a la indústria, sobretot per aficionats al 

DIY d’aquest tipus de tecnologia, i són les conegudes com a “MESA boards”, essencialment 

per al nom del fabricant.  

El que proporcionen aquests controladors és una interfície molt més potent i interactiva, que tot 

i compartir funcionalitat exacta amb les mencionades anteriorment, proporcionen capacitats de 

xarxa, programació a distància, configuració pròpia, moltes sortides i, en general, un control 

sobre el sistema molt més significatiu que la seva alternativa de control per port paral·lel. 

Tot i que la funcionalitat essencial és la mateixa, aquest tipus de targetes de control es solen 

escollir per a funcionalitats avançades, o per futures actualitzacions de la màquina. Per exemple, 

en cas de voler usar servomotors amb un control amb llaç tancat, sol ser recomanable usar 

aquest tipus de controladors.  

Tot i que la seva característica principal és l’afegit de possibilitats i opcions cap a la màquina, 

l’afegit de xarxa és un punt molt notable, ja que permet tenir l’ordinador de control principal 

lluny de la pròpia màquina, i inclús muntar tot un sistema de diverses màquines en xarxa. 

Algunes de les targetes d’aquest estil estan tan basades en funcionalitat que requereixen una 

targeta de control simple addicional per produir l’aïllament galvànic que proporcionen les 

targetes simples de port paral·lel, només degut a la quantitat de possibilitats que ofereixen. 

 

 

Figura 4.25: Targeta de control MESA per a sistemes en temps real, Ethernet. Font: [45] 
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4.5. Possibles Solucions: Software de Control 

A continuació es presenten les 3 solucions de software que s’ha caracteritzat com a més 

importants i principals en el desenvolupament d’un robot cartesià amb la finalitat de mecanitzat 

i fabricació CNC. Cal notar que existeix un elevat nombre de solucions que no es comentaran, 

doncs s’ha realitzat una tria basant-se en popularitat, capacitats, i disponibilitat de 

documentació tant d’ús com de diagnòstic, programació i resolució de problemes. 

4.5.1. Controls Propietaris 

Com en el cas esmentat en l’apartat 4.4.1, hi ha algunes solucions al mercat que es venen en un 

paquet sencer, i no permeten a l’usuari personalitzar cap part de la cadena de control principal 

de la màquina amb cap element fora de l’ecosistema propietari. Tot i que això clarament 

presenta un gran obstacle per aconseguir exactament la màquina que es desitja, evita que 

succeeixin problemes no previstos degut a incompatibilitats entre parts de l’equip, i redueix el 

nombre total de possibles falles que poden succeir durant l’operació i configuració. En aquest 

cas, es tracta el mateix ecosistema presentat anteriorment, el sistema Masso G3. 

 

Figura 4.26: Unitat de control Masso amb el sistema operatiu propi. Font: [40]  
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4.5.2. Mach 3 i Mach 4 

Mach 3 i Mach 4, la versió més actual, és un software de control CNC desenvolupat per  una 

companyia anomenada Artsoft – Newfangled Solutions, que s’especialitza en aquest tipus de 

programari.  

Es tracta d’un software propietari amb un preu de llicència estàndard d’uns 200 €, i bastant 

estandarditzat en tot tipus de maquinària arreu del món. 

Tot i que pot treballar en temps real, està pensat per operar amb controladors de buffer, fet que 

pot causar incompatibilitats de funcionament en algunes màquines. 

Aquest software està dissenyat per ésser executat dins d’un entorn Windows, i usar una 

interfície USB per als usos en buffer, i la interfície de port paral·lel per als usos en temps real. 

Dins de totes les característiques, el software disposa de diferents pantalles d’ajustament i 

configuració de la màquina, permetent ajustaments bastant variats i avançats, que arriben inclús 

a permetre programar les rampes d’acceleració dels actuadors de cada eix, nivells de precisió, 

etcètera. 

No obstant, al ser software propietari, no permet realitzar canvis al gust del consumidor, només 

ajustar els paràmetres que es permeten des de les pantalles de configuració. 

 

Figura 4.27: Captura de pantalla de Mach 4 en la pantalla d’ajustament. Font: [46] 
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4.5.3. LinuxCNC 

Finalment, es presenta la solució de software anomenada LinuxCNC. A diferència de la solució 

anterior, aquesta es centra en operar de forma sinergètica amb els sistemes de control en temps 

real, tot i que hi existeixen sistemes de control que permeten l’ús de LinuxCNC. 

Es tracta d’un sistema operatiu increïblement versàtil i de Codi Obert, que té pràcticament 

infinites capes de configuració permeses per a ajustar el software a qualsevol ús. 

Tot i que normalment es troba en la seva versió pura i de Codi Obert, existeixen versions 

comercials modificades per destacar algunes de les propietats, com per exemple el sistema 

PathPilot, propietari de Tormach, que està basat en LinuxCNC. 

A part del treball a temps real, l’única altra vessant que realment diferencia LinuxCNC és 

l’enorme disponibilitat per a configuració personalitzada, fent que es requereixin diferents 

arxius programats de forma individual a les necessitats de la màquina i del tipus de transmissió 

i actuadors per poder començar a operar amb el sistema. 

Aquest software funciona principalment mitjançant el port paral·lel, tot i que també hi ha 

interfícies de conversió de senyal que treballen a partir d’USB i Ethernet, tot i que en la gran 

majoria d’aquestes es sacrifica una mica de rendiment, guanyant especificacions i capacitat. 

Finalment, aquest software opera de forma simultània amb els controladors de temps real, per 

tant, conté les eines per monitorar i controlar el processador, així com ser de baixa càrrega. 

 

Figura 4.28: Captura de pantalla de la pantalla d’operació de LinuxCNC. Font: [47] 
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4.6. Anàlisis de Viabilitat 

A continuació, després d’exposar les diferents aplicacions / funcions i tipus d’estructures, es 

realitzarà una anàlisi de viabilitat, per poder determinar quin tipus de producte final és adequat 

per a les característiques i pressupost que comporten, mantenint l’alineació amb la finalitat del 

Projecte present. 

Cal notar que aquestes anàlisis es realitzarà de forma conceptual, i es verificarà posteriorment 

a l’apartat de solució final de forma més explícita, per no mostrar extenses anàlisis d’estructures 

i màquines no escollides. 

En aquestes anàlisis es presenta una forma objectiva de valorar, de totes les solucions i apartats 

de solucions presentats anteriorment, quina d’elles, respectivament, és la més viable per a la 

seva realització amb el projecte. 

4.6.1. Anàlisis de Viabilitat: Funcionalitat 

Per a la funcionalitat, cal analitzar de forma conceptual les dues possibilitats que s’han presentat 

a l’apartat de solucions.  

En aquesta vessant de l’anàlisi de viabilitat realitzar una anàlisi completament objectiva és més 

difícil, degut a la naturalesa de la finalitat.  

Cal recordar que la finalitat del projecte és obtenir un producte final que permeti mecanitzar i 

fabricar tot tipus de peces, i, per tant, no es limita a només tall de superfícies planes o fresat de 

blocs metàl·lics.  

No obstant, hi ha una restricció principal, i és que l’estructura base de les màquines de fresat 

CNC exclusivament tenen un xassís completament massís, de fosa, molt pesat i molt car de 

fabricar i treballar.  

Per tant, l’alternativa més viable per a un projecte amb les finalitats presents és la d’optar per 

un xassís tradicional de màquina de tall CNC, però dissenyar-lo de tal forma que es reforci la 

robustesa i es disminueixi la flexibilitat el màxim possible, per també permetre el mecanitzat 

de precisió de peces, i així obtenir una funcionalitat dual en un sol tipus de xassís. 

Per tant, conceptualment, l’opció més viable és optar per un xassís tradicional de màquina de 

tall, mentre que funcionalment, l’opció més viable és optar per un producte mixt.  
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4.6.2. Anàlisis de Viabilitat: Tipus d’Estructura 

Respecte als tipus d’estructura, s’ha realitzat una anàlisi una mica més precisa que en el cas 

anterior, degut a la possibilitat de categoritzar cada vessant d’anàlisis.  

En aquest cas s’ha analitzat el cost, el nivell de complexitat, l’impacte que tenen en l’espai del 

voltant, les dimensions possibles de l’àrea de treball i el nivell de robustesa que els tres tipus 

d’estructura permeten obtenir.   

Com s’observa a la Taula 4.1 corresponent, hi ha un tipus que es descarta immediatament, però 

els dos tipus finals queden relativament igualats, per tant, es realitzarà una anàlisi més profunda 

a l’apartat de tria de la solució final, entre els tipus Pòrtic mòbil XZ, taula mòbil Y, i Pòrtic 

mòbil XYZ, taula fixa. 

Tot i que es consideren categories diferents (el pòrtic mòbil i pòrtic fixe), poden complir el 

mateix tipus de funció, depenent de les característiques.  

Normalment, els xassissos amb sistema de pòrtic fixat són molt més populars per a les 

aplicacions de mecanitzat pur, mentre que les de pòrtic mòbil són molt més populars per a les 

màquines de tall CNC, com s’ha exposat en l’apartat corresponent de solucions. No obstant, 

depenent de la rigidesa global de l’estructura i de la dimensió del mecanitzat a realitzar, es 

poden alternar els dos usos. Això es veu clarament en l’apartat d’estudi de mercat actual, on es 

tracta una marca (CNC-STEP) que usa aquesta tècnica. 

Per tant, de moment es seleccionen els dos sistemes com a finalistes, i es tractarà en profunditat 

la decisió final a l’apartat 4.7 Solució Final, amb ampliat detall. 

Taula 4.1: Taula d'anàlisi de viabilitat de tipus d'estructura. Font: Pròpia 
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4.6.3. Anàlisis de Viabilitat: Accionament 

Respecte als tipus d’accionament, hi ha una discriminació molt clara entre els tres tipus, i tant 

en precisió com en cost com en possibilitat de control realimentat, els accionaments híbrids 

obtenen un clar avantatge, només mantenint l’inconvenient de baix parell a altes RPM. 

Un dels factors determinants en aquest cas és també el tipus d’ús que suporten. Per tant, la 

solució més viable de les proposades resulta la d’accionaments híbrids. 

Taula 4.2: Taula d'anàlisi de viabilitat d'accionaments. Font: Pròpia 

 

4.6.4. Anàlisis de Viabilitat: Rotor 

Per al control queda un cas molt similar als accionaments, i es compara principalment en cost i 

prestacions els dos tipus de rotors.  

En aquest cas, també de forma evident, l’opció més viable és el Rotor Simple, del qual es 

donaran més detalls en el corresponent apartat de 4.7 Solució Final. 

Per a aquesta avaluació s’ha tingut en compte el cost, el parell a altes RPM, el parell a baixes 

RPM i el pes complet de l’assemblatge, que també es categoritza similarment a les mides. 

Com bé s’ha introduït teòricament en l’apartat anterior, les corbes de parell difereixen 

bastament en la posició dels seus pics, i, per tant, la decisió presa amb el tipus de rotor limita 

molt l’ús. Per tant, s’ha optat per un compromís, que s’elaborarà en l’apartat de 4.7 Solució 

Final, i s’escollirà un rotor simple però d’altes prestacions, per compensar el dèficit de 

prestacions en la part de baixes RPM de la corba de potència. 

Taula 4.3: Taula d'anàlisi de viabilitat dels tipus de rotor. Font: Pròpia 
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4.6.5. Anàlisis de Viabilitat: Control 

Sobre el sistema de control, la viabilitat per al tipus de sistema (propietari, temps real, etcètera) 

és exactament la mateixa, ja que es diferencia només per a preferència d’usuari.  

Només com a comentari addicional, els sistemes propietaris són els més costosos de les 3 

opcions.  

La viabilitat principal a tractar serà la del software de control, que s’exposa a la Taula 4.4 que 

s’observa a continuació.  

La classificació s’ha fet segons el cost, el nivell de configuració que permet el software i el 

nivell de dificultat, tant per l’ús com per la configuració. 

Tot i que, objectivament, la solució comercial Mach 3 i Mach 4 mostra un nivell més alt de 

viabilitat, degut al superior nivell de configuració i de possibilitats que ofereix el software 

LinuxCNC, es considera una solució més viable d’acord amb la naturalesa del Projecte. 

Aquesta decisió s’argumentarà adequadament durant el procés de configuració i també en el 

corresponent apartat de solució, però essencialment la decisió del tipus de sistema més viable 

s’ha pres tenint en compte el nivell de configuració i personalització que caldrà assolir per a 

poder arribar a les especificacions desitjades.  

També cal tenir en compte que una de les característiques principals de LinuxCNC és el treball 

a temps real, que com bé també es descriu a l’apartat de 4.7 Solució Final, es tracta del sistema 

preferit tant per la correcció d’errors i disminució de peces dolentes com per simplicitat 

d’operació. 

A part, també permetrà a l’usuari final adaptar el producte per a les seves necessitats, eines 

utilitzades, i inclús possibles millores, canvis o afegits que es vulguin realitzar. Això s’aplica 

tant per a la interfície d’usuari com a la pròpia configuració d’operació i funcionament. 

Taula 4.4: Taula d'anàlisi de viabilitat dels sistemes de control. Font: Pròpia 

 



76 Disseny i Construcció d’un Robot Cartesià per Fresat CNC – Memòria Final 

 

4.6.6. Anàlisis de Viabilitat Mediambiental 

Respecte a l’anàlisi mediambiental, s’ha realitzat en dues vessants: La vessant de projecte i la 

vessant de producte final.  

Per a analitzar el projecte com a una entitat global, caldrà fer ús de les llistes de control 

mediambiental 2. 

Aquestes llistes es poden observar completades a B. Annex B: Taules de Viabilitat 

Mediambiental. 

No obstant, com que el present projecte no es tracta d’un desenvolupament d’una planta a gran 

escala o d’una instal·lació sobre un sistema existent, sinó del desenvolupament i fabricació d’un 

prototip / producte, la gran majoria de categories en el llistat no són aplicables directament. 

De categories que tenen un efecte directe sobre el projecte, en aquest cas, són principalment les 

que tracten amb: 

• Residus 

• Contaminació i possibles efectes  

• Soroll 

• Contaminació de l’aire 

Aquests aspectes principalment es deuen a l’operació i fabricació del producte.  

Pel que fa als Residus, es generaran principalment sobrants de matèria primera, així com ferritja 

i altres residus similars durant la fabricació.  

Per a la Contaminació en general, es tractarà a la vessant de producte amb major profunditat.  

Per al Soroll, igual que la Contaminació de l’aire, són possibles efectes que poden trobar-se 

durant l’operació nominal del producte, degut a possibles partícules que es puguin emetre 

durant el mecanitzat, fums degut al consum de l’eina de tall o de la peça de mecanitzat, igual 

que el soroll, provenint dels propis motors actuadors i rotor de la màquina, així com de 

vibracions. Per a la Contaminació de l’aire, també cal tenir en compte el procés durant la 

fabricació, ja que es poden emetre gasos nocius i micropartícules tant durant la soldadura com 

mecanitzant parts de l’estructura final, per tant, caldrà prendre precaucions adequades.  

 
2 [81]: Llistes de control mediambiental per a projectes, per professorat UPF - Tecnocampus 
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En aquesta vessant de l’anàlisi de viabilitat es tractarà la viabilitat més des del punt de vista de 

producte, per tant, totes les alternatives comparteixen el mateix nivell. Com en aquest cas, la 

viabilitat mediambiental del funcionament tant d’un robot cartesià com d’una màquina CNC no 

són variables, aquest apartat es centrarà en la mitigació dels possibles efectes adversos del seu 

ús i operació nominal. 

Per tant, no hi ha més solució per a la viabilitat mediambiental que, en qualsevol dels casos, 

aïllar correctament l’espai de treball per evitar la contaminació de l’entorn de treball tant pels 

líquids refrigerants com per la ferritja obtinguda del procés de mecanitzat. 

En aquest cas, la discriminació no existeix entre tipus d’estructura, ni de controls, ni d’actuadors 

ni en tipus d’utilitat. 

Una de les solucions més pràctiques per al control de l’entorn de la màquina és la confecció 

d’una gàbia de seguretat, com s’aprecia a la Figura 4.29. 

Amb un muntatge de gàbia de protecció d’aquestes característiques es compleixen dos propòsits 

en un. Primer, s’evita que la ferritja que surt a altes velocitats de l’eina a causa del mecanitzat 

es dipositi als voltants de la màquina. I segon, s’evita que el refrigerant i lubricant que s’estigui 

utilitzant durant el mecanitzat es dispersi pels voltants de la màquina, no tan sols embrutant i 

contaminant l’entorn, sinó posant en perill el sistema de bombeig de la màquina i gastant fluid 

innecessari, que es podria haver reaprofitat completament. 

 

Figura 4.29: Mostra d'una estructura de contenció per una fresadora CNC. Font: [48] 



78 Disseny i Construcció d’un Robot Cartesià per Fresat CNC – Memòria Final 

 

A part, la instal·lació d’aquests tipus de gàbia faciliten el compliment de les normatives de 

seguretat, gràcies a les restriccions d’accés que imposen i als mecanismes afegits que cal 

manipular abans de poder accedir a l’àrea de treball. Tot i no ser tractades en el present capítol, 

es tractaran seguidament durant el desenvolupament del projecte. 

Sobre el propi ús dels fluids de lubricació i refrigeració, cada tipus de fluid té unes directives 

per a les seves normes de reutilització i reciclatge, ja que alguns productes es poden reutilitzar 

essencialment fins que s’evaporin, mentre que altres productes tenen una vida útil molt més 

curta, i no permeten el filtratge. 

Aquest últim element també és important, donat que no resulta beneficiós bombejar fluid 

refrigerant o lubricant amb ferritja flotant, ja que pot danyar tant la peça final com la màquina, 

tot el sistema de filtratge i conductes. A part, aquesta pràctica permet allargar significativament 

la vida dels fluids usats, en cas que aquests ho permetin. 

Finalment, cal tenir en compte els riscos associats a la implementació d’una estructura de 

conteniment, i aquests són principalment derivats de la falla d’aquesta.  

Aquests riscos principalment s’engloben en la falla del material de contenció de l’estructura, o 

en possibles pèrdues del sistema de retorn del lubricant / refrigeració. 

Per mitigar el seu possible efecte, cal usar sempre que la finalitat ho permeti, fluids amigables 

amb el medi ambient, per evitar que aquest risc pugui suposar un perill greu per a l’entorn en 

el qual s’està operant, i per a l’operari de la màquina. 

També cal tenir preparat, durant l’operació de la màquina, equip i material per poder contenir 

els fluids en cas d’una fuita o d’una ruptura de l’estructura de conteniment, mitigant així els 

possibles efectes. En aquest cas, també cal aturar el mecanitzat sota qualsevol circumstància, ja 

que la màquina ha perdut un factor de seguretat, i el risc de danys físics directes i indirectes cap 

a l’operari augmenta significativament.  

Respecte a usos alternatius del robot cartesià, es troben dos dels més contaminants, que són el 

tall per LASER i el tall per plasma. 

En el primer, tot i que la pròpia eina de tall és completament innòcua en el sentit mediambiental, 

les emissions derivades del tall no ho són, i, per tant, en aquests casos, caldrà prendre mesures 

de conteniment de l’entorn, amb filtres HEPA pels quals es recondueixi l’aire emès a l’entorn 

de tall, deixant així una sortida lliure d’emissions. 
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Tot i que és una pràctica molt comuna agafar el conducte de gasos emesos a la zona de tall i 

conduir-lo cap a una zona oberta a l’aire exterior, no és una pràctica correcta, donat que les 

partícules més perilloses per al medi ambient no s’han filtrat, i poden resultar en efectes 

adversos no tan sols a gran escala, sinó ja a escala petita, afectant directament a l’entorn on 

aquestes s’estan emetent. 

Per tant, resulta bona pràctica filtrar els gasos emesos, i, quan el fabricant del filtre ho 

especifiqui, segons la freqüència i capacitat d’ús, disposar dels filtres de forma correcta, 

conservant la capacitat de filtratge del sistema complet.  

Respecte als plans de contingència, aquest present projecte no requereix el seu detall per a riscos 

mediambientals, degut a la naturalesa ja exposada al principi de l’apartat, i la manca d’efectes 

nocius mediambientals que té el producte final. 

4.7. Solució Final 

En aquest apartat es tractarà la solució final que s’ha triat en cada una de les categories que s’ha 

tractat anteriorment, mostrant el resultat final per on s’ha decidit orientar el projecte i el perquè, 

de forma breu i introductòria.  

Cal mencionar que les decisions preses en aquesta etapa del projecte no són pas permanents i 

estan subjectes a canvis a mesura que s’actualitza el projecte, per múltiples raons possibles. 

Aquest fet ja es desenvolupa en el seu corresponent apartat de 7.6 Plans de Contingència i 10 

Treball a Futur, i durant tot el capítol 5 a mesura que es va presentant el projecte. 

En el capítol 5 es desenvoluparà amb la màxima profunditat cada apartat tractat en el present 

apartat de 4.7 Solució Final, ja que aquest és de caràcter introductori. Es completarà durant el 

desenvolupament complet del projecte, un cop es vagin establint de forma definitiva totes les 

parts que conformaran la solució i el disseny, i es vagin fixant variables a partir de les 

especificacions de les mencionades parts.  

Finalment, recalcar que aquest apartat es tracta d’una introducció i resum a la Solució Final de 

la qual s’inspira el Disseny Final, i no pas ja la versió final del disseny o la llista definitiva de 

parts. Aquesta es fixarà més endavant, a la seva deguda tasca, i durant el procés de determinació 

del disseny final a partir del preliminar.  
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4.7.1. Estructura 

Començant per l’apartat corresponent a l’estructura, cal definir els conceptes claus que s’han 

tingut en compte a l’anàlisi de viabilitat.  

El problema principal en aquesta decisió per a la solució final recau en el fet que, a la finalitat 

del projecte, s’estableix que l’ús que se li donarà el robot no es limita ni exclusivament al fresat 

i mecanitzat ni al tall i ús exclusiu com a robot cartesià, per tant, caldrà realitzar un compromís 

per ambdues parts.  

Degut a la baixa viabilitat econòmica per al pressupost reduït que es desitja d’una estructura de 

colada de ferro, aquesta opció s’ha descartat. 

Per tant, s’elaborarà un xassís tradicional a partir d’una mescla d’estructura tubular i plaques 

de ferro, per fer l’estructura el més rígida possible, sense haver de recórrer als mètodes més cars 

de fundació de ferro o de bases de resines. 

Sobre la forma i característiques del xassís, s’ha escollit una configuració de pòrtic mòbil en 

eixos X i Z, amb la taula mòbil per a l’eix Y (en el desenvolupament es canviarà Y per X, però 

l’estructura es manté exactament igual). 

Aquesta selecció s’ha fet per un gran nombre de raons: 

Un dels principals factors és la rigidesa que s’obté amb un pòrtic fixat al xassís principal, fent 

que sigui part del xassís, i no una peça mòbil. Tenint en compte que el pòrtic és una de les parts 

que més força absorbirà, entre menys flexió tingui sota càrrega, més precisió es podrà obtenir 

de la màquina final.  

Per a minimitzar l’efecte de la deformació degut a les forces exercides per l’eina durant el treball 

de la màquina, caldria tenir una gran separació entre coixinets, per permetre una distribució més 

uniforme de la força creada a partir del parell. 

No obstant, al crear aquesta distribució, el problema esdevé que l’espai de treball queda reduït, 

si no pràcticament eliminat.  

Un altre factor que contribuiria a la disminució dels efectes de les forces és la menor distància.  

A part, també facilita en un grau de magnitud tota la logística de cablejat, ja que només hi haurà 

un sistema mòbil que requereixi cablejat, que serà l’eix Z muntat al pòrtic, mentre que amb un 

altre sistema hi ha dos motors actuadors mòbils. 
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Seguidament, un altre dels factors que ha contribuït a la decisió ha sigut el muntatge de la taula 

inferior de treball. 

En cas de tenir un pòrtic mòbil completament, es requereixen dos fusos cargols per a un 

moviment uniforme i igual en ambdues puntes del pòrtic. Aquest muntatge requereix o d’un 

motor actuador extra, o d’un sistema de corretges que connecti ambdós fusos, afegint 

complexitat i potencials fallades de forma innecessària.  

A part, també obra a la màquina a requerir més nivells de seguretat, tant de cara a l’usuari 

(sistema de transmissió exposat) com de cara a la durabilitat d’aquesta (limitar el possible accés 

a la transmissió per evitar dipòsits de partícules o interaccions no desitjades). 

A la Figura 4.30 que s’aprecia a continuació es pot observar el muntatge tractat, remarcant els 

punts que assenyalen els punts on caldria instal·lar la corretja de transmissió entre els fusos. 

No es pot simplificar el sistema de transmissió degut a que, de col·locar un únic fus a la part 

central, s’obstruiria l’àrea de treball, i de col·locar el fus a la part superior del pòrtic, el sol fet 

de moure el pòrtic amb o sense càrrega generaria un gran parell a la base, on es troben els 

coixinets, per tant, s’obtindria un efecte encara menys desitjable. 

 

 

Figura 4.30: Mostra d'un esbós de disseny de l’estructura per a la màquina amb pòrtic mòbil: 

Font: Pròpia 
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En el detall següent es pot apreciar, de forma aïllada, l’assemblatge del pòrtic de la proposta de 

disseny de pòrtic mòbil i taula fixa.  

En especial, cal destacar el centre de gravetat de l’assemblatge, assenyalat amb un eix de 

coordenades a la mateixa Figura 4.31.  

Tot i que s’ha calculat usant els volums de les peces, en realitat el centre de masses real estaria 

més elevat, donat que el material dels actuadors no s’ha definit dins de l’assemblatge amb 

SolidWorks, per tant, actualment només compten com a volum. 

Com es tractarà a continuació amb major profunditat, aquest sistema no es beneficia en absolut 

de posseir un centre de masses tan elevat, donat que el parell diferencial que s’estaria exercint 

a les bases del pòrtic, on es troben fixats els coixinets, essencialment multiplicaria la força que 

s’està rebent per l’eina, com s’indica a la Figura 4.32. 

 

 

 

Figura 4.31: Detall del pòrtic mòbil del disseny inicial amb actuadors i motor de fresat, amb 

centre de masses marcat. Font: Pròpia 
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A la Figura 4.32 es pot apreciar un desglossament del diagrama del muntatge en alçat, on 

s’aprecia la configuració general del disseny.  

S’ha indicat, com a exemple, la força exercida per un mecanitzat rectilini en l’eix X en direcció 

positiva, fent que la força aplicada a la punta de l’eina sigui inversa. 

 Com s’observa a la Figura 4.32, que a part conté les diferents cotes de distàncies respecte al 

centre de gravetat per a una referència única i general, el parell provocat per la força F que 

existirà a la punta de l’eina durant el mecanitzat es traslladarà en forma de força vertical 

aplicada als coixinets, separats per la distància ∆𝑥. 

Cal també tenir en compte que, tot i que no es mostra a la Figura 4.32, la força F apareix donat 

que el fus d’accionament mou el pòrtic cap a la dreta, per tant, el punt de rotació de parells 

estarà situat a aquella altura.  

Per tant, el coixinet posterior (més a l’esquerra) serà el que, en aquest cas, absorbeixi més 

càrrega cap al rail. Al estar limitat l’espai, la distància ∆𝑥 no pot augmentar-se sense reduir 

l’espai de treball, i, per tant, el sistema obté un efecte multiplicador de força.  

 

Figura 4.32: Esquema de les mesures entre punts d’aplicació i recepció de forces en el 

disseny de pòrtic mòbil. Font: Pròpia 
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Tot i que l’aplicació de forces no varia en el sistema de muntatge, hi ha una diferència clau amb 

el sistema de pòrtic fixe, i és la transmissió de forces cap a la base. Gràcies al sistema de pòrtic 

fixe, es permet mitigar la deformació durant l’aplicació de les forces donat que el pòrtic es pot 

fixar directament al xassís principal, i no a dos punts mòbils com serien els coixinets lineals. 

Aquest fet també permet poder fer l’estructura sencera molt més rígida, i, per tant, mitigar tots 

els efectes negatius mencionats anteriorment. Com a afegit, també s’elimina el punt de rotació 

de les forces, donat que el fus d’accionament mou la taula, i, per tant, només resta el punt 

d’aplicació de força a la punta de l’eina.  

Una de les principals diferències és que, en un sistema de taula mòbil en un sol eix, només es 

requereix un fus central per al moviment uniforme de la peça, sense obstruir en cap moment la 

taula de treball per la seva part superior.  

A part, amb aquest muntatge, es protegeix molt més el fus i l’actuador, deixant-los a una altura 

inferior del nivell de treball. 

Finalment, aquest tipus d’estructura facilita molt el muntatge per possibles opcions de 

lubricació i / o refrigeració a l’eina, així com el mètode de recol·lecció d’aquest, degut a la seva 

naturalesa i als punts d’ancoratge. 

 

Figura 4.33: Diagrama explicatiu d'estructura amb pòrtic mòbil X i taula mòbil Y. Font: [28] 
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4.7.2. Accionament 

Com s’ha introduït en l’apartat corresponent, es conclou que un terme intermedi sobre 

prestacions i preu existeix en forma dels accionaments híbrids, que essencialment consisteixen 

d’un motor pas a pas amb un codificador de moviment integrat a l’eix.  

S’ha escollit aquest tipus d’accionament donat que, per un petit sacrifici en cost, es guanya un 

gran ventall de prestacions sobre el control, i un elevat grau sobre la fiabilitat de la màquina 

resultant, ja que problemes com el slippage ja no suposaran un problema de precisió ni de 

mesures. Això també va lligat de forma propera al sistema de control, mencionat més endavant. 

A part del tipus d’accionament, s’ha seleccionat un model amb un parell nominal bastant alt per 

tractar-se d’un motor pas a pas, donat que com que es vol treballar amb l’optimització dels 

accionaments amb mètodes per accionaments ràpids, es busca poder fer treballar el motor 

d’accionament per un rang superior d’RPM sense perdre prestacions.  

Finalment, el fet d’escollir aquest tipus d’accionament també obre les portes a nous nivells de 

precisió, gràcies al control avançat de motors pas a pas per micro-stepping. 

Actualment, el producte final que s’ha tingut en compte a l’hora de realitzar el muntatge de 

disseny i el pressupost preliminar és un motor pas a pas NEMA 34 amb encoder , 12 Nm de 

parell útil i un controlador inclòs, que permet el control per micro-stepping. 

 

Figura 4.34: Mostra d’un motor pas a pas híbrid amb encoder, NEMA34. Font: [34] 

  



86 Disseny i Construcció d’un Robot Cartesià per Fresat CNC – Memòria Final 

 

4.7.3. Rotor 

Respecte al sistema de rotor, s’ha arribat en un punt intermedi de compromís entre les dues 

alternatives. 

Donat que la finalitat del treball inclou mecanitzat, no només tall CNC, un rotor d’altes 

revolucions i baix parell no seria del tot adequat, donat que algunes operacions de mecanitzat 

no es podrien realitzar correctament al tenir baixos nivells de parell. 

No obstant, com un sistema de rotor d’alt parell amb transmissió no és viable econòmicament, 

s’ha decidit per usar un rotor d’alta velocitat, però de molta potència.  

D’aquesta forma, tot i que les corbes de potència no beneficien a l’aplicació, al tenir una elevada 

potència es pot treballar a una velocitat relativament baixa i, tot i estar en un punt no òptim de 

la corba de parell, tenir suficient parell encara per mantenir un règim de treball acceptable. 

Juntament amb aquest fet, s’ajudarà durant la selecció d’eines per obtenir els valors més elevats 

de velocitat angular possibles, donat que aquest rotor en contret que s’ha escollit té un rang de 

0 a 18.000 RPM. 

En concret, el rotor seleccionat en l’etapa actual de projecte és un rotor VEVOR, de 4 kW, amb 

el rang descrit de velocitat angular, i que incorpora un portaeines ER25. A part està refrigerat 

per aire, fet que facilita la instal·lació dins del sistema, al no requerir radiadors ni instal·lació 

de bombeig de refrigerant, minimitzant la complexitat. 

 

Figura 4.35: Mostra d’un rotor de fresadora per tall, 4kW. Font: [38]  
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4.7.4. Sistema de Control 

Finalment, degut a la naturalesa del projecte i a les solucions de software de control que permet, 

s’ha optat per triar un sistema de control completament configurable que permeti tot tipus 

d’operació i que implementi el màxim nivell de control, i aquest és un sistema a temps real. 

L’avantatge principal per reduir els possibles problemes de funcionament és el fet que totes les 

dades, com s’ha comentat en el seu corresponent apartat, s’envien directament a la unitat de 

control principal, i allà es processen i s’adapta la sortida per obtenir el resultat desitjat. De forma 

que, en cas de succeir algun imprevist durant l’operació, el controlador principal ho detectaria 

i corregiria el problema, fent que no acabi amb una peça defectuosa. 

Aquesta característica, juntament combinada amb els actuadors híbrids que permeten operar en 

llaç tancat, farà que el sistema sigui el més segur possible contra moviments i problemes 

inesperats, donant només lloc a error d’usuari. 

Com a combinació amb el software de control, s’ha definit com a solució final la placa de 

control MESA 7i76e, llistada al pressupost, juntament amb la placa d’expansió 7i84 / 7i85. 

Aquesta decisió s’ha fet principalment basada en la funcionalitat, l’estat de l’art, el nivell de 

professionalitat i la quantitat de portes que obra per a una configuració totalment personalitzable 

a gust de l’usuari i / o del dissenyador. A part, incorpora avançades funcions de seguretat, que 

esdevindran útils per a complir les normatives. No obstant, és susceptible de canvis i 

actualitzacions de cara al futur, en cas de desitjar agregar noves especificacions i 

característiques al prototip.  

 

Figura 4.36: Targeta de control per a sistemes en temps real, MESA 7i76e. Font: [45] 
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4.7.5. Software de Control 

Respecte al Software de Control, s’ha escollit usar LinuxCNC en la seva versió original, sense 

cap modificació implementada.  

Aquesta decisió s’ha pres, principalment, degut a la basta disponibilitat per a configuració i 

personalització, ja que d’aquesta forma es permetrà la configuració completa de tot el sistema 

de control. 

En concret, un dels enfocaments principals serà sobre la programació de rampes dels motors 

d’accionament, ja que forma part del projecte l’optimització de les arrancades i frenades 

d’aquests per l’obtenció de la major velocitat mantenint parell i força. 

A part, com que l’enfocament principal del control s’ha orientat cap al temps real, LinuxCNC 

és una de les millors alternatives per a treballar aquest tipus de control, degut al seu gran ventall 

d’eines i ajudes que permeten el diagnòstic i monitoratge del sistema.  

També tenint en compte que, a part, el fet de poder configurar quasi completament la interfície 

de control, segons l’aplicació que es té present, és un avantatge molt gran que altres solucions 

de software no incorporen, limitant així l’experiència d’usuari que s’obté.  

Finalment, tot i que la comunitat d’usuaris no és tan àmplia com la d’altres softwares, com són 

Mach 3 o 4, o sistemes complets com Masso, LinuxCNC disposa d’una gran comunitat i extensa 

documentació, que cobreix tot tipus d’àrea de coneixement que es desitgi estudiar. 

 

 

Figura 4.37: Captura de pantalla de la pantalla d’operació de LinuxCNC. Font: [47] 
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4.7.6. Sensors de Control 

Referent als sensors de control escollits per a aquest projecte, només hi ha una opció que sigui 

viable per a totes les característiques de l’assemblatge, i aquesta és escollir sensors capacitius.  

Els sensors, en el present cas, s’usen com a fi de cursa per marcar els límits inicials i finals del 

recorregut de cada eix. Això implica que, en total, hi haurà 6 sensors.  

Tot i que el robot, en la seva gran majoria, està format per metall, no en totes les ocasions es 

poden col·locar els sensors de forma que actuïn directament sobre metall, per tant, els sensors 

inductius cal descartar-los.  

Això deixa els sensors capacitius com a opció més viable, degut a la combinació de materials 

que haurà de detectar, com els xassissos metàl·lics o els coixinets, amb base plàstica.  

A la Figura 4.38 es mostra la imatge del sensor escollit per al projecte. Les característiques són 

les següents: 

• Voltatge: 10 –  30 𝑉 𝐷𝐶 

• Corrent: 200 𝑚𝐴 

• Format de forma: M12, 12 mm 

• Protecció: IP67 

Es tracta d’un sensor bastant estàndard, amb l’única característica a destacar que és 

completament hermètic a fluids, i està muntat sobre una carcassa roscada amb M12. Això és 

molt positiu perquè, a part dels ajustaments de control dels que disposa a la part darrera, també 

permet ajustar, de forma molt precisa, la distància cap a la peça a detectar, permetent una 

configuració òptima amb els ajustaments requerits.  

 

Figura 4.38: Imatge de mostra del sensor capacitiu usat al projecte final. Font: [49] 
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Com s’ha introduït anteriorment, aquests sensors capacitius funcionen amb qualsevol element, 

ja que la variable activa dels mateixos és la capacitància.  

El seu funcionament, tot i que no s’explicarà en gran profunditat, es basa en analitzar i comparar 

el senyal de retorn d’un oscil·lador a través d’una placa de condensador, fent que l’element a 

detectar (dins de l’àrea de detecció) serveixi de segona placa de condensador.  

Això vol dir que, el sensor, en lloc d’utilitzar l’emissió i resposta d’un camp electromagnètic, 

com en el cas dels inductius, o el nivell de llum que arriba al fotosensor, com els sensors òptics, 

utilitza la càrrega electrostàtica que arriba a la placa interna del sensor. 

D’aquesta forma varia la capacitància del propi sensor, i aquest modula un senyal verge emès 

per un oscil·lador, de forma que quan el límit programable es superi, el senyal de sortida es posi 

en mode ON o OFF.  

A la Figura 4.39 es pot apreciar molt clarament el funcionament del circuit de detecció.  

El senyal pur de l’oscil·lador s’envia a la placa de detecció, i aquest retorna al circuit de 

detecció. 

Quan la capacitància varia, el nivell de l’oscil·lació també ho fa, com s’aprecia a la Figura 

4.39, i mitjançant l’ajustament de control disponible a la part posterior del sensor, es pot variar 

el nivell de disparament que es configura, permetent més o menys sensibilitat per al sensor.  

 

 

Figura 4.39: Mostra de senyal de detecció i nivell del circuit de sortida, simulat. Font: [50] 
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Respecte al tipus del sensor, s’escollirà PNP, donat que es desitja un senyal de sortida tancat a 

positiu.  

A la Figura 4.40 es mostra la diferència entre les connexions internes per a un sensor PNP i 

NPN, la diferència principal sent el punt de connexió entre els “contactes” del sensor.  

En altres paraules, un sensor PNP “tanca” el circuit cap al terminal positiu, per tant, el senyal 

de sortida serà positiu (segons el circuit d’alimentació del sistema) quan el senyal de detecció 

estigui ON. 

En canvi, un sensor NPN fa la funció inversa, “tanca” el circuit amb el terminal negatiu, per 

tant, s’obté un senyal invers cap al negatiu en cas que el sensor estigui ON.  

Tot i que el sistema es pot configurar en qualsevol de les dues formes, resulta molt més senzill 

tant per a la configuració com per al sistema i el seu calibratge usar el mètode tradicional, també 

el més comú arreu d’Europa, que és el sensor PNP. 

  

 

Figura 4.40: Esquema de diferència entre sensors PNP i NPN. Font: [50]  
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Els ajustaments caldrà realitzar-los tenint en compte la sensibilitat del sensor i la distància a la 

qual es col·loca aquest, que es deixarà fixada en la pròpia estructura.  

No obstant, com s’ha comentat, la pròpia característica de construcció roscada del sensor 

permet pràcticament infinits graus d’ajustament.  

A l’hora d’ajustar la distància, cal tenir en compte la distància d’histèresi del sensor, mostrada 

en un diagrama a la Figura 4.41.  

La distància d’histèresi és la distància en la qual es troben ambdós rangs de detecció, el marge 

d’ambigüitat i de salt del senyal en aquest petit rang de distància.  

Per als sensors escollits, aquesta distància es entre un 5 % i un 10 % del rang de detecció, que 

en el present cas, és de pocs mm, per tant, alts nivells de precisió són perfectament admissibles, 

sobretot tenint en compte que el punt important és l’inicial i el final del rang d’histèresis.  

No obstant, com s’ha comentat anteriorment, l’ajustament de distància i sensibilitat és molt 

ampli, per tant, es pot obtenir la mateixa configuració en tots els eixos tant en el punt de detecció 

màxim com en el punt de detecció mínim. 

 

 

 

Figura 4.41: Diagrama de mostra de distància d'interrupció i distància d'histèresis. Font: [50]  
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5. Desenvolupament de la Solució Final 

En aquest apartat es tracta el desenvolupament de la solució final que s’ha obtingut a partir de 

l’anàlisi i conclusions de l’apartat anterior 4.7. Solució Final, a arrel de les consideracions 

preses.  

Començant per l’estructura del xassís principal, es tractaran tots els apartats necessaris per al 

disseny, simulació i possible construcció del prototip físic. 

Aquí també es podrà observar amb detall i evidència l’aplicació de la metodologia introduïda 

als apartats anteriors 3.2 Metodologia, ja que sobretot de cara al disseny estructural del xassís 

principal i als càlculs de transmissió s’ha hagut d’aplicar aquesta metodologia de forma molt 

clara i evident. 

Seguint els càlculs dels sistemes de transmissió, també es mostren i s’expliquen els diferents 

sistemes de transmissió dels que disposa el prototip, amb les seves característiques, i es realitzen 

els càlculs de resistència, per poder assegurar que, efectivament, els mètodes amb les 

dimensions escollides són correctes. 

Seguidament, en aquest present treball, es realitzen els càlculs de resistència dels punts claus 

de l’estructura base, amb les unions soldades i les unions desmuntables (formades pels cordons 

de soldadura MIG del xassís principal i pels cargols de fixació de les diferents parts). 

Aquests càlculs s’han realitzat a partir de les mesures de força i parell màximes obtingudes dels 

càlculs límits, i els resultats s’han analitzat a partir d’aquests valors.  

Seguidament, es tracten els subconjunts secundaris en funcionalitat del prototip, principalment 

basant-se en l’estructura de contingència externa i el sistema complet de refrigeració i 

lubricació. 

Aquests dos sistemes es tracten per separat, però estan molt relacionats, donat que una de les 

funcions de l’estructura de contingència és assistir en la recol·lecció de fluids del sistema de 

lubricació i refrigeració. 

Finalment, s’han reunit tots els coneixements, càlculs i anàlisis per a tenir el disseny de la 

Solució Final, per tant, es podrà procedir, al capítol següent, a comprovar tant l’assemblatge 

físic com el comportament mitjançant les simulacions.  
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5.1. Estructura – Disseny Preliminar 

Com bé s’ha introduït en l’apartat 4.7 Solució Final, s’ha optat per un disseny de pòrtic fixe, 

amb taula mòbil en 1 eix. 

En el present apartat no s’ha realitzat cap estudi ni anàlisi de forces, resistència, deformació, 

etcètera. Només s’ha construït una estructura base centrada en el tipus de màquina escollit, i 

s’ha assignat l’estructura que es pot observar a la Figura 5.1 i Figura 5.2 com a punt de partida, 

basant el disseny en la recerca realitzada anteriorment per a les solucions.  

 

Figura 5.1: Mostra en vista lateral del disseny preliminar a partir de la solució final. Font: 

Pròpia 

Per a la construcció base del xassís, s’ha seleccionat tub de ferro laminat en fred de 40x40x4 

mm de dimensions, degut al seu elevat grau de resistència i facilitat per tallar, mecanitzar i 

soldar.  

La soldadura a usar, de forma preliminar, s’ha determinat que serà de cordó continu realitzat 

amb soldadura MIG, atès que és un dels estàndards industrials globalment acceptats. 

Respecte al disseny de l’estructura, s’ha realitzat en forma de gàbia inferior per diferents 

motius: Principalment, per crear una estructura el més sòlida i robusta possible, evitant 
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desplaçaments i deformacions, i intentant imitar l’efecte d’una base de colada completa. I per 

segon motiu, per poder crear un espai aïllat on es puguin instal·lar tots els elements de control, 

seguretat, comandament, etcètera, i així deixar la màquina com una unitat completa continguda 

en ella mateixa, sense parts addicionals a l’exterior.  

La facilitat d’aquest tipus de xassís és que permet, de forma senzilla, la instal·lació de plaques 

que cobreixin les obertures que es desitgin. 

Un altre factor molt positiu d’aquest tipus d’estructura és el repartiment d’esforços per a tota la 

superfície.  

Tot i que no es pot comparar amb una estructura de ferro colat, que absorbeix molt millor les 

vibracions i els esforços, mantenint la seva forma sense quasi deformació, assoleix uns valors 

de resistència molt elevats, i una deformació sorprenentment baixa en comparació a altres tipus 

de xassís. 

 

 

Figura 5.2: Mostra en vista isomètrica del disseny preliminar a partir de la solució final. 

Font: Pròpia 
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Un dels aspectes principals a notar de la present estructura de disseny preliminar és la diferència 

d’altures al sistema de taula mòbil, que es pot apreciar a la Figura 5.1 i a la Figura 5.3.  

Com s’aprecia, el xassís principal en forma de caixa té, a la seva base, els dos rails lineals que 

aguanten tota l’estructura de la taula mòbil. 

No obstant, a la Figura 5.3, es pot apreciar (en vista de secció parcial) amb facilitat el segon 

nivell que existeix a l’estructura, just per sota, on es troba el motor híbrid d’accionament, 

juntament amb el sistema de fus i coixinets.  

Aquesta diferència en altura s’ha dissenyat per permetre que el sistema d’accionament no 

interfereixi físicament amb els coixinets lineals. A part, quan s’avanci suficient en el disseny 

per arribar a l’estructura de conteniment, facilitarà l’aïllament dels diferents fluids a l’interior. 

 

 

Figura 5.3: Mostra frontal amb secció del disseny preliminar a partir de la solució final. Font: 

Pròpia  
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A la Figura 5.4, es pot apreciar un detall de l’assemblatge complet de l’eix Z, que essencialment 

està format pel rotor i el xassís secundari que permet el creuament dels eixos Z i Y (horitzontal 

i vertical del propi pòrtic, sense comptar la taula). 

En aquest primer disseny, el xassís secundari està format per una estructura del mateix tipus de 

tub de ferro laminat en fred que forma el xassís principal, tot i que molt segurament, durant la 

millora de disseny final, aquest fet es millorarà i es buscarà una alternativa per a reduir la 

distància entre el rotor / suport i el pòrtic principal. 

També cal notar com, per aquest mateix motiu mencionat, el rotor està muntat en una placa de 

ferro mecanitzada amb separadors, per reduir la distància als carrils el màxim possible. Això es 

fa amb la intenció d’evitar la formació de parells perillosos per a la integritat de l’estructura, i, 

per tant, per evitar punts de sobrecàrrega, que puguin portar a deformacions o trencaments. 

 

Figura 5.4: Mostra del sistema de moviment d'eix Z. Font: Pròpia 
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Finalment, es mostra un detall en perspectiva de la part inferior de l’assemblatge principal, per 

donar èmfasi en els dos nivells existents al xassís. 

Aquesta característica és important, ja que és necessària per a permetre un funcionament 

correcte del sistema d’accionament, però a la vegada el xassís ha de conservar la rigidesa 

necessària per a poder realitzar les operacions desitjades. 

Per tant, s’ha proposat un disseny de dos nivells, que permet mantenir la taula al nivell superior 

i el fus d’accionament, juntament amb els adaptadors de suport per als motors híbrids 

d’accionament al nivell inferior. No obstant, la característica més important del present disseny 

és que, en tot moment, es manté la rigidesa del xassís complet, ja que el que s’ha fet ha sigut 

separar dos nivells, però l’estructura externa i superior es mantenen completes. 

Finalment, com s’aprecia a la Figura 5.5, també es pot apreciar l’estructura tubular i rectangular 

de l’esquelet del nivell inferior. Aquesta característica, igual que el sistema d’esquelet de 

l’estructura exterior, facilitarà molt la tasca de conteniment de l’àrea de treball, un cop es passi 

a dissenyar i muntar l’estructura de conteniment, fent que no es requereixin severes 

modificacions al disseny per acomodar-la. 

El mateix aplica per a la separació de compartiments de mecanitzat, de control, i de sistemes de 

transmissió, que resultarà de vital importància a l’hora de finalitzar el producte tant per acabat 

com per seguretat i facilitat de reparació i configuració. 

 

 

Figura 5.5: Vista de detall inferior del sistema d'accionament de la taula. Font: Pròpia  
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5.2. Estructura – Disseny Final 

A partir del disseny preliminar mostrat anteriorment, s’ha elaborat el disseny final de la 

màquina.  

En aquest apartat en concret, només es tractarà l’estructura, des del disseny fins als càlculs 

finals de resistència i deformació d’aquesta.  

5.2.1. Estructura del Xassís 

A partir de l’estructura obtinguda anteriorment, s’ha realitzat una lleu modificació del xassís 

principal, centrant-se en les àrees de major impacte en les forces, per a millorar les seves 

especificacions en suport de força i deformació màxima.  

Com es pot apreciar a la Figura 5.6, s’ha afegit una segona fila de suport al pòrtic principal, 

per evitar majors nivells de deformació. A part, també s’ha afegit un membre de suport posterior 

en diagonal, per ajudar a absorbir les càrregues horitzontals. El resultat s’aprecia a continuació: 

 

 

Figura 5.6: Estructura principal del xassís, en extrusió completa per a l’anàlisi. Font: Pròpia.  
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5.2.2. Construcció 

A diferència dels models conceptuals elaborats anteriorment amb la finalitat d’obtenir un 

disseny preliminar, el model final, exclusiu del xassís, s’ha creat amb la finalitat de poder 

realitzar totes les anàlisis de forces que hauria de suportar durant la seva operació nominal i la 

seva operació als límits de les especificacions.  

Per tant, s’ha construït a partir d’extrusions mitjançant el software SolidWorks, en lloc d’usar 

models d’estructures soldades, degut a la seva poca precisió a l’hora de realitzar les anàlisis. 

En més profunditat, quan el software SolidWorks analitza una estructura com a simulació de 

forces estàtiques (que són les simulacions usades per observar els comportaments límits en el 

cas present), no actua com a estructura complexa, sinó que simplifica tota l’estructura realitzada 

en dues opcions, o encavallades de xassís o en bigues, ambdues sense tenir en compte les 

soldadures i usant una fixació directa. 

Això és acceptable per a estructures simples o complexes on l’objectiu es centri en la resistència 

i viabilitat de l’estructura, però no és un camí tan ideal quan es vol observar el comportament 

exacte de l’estructura sota les càrregues.  

Per tant, per compensar aquest fet, s’ha construït l’estructura de nou usant extrusions simples, 

imitant exactament el perfil escollit per a la realització del projecte (40x40x4 mm), i realitzant 

un petit ajustament a les operacions d’extrusió per a simular el comportament de les soldadures. 

Per a la simulació més precisa de les unions soldades, s’ha fet que les extrusions es solapin 

entre elles, com es mostra a la Figura 5.7, fent ús de la funció “fusió” dels cossos extruïts.  

 

Figura 5.7: Mostra de solapament entre cossos d’extrusió. Font: Pròpia 
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5.2.3. Estudis de l’Estructura 

Per a optimitzar el xassís dins de les capacitats possibles, ha calgut revisar el comportament del 

disseny preliminar sota els esforços exigits en el seu estat de resistència límit d’acord amb les 

especificacions, tal com s’ha introduït a l’apartat anterior.  

Com es pot observar a la Figura 5.8, el valor de deformació màxim es troba en el suport 

horitzontal per a l’assemblatge mòbil de l’eix Z, amb un valor de 0.8581 mm de deformació en 

el centre.  

A partir dels valors de deformació mostrats, es pot apreciar que l’àrea afectada és, en part 

majoritària, la zona no reforçada, on només hi ha un membre de suport. 

Per tant, per a la versió final, s’ha reforçat aquesta àrea amb un altre membre soldat tant pels 

extrems com de forma longitudinal, per assistir en el repartiment de càrregues de la forma més 

uniforme possible.  

Per aquesta magnitud de forces, l’estructura no es troba dins de cap estat crític de deformació 

ni de tensió, per tant, no es mostren els resultats de la simulació d’aquestes variables donat que 

només mostren que l’estructura mostrada compleix amb els requisits.  

 

 

Figura 5.8: Estudi estàtic mostrant resultats de deformació sota esforç màxim. Font: Pròpia 
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Figura 5.9: Estudi estàtic del xassís modificat mostrant resultats de deformació sota esforç 

màxim. Font: Pròpia 

A la Figura 5.9 es pot apreciar el xassís amb les modificacions esmentades anteriorment, i el 

seu comportament sota el mateix estudi estàtic i les mateixes condicions, amb només una lleu 

diferència a l’aplicació de la força. Tot i que aquesta característica altera lleument els resultats 

de la simulació, el comportament essencialment és idèntic en naturalesa, i en aquest segon cas, 

els resultats s’apropen molt més a la realitat degut a la col·locació de la força en els punts actuals 

on serà aplicada durant l’aplicació real.  

Es pot observar doncs, que amb les modificacions aplicades a la nova estructura, la deformació 

es redueix a menys de mig mil·límetre, exactament a un valor de 0.4648 mm, més acceptable 

que l’anterior.  

No obstant, només s’ha realitzat una etapa d’optimització, per tant, cal arribar a un límit 

d’especificacions que es puguin obtenir amb una estructura d’aquestes característiques.  

Per a aconseguir un altre nivell d’optimització, caldrà centrar-se en l’objectiu principal. 

En el cas present, només cal millorar la magnitud de la deformació que pateix l’estructura, ja 

que el nivell de resistència no està a nivells propers de fallada, per tant, no requereix millora. 
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Per a l’optimització restant, l’objectiu serà exclusivament millorar els valors de deformació de 

l’estructura.  

Dins de les possibilitats existents per determinar els possibles factors per a minimitzar la 

deformació, s’ha escollit primer de tot realitzar un estudi topogràfic d’una estructura base, per 

mostrar els punts on caldria posar més reforç (o treure de zones no aprofitades).  

Per a fer això, s’ha creat un bloc d’extrusió amb les mides exteriors completes, sense cap mena 

de detall intern, per poder observar, sense cap mena d’impediment, el repartiment òptim de 

material dins del xassís.  

Amb aquesta anàlisi, que es pot observar a la Figura 5.10, s’aprecia que l’estructura principal 

consta de tres parts de suport principal. 

La primera i principal és la base inferior, on es mostra en la simulació una capa d’uns 20 mm 

de material en tota la base. 

La segona i tercera són els suports que s’observen connectant la base inferior amb els dos 

suports horitzontals on es suporten les càrregues, indicades per les fletxes. No obstant, tot i que 

aquesta sigui la distribució ideal, la majoria de punts on caldria conservar material no són 

factibles degut a la distribució de la màquina, per tant, caldrà buscar alternatives.  

 

Figura 5.10: Estudi topogràfic inicial d'un bloc sencer, sota forces màximes, reducció de un 

95 % en massa. Font: Pròpia 
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Començant pels suports principals dels eixos Y i Z, aquests no poden tenir cap mena 

d’interferència a les seves parts posteriors, donat que cal col·locar tot el sistema de motors que 

mouen els eixos i els fusos a la part central / posterior.  

Per tant, caldrà realitzar un reforç a les parts verticals posteriors als suports horitzontals creuats 

on hi van subjectats els carrils dels eixos Y i Z.  

Seguidament, també es pot observar la característica forma que s’ha creat durant l’estudi 

topològic a la part inferior del xassís, unint els suports horitzontals dels carrils cap a la base. 

Aquest suport, de forma inicial, indica que l’estructura ideal per a minimitzar el desplaçament.  

Abans de convertir-ho en un disseny factible per al xassís en la seva versió final, caldrà prendre 

mesures del xassís final actual, per poder realitzar una comparació acurada de les 

especificacions.  

En el gràfic mostrat a la Figura 5.11, es pot apreciar la diferència en tendències i magnituds 

del comportament del xassís sota la càrrega màxima, amb variables normalitzades. Per aquest 

gràfic, totes les variables s’han normalitzat a un punt inicial comú per a millor visualització.  

 

Figura 5.11: Gràfic de comportament normalitzat de Tensió, Deformació i Esforç per al 

primer disseny de xassís final. Escales a la llegenda. Font: Pròpia 
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Aquest gràfic s’ha realitzat a partir dels valors mostrats a la Taula 5.1, obtinguts directament 

de diferents simulacions realitzades amb les càrregues especificades a la primera columna de 

“Força”. 

L’obtenció de tot l’espectre de dades de comportament sota diferents situacions de càrrega és 

molt útil, sobretot per a la redacció de les especificacions finals, donat que la màquina, durant 

el seu règim normal d’operació, no treballarà al 100 % de les seves capacitats de força, per tant, 

els valors de deformació (i, per tant, de precisió) seran molt menors als màxims establerts durant 

l’operació sota condicions màximes.  

A part, també permet crear un model de comportament, que serà molt útil per predir els nivells 

de precisió que la màquina final podrà assolir durant diferents escenaris d’operació, segons els 

requisits de cada ús.  

Els models esmentats, però, es centraran al voltant dels valors de deformació, ja que, com s’ha 

demostrat en totes les ocasions anteriorment, els valors de resistència en tensió i esforç del 

xassís estan diversos ordres de magnitud per sota del límit, per tant, de moment no suposen una 

vessant problemàtica a l’hora de controlar les especificacions del xassís. 

 

Taula 5.1: Taula de valors extreta de la simulació del xassís. Font: Pròpia 
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Finalment, després de totes les modificacions realitzades a partir dels resultats dels estudis tant 

estàtics com topogràfics, es pot observar a la Figura 5.12 el resultat de l’estudi estàtic de 

deformació sota càrrega màxima. 

Es pot observar que el nivell màxim de deformació s’ha reduït considerablement, estant ara 

reduït a 0.1788 mm en el punt central de l’estructura i durant l’aplicació de força màxima.  

No obstant, aquesta mesura no és completament realista, donat que en el muntatge complet, hi 

ha dos carrils lineals muntats a sobre de les estructures horitzontals del xassís, on es troben les 

deformacions més elevades, per tant, afegint un nivell més alt de resistència a la deformació. 

Com també es pot apreciar, l’afegit dels membres creuats laterals a l’estructura, tant en la part 

superior com a la part inferior del xassís, han reduït quasi completament la deformació de 

l’estructura base, fent que el nivell superior de la base es mantingui pràcticament rígid durant 

l’operació en força màxima. 

 

 

Figura 5.12: Mostra de l'estudi de deformació de l’estructura final del xassís. Font: Pròpia 
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A continuació es mostren els valors i el gràfic de resum normalitzat de la versió final del disseny 

del xassís, i com es pot apreciar, els valors (sobretot en deformació) milloren dràsticament. 

Taula 5.2: Taula de valors extreta de la simulació del xassís final. Font: Pròpia 

 

 

 

Figura 5.13: Gràfic de comportament normalitzat de Tensió, Deformació i Esforç per al 

disseny de xassís final. Escales a la llegenda. Font: Pròpia 
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Figura 5.14: Exemple de deformació amb els carrils lineals col·locats, amb escala de valors. 

Font: Pròpia 

A la Figura 5.14 es pot apreciar, de forma detallada, el comentari que s’ha realitzat 

anteriorment, sobre la deformació sent menor amb la construcció de la màquina completa.  

Com es pot observar, l’afegit dels carrils lineals al xassís actua com a suport afegit a l’estructura 

horitzontal, fet que permet reduir encara més els valors de deformació. 

Com s’observa a la Figura 5.14, en aquesta segona simulació s’obté un valor de deformació de 

0.1395 mm en el seu punt màxim, mentre que sense els carrils lineals aquest valor és de 0.1788 

mm, com es mostra a les Taules i Figures anteriors.  

Cal notar, que aquesta última simulació no determina cap xifra amb valor final sobre la precisió 

ni deformació sota les càrregues màximes de l’estructura, només ha estat realitzada per 

demostrar, de forma il·lustrativa, que l’estructura completa tindrà una menor deformació sota 

les càrregues màximes degut a elements externs al xassís, com són en aquest cas els carrils 

lineals, les subestructures, els fusos, etcètera.   
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5.3. Parts 

Degut a l’estat actual des del principi del capítol del disseny de l’estructura, el llistat de parts 

mostrat a la Taula 5.3 és un llistat preliminar realitzat a partir de les necessitats i especificacions 

fetes en apartats anteriors, tant d’estudi de mercat com de necessitats.  

El llistat complet es podrà observar un cop finalitzat el procés de disseny completament. 

Aquest llistat es correspon amb el que es podrà trobar a l’apartat final de pressupost, l’única 

diferència és el desglossament en parts individuals i l’afegit de totes les parts extraordinàries. 

Això és rellevant sobretot per als rails i als fusos d’accionament, ja que al pressupost es compten 

com una unitat sencera, ja que venen en un paquet sencer de 2 rails i 1 fus (incloent-hi coixinets, 

etcètera) mentre que per a realitzar el desglossament de parts, es consideren com a entitats 

separades, donat que no pertanyen a la mateixa categoria.  

També cal mencionar que aquesta llista només conté els elements de major importància, que en 

essència són els que formen el nucli de la màquina. Altres elements com connectors, sensors 

secundaris, sistemes de seguretat, parts de la gàbia de conteniment, etcètera, no es contemplaran 

fins a futurs apartats. 

Aquest apartat, per tant, només s’ha afegit amb la intenció de mostrar el progrés en aquest 

procés iteratiu de disseny estructural, i no pas com a apartat informatiu final a considerar. 

Taula 5.3: Llistat preliminar de parts de la solució final. Font: Pròpia 

Parts Tipus Quantitat 

Rails 
HGR20 1000 mm 2 

HGR20 700 mm 4 

Fus 
M1605 1000 mm 1 

M1605 700 mm 2 

Accionaments 

NEMA34 12 Nm 3 

Sensors Inducció 3 

Sistema Transmissió 3 

Rotor 
Vevor Air Cooled 4kW ER25 1 

Variador VFD 4kW 1 

Control 
Placa Control Temps Real 1 

Ordinador Principal 1 

Xassís 
Tub 40x40x4 mm (unitats 1 m) 36 

Placa Base Mecanitzat 1 
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5.4. Transmissions – Relació de Transmissió 

Respecte als sistemes de transmissions, per al present Projecte només s’hi troben 3 casos, que 

essencialment són els 3 casos dels eixos X, Y i Z. 

Per a dimensionar correctament tant el motor com les relacions de transmissió, es fa ús del 

mètode d’optimització de potència transitòria i energia cinètica, també conegut com el mètode 

�̇� − 𝐾 𝑜 �̇� − 2𝐾 . 

Tot i que el mètode ja s’ha introduït al corresponent apartat 3.6 Antecedents i Marc Teòric, 

en aquest apartat s’elaborarà més profundament el mètode de càlculs per a determinar les 

relacions de transmissió més adequades per a cada eix, juntament amb les diferents situacions 

possibles.  

En aquest apartat, no tan sols es tractarà l’estudi de les relacions de transmissió òptimes, sinó 

que també es comprovarà la compatibilitat dels motors d’accionament escollits amb la màquina 

i les seves característiques.  

Tot i que el procés de càlcul i verificació és un procés iteratiu, com es comenta a l’apartat 3.2 

Metodologia, el factor extern de la disponibilitat, preus i diverses fonts de matèria primera és 

un factor molt important, i tanca el nivell de variables lliures de les quals es disposa en el disseny 

de producte.  

Per tant, no es pot arribar a unes taules de valors òptims per a parell i revolucions (en el cas dels 

motors d’accionament i del rotor / fus principal) i després realitzar una cerca exhaustiva en el 

mercat, doncs molt probablement l’opció ideal no existeix al mercat, i en cas d’existir, pot 

tractar-se d’una opció altament especialitzada i, per tant, costosa. 

Donat aquestes circumstàncies, cal fixar les variables, i realitzar un estudi de compatibilitat 

juntament amb el procés iteratiu de càlculs, i intentar arribar a un punt intermedi òptim que 

permeti triar de les millors opcions al mercat, i, juntament, proporcionar les millors 

especificacions possibles. 

En el present projecte, aquest aspecte, més que amb la disponibilitat, es té en compte amb el 

cost dels components, doncs la diferència de preu entre components estandarditzats o molt 

populars i els components especialitzats és d’ordres de magnitud, independentment de si la 

millora en especificacions és directament proporcional o no a l’increment en cost.  
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5.4.1. Característiques dels Motors 

Partint de la selecció inicial dels models de motor que s’han seleccionat per als eixos, primer 

de tot cal obtenir les característiques exactes. 

En aquest apartat, cal clarificar un aspecte important, que és la font de les dades. Donat que el 

present projecte es centra en la reducció de costos i obtenció de les màximes especificacions 

possibles, dit en altres paraules, maximitzar la ràtio valor / preu, els servomotors usats per al 

projecte no són de proveïdors estàndards, sinó de proveïdors secundaris, d’origen xinès.  

Per aquest motiu, la informació proporcionada normalment no segueix el mateix rigor que amb 

els proveïdors principals Europeus o Americans, influenciat en part per al tipus de clients més 

minoritaris per als que ha de proveir.  

En el cas dels motors actuals escollits per al present Projecte, es tracta d’uns motors pas a pas 

híbrids proveïts per Vevor, però a la pròpia pàgina del proveïdor no es pot trobar massa 

informació, a part de les característiques bàsiques com voltatge, parell estàtic, i tipus de motor, 

juntament amb les característiques del driver.  

Per tant, per aquest cas, les dades detallades de la corba de parell s’han obtingut d’experiments 

realitzats per un dels intermediaris de revenda del producte, i no pas per al fabricant original.  

 

Figura 5.15: Gràfic dels experiments de parell del servomotor, per RPM. Font: [51] 
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A la Figura 5.15, es poden observar dues corbes de parell, segons el règim de revolucions per 

minut del motor.  

Aquestes dues corbes han estat obtingudes sota diferents condicions del motor.  

En concret, el motor seleccionat té un rang d’activació de 24 V a 100 V, però aquest últim valor 

sent només de pic, per a obtenir alts valors de potència de forma momentània. El règim 

d’operació nominal resta entre 60 V i 80 V, les condicions sota les quals s’ha realitzat l’estudi 

de parell per obtenir les corbes mostrades a la Figura 5.15.  

Tot i la procedència de les dades exposades, es prendran les següents dades com a vàlides durant 

tot el procés de disseny.  

Principalment, tot i que la procedència no sigui 100 % verificada pel propi fabricant, aquesta 

confiança també es pot donar a les dades, ja que no operen al límit del motor, per tant, en cas 

d’existir una petita discrepància amb les dades reals del motor, existeix un marge de seguretat 

per als càlculs, i es podria fer treballar al motor en un règim més exigent per als casos que es 

requereixi.  

Cal, també per a la mateixa raó, apuntar que el motor normalment estarà treballant molt per sota 

del seu règim màxim, degut a les característiques dels requisits de força per als treballs de 

mecanitzat més comuns, que són relativament baixes i només amb pics casuals, per tant, no es 

consideraria un règim permanent de treball al límit del motor, en una operació normal.  

5.4.2. Situacions límit: Eix X, Y i Z 

Abans de passar a tractar els accionaments, tant ràpids com en aspecte general per a cada eix, 

cal establir les condicions límit per a cada un dels eixos, tant en velocitats, pes i forces, per 

poder establir la relació de transmissió ideal per a cada cas. 

S’ha establert anteriorment que la força màxima total a aplicar serà de 4000 N, i tot i que pot 

ser aplicada en múltiples eixos i, per tant, resultar composta, per al correcte disseny de tots els 

eixos es considerarà com a força màxima individual per eix.  

Respecte a la velocitat, s’ha establert un rang a les especificacions de l’apartat 3.6.7 

Especificacions Finals, que va de 5 a 25 metres per minut, en tots els eixos.  

I, finalment, respecte al pes, es realitzaran els càlculs tant amb els eixos lliures (sense càrrega 

addicional) com amb les càrregues de material màximes, de 200-800 Kg (segons especificació).  
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5.4.3. Especificacions dels Eixos: Eix X, Y, i Z 

Per a poder realitzar uns càlculs precisos sobre els accionaments, primer de tot caldrà recopilar 

les dades necessàries.  

Per a aquesta secció de càlculs, es requereix saber quina resistència tindrà cada eix en la seva 

configuració lliure, és a dir, només amb la seva pròpia resistència.  

Per a obtenir informació sobre la resistència al moviment, la informació vàlida és, 

essencialment, la inèrcia de cada eix. 

Aquesta informació s’ha obtingut de dues formes, tenint en compte diferents característiques.  

En la Taula 5.4, que s’observa a continuació, s’ha realitzat un recompte dels elements que 

contenen cada assemblatge, per a poder aproximar la massa que cada assemblatge conté.  

I, en la Taula 5.5 que es pot observar, es troba el desplaçament en mm de cada eix dins de les 

especificacions de funcionament regular, i la inèrcia de cada eix.  

Cal mencionar que la inèrcia s’ha obtingut directament del software SolidWorks, i no representa 

el total comportament de l’eix en qüestió, sinó que és més una mesura orientativa.  

Per tant, per obtenir un càlcul més precís i amb més marge possible, s’ha decidit elaborar els 

càlculs d’especificacions amb les dades de massa, en lloc de les d’inèrcia. 

Taula 5.4: Taula d'especificacions, pesos (Kg) per als 3 eixos, amb marge. Font: Pròpia 

 

 

Taula 5.5: Taula d'especificacions (desplaçaments i inèrcia) per als 3 eixos. Font: Pròpia 
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5.4.4. Accionaments – Introducció 

Respecte als accionaments, un dels aspectes que cal tenir en compte de forma principal és 

l’habilitat de poder desenvolupar les prestacions demanades en els estats límits, tant en velocitat 

com en força.  

Principalment, caldrà centrar-se en la força, doncs com a especificació és més limitant i cèntrica 

en el disseny que la velocitat.  

De cara a la força, cal recordar que el sistema de transmissió està format per un fus, per tant, 

caldrà realitzar un càlcul de parell necessari per a exercir la força necessària.  

Per a realitzar els càlculs inicials, caldrà referir-se als càlculs generals de reducció d’un sistema 

de cargol – fus3, en el qual essencialment es redueix el problema de la força a un problema 

d’aplicació de força local en una superfície plana inclinada, aquesta última sent la rosca. 

 

Figura 5.16: Mostra de reducció del problema de càlcul d'un fus simplificat. Font: [52] 

 

A partir d’aquesta simplificació del problema, es pot obtenir la següent equació, que permetrà 

calcular el parell requerit per a obtenir la força desitjada. En aquest cas, s’ha optat per la fórmula 

que fa que el cargol – fus treballi en contra de la gravetat, com es mostra al diagrama.  

𝑇𝑅 =
𝐹·𝑑𝑚

2
· (

𝑙+𝜋·𝑓·𝑑𝑚

𝜋·𝑑𝑚−𝑓𝑙
)         (5.1) 

I, si es completa l’equació amb les variables obtingudes tant d’especificacions com de fitxes 

tècniques dels diferents productes involucrats, es pot obtenir: 

𝑇𝑅 =
4000 ·  0.016 

2
· (

0.005 + 𝜋 · 0.05 · 0.016

𝜋 · 0.016 − 0.004
) = 5.1966 𝑁𝑚  

 
3 Font: [52] 
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Usant l’equació 5.1, es pot observar que el valor obtingut per a poder exercir la força màxima 

sota les condicions llistades en l’apartat 5.4.2 Situacions límit: Eix X, Y i Z, que es tradueix a 

5.1966 𝑁𝑚 de parell exercits a l’entrada del fus de transmissió. 

Per tant, tot i tenir en compte els accionaments ràpids, cal mantenir en ment aquesta xifra de 

parell, doncs el sistema haurà de complir les característiques de transmissió per a optimitzar el 

sistema envers accionaments ràpids, però també ha de ser capaç de complir amb les 

especificacions base que es demanen, com és el cas de la força màxima.  

A partir d’aquestes especificacions s’extraurà una relació de transmissió, que permetrà saber la 

velocitat màxima. 

Per a aquest apartat, s’ha donat prioritat a l’especificació de força per sobre de la de velocitat, 

ja que mentre que ambdues són importants, el fet de poder exercir més o menys força és molt 

més rellevant per a la capacitat de la màquina que no pas la velocitat, que és una mesura més 

d’eficiència (velocitat en sec o en buit).  

També, una variable que s’ha deixat sense cobrir en els anteriors apartats és la inèrcia del 

conjunt del motor, que en el present cas és de 0.00015 𝐾𝑔𝑚2, especificat en fitxa tècnica. 

Centrant ara l’enfocament als accionaments ràpids, caldrà treballar amb les masses llistades a 

l’apartat anterior, juntament amb les característiques dels motors usats per l’accionament.  

En l’apartat següent, es tractarà en profunditat el desenvolupament del mètode, incloent-hi les 

equacions i els càlculs pertinents, culminant amb el càlcul dels límits de les relacions de 

transmissió.  

Finalment, caldrà obtenir un rang vàlid de relacions de transmissió, complint amb les 

expectatives tant de les especificacions com dels accionaments ràpids, que també formen part 

de les especificacions, doncs dicten la velocitat màxima de desplaçament sense càrrega.  

Com a comentari addicional, cal mencionar que per als càlculs d’accionaments ràpids que es 

realitzaran al capítol següent, s’ha triat com a criteri dominant durant tots els càlculs el criteri 

triangular. Aquesta elecció s’ha fet per efectes pràctics, donat que és l’estàndard més usat per 

la majoria de maquinària, i, per tant, les opcions de configuració són òptimes de cara al software 

i reguladors. També permet majors nivells de precisió, donat que una menor acceleració i que 

la velocitat màxima només es mantingui durant un molt curt període de temps permet reduir el 

màxim possible el lliscament del motor d’accionament.  
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5.4.5. Accionaments Ràpids 

Com s’ha comentat anteriorment en diverses ocasions, es tractarà el tema dels accionaments 

ràpids mitjançant el mètode de càlcul �̇� − 𝐾 o �̇� − 2𝐾 , que es farà seguint una sèrie de passos.  

Es començarà pas a pas amb l’eix X, donat que és el principal i el més diferent pel que fa a 

forma i configuració. 

Per començar, cal agafar l’equació de la dinàmica per a accionaments ràpids d’un sistema 

mecànic: 

𝑇𝑚 = (𝐼𝑚 · 𝑖 +
1

𝑖
· 𝐼𝑟) · 𝛼𝑟        (5.2) 

A partir d’aquesta equació, l’objectiu dels accionaments ràpids, i del mateix mètode P-2K, és 

el de maximitzar la velocitat punta, per tant, caldrà maximitzar l’acceleració. 

Per a maximitzar l’acceleració, primer de tot cal reordenar l’equació 5.2: 

𝛼𝑟 =
𝑇𝑚 𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑚·𝑖+
1

𝑖
·𝐼𝑟

          (5.3) 

I, finalment, per a trobar el punt màxim de l’acceleració, cal trobar el punt en el qual la derivada 

és nul·la, de forma que: 

𝑑

𝑑𝑖
(𝛼𝑟) = 0 →  

𝑑

𝑑𝑖
(𝛼𝑟) =

𝑑

𝑑𝑖
(

𝑇𝑚 𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑚·𝑖+
1

𝑖
·𝐼𝑟

) = 0      (5.4) 

Operant, de forma directa, s’obté el següent resultat: 

𝑖𝑅 = √
𝐼𝑟

𝐼𝑚
          (5.5) 

En l’equació 5.5 s’obté la relació de transmissió de màxima acceleració, o 𝑖𝑅, que es calcula 

amb les inèrcies d’ambdós cossos involucrats, el motor i el cos de l’eix X. 

Com en el cas present hi ha masses i inèrcies, es calcularà el valor usant una combinació 

d’ambdues, de forma que s’obté, usant l’equació 5.5: 

𝑖𝑅 = √
𝐼𝑟

𝐼𝑚
= √

56.640

0.00015
= 614.4917 

Ara que ja es coneix el valor d’𝑖𝑅 per a l’eix X, cal passar a la següent etapa. 
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A continuació, farà falta obtenir els límits superiors i inferiors de treball respecte a les relacions 

de transmissió, per conèixer l’àrea de treball del motor d’accionament juntament amb la 

càrrega, en aquest cas, de l’eix X. 

Per a obtenir aquest rang, cal partir d’una altra premissa: cal fixar una variable que serveixi com 

a indicador del nivell o rang de la relació de transmissió, i indicar si el factor de la relació de 

transmissió està al límit, per sobre o per sota. A aquest valor se li anomenarà 𝑘. 

Directament de la definició, s’extreu: 

𝑘 =
𝑖

𝑖𝑅
           (5.6) 

Amb l’objectiu d’obtenir el valor de 𝑘 per poder obtenir el rang de relacions de transmissió, es 

pot optar a substituir directament el valor de 𝑖 per l’equació anterior (5.6), per obtenir: 

𝑇𝑚 = (𝐼𝑚 · 𝑘 · 𝑖𝑅 +
1

𝑘·𝑖𝑅
· 𝐼𝑅) · 𝛼𝑅       (5.7) 

I, finalment, després de treballar i arreglar l’equació, s’obté: 

𝑇𝑚 = (𝑘 +
1

𝑘
) · 𝛼𝑅 · √𝐼𝑟 · 𝐼𝑚        (5.8) 

Ara, caldrà realitzar un parell de modificacions per obtenir una relació directa amb les potències 

transitòries. Per això, caldrà conèixer primer les fórmules per a les potències transitòries. 

En aquest cas, hi ha dues potències transitòries, l’associada  a l’accionament i l’associada a la 

càrrega o receptor. Es començarà per la de l’accionament: 

𝑃�̇� =
𝑇𝑚

2

𝐼𝑚
          (5.9) 

𝑃�̇� =
𝑑(𝑇𝑟·𝜔𝑟)

𝑑𝑡
= 𝛼𝑟

2 · 𝐼𝑟         (5.10)            

Llavors, tornant a l’equació 5.8, es pot reordenar de forma que apareguin les potències 

transitòries, com es mostra a continuació: 

𝑇𝑚
2

𝐼𝑚

𝛼𝑟
2·𝐼𝑟

= (𝑘 +
1

𝑘
)

2
         (5.11) 

Que, després de substituir per les equacions 5.9 i 5.10, es pot obtenir una relació entre potències 

transitòries dictada pel valor 𝑘, introduït anteriorment. La relació queda de la següent forma: 
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𝑃�̇�

𝑃�̇�
= (𝑘 +

1

𝑘
)

2
          (5.12) 

Ara que ja s’ha treballat la potència transitòria, es passarà a veure l’energia cinètica, o energia 

cinètica doble, seguint el mètode.  

Les energies cinètiques tenen les següents fórmules: 

𝐾𝑚 =
𝐼𝑚·𝜔𝑚

2

2
          (5.13) 

𝐾𝑟 =
𝐼𝑟·𝜔𝑟

2

2
          (5.14) 

Per tant, es pot trobar una relació entre les dues, ja que s’observa que depenen de la inèrcia tant 

del motor d’accionament com de la càrrega, implicant que pot aparèixer una relació amb 𝑘. 

𝐾𝑚

𝐾𝑟
=

𝐼𝑚·𝜔𝑚
2

2

𝐼𝑟·𝜔𝑟
2

2

=
𝐼𝑚

𝐼𝑟
· 𝑖2 =

𝑖2

𝑖𝑅
2 = 𝑘2       (5.15) 

Ara, s’observarà el pla 𝑃 − 2𝐾, que serà el lloc on ambdues corbes (motor d’accionament i 

càrrega) s’uniran per observar els comportaments paral·lels, i poder determinar, de forma clara, 

el punt màxim i mínim de treball. Aquests punts, gràcies a la relació amb el valor 𝑘, permetran 

trobar les relacions de transmissió mínimes i màximes.  

 

Figura 5.17: Gràfic de demostració del pla P-2K, amb notes i indicadors. Blau: Corba de la 

càrrega; Vermell: Corba del motor de l'accionament. Font: [53] 
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Per comprendre millor la representació logarítmica, es pot tornar enrere a l’equació 5.12, on 

s’exposa la relació de les potències transitòries, per passar a convertir aquestes relacions en 

magnituds logarítmiques.  

Per tant: 

𝑃�̇�

𝑃�̇�
= (𝑘 +

1

𝑘
)

2
= 𝑘2 (1 +

1

𝑘2)
2

=
𝐾𝑚

𝐾𝑟
· (1 +

𝐾𝑟

𝐾𝑚
)

2
=

𝐼𝑚·𝜔𝑚
2

𝐼𝑟·𝜔𝑟
2 · (1 +

𝐼𝑟·𝜔𝑟
2

𝐼𝑚·𝜔𝑚
2 )

2

  (5.16) 

Un cop aquesta equació ja ha sigut canviada de forma, es pot passar a escriure en forma de les 

equivalències, per aclarir el procés intermedi: 

𝑃�̇� = 𝑃�̇� ·
𝐼𝑚·𝜔𝑚

2

𝐼𝑟·𝜔𝑟
2 · (1 +

𝐼𝑟·𝜔𝑟
2

𝐼𝑚·𝜔𝑚
2 )

2

       (5.17) 

L’equació anterior ja presenta una forma directa i més clara per a relacionar la potència 

transitòria i l’energia cinètica doble, de forma que la potència transitòria depèn de l’energia 

cinètica doble.  

Per a demostrar gràficament aquesta relació, amb magnitud logarítmica, es recorrerà als orígens 

de l’equació 5.16: 

𝑃�̇� = 𝑃�̇� · (𝑘 +
1

𝑘
)

2
         (5.18) 

A l’aplicar el logaritme, s’obté l’expressió següent: 

log 𝑃�̇� = log 𝑃�̇� + log (𝑘 +
1

𝑘
)

2
       (5.19) 

I, així mateix, elaborant sobre l’energia cinètica doble seguint el procediment anterior, també 

es pot obtenir l’expressió següent, un cop s’ha aplicat el logaritme: 

log 2 · 𝐾𝑚 = log 2 · 𝐾𝑟 + log 𝑘2       (5.20) 

A partir d’aquestes equacions, s’obté el gràfic que es pot observar a la Figura 5.17, del qual es 

poden extreure els valors de les diferents 𝑘 que conformaran els límits de les relacions de 

transmissió, segons el problema a tractar. 

A partir d’aquests valors, com es mostrarà a continuació amb els càlculs, s’obtindrà el rang de 

valors de les relacions de transmissió, que servirà després per poder obtenir un valor correcte 

que compleixi amb totes les especificacions.   
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Com en el cas present en el Projecte s’obté la corba del motor de l’accionament a partir dels 

valors obtinguts a la fitxa tècnica, caldrà realitzar una estimació a ull dels punts on es tallen 

ambdues corbes, i per això, caldrà calcular els valors tractats anteriorment, per poder col·locar 

gràficament el motor d’accionament al pla 𝑃 − 2𝐾. 

Taula 5.6: Taula de càlculs de variables per al mètode P-2K, motor. Font: Pròpia 

 

I, seguidament, caldrà realitzar els càlculs apropiats per a la càrrega, igual que amb la Taula 

5.6, però usant les fórmules adequades. El resultat es pot observar a la Taula 5.7. 

Cal notar que aquesta taula és un breu resum, la taula completa és molt més llarga i es pot trobar 

als annexos, C.1. Taules de càlcul mètode P-2K. 

Taula 5.7: Taula de càlculs de variables per al mètode P-2K, càrrega, eix X. Font: Pròpia 
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A partir dels valors obtinguts de la Taula 5.6 i Taula 5.7, s’ha realitzat un gràfic que representa 

el pla  𝑃 − 2𝐾, i les corbes del motor d’accionament i de la càrrega, en aquest cas, de l’eix X.  

Com es pot apreciar, el gràfic conté dues rectes verticals, que s’han col·locat a ull per marcar 

els punts límits de les corbes. Com es pot apreciar, en el present cas, les corbes no es creuen, 

donat que per als accionaments ràpids, el motor d’accionament triat sembla estar 

sobredimensionat. Per tant, en lloc d’allargar les corbes de forma artificial i incrementar el risc 

d’obtenir valors falsos, s’ha optat per traçar límits verticals, i obtenir límits conservadors.  

 

Figura 5.18: Mostra del gràfic P-2K per a l'actuador i càrrega de l'eix X, sense càrrega. 

Negre: corba de la càrrega; Vermell: corba del motor d’accionament. Font: Pròpia 
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A partir de les rectes anteriors, es poden obtenir els valors importants per a determinar els rangs 

de transmissió, que són 𝑘1 𝑖 𝑘2. 

Del gràfic, s’obté: 

2 · 𝐾1 = 1.25 𝐽;           2 · 𝐾2 =  −2.325 𝐽;    

A partir de les fórmules i equacions desenvolupades anteriorment, es poden trobar els següents 

valors, que assistiran al càlcul final. Es començarà per les velocitats i acceleracions: 

𝜔𝑟 =
2 · 𝜃

𝑡
=

2 · 0.4865

2.075
= 0.469 

𝑚

𝑠
 

𝛼𝑟 =
4 · 𝜃

𝑡2
=

4 · 0.4865

2.0752
= 0.452 

𝑚

𝑠2
 

I, ara es calcularan els valors nominals mencionats anteriorment: 

log(2 · 𝐾𝑟) = log(𝐼𝑟 · 𝜔𝑟
2) = log(56.64 · 0.4692) = 1.0955  

log(𝑃𝑟)̇ = log(𝛼𝑟
2 · 𝐼𝑟) = log(0.4522 · 56.64) = 1.0634 

Amb aquests valors, ja es pot obtenir directament: 

log(𝑘1
2) = 2 · 𝐾1 − log(2 · 𝐾𝑟) = 1.255 − 1.0955 = 0.1595 

log(𝑘2
2) = 2 · 𝐾2 − log(2 · 𝐾𝑟) = −2.325 − 1.0955 = −3.4205 

I, finalment, ja es pot obtenir els valors de 𝑘1i 𝑘2: 

𝑘1 = √100.1595 = 1.20157 

𝑘2 = √10−3.4205 = 0.0195 

Cal recordar que a partir d’aquests valors, es poden obtenir els límits superior i inferior de les 

relacions de transmissions permeses, per tant, recordant els valors calculats anteriorment: 

𝑖1 = 𝑖𝑅 · 𝑘1 = 614.492 · 1.20157 = 738.516 

𝑖2 = 𝑖𝑅 · 𝑘2 = 614.492 · 0.018 = 11.977 

Aquests límits marquen el valor màxim i el valor mínim de la relació de transmissió total del 

sistema, per a l’eix X i sense càrrega. Els eixos Y i Z es mostraran, directament amb els valors 

obtinguts, en l’apartat de resum posterior, per a obtenir directament les relacions de transmissió.  



Desenvolupament de la Solució Final  123 

5.4.6. Accionaments – Requisits d’Especificacions 

Primer de tot, caldrà establir els requisits a complir per a poder exercir la força requerida de 

4000 𝑁, que com s’ha calculat anteriorment, es pot observar que el requisit és poder aplicar un 

parell de 5.1966 𝑁𝑚 a l’entrada del fus d’accionament. Cal notar que, com bé s’ha aclarit a les 

especificacions, el requisit és de 4000 𝑁 de forma completament independent en cada eix. Per 

tant, com que les aplicacions importants de la força es produeixen de forma lateral, no cal tenir 

en compte cap massa d’ajuda o d’impediment, ja que només afecta a la força final el fregament 

amb els carrils i coixinets. Per a l’eix Z, la massa actua de forma positiva, ja que l’única direcció 

on és efectiva la força màxima és en negatiu, és a dir, apuntant cap a la taula de mecanitzat, i 

en aquest cas la massa actua com a ajuda, i no pas com a impediment.  

Tenint en compte les especificacions del motor mostrades anteriorment, cal poder exercir un 

parell de 5.1966 𝑁𝑚 a l’entrada de l’accionament, el mínim per a poder permetre exercir una 

força de 4000 𝑁 a la peça en la condició extrema màxima.  

A partir de les especificacions del motor usat per a l’accionament, es pot observar que el pic de 

parell està a 9.5 𝑁𝑚, a un valor de 100 RPM.  

De tota la corba de parell, es pot escollir qualsevol punt d’aquesta per a fer complir l’aplicació 

del parell mínim per aconseguir 4000 𝑁 a la peça mecanitzada, però s’escollirà el pic de 

9.5 𝑁𝑚 per aquest valor per les següents raons: 

• Primer de tot, el valor de 4000 𝑁 de força màxima és, principalment, un límit superior 

bastant elevat en comparació a les forces que s’exerciran durant l’operació normal de la 

màquina, per tant, no fa falta obtenir un marge de seguretat de l’aplicació d’aquesta 

força tan gran. 

• El motor genera 9.5 𝑁𝑚 al 80 % de la seva capacitat, fent d’aquest el règim d’operació 

nominal o permanent. Per tant, en cas de requerir un punt extra de parell durant 

l’operació, més endavant es podrà programar el sistema de control per permetre el marge 

necessari. 

• Degut a la poca freqüència d’aparició de la força límit, és més prioritari augmentar 

l’eficiència dels accionaments ràpids (que permeten un ús d’una relació de transmissió 

menor) que no pas maximitzar la força aplicada. 

• El valor real de la reducció variarà depenent de les peces disponibles al mercat.  
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Per tant, escollint el valor pic de 9.5 𝑁𝑚, per obtenir la relació de transmissió mínima que 

caldrà col·locar per poder complir les especificacions, cal calcular: 

𝑖𝑚𝑖𝑛 =
5,1966

9,5
= 0.547011 

Seguint el resultat obtingut, caldrà fixar, mínim, una politja dentada 
1

0.547011
= 1.82812 cops 

major a l’eix de sortida del motor d’accionament que la politja dentada d’entrada al fus 

d’accionament.  

Com s’observa, el requisit mínim per al compliment d’especificacions és una politja dentada 

menor en el fus d’accionament, que és d’esperar, ja que el parell màxim a aplicar per a complir 

les especificacions és menor que el parell màxim del motor, per tant, no cal usar un efecte de 

reductora per amplificar el parell.  

A més, gràcies a la relació de transmissió requerida com a mínima, existeix un marge més elevat 

per a augmentar les velocitats de desplaçament, tant en buit com en càrrega, ja que posseir una 

relació de transmissió divisora o reductora de parell, també s’aconsegueix l’efecte multiplicador 

per a la velocitat, per tant, es podran assolir velocitats majors que amb una relació de transmissió 

unitat o d’efecte reductor. 

5.4.7. Accionaments - Final 

Després d’obtenir els resultats dels valors de les dues parts, tant de les especificacions 

sol·licitades com dels càlculs dels accionaments ràpids, es pot realitzar un resum i càlcul final 

tant d’especificacions com de les relacions de transmissió que s’escolliran de moment com a 

definitives per al present Projecte.  

En aquest apartat caldrà tenir en compte diferents aspectes: els límits de relació de transmissió, 

el límit de relació de transmissió mínim per a complir amb les especificacions de força 

requerides, i finalment amb les disponibilitats del mercat.  

En casos en els quals la relació de transmissió no sigui exacta, caldrà ajustar el valor real amb 

les possibilitats que ofereix el mercat, ja que no es podran obtenir valors reals infinits, sinó que 

aniran fixats per combinacions enteres de valors de nombres de dents, els més usats per a 

diferents aplicacions, que limitaran el rang de possibles valors, i els faran més exactes.  
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Per a determinar els valors de relacions de transmissió finals, caldrà primer separar les relacions 

de transmissió que conté cada eix.  

El valor de 𝑖 està format per la relació de transmissió entre el motor d’accionament i el fus, i 

entre el fus i la càrrega final, per tant, és un producte de dues relacions de transmissió.  

No obstant, la relació de transmissió del fus és fixa, i es pot calcular, ja que es coneix el pas del 

fus. Com que el fus ja ha estat escollit (SFU 1605), es coneix que el pas és de 5 𝑚𝑚 per 

revolució, per tant, amb aquesta dada es pot calcular: 

𝑖𝑓𝑢𝑠 =
2 · 𝜋

0.005
= 1256.637 

A part de la relació de transmissió, cal també mantenir en ment el valor mínim que ha de tenir 

la relació de transmissió anterior al fus, per a poder exercir la força requerida, que en el present 

cas és de 𝑖𝑚𝑖𝑛 = 0.547011. 

Per tant, es pot procedir a obtenir els valors finals per a cada eix, en forma de resum: 

Eix X 

• Massa: 𝑚 = 56.64 𝐾𝑔 

• Temps de desplaçament: 𝑡 = 2.075 𝑠 

• Distància de desplaçament: 𝑑 = 0.4865 𝑚 

• Relació de transmissió màxima: 𝑖1 = 738.516 

• Relació de transmissió mínima: 𝑖2 = 11.977 

Tenint en compte que la relació de transmissió del fus és molt més alta que el límit màxim 

d’aquest eix, s’escollirà la relació de transmissió màxima, doncs si no, el resultat final serà una 

relació de transmissió massa petita per a poder replicar còmodament. Per tant: 

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑖𝑓𝑢𝑠 · 𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡        (5.21) 

𝑖1 = 738.516 = 1256.6371 · 𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡  →   𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 = 0.58769 

Arrodonint el valor per a un decimal exacte, per poder-lo obtenir de forma més senzilla amb 

parts comercials, s’obté  𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 = 0.6, i el valor de la relació màxima canvia a  

𝑖1 = 1256.6371 · 0.6 = 753.98, que és major al rang, però com les corbes no creuen 

directament amb l’accionament, es considera una variació que cau dins del rang acceptable. 
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Eix Y 

A continuació, es repetirà el càlcul per a l’eix Y, que té les mateixes característiques que el cas 

anterior, exceptuant la massa. 

• Massa: 𝑚 = 32.197 𝐾𝑔 

• Temps de desplaçament: 𝑡 = 2.075 𝑠 

• Distància de desplaçament: 𝑑 = 0.517 𝑚 

• Relació de transmissió màxima: 𝑖1 = 694.947 

• Relació de transmissió mínima: 𝑖2 = 11.271 

Per tant, els resultats seran els mateixos, pel que fa a la relació de transmissió: 

𝑖1 = 694.947 = 1256.6371 · 𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 = 0.5533 

Aquest valor, també s’arrodonirà a 𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 = 0.6, pels motius exposats anteriorment. 

Eix Z 

Finalment es tractarà l’eix Z, que és el que té les característiques més diferents de tots els eixos: 

• Massa: 𝑚 = 14.797 𝐾𝑔 

• Temps de desplaçament: 𝑡 = 1.345 𝑠 

• Distància de desplaçament: 𝑑 = 0.11414 𝑚 

• Relació de transmissió màxima: 𝑖1 = 2028.145 

• Relació de transmissió mínima: 𝑖2 = 33.083 

En aquest cas, es pot observar directament que la relació de transmissió  𝑖𝑓𝑢𝑠 = 1256.637 

encaixa perfectament dins del rang, per tant es considerarà una relació de transmissió de 

l’accionament de valor unitari:  𝑖𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 = 1, que substituint dins del càlcul de relació 

de transmissió total, s’obté: 

𝑖1 = 1256.6371 · 1 = 1256.6371 

Que com es pot observar, està perfectament dins del rang acceptable, i és una de les relacions 

de transmissió més fàcils d’aconseguir, donat que consisteix en les dues politges dentades del 

mateix nombre de dents i de diàmetre.  
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Cal recordar però que la disposició dels eixos és de tal forma que l’eix X té una massa variable, 

donat que conté la taula de mecanitzat, i la seva massa varia segons la càrrega a mecanitzar que 

es col·loqui.  

Segons les especificacions de les màquines comercials disponibles, el rang de masses varia des 

de 200 Kg fins a 800 – 1200 Kg.  

Realitzant els mateixos càlculs que en l’apartat anterior, es pot observar que el motor, en el seu 

estat natural, pot moure fins a 600 Kg de càrrega a mecanitzar, és a dir, un total de 656.64 Kg 

segons el mètode 𝑃 − 2𝐾.  

 

Figura 5.19: Mostra del gràfic P-2K per a l'actuador i càrrega de l'eix X, amb 600 Kg de 

càrrega. Negre: corba de la càrrega; Vermell: corba del motor d’accionament. Font: Pròpia 
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Figura 5.20: Mostra del gràfic P-2K per a l'actuador i càrrega de l'eix X, amb 500 Kg de 

càrrega. Negre: corba de la càrrega; Vermell: corba del motor d’accionament. Font: Pròpia 

 

Com es pot observar a la Figura 5.20, el gràfic de potència transitòria i energia cinètica per al 

motor escollit segueix contenint una àrea útil de treball que, tot i modificar el límit inferior 

exigint una relació de transmissió mínima major, el límit superior es manté, donat que 

anteriorment s’havia agafat el límit de la corba i no pas el límit de creuament.  

Per tant, amb la mateixa relació de transmissió que s’ha obtingut amb el càlcul per a l’eix sense 

càrrega, es poden aconseguir els mateixos valors de velocitats i acceleracions amb la càrrega 

màxima, ja que el motor suporta perfectament la càrrega si el sistema es cenyeix a usar la relació 

de transmissió dins del rang, que en aquest cas, la màxima, compleix el requisit. 
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5.4.8. Especificacions Finals 

Un cop es tenen tots els valors teòrics de les relacions de transmissió, es poden obtenir els valors 

teòrics de les especificacions, tant de força com de velocitat, que es podran considerar com a 

finals.  

Eix X 

Velocitat de desplaçament: 𝑣𝑥 =
0.4865

2.075
= 0.234458

𝑚

𝑠
= 14.067 

𝑚

𝑚𝑖𝑛
   

No obstant, aquesta velocitat descriu la velocitat màxima de desplaçament total considerant la 

distància a recórrer i el temps que triga a recórrer la mencionada distància.  

Usant el criteri de càlcul triangular, també es pot obtenir la velocitat, que en aquest cas serà la 

velocitat de pic real: 

𝜔𝑟𝑥 =
2 · 0.4865

2.075
= 0.4689 

𝑚

𝑠
= 28.135 

𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

Respecte a la força, prenent el punt màxim de parell que pot exercir el motor d’accionament, 

que és de 9.5 𝑁𝑚, es pot obtenir que es podrà transmetre al fus d’accionament: 

𝑇𝑓𝑢𝑠 = 9.5 · 0.6 = 5.52 𝑁𝑚 

Per tant, si es torna a l’equació 5.1, per a obtenir el parell requerit per a una força desitjada en 

concret, i s’arregla per passar a obtenir la força a partir del parell, s’obté: 

𝐹 =
2·𝑇𝑅

𝑑𝑚
· (

𝜋·𝑑𝑚−𝑓𝑙

𝑙+𝜋·𝑓·𝑑𝑚
)         (5.22)  

Per tant: 

𝐹𝑥 =
2 ·  5.52 

0.016
· (

𝜋 · 0.016 − 0.004 

0.005 + 𝜋 · 0.05 · 0.016
) = 4248.9 𝑁  

Aquest serà el valor de força màxima que l’eix X pot exercir, de forma teòrica.   
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Eix Y 

Per a l’eix Y, les velocitats de desplaçament i màximes seran les mateixes que per a l’eix X, ja 

que tenen els mateixos temps i distàncies a recórrer. 

El mateix s’aplica per a la força màxima, ja que la relació de transmissió és la mateixa.  

Per tant: 

𝑣𝑦 =
0.517

2.075
= 0.2492

𝑚

𝑠
= 14.95 

𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

𝜔𝑟𝑦 =
2 · 0.517

2.075
= 0.498 

𝑚

𝑠
= 29.898 

𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

𝐹𝑦 =
2 ·  5.52 

0.016
· (

𝜋 · 0.016 − 0.004 

0.005 + 𝜋 · 0.05 · 0.016
) = 4248.9 𝑁  

 

Eix Z 

En aquest cas, l’eix Z és el que tindrà les característiques més diferents donat que totes les 

variables, com s’ha pogut observar, no es comparteixen amb els altres dos eixos. 

Velocitat de desplaçament: 𝑣𝑧 =
0.11414

1.345
= 0.08486

𝑚

𝑠
= 5.0917 

𝑚

𝑚𝑖𝑛
   

𝜔𝑟𝑧 =
2 · 0.11414

1.345
= 0.16972 

𝑚

𝑠
= 10.1835 

𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

Respecte a la força, prenent el punt màxim de parell que pot exercir el motor d’accionament, 

que és de 9.5 𝑁𝑚, es pot obtenir que es podrà transmetre al fus d’accionament: 

𝑇𝑓𝑢𝑠 = 9.5 · 1 = 9.5 𝑁𝑚 

Per tant, si es torna a l’equació 5.1, per a obtenir el parell requerit per a una força desitjada en 

concret, i s’arregla per passar a obtenir la força a partir del parell, s’obté: 

Per tant: 

𝐹𝑧 =
2 ·  9.5 

0.016
· (

𝜋 · 0.016 − 0.004 

0.005 + 𝜋 · 0.05 · 0.016
) = 7312.43 𝑁  
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No obstant, com s’ha tractat anteriorment, l’estudi dels accionaments s’ha realitzat amb les 

corbes de parell de règim d’operació nominal, que és el 80% de la capacitat màxima del motor.  

Tot i això, el motor és capaç de produir 12 𝑁𝑚 de pic en règim d’operació màxim, controlat 

degudament i no permetent que aquest estat es prolongui durant llargs períodes d’operació, per 

tant, cal tenir en compte aquest marge de valor màxim per als càlculs, sobretot de la transmissió. 

Per tant, usant els valors màxims de parell que el motor pot produir, i les respectives relacions 

de transmissió, a dins de l’equació 5.22, s’obtenen els valors reals de força màxima que poden 

exercir els eixos.  

𝐹𝑥 =
2 ·  12 · 0.6 

0.016
· (

𝜋 · 0.016 − 0.004 

0.005 + 𝜋 · 0.05 · 0.016
) = 5542.05 𝑁  

 

𝐹𝑦 =
2 ·  12 · 0.6 

0.016
· (

𝜋 · 0.016 − 0.004 

0.005 + 𝜋 · 0.05 · 0.016
) = 5542.05 𝑁  

 

𝐹𝑧 =
2 ·  12 · 1 

0.016
· (

𝜋 · 0.016 − 0.004 

0.005 + 𝜋 · 0.05 · 0.016
) = 9236.75 𝑁  

 

Aquests valors no resultaran útils, ja que els valors màxims de treball per als que s’ha dissenyat 

la màquina són de 4000 𝑁, però sí que caldrà tenir-los en compte durant la configuració del 

sistema de control, juntament amb els càlculs del sistema de transmissió, per assegurar que en 

qualsevol moment donat, el sistema és capaç de suportar la màxima força que la màquina, en 

les seves capacitats, pot exercir. 
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Figura 5.21: Mostra gràfica de les formes de desplaçament, velocitat i acceleració a la 

sortida, criteri triangular (esquerra) amb criteri trapezoidal (dreta). Font: [53] 

A la Figura 5.21 es pot apreciar la diferència entre els criteris triangulars i trapezoidals. Com 

a recordatori, tots els càlculs anteriors s’han realitzat per al criteri triangular, com bé s’ha indicat 

a la introducció, 5.4.4 Accionaments – Introducció. 

Com es comenta en el mencionat capítol, usant el criteri triangular el nivell màxim 

d’acceleració és menor, comparat amb el criteri trapezoidal si es vol aconseguir el mateix 

recorregut amb el mateix temps.  

Això permet carregar menys el motor d’accionament, i tot i que el pic de velocitat és més elevat, 

on el parell és menor, la velocitat màxima és punta i no es manté, mentre que amb el criteri 

trapezoidal, tot i ser un límit de velocitat menor, es manté durant més temps, en una situació de 

menor parell motor.  

També, si s’observa el recorregut del desplaçament, tant la situació d’arrancada com la 

d’aturada és més suau i tangent a l’horitzontal en el gràfic, que implica un major nivell de 

precisió a l’hora d’acabar el moviment.  

Tot i que això no és un aspecte negatiu del criteri trapezoidal en si, el que sí que aconsegueix 

és reduir la quantitat d’autocorreccions que caldrà realitzar per arribar al punt objectiu desitjat. 

 

Referències usades (principalment) en el present apartat: [54] [55] [12] [56] [57] [58] [59] 
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5.5. Forces i Inèrcies 

Durant el càlcul de l’estructura presentat a l’apartat 5.2 Estructura – Disseny Final, s’ha tingut 

en compte la força màxima a ser exercida durant el procés de mecanitzat, a sol·licitud de l’acció 

del mecanitzat a la peça objectiu.  

No obstant, no és l’única força aplicada al sistema, ja que durant el moviment dels eixos, degut 

a la massa i la inèrcia que comporta, es generen forces de desplaçament que també van 

associades directament a l’estructura, i, per tant, cal analitzar-les.  

A part, juntament amb aquestes forces, també cal analitzar per separat l’actuació de diferents 

col·locacions del pes dels propis eixos dins dels carrils, per a poder obtenir un model 

perfectament fiable de la precisió a esperar del producte final.  

5.5.1. Forces derivades d’acceleració 

Com s’ha pogut observar a l’apartat d’accionaments ràpids, les masses per a cadascun dels 

eixos de la màquina són les següents: 

• Eix X: 56.64 𝐾𝑔 

• Eix Y: 32.1967 𝐾𝑔 

• Eix Z: 14.8 𝐾𝑔 

I també cal observar els pics de velocitat i les velocitats mitjanes que s’han obtingut en els 

càlculs d’accionaments ràpids, per als 3 eixos, juntament amb les corresponents acceleracions: 

 

Taula 5.8: Taula de velocitats i acceleracions dels 3 eixos. Font: Pròpia 
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Amb les acceleracions màximes i les masses de cada eix, i l’equació elemental de la força, es 

poden calcular les forces exercides per la màxima acceleració. 

L’equació elemental de la força, o la 2na llei de Newton, és la següent: 

𝐹 = 𝑚 · 𝑎          (5.23) 

 

Taula 5.9: Taula de resultats del càlcul de forces per inèrcia. Font: Pròpia 

 

 

Com es pot observar, la major força es produeix a l’eix X, fet que és molt beneficiós per al cas 

actual, ja que l’eix X, de forma longitudinal, és el més apte per a absorbir altes quantitats de 

força sense quasi deformació.  

També és convenient, donat que és l’únic eix on es pot trobar una variació de la càrrega màxima, 

ja que és l’eix on es troba la massa a mecanitzar.  

El resultat de la força màxima aplicada per la inèrcia a l’eix X es pot observar també a la Taula 

5.9.  

Els resultats de les diverses simulacions realitzades es pot observar a l’annex corresponent,      

D. Annex D: Deformacions, on es pot observar que, per si soles, les forces inercials no tenen 

un efecte prou important a l’estructura per a generar deformacions significants, cas que es 

tractarà amb més profunditat a l’apartat següent, i només comencen a ser rellevants quan es 

combinen entre elles.  
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5.5.2. Forces derivades del pes 

També cal, a part de les forces generades per les inèrcies, tenir en compte les forces pel propi 

pes dels eixos. 

Només s’ha tingut en compte l’eix X i Y, donat que l’eix Z ja està inclòs dins de l’eix Y, ja que 

aquest últim fa de base per a l’eix Z completament.  

Per tant, considerant el pes màxim de l’eix Y, ja s’està tenint en compte el pes de l’eix Z. 

Els resultats del càlcul de les forces s’observen a la Taula 5.10, i igual que a l’apartat anterior, 

es pot trobar el resultat de les deformacions a D. Annex D: Deformacions. 

Taula 5.10: Taula de resum del càlcul de forces dels eixos per pes. Font: Pròpia 

 

 

5.5.3. Forces de mecanitzat 

En aquest aspecte de càlcul, s’ha prioritzat la precisió de la màquina abans que la capacitat de 

rapidesa en el mecanitzat, degut a la constitució de l’estructura. Per tant, gràcies a la comparació 

entre especificacions similars al mercat i els estudis realitzats sobre les diferents opcions 

possibles per a un xassís prou resistent però eficient en cost, s’ha determinat que la força límit 

de mecanitzat ha de ser de 𝐹 = 4000 𝑁, per a mantenir un nivell de precisió dins 

d’especificació. 

Tot i aquest límit, es pot observar que els tres eixos permeten excedir-lo sota una operació 

nominal, tot i que, en fer-ho, el límit de precisió no es podria garantir. 

Per tant, per aconseguir les xifres factibles de mecanitzat, es realitzarà el procés invers al 

directament intuïtiu, on es comença pel requisit o aplicació i es dissenya la maquinària a partir 

dels requisits obtinguts.  

Això és degut a les limitacions de xassís i característiques donades per l’objectiu principal del 

present Projecte, per tant, resulta el mètode òptim per a resoldre el càlcul.   
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5.6. Precisió 

5.6.1. Elements 

Un element important a calcular a partir de les relacions de transmissió que s’han obtingut a 

l’apartat anterior, és el nivell de precisió que s’obtindrà amb el conjunt complet de transmissió, 

un cop determinat.  

Per a marcar el nivell de precisió, hi ha dos mecanismes principals. 

Un d’ells és la relació de transmissió, que just s’acaba de tractar en els anteriors apartats, que 

essencialment redueix (o multiplica) el desplaçament per a cada revolució del motor 

d’accionament, cap a la càrrega final. En aquest cas, hi ha dos tipus de relació de transmissió, 

que s’han tractat anteriorment, la del fus i la de connexió cap al motor d’accionament.  

En ambdós casos, els valors han estat fixats, com es detalla en els apartats anteriors.  

L’altre forma que dicta el nivell de precisió és el control de rotació del motor d’accionament. 

Aquest control està, al mateix temps, marcat per dues variables.  

La primera d’elles és l’angle predeterminat de step del motor d’accionament, que permet, de 

forma mecànica, dividir una revolució en diferents steps, d’un angle en concret predeterminat 

pel fabricant i les característiques físiques del motor.  

L’altra variable és el control del mencionat motor, a partir de controladors avançats, que 

controlen el desplaçament angular de forma més precisa que un controlador de polsos 

individuals.  

Fent referència al capítol 4.2.3 Motors Híbrids, s’explica amb ample detall la pràctica 

mencionada, que s’anomena micro-stepping, donat que permet dividir cada pas o step del motor 

predeterminat per al fabricant en diferents polsos més petits, requerint més polsos per a 

completar una volta completa.  

Amb el controlador escollit de forma predeterminada amb el motor d’accionament, hi ha unes 

opcions ja programades per al micro-stepping, de forma que no fa falta realitzar programació 

externa des del controlador principal (ordinador) ni col·locar cap sistema de control intermedi 

entre el controlador principal i el controlador individual del motor d’accionament.  

Les diferents opcions pre-programades es mostraran a continuació amb les taules de càlcul. 
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5.6.2. Càlculs - Accionaments 

A continuació es mostren dues taules, amb els càlculs de precisió d’angle, revolucions i 

desplaçament per a cada mode de control dels motors d’accionament. 

Es realitza una taula de càlcul de precisió per a cada eix, ja que cada eix disposa d’un 

assemblatge de transmissió i control diferent, degut a les diferents característiques de relacions 

de transmissió, especificacions, masses i característiques.  

Es comença mostrant els valors de l’eix X a la Taula 5.11 i Taula 5.12: 

Taula 5.11: Taula de divisions de step en potències de 2, accionament de l'eix X. Font: Pròpia 

 

 

 

Taula 5.12: Taula de divisions de step en múltiples de 5, accionament de l'eix X. Font: Pròpia 
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A continuació, es mostren les mateixes taules per a l’eix Y, i es pot observar que coincideixen 

perfectament (Taula 5.13 i Taula 5.14).  

Això és donat que, com s’ha exposat anteriorment, tot i que tenen diferents masses i en general 

disposició del mecanisme d’accionament, les relacions de transmissió són les mateixes, i els 

motors d’accionament seleccionats, juntament amb els controladors, també, per tant, això 

resulta amb els mateixos resultats de precisió. 

Taula 5.13: Taula de divisions de step en potències de 2, accionament de l'eix Y. Font: Pròpia 

 

 

 

Taula 5.14: Taula de divisions de step en múltiples de 5, accionament de l'eix Y. Font: Pròpia 
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I, finalment, es mostren les taules per a l’eix Z (Taula 5.15 i Taula 5.16), que té una 

configuració diferent als anteriors eixos, i es mostra directament amb els resultats dels càlculs 

de precisió, ja que al posseir una relació de transmissió directa, sense efecte multiplicador, 

permet aconseguir menors moviments amb cada step.  

A part, té una característica superior als dos eixos anteriors, i és que la massa que ha de moure 

és molt menor, permetent que, en cas necessari, es puguin usar valors de micro-stepping molt 

menors, és a dir, amb major precisió. 

Taula 5.15: Taula de divisions de step en potències de 2, accionament de l'eix Z. Font: Pròpia 

 

 

 

Taula 5.16: Taula de divisions de step en múltiples de 5, accionament de l'eix Z. Font: Pròpia 
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5.6.3. Càlculs – Forces i Inèrcies  

Per a poder completar un model suficientment acurat sobre la precisió total de la màquina, 

també cal tenir en compte la deformació de l’estructura base depenent de les forces a les quals 

està sotmesa. A la Taula 5.17, es poden observar els valors de deformació màxims que pateix 

l’estructura sota diferents condicions: 

Taula 5.17: Taula de deformacions màximes en diferents situacions límits. Font: Pròpia 

 

Com es pot observar, els dos valors que més destaquen són els de la força de mecanitzat 

(primera entrada a la taula) i els de la suma de forces dels pesos màxims dels eixos juntament 

amb les forces d’inèrcia màximes generades pels moviments ràpids, amb acceleració màxima. 

No obstant, no totes aquestes forces actuen a la vegada. Hi ha tres tipus de deformacions que 

afecten a la precisió: 

• Deformacions constants: Aquest tipus de deformacions són, com bé el nom 

diu, constants durant el cicle operatiu de la màquina. Aquestes inclouen, 

principalment, les deformacions causades per les masses, tant dels eixos com 

del material a mecanitzar. 

• Deformacions espontànies: Les deformacions espontànies són les que 

apareixen en certs moments del mecanitzat, com les provocades per la força 

de mecanitzat. 

• Deformacions secundàries: Aquestes deformacions són causades per 

forces secundàries, com les d’inèrcia, i no causen pèrdua directa de precisió. 
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En vista dels 3 tipus de deformació existents, només es tindrà en compte el segon, les 

deformacions espontànies, ja que són les deformacions que causen, a major efecte, una pèrdua 

de precisió en les mesures. 

Això és donat que, primerament, les Deformacions Constants són fàcils de contrarestar, ja que 

la màquina requereix d’un procés de calibratge abans de començar qualsevol mecanitzat.  

Per tant, tot i que la deformació per a pes propi de l’eix X pot ser suficientment substancial (∆=

0.07837 𝑚𝑚), la màquina es pot ajustar per a compensar la gran majoria d’aquesta deformació, 

fent que, igual que en el cas de la temperatura, es converteixi en una deformació negligible, 

ofuscada per valors majors.  

Seguidament, les Deformacions Secundàries són importants en si, sobretot quan es troben 

combinades amb les anteriors, ja que generen una alteració prou notable a la mesura final, molt 

propera al valor màxim de deformació per la força màxima (∆= 0.1545 𝑚𝑚). 

No obstant, aquestes deformacions no apareixen durant l’operació normal de la màquina, només 

durant el desplaçament ràpid dels eixos, per tant es torna a considerar, només, el valor per les 

Deformacions Constants, que es tracta com s’ha descrit anteriorment. Els valors d’aquestes 

deformacions no afecten al producte final, ja que, durant el mecanitzat d’aquest, les velocitats 

de desplaçament són una fracció de les de desplaçament ràpid, i amb uns valors d’acceleració 

que no s’acosten als màxims, per tant, les deformacions no s’observen a l’estructura.  

I, com que les Deformacions Secundàries només s’observen en els períodes de transició entre 

passades de mecanitzat, i l’estructura es manté constantment sota un esforç elàstic, fa que la 

posició es recuperi abans de tornar a la següent passada de mecanitzat, deixant així la diferència 

de posició, un altre cop, a un nivell negligible.  

Per tant, de totes les deformacions a tenir en compte durant l’operació, es considera la 

deformació per a força de mecanitzat aplicada, que pot arribar a un valor de ∆= 0.1788 𝑚𝑚, i 

la deformació de masses màximes, que pot arribar a un valor de ∆= 0.07837 𝑚𝑚, però es pot 

solucionar quasi completament durant el procés de calibratge.  
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5.6.4. Elements externs - Temperatura  

A part dels elements interns de la pròpia màquina, que clarament afecten als nivells de precisió 

que es poden aconseguir en la seva operació, també cal tenir en compte els possibles elements 

externs que poden influenciar els valors de precisió.  

 

Figura 5.22: Gràfics d'error de precisió causat per canvis de temperatura. Font: [60] 

Com s’observa en les mostres mostrades a la Figura 5.22, que són les anàlisis més concretes 

que es troben disponibles sobre el comportament d’una màquina de mecanitzat per control 

numèric (en aquest cas, una fresadora – trepant vertical) sota diferents ambients de temperatura, 

es pot observar que, tot i en grans increments de posició, la variació de temperatura no supera 

en cap cas els 27 𝜇𝑚, és a dir, 0.027 𝑚𝑚. 
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Aquesta magnitud, comparada amb els valors obtinguts de la Taula 5.17, és relativament 

insignificant, ja que, com es comentarà posteriorment, hi ha altres valors que presenten una 

variació en les mesures amb ordres de magnitud major, per tant, la variació de les mesures base 

per a la variació de temperatura, es pot gairebé negligir quan es vol tenir en compte els càlculs 

límits. Un altre factor important és el fet que la deformació és constant a tots els punts. 

5.6.5. Elements externs – Sistema de transmissió 

Finalment, cal revisar els elements del sistema de transmissió per a trobar les últimes fonts de 

variació o manca de precisió durant el mecanitzat.  

El sistema de transmissió consta de 3 parts, que ja es tracten en profunditat en els apartats 

corresponents, que són les següents: 

• Politges i corretja dentada 

• Carrils lineals 

• Fus d’accionament 

D’aquests elements, només un introdueix un element de manca de precisió, i aquest és el fus 

d’accionament.  

El sistema de politges i corretja dentada, a excepció dels casos en els quals el parell aplicat 

supera les tensions, no permet cap mena de lliscament ni joc durant la transmissió de parell, 

degut a la forma de les dents i a les tensions pre-establertes al sistema de la corretja.  

Com s’observarà en el capítol de càlculs de sistemes de transmissió, aquest s’ha 

sobredimensionat bastament de forma en la qual no hi hagi possibilitat de lliscament.  

Per tant, el sistema de politges i corretja dentada no pot ser font de cap mena de manca de 

precisió. 

Respecte als carrils lineals, aquests, de forma inicial, tampoc introdueixen cap factor de manca 

de precisió en el sistema, ja que eixos on actua cadascun és just la direcció de lliscament.  

Els models de carrils i coixinets lineals triats estan dissenyats perquè, amb una bona lubricació 

i un ús respectuós als seus límits, mantinguin un estat de “joc nul” en tots els seus eixos, a 

excepció del de desplaçament. Tot i que no es pot assegurar el període de manteniment 

d’aquesta característica, per disseny, el sistema de desplaçament lineal no introdueix cap mena 

de joc al sistema.  
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Per tant, només queda el fus d’accionament, que aquest sí que introdueix un factor de manca 

de precisió.  

Observant la fitxa tècnica per al fus SFU-1605 escollit per als 3 eixos, es pot observar que el 

propi fabricant el categoritza com a categoria de precisió C7, que és equivalent a un diferencial 

de recorregut de ∆= ± 0.1667 𝑚𝑚. 

Aquesta diferència prové, en la gran majoria, de l’anomenat backlash, que essencialment és el 

joc o distància entre que comença la rotació del fus i quan es comença a desplaçar el coixinet. 

Aquest fet es dona, en la seva gran majoria, per al joc entre el perfil interior de la rosca i les 

parets, permetent així un lleu desplaçament cada cop que s’inicia una rotació.  

Per a mitigar aquest aspecte, s’ha seleccionat un tipus de coixinet roscat per al fus amb un 

sistema anti-backlash, que es basa en el fet que la rosca interna està dividida en dos o més 

segments, separats entre ells per uns ressorts que fan força constant. Per tant, tot i que les 

rosques, per característica pròpia, tinguin el joc mencionat anteriorment, l’existència de dos o 

més d’aquestes rosques, desfasades entre elles i enllaçades per un ressort que aplica força, fa 

que es redueixi a quasi 0 l’error de posicionament per backlash, per tant, només resta l’error 

propi del fus. Assumint que el backlash ocupa la meitat del desplaçament, assumpció que és 

molt conservadora, degut al tipus de fus escollit, el resultat total de l’error possible pel fus 

d’accionament és de ∆= ± 0.08335 𝑚𝑚. 

5.6.6. Conclusions 

Per a observar el valor de precisió final que es podrà obtenir a partir del sistema de transmissió, 

cal tenir en compte un dels factors més importants tractats al capítol de 4.2.3 Motors Híbrids, 

que és el problema que presenta el micro-stepping que impedeix que sigui usat per altes 

càrregues, i és que el control sobre el desplaçament no és igual d’exacte que amb els steps que 

estan dictats per la fabricació del motor, donat que s’usa una combinació d’estators activats per 

aconseguir els punts intermedis. 

Per tant, amb la intenció de reduir el lliscament dels motors d’accionament, es limitarà l’ús de 

les configuracions de micro-stepping a una divisió de 12800 polsos per revolució, o el que és 

el mateix, una divisió de 
1

64
 per a cada step d’angle predeterminat.  

Això ofereix una precisió de 0.000651 𝑚𝑚 per a cada pols emès pel controlador, que és un 

nivell molt elevat de precisió, sobretot tenint en compte les magnituds de les toleràncies de la 
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resta d’elements. A part, aquest valor és encara menor a l’eix Z, doncs té una relació de 

transmissió major. No obstant, aquesta configuració no és òptima per a totes les aplicacions, 

doncs genera una gran quantitat de slippage sota grans càrregues, com podria ser la càrrega 

màxima de força a la màquina, que induiria problemes d’accionament.  

El problema en sí no provocaria una pèrdua de precisió directa, ja que s’han escollit motors 

d’accionament híbrids amb retroalimentació, que permeten comprovar la quantitat de moviment 

i corregir-la en cas que sigui errònia, però provocaria una elevada quantitat de lliscament 

continu durant operacions prolongades sota màxima càrrega, que requeriria un alt nivell 

d’autocorrecció per a contrarestar el lliscament, que sotmetria als controladors i als motors 

d’accionament a elevats nivells de desgast i sobreescalfament.  

A part, només en aplicacions de molt pocs requisits en l’aspecte de càrrega es podran usar els 

modes de divisió més elevada, ja que, sota més càrrega, els altres elements del sistema 

interfereixen sobre el nivell de precisió del moviment amb els propis límits de precisió de 

transferència de moviment i de resistència, com poden ser el xassís o el sistema de fus 

d’accionament, fent que una alta precisió a l’accionament sigui essencialment de valor nul donat 

que el conjunt complet es regeix per una menor precisió en el sistema.  

Per marcar una base de disseny, s’ha escollit una divisió de micro-step de 16 divisions per a 

cada step, per poder basar els nivells de precisió en aquesta divisió.  

Respecte a les dues altres fonts de variació en mesures, només cal mencionar que, per a la 

temperatura, el diferencial de posició és suficientment poc significant per a no considerar-se, 

per a dos motius principals: 

• Estabilitat: Durant l’operació de la màquina, es pot assumir que es pot mantenir un 

entorn sense alts canvis de temperatura, per tant, les variacions a observar durant un 

cicle d’operació són negligibles si es monitora prou bé l’entorn i es calibra 

correctament la màquina abans de fer-la funcionar.  

• Ordre de magnitud: Al existir altres àrees del disseny on la precisió és menor, 

aquestes, que tenen una freqüència d’aparició molt més alta, limiten el nivell de 

precisió assolible per un ordre de magnitud més. Per tant, tot i que existissin 

gradients de temperatura substancials durant el procés d’operació, la variació de 

mesures quedaria en segon pla, després dels altres elements amb una magnitud de 

variació major.  
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Taula 5.18: Resultats de deformació màxima sota operació al límit. Font: Pròpia 

 

Finalment, amb tot el que s’ha comentat anteriorment, es pot observar el resultat dels valors de 

precisió sota operació al límit de la màquina, per a cada eix, sent el valor major, a l’eix Z, de 

∆ = ± 0.26322 𝑚𝑚. 

No obstant, durant l’operació normal, les forces de mecanitzat no s’acosten al valor màxim del 

disseny, donat que les forces màximes de mecanitzat es solen reservar per a etapes brusques 

d’aquest, que no requereixen precisió en absolut, sinó que l’objectiu principal és treure material 

sobrant a gran escala i amb gran velocitat.  

Per tant, durant la majoria de la seva operació, el valor màxim de deformació serà de ∆ =

± 0.08335 𝑚𝑚, de forma assumible.  

Per a concloure el càlcul de precisió, també comentar que, de forma predeterminada, com s’ha 

comentat abans, els increments de distància per a cada eix són derivats d’un micro-stepping de 

16 divisions per step, fent que l’increment mínim per a cada eix sigui: 

• Eix X: 0.0026041667 𝑚𝑚 

• Eix Y: 0.0026041667 𝑚𝑚  

• Eix Z: 0.0015625 𝑚𝑚 

Aquests valors poden resultar útils sobretot de cara a la programació de la màquina i preparació 

prèvia, ja que es poden ajustar els punts de sortida o punts clau en els quals es requereixi especial 

atenció perquè quedin coberts amb la màxima precisió possible, en cas que es cregui necessari.   
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5.7. Mètodes de Transmissió 

En el producte final del present projecte, hi ha dos mitjans de transmissió que permeten el 

moviment dels diferents eixos i càrregues.  

Aquests mitjans de transmissió, que ja s’han introduït anteriorment en altres apartats, són un 

fus d’accionaments de boles i un sistema de politges dentades i corretja dentada.  

En aquest apartat, es tractaran les especificacions de cadascun dels mitjans, juntament amb els 

seus límits, capacitats, i característiques.  

5.7.1. Fus d’accionament de boles 

El fus d’accionament de boles seleccionat és un 1605, que essencialment significa que té 16 

mm de diàmetre i un pas o avenç de 5 mm per a cada revolució. 

Aquestes característiques ja es poden observar en apartats anteriors usades per a diferents 

càlculs.  

A part, també incorpora un coixinet amb un sistema de precisió que evita el joc entre actuacions 

tant en direcció directa com inversa, fent d’aquest sistema el mètode més apropiat per a treballs 

de precisió. 

 

Figura 5.23: Mostra d'un fus i coixinet de boles 1605. Font: [61] 
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Una de les característiques que cal assegurar per al correcte funcionament de la màquina és la 

força màxima que el fus permet aplicar sense patir cap mena de deformació ni dany permanent 

que pugui empitjorar les especificacions amb el temps.  

Per això, cal fixar-se en el punt més feble d’aquest sistema d’accionaments, que és el coixinet 

de boles que permet traduir el moviment angular en rectilini. 

A continuació es mostra la taula d’especificacions Taula 5.19 pels diferents models de fus 

estandarditzats que existeixen al mercat. La taula és molt més llarga, però només s’han llistat 

els models propers al seleccionat per raons d’espai. 

Taula 5.19: Taula d'especificacions per als diferents models de fus disponibles. Font: [62] 

 

Nota: Unitats No Internacionals, dades extretes directament de la fitxa tècnica del proveïdor. 

A la Taula 5.19, subratllat en blau es pot observar el model escollit per al present projecte, 

juntament amb les seves característiques.  

El pas, igual que el diàmetre, és una de les especificacions que ja s’ha usat anteriorment, 

sobretot per als càlculs de transmissió i d’especificacions finals.  

No obstant, es pot observar d’aquesta taula els límits estàtics i dinàmics del fus, que en el cas 

present, són de 3052 𝐾𝑔𝑓 i 1380 𝐾𝑔𝑓 respectivament, que en unitats del sistema internacional 

equival a ~30 𝑘𝑁 i ~ 13.5 𝑘𝑁, respectivament i aproximadament.  

Amb aquests valors límit d’operació, es pot observar que els 4000 𝑁 aproximadament de força 

màxima que es llista a les especificacions del producte final està perfectament dins del rang 

operacional tant estàtic com dinàmic. I la rigidesa del fus, en el present cas, no és molt rellevant 

degut a la naturalesa de la seva instal·lació, però no obstant el seu valor és prou alt per a no 

introduir cap inconvenient durant l’operació normal del producte final. 



Desenvolupament de la Solució Final  149 

5.7.2. Politges i corretja dentada 

L’altre mitjà de transmissió usat en els assemblatges dels eixos és el de politges i corretja 

dentada, que essencialment és el que connecta el motor d’accionament amb el fus, que s’ha 

mencionat anteriorment.  

L’elecció d’aquest sistema s’ha realitzat per diversos motius. Primerament, és un dels sistemes 

més efectius de transmissió, que a la vegada també resulta dels més simples. Permet transmetre 

modestes quantitats de parell i força sense problema, i sense requerir cap mena de construcció 

addicional. 

Per comparació, un sistema d’engranatges per a realitzar el mateix treball, tot i que permet la 

transmissió de parells i forces molt més elevades, comporta molts més inconvenients, com els 

requisits de lubricació, una construcció més resistent (sobretot de cara a coixinets), etcètera. A 

part, el sistema de transmissió incorporaria una major quantitat de joc que el sistema de corretja 

dentada, fent que el nivell de precisió es reduís dràsticament.  

En canvi, amb el sistema de politges i corretja dentada, el sistema de transmissió parcial és molt 

més silenciós, més precís, més senzill i, sobretot, més pràctic i econòmic.  

A part, permet un ràpid ajustament de les relacions de transmissió, que és un aspecte positiu a 

mantenir en compte, sobretot pensant en la vida i usos futurs del producte final del present 

Projecte, incloent-hi també possibles canvis en la configuració d’aquest.  

 

 

Figura 5.24: Exemple de sistema de politges i corretja dentada. Font: [63] 
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5.8. Càlculs de politges i corretja dentada 

Igual que s’ha fet a l’apartat anterior, cal verificar que el mitjà de transmissió escollit per aquest 

segon propòsit és apte i aguanta les càrregues necessàries per a les especificacions del producte 

final. 

Per a verificar si es compleixen els requisits, caldrà realitzar uns càlculs una mica més 

complexos que senzillament comparar els valors amb les taules d’especificacions, per tant, s’ha 

dedicat un apartat sencer a aquesta secció. 

5.8.1. Elecció de les politges 

Primer de tot, caldrà saber quins models estandarditzats de politges s’usaran per al projecte, i 

per això cal determinar primer les característiques que regeixen la màquina i que limiten les 

possibilitats. 

Primer de tot, cal saber els diàmetres dels eixos en els quals es col·locaran les politges.  

Per al fus d’accionament, el diàmetre és de 10 mm, en el punt d’ancoratge per a la transmissió. 

En canvi, per al motor d’accionament, el diàmetre és de 14 mm a la sortida. 

Aquests són els requisits principals per a la tria de les politges. Per sort, els estàndards actuals, 

sobretot per als compatibles amb l’estàndard de 3M, el rang de diàmetres va des de 6 mm fins 

a 20 mm, així que no suposa un gran problema, i igual per l’estàndard de 5M, que va de 8 mm 

fins a 20 mm. Aquests estàndards només diferencien els possibles tipus de corretja que funciona 

amb les politges, segons el pas i distància entre les dents que tenen.  

Respecte a l’amplada de la corretja dentada, hi ha moltes opcions al mercat, per diferents 

aplicacions.  

Des d’impressores tradicionals fins a impressores 3D, robots, màquines CNC, i en general, 

infinites aplicacions, hi ha una amplada per a tot tipus de requisits.  

Com de moment no es coneix l’amplada necessària, s’ha escollit una amplada de corretja de 20 

mm, i a continuació es comprovarà si compleix els requisits.  

Aquesta amplada s’ha triat degut a una recerca de mercat sobre politges i corretges, i observant 

i analitzant el coneixement adquirit en els capítols anteriors de recerca de mercat actual. 
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Respecte al nombre de dents, primer de tot caldrà recordar les relacions de transmissió que es 

necessiten per als tres eixos: 

𝑖𝑋 = 0.6 

𝑖𝑌 = 0.6 

𝑖𝑍 = 1 

Per tant, caldrà trobar una combinació de nombres de dents que permetin obtenir una relació de 

transmissió de 0.6, ja que la relació de transmissió d’1 no presenta cap mena de dificultat, es 

pot escollir un diàmetre i nombre de dents qualsevol, mentre es mantingui en ambdós costats. 

De totes les opcions més comunes al mercat, que tenen un rang des de 10 dents fins a 120 dents, 

hi ha dues combinacions que usades correctament proporcionarien una relació de transmissió 

de 0.6, que són combinacions de 30 i 50 dents, i de 60 i 100 dents. 

L’estàndard que s’ha escollit en aquest cas és el de 5M HTD, que és un dels més usats per 

aplicacions d’aquesta mida i especificacions. Les pròpies inicials HTD són inicials de “High 

Torque Drive”, implicat ja que és dels estàndards que millor aguanten alts parells sense lliscar, 

i mantenint un recorregut suau durant tota la rotació del conjunt. A continuació, es mostra a la 

Figura 5.25 les mides externes (de la corretja estandarditzada) per al sistema 5M HTD.  

Com a nota addicional, cal comentar que la nomenclatura 5M implica directament el pas de la 

corretja i el sistema global, que és de 5 mm de centre entre dent i dent.  

 

 

Figura 5.25: Diagrama de les mesures en detall del estàndard HTD-5M. Font: [64]  
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Figura 5.26: Perspectiva del model en SolidWorks de la politja 5M50T. Font: Pròpia 

 

Figura 5.27: Perspectiva del model en SolidWorks de la politja 5M30T. Font: Pròpia 

 

Com s’observa a la Figura 5.26 i Figura 5.27, ja s’ha pogut obtenir un disseny final 3D a 

SolidWorks d’ambdues politges dentades, per complementar el model global de la màquina. 

Les mesures i característiques s’han extret del propi proveïdor ( [65]), i la rèplica en 3D s’ha 

realitzat el més proper possible a la realitat, seguint els estàndards 5M-HTD. 

No obstant, aquesta rèplica és principalment per organitzar el muntatge final, no per a 

mecanitzar-les amb material i obtenir una peça funcional, per tant, no cal verificar que, 

efectivament, sigui al 100% amb les especificacions, només amb les cotes exteriors i interiors 

principals serveix.  

A continuació, caldrà calcular els valors de les forces que pateixen tant les corretges com les 

politges, per poder assegurar que el muntatge està dins d’especificacions i no hi haurà cap punt 

de fallada. 
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5.8.2. Càlculs de forces 

Per a realitzar els càlculs de les politges i corretja dentada, primer de tot cal identificar la 

situació actual dels elements en la cadena de transmissió. 

Les politges i corretja dentada estan col·locades en un sistema Power Drive, que essencialment 

significa que hi ha una politja motriu, moguda pel motor d’accionament, i una politja conduïda, 

que es troba fixada a l’extrem del fus d’accionament. 

Aquest detall és important, ja que afecta a la distribució de la força sobre les politges i sobre la 

corretja, que és el que es vol obtenir en el present apartat. 

Un cop s’ha determinat el sistema motriu de les politges, es pot ja directament passar a analitzar 

la distribució de les forces. 

A la Figura 5.28 s’aprecia, en blau, la magnitud de la tensió total a la corretja al voltant de la 

politja motriu, rotant en sentit horari (marcat per la fletxa). 

Es pot observar que, la divisió de forces es fa de forma que la tensió de la corretja és constant 

en ambdós costats, mentre que la diferència està en el repartiment del 50% de la força aplicada 

mitjançant la politja, de forma desigual (com s’observa al diagrama).  

A continuació es passarà a desenvolupar les equacions i fórmules per a seguir amb el càlcul. 

 

Figura 5.28: Diagrama de tensions al voltant de la politja motriu d'un sistema Power Drive. 

Font: [66] 
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Per a realitzar el càlcul d’especificacions del sistema, es començarà per plantejar les 3 situacions 

que es troben al projecte. Per això, s’ha recopilat en la Taula 5.20 com a resum els valors 

definits anteriorment, per a cada eix. 

Taula 5.20: Combinacions de nombres de dents per als 3 eixos. Font: Pròpia 

 

A continuació, es calcularà la força de la circumferència, o força de sortida del sistema de 

transmissió, usant la següent equació: 

𝐹𝑢 =
𝑀𝑜·2·103

𝑑𝑤2
          (5.24) 

On les variables són el parell de sortida del sistema i el diàmetre efectiu de la politja de sortida. 

No obstant es requereixen els valors dels diàmetres efectius de les politges, per tant, es 

calcularan abans amb la següent equació: 

𝑑𝑤𝑖 =
𝑧𝑖·𝑡

𝜋
          (5.25) 

On les variables són el nombre de dents de la politja de sortida i el pas, que com s’ha determinat 

durant la selecció de l’estàndard, és de 5 mm. 

Per als diàmetres efectius, s’obté: 

𝑑𝑤1 =
𝑧1 · 𝑡

𝜋
=

50 · 5

𝜋
≈ 79.58 𝑚𝑚 

𝑑𝑤2 =
𝑧2 · 𝑡

𝜋
=

30 · 5

𝜋
≈ 47.75 𝑚𝑚 
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Per a obtenir els valors de parell usats als càlculs, s’usarà un factor de seguretat, per obtenir uns 

valors sobredimensionats que permetin obtenir un alt marge operatiu. El factor serà de 2. 

Respecte al disseny de les transmissions, s’haurà de realitzar el càlcul amb el valor màxim de 

parell que es pot exercir amb el disseny actual, com bé s’ha tractat al final de l’apartat 5.4.8 

Especificacions Finals, per assegurar que el disseny és capaç d’aguantar els valors màxims que 

s’exerceixen durant l’operació, a part també d’afegir-li un coeficient de seguretat. 

Per tant: 

𝑀𝑜𝑋 = 12 · 0.6 · 2 = 14.4 𝑁𝑚 

𝑀𝑜𝑌 = 12 · 0.6 · 2 = 14.4 𝑁𝑚 

𝑀𝑜𝑍 = 12 · 1 · 2 = 24 𝑁𝑚 

Per tant, els valors obtinguts són els següents: 

𝐹𝑢𝑋 =
𝑀𝑜 · 2 · 103

𝑑𝑤2
=

14.4 · 2 · 103

30 · 5
𝜋

= 192𝜋 𝑁 ≈ 603.2 𝑁 

𝐹𝑢𝑌 =
𝑀𝑜 · 2 · 103

𝑑𝑤2
=

14.4 · 2 · 103

30 · 5
𝜋

= 192𝜋 𝑁 ≈ 603.2 𝑁 

𝐹𝑢𝑍 =
𝑀𝑜 · 2 · 103

𝑑𝑤2
=

24 · 2 · 103

30 · 5
𝜋

= 320𝜋 𝑁 ≈ 1005.31 𝑁 

A continuació es pot passar a obtenir els valors de les velocitats de la corretja, durant 

l’operació.  

La velocitat depèn directament de les revolucions a les quals estigui girant el sistema, per tant, 

caldrà obtenir una taula.  

Els valors de la taula estaran regits per l’equació següent: 

𝑣𝑒𝑓𝑓 =
𝑧1·𝑡·𝑛1

6·104 =
𝑧2·𝑡·𝑛2𝑒𝑓𝑓

6·104         (5.26) 

Els valors de la velocitat han de ser iguals en ambdós costats del càlcul.  

A continuació es presenten les Taules amb els valors dins de la zona de treball del sistema 

(Taula 5.21 i Taula 5.22).  
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Taula 5.21: Taula de càlcul de velocitats lineals de corretja per als eixos X i Y. Font: Pròpia 

 

 

Taula 5.22: Taula de càlcul de velocitats lineals de corretja per a l’eix Z. Font: Pròpia 

  



Desenvolupament de la Solució Final  157 

A continuació, un cop es coneixen les forces i les velocitats, es pot passar a calcular la força 

efectiva que s’exercirà de forma estàtica, durant l’operació i durant els períodes de pausa.  

Aquesta força es calcula amb l’equació següent:  

𝐹𝑡 = 0.55 · 𝑐𝑉 · 𝐹𝑢         (5.27) 

On el coeficient 𝑐𝑉 es calcula, respectivament, amb la equació següent: 

𝑐𝑉 ≥
𝑐2−1

10
+ 1          (5.28) 

El coeficient 𝑐2 s’obté a partir de la suma dels diferents coeficients de correcció, que es poden 

trobar llistats a les taules de l’annex C.3. Taules de factors per a corretja. 

Observant les taules, per al present cas, s’obté: 

𝑐0 = 2.3 

𝑐6 = 0 

𝑐8 = 0.5 

Amb això, s’obté: 

𝑐2 = 𝑐0 + 𝑐6 + 𝑐8 = 2.3 + 0 + 0.5 = 2.8 

I, per tant: 

𝑐𝑉 ≥
𝑐2 − 1

10
+ 1 =

2.8 − 1

10
+ 1 = 1.18 →  𝑐𝑉 = 1.2 

Amb aquest valor, ja es pot calcular la força parcial: 

𝐹𝑡𝑋 = 0.55 · 𝑐𝑉 · 𝐹𝑢𝑋 = 0.55 · 1.2 · 603.2 = 398.112 𝑁  

𝐹𝑡𝑌 = 0.55 · 𝑐𝑉 · 𝐹𝑢𝑌 = 0.55 · 1.2 · 603.2 = 398.112 𝑁  

𝐹𝑡𝑍 = 0.55 · 𝑐𝑉 · 𝐹𝑢𝑍 = 0.55 · 1.2 · 1005.31 = 663.505 𝑁  

Amb aquests valors es coneix les forces màximes que hi haurà al sistema de corretges en el cas 

d’operació màxima, i cal recordar, amb un coeficient de seguretat de 2 respecte al parell. Per 

tant, aquests valors no es veuran mai si la màquina es manté amb el seu disseny original. 
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A continuació es calcularà la longitud efectiva de corretja requerida per a cobrir les distàncies 

desitjades entre eixos.  

Primer de tot, cal llistar les distàncies entre eixos per als tres assemblatges d’eixos, segons el 

disseny realitzat de la màquina completa a SolidWorks. S’observen a la Taula 5.23: 

Taula 5.23: Taula de distàncies entre eixos. Font: Pròpia 

 

A partir d’aquests valors, es pot calcular la longitud efectiva amb la següent equació: 

𝐿𝑒𝑓𝑓 = 2 · 𝑎 +
𝜋

2
· (𝑑𝑝𝑔 + 𝑑𝑝𝑝) +

(𝑑𝑝𝑔−𝑑𝑝𝑝)
2

4·𝑎
      (5.29) 

En aquesta equació, 𝑎 és la distància entre eixos de disseny, 𝑑𝑝𝑔 és el diàmetre efectiu de la 

politja gran i 𝑑𝑝𝑝 és el diàmetre efectiu de la politja petita.  

Per tant, es calcula: 

𝐿𝑒𝑓𝑓𝑋
= 2 · 124.35 +

𝜋

2
· (79.58 + 47.75) +

(79.58 − 47.75)2

4 · 124.35
= 450.75 𝑚𝑚 

𝐿𝑒𝑓𝑓𝑌
= 2 · 191.74 +

𝜋

2
· (79.58 + 47.75) +

(79.58 − 47.75)2

4 · 191.54
= 584.41 𝑚𝑚 

𝐿𝑒𝑓𝑓𝑍
= 2 · 267.5 +

𝜋

2
· (47.75 + 47.75) +

(47.75 − 47.75)2

4 · 267.5
= 685.01 𝑚𝑚 

Els valors teòrics però no són pas vàlids, donat que la corretja té un seguit de dents amb un pas 

preestablert (5 mm), i una distància no exacta causaria un mal funcionament del sistema. 

𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙𝑋
= 450.75 𝑚𝑚 → 450 𝑚𝑚 

𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙𝑌
= 584.41 𝑚𝑚 → 585 𝑚𝑚 

𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙𝑍
= 685.01 𝑚𝑚 → 685 𝑚𝑚 
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Per a tornar a calcular les distàncies entre eixos per a les noves longituds de corretges reals, es 

farà seguint les següents equacions: 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐾 + √𝐾2 −
(𝑑𝑝𝑔−𝑑𝑝𝑝)

2

8
       (5.30) 

On: 

𝐾 =
𝐿𝑟𝑒𝑎𝑙

4
−

𝜋

8
· (𝑑𝑝𝑔 + 𝑑𝑝𝑝)        (5.31) 

Per tant, per als tres eixos, s’obté: 

𝐾𝑋 =
450

4
−

𝜋

8
· (79.58 + 47.75) = 62.498 

𝐾𝑌 =
585

4
−

𝜋

8
· (79.58 + 47.75) = 96.248 

𝐾𝑍 =
685

4
−

𝜋

8
· (47.75 + 47.75) = 133.747 

I, introduint els valors a l’equació 5.30, s’obté: 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙𝑋
= 62.498 + √62.4982 −

(79.58 − 47.75)2

8
= 123.975 𝑚𝑚 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙𝑌
= 96.248 + √96.2482 −

(79.58 − 47.75)2

8
= 191.836 𝑚𝑚 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙𝑍
= 133.747 + √133.7472 −

(47.75 − 47.75)2

8
= 267.494 𝑚𝑚 

Com es pot observar, els valors s’acosten molt als reals del disseny. A continuació es calcularan 

els diferencials. 

∆𝑎𝑋 = |123.975 − 124.35| = 0.375 𝑚𝑚 

∆𝑎𝑌 = |191.836 − 191.74| = 0.096 𝑚𝑚 

∆𝑎𝑍 = |267.494 − 267.5| = 0.006 𝑚𝑚 
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Observant els diferencials anteriors entre el disseny i el resultat real dels càlculs, donant un 

marge de correcció d’1 mm o 2 mm al disseny en el muntatge dels motors d’accionament, es 

pot cobrir perfectament aquesta diferència, permetent també un marge per a un muntatge més 

fàcil, i per ajustar la tensió al valor correcte un cop l’assemblatge estigui muntat.  

Finalment, respecte a la distància entre els eixos, només queda comprovar que no hi ha cap 

mena d’interferència o col·lisió amb la distància escollida, i per això es calcularan dos valors: 

𝑎𝑐𝑜𝑙1 = 0.7 · (𝑑𝑝𝑔 + 𝑑𝑝𝑝)        (5.32) 

𝑎𝑐𝑜𝑙2 = 0.5 · (𝐷𝑝𝑝 + 𝑑𝑝𝑔) + 𝑦       (5.33) 

A l’equació 5.32 i 5.33 es poden trobar noves variables, que equivalen al diàmetre exterior (el 

major diàmetre de la politja petita) i la variable 𝑦, que és un valor de tolerància. En aquest cas, 

es considerarà de 𝑦 = 2 𝑚𝑚, tal com s’ha introduït en el primer paràgraf. Per tant: 

𝑎𝑐𝑜𝑙1 = 0.7 · (47.75 + 79.58) = 89.131 𝑚𝑚 

𝑎𝑐𝑜𝑙2 = 0.5 · (55 + 79.58) + 2 = 69.29 𝑚𝑚 

Com es pot observar, en ambdós casos es respecta perfectament el mínim de col·lisió, en tots 

els eixos.  

Finalment, només queda calcular el valor de l’amplada o gruix adequat de la corretja. 

Per aquest càlcul, es començarà per calcular el màxim nombre de dents que estaran en contacte 

en general (a la politja menor) durant el funcionament del sistema, amb la següent equació: 

𝑧𝑒 =
𝑧𝑝

6
· (3 −

𝑑𝑝𝑔−𝑑𝑝𝑝

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙
)        (5.34) 

On 𝑧𝑝 és el nombre total de dents de la politja petita. Per tant, substituint valors per a cada eix, 

s’obté (s’arrodoneix a la baixa donat que es considera una dent a un nombre natural): 

𝑧𝑒𝑋
=

30

6
· (3 −

79.58 − 47.75

123.975
) = 13.72 → 13 

𝑧𝑒𝑌
=

30

6
· (3 −

79.58 − 47.75

191.836
) = 14.17 → 14 

𝑧𝑒𝑍
=

30

6
· (3 −

47.75 − 47.75

267.494
) = 15 → 15 
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Una altra forma de calcular el nombre de dents en contacte amb la politja menor és calculant 

l’angle d’embolcall de la dent dins de la politja, que es fa amb la següent equació: 

𝛽 = 2 · arccos (
𝑡·(𝑧𝑝𝑔−𝑧𝑝𝑝)

2·𝜋·𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙
)        (5.35) 

I aquest valor s’introduirà a la següent equació, per obtenir el valor final. 

𝑧𝑒 = 𝑧𝑝𝑝 ·
𝛽

360
          (5.36) 

Els resultats per als 3 eixos respecte als angles d’embolcall són: 

𝛽𝑋 = 2 · arccos (
5·(50−30)

2·𝜋·123.975
) = 165.248 °  

𝛽𝑌 = 2 · arccos (
5·(50−30)

2·𝜋·191.836
) = 170.482 °  

𝛽𝑍 = 2 · arccos (
5·(30−30)

2·𝜋·267.494
) = 180 °  

I, amb aquests valors, finalment es poden introduir a les equacions 5.36 per a cada eix, i 

s’obtenen els valors finals: 

𝑧𝑒𝑋
= 30 ·

165.248

360
= 13.77 → 13 

𝑧𝑒𝑌
= 30 ·

170.482

360
= 14.21 → 14 

𝑧𝑒𝑍
= 30 ·

180

360
= 15 → 15  

 

Com es pot observar, aquests valors són molt pràcticament iguals als obtinguts per l’equació 

5.33, ja que essencialment es deriven de la mateixa arrel teòrica. 
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Finalment, només resta l’últim càlcul, que és el de l’amplada necessària per a la corretja. 

Aquest càlcul es farà amb la següent equació: 

𝑏𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐 =
𝑃𝐵·103

𝑃𝑁·𝑧𝑝𝑝·𝑧𝑒
         (5.37) 

En els quals, el valor 𝑃𝑁 s’obté directament de la fitxa tècnica de les corretges, proporcionada 

pels proveïdors escollits, i el valor 𝑃𝐵 s’obté de la següent equació: 

𝑃𝐵 =
𝑀·𝑛

9.55·103          (5.38) 

En el que s’introdueix el moment màxim (𝑀) i les revolucions (𝑛).  

Durant aquest càlcul, es farà igual que amb el càlcul de la força, i s’usaran les variables 

sobredimensionades, per evitar obtenir valors molt propers a un possible punt de fallada, i 

assegurar la durabilitat el màxim possible.  

A part, es treballarà amb els valors màxims dels sistemes de transmissió, que en aquest cas 

s’aconsegueixen en l’eix Z, i d’aquesta forma, es pot assegurar que els altres eixos queden 

sobredimensionats usant les especificacions més restrictives de tot el sistema. 

Per tant: 

𝑃𝐵 =
24 · 2000

9.55 · 103
= 5.03 𝑘𝑊 

I, amb aquest valor: 

𝑏𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐 =
5.03 · 103

0.818 · 30 · 13
= 15.767 𝑚𝑚 

 

Per tant, com es pot observar, amb una amplada de 20 mm es cobreix de sobres els requisits de 

potència de la corretja, tot i estar els càlculs sobredimensionats. Aquesta insistència amb els 

valors sobredimensionats és degut a l’intensiu, repetitiu i agressiu ús que patiran els sistemes 

de transmissió, i la seva exposició a ambients relativament hostils envers ells mateixos. Per tant, 

la introducció de coeficients de seguretat a quasi cada etapa del càlcul permet obtenir un resultat 

que, es pot assumir, és completament verídic i segur, i oferirà un alt nivell de durabilitat,  

superior al que s’ha tingut en compte durant el disseny, assegurant així una alta qualitat del 

servei durant la vida útil del producte final. 
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5.9. Càlculs de resistència – Soldadura 

En aquest apartat, es tractarà de forma més profunda el càlcul de resistència de les unions de 

tots els elements del xassís, que estan units per soldadura.  

Tot i que en les simulacions de resistència del xassís ja s’ha tingut en compte aquest tipus 

d’unió, com es comenta en el corresponent apartat 5.2.3 Estudis de l’Estructura, en aquest 

apartat es verificaran els càlculs adequadament per confirmar que el tipus d’unió és correcta.  

A continuació, a la Figura 5.29 es pot observar un petit exemple d’una unió a 3 eixos, comuns 

sobretot a la part inferior del xassís base, amb soldadura contínua al voltant de cada tub quadrat. 

En la Figura 5.29 s’observa el detall de la soldadura, marcat en color vermell, a forma 

d’exemple del format d’unió i de soldadura que es troba principalment al xassís base.  

 

Figura 5.29: Exemple en 3D, SolidWorks, d'una unió tubular soldada en 3 eixos. Soldadura 

destacada en vermell. Font: Pròpia 



164 Disseny i Construcció d’un Robot Cartesià per Fresat CNC – Memòria Final 

 

Entrant en més detall, cal definir la forma de la soldadura, per a poder calcular la resistència 

màxima.  

Degut a les característiques del xassís i de la base tubular de 40x40x4 mm que s’ha escollit, la 

tècnica ideal a usar per al procés de soldadura és la MIG, donat que proporciona un molt bon 

equilibri entre velocitat / productivitat i qualitat de la unió.  

A la Figura 5.30 es pot apreciar una simulació estimada del resultat de la soldadura, amb una 

base de 4 mm per a cada superfície de contacte lateral, i una construcció plana, permetent la 

transmissió de les forces de forma òptima.  

 

 

Figura 5.30: Detall de les mesures aproximades de la soldadura, amb cotes. Font: Pròpia 
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Respecte a les variables sobre les quals s’analitzarà la resistència de les soldadures, s’usaran els 

valors obtinguts de la simulació a SolidWorks en CAD, que són els següents: 

𝜎𝑉𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 = 66.14 𝑀𝑃𝑎 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 348 𝑁𝑚 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 4000 + 315.85 𝑁 + 268.86 𝑁 = 4587.71 𝑁 (𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑙í𝑚𝑖𝑡) 

Després d’establir aquestes variables, cal establir l’àrea útil de la soldadura. 

Com es coneix gràcies a la Figura 5.30, la secció de la soldadura mitjana estimada és de 4 mm, 

per tant: 𝑡 = 2.83 𝑚𝑚 (𝑡 és la gola de la soldadura). 

Amb aquesta dada, es pot deduir que l’àrea de la soldadura serà la diferència entre l’àrea central 

del tub del xassís de 40 x 40 x 4 mm i el mateix perímetre 4 mm més gran. Per tant: 

𝐴 = 48 · 48 − 40 · 40 = 704 𝑚𝑚2 

No obstant, per a trobar el valor necessari d’altura de cara, es realitzarà el mètode invers, 

calculant primer els esforços a partir de les variables límit, i d’aquí extraient els valors d’altura.  

Això es farà amb les equacions següents: 

Primer de tot, l’esforç tallant primari de les soldadures: 

𝜏𝑝 =
𝐹

𝐴
           (5.39) 

Després, caldrà obtenir el valor de la inèrcia en ambdós eixos (al ser un tub quadrat, els valors 

seran iguals), per saber la resistència que oposa al moment, amb la següent equació: 

𝐼𝑋𝑋 = 𝐼𝑌𝑌 = 2 · [
𝑏·𝑡3

12
+ 𝑏 · 𝑡 · (

ℎ

2
)

2

] + 2 · (
𝑡·ℎ3

12
)     (5.40) 

On 𝑏 és el valor de la base, ℎ l’altura, i 𝑡 , com ja s’ha esmentat, l’altura de la gola de la 

soldadura.  

Seguidament, l’esforç: 

𝜎𝑏 =
𝑀𝑏·𝑦

𝐼
          (5.41) 

On 𝑀𝑏 és el moment màxim aplicat, i 𝑦 la distància màxima del centre a on s’aplica el moment.   
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I, finalment, l’esforç tallant màxim es calcularà com es mostra a continuació: 

𝜏 = √(
𝜎

2
)

2
+ (𝜏𝑝)

2
         (5.42) 

Un cop ja s’ha definit les passes i les equacions, es mostra a continuació el càlcul amb els valors 

actuals. 

𝜏𝑝 =
𝐹

𝐴
=

4584.71

176 · 𝑡
 𝑀𝑃𝑎 → 𝜏𝑝(𝑡 = 2.83 𝑚𝑚) = 9.21 𝑀𝑃𝑎  

Seguidament, es calcula la inèrcia: 

𝐼𝑋𝑋 = 2 · [
48 · 2.833

12
+ 48 · 2.83 · (

40

2
)

2

] + 2 · (
2.83 · 403

12
) = 139040 𝑚𝑚4 

Amb aquest valor, es passa a calcular l’esforç: 

𝜎𝑏 =
𝑀𝑏 · 𝑦

𝐼
=

348 · 103 · 24

139040
= 60.07 𝑀𝑃𝑎 

Amb aquests valors, es calcula l’esforç tallant màxim: 

𝜏 = √(
60.07

2
)

2

+ (9.21)2 = 31.42 𝑀𝑃𝑎 

I, considerant l’esforç (tensions) en la situació màxima extret de les simulacions en els punts 

clau del xassís: 

𝜏 = √(66.14)2 + (9.21)2 = 66.78 𝑀𝑃𝑎 

Per a contrastar aquest valor, una soldadura estructural d’aquest estil per a un objectiu similar 

sol tenir un esforç màxim permissible de 𝜏 = 70 𝑀𝑃𝑎, i aquest és un valor molt conservador, 

ja que la basta majoria de situacions tenen valors admissibles de 𝜏 = 85 𝑀𝑃𝑎 o més4. Per tant: 

𝐹𝑆 =
70

66.78
= 1.05 

I aquest valor, cal recalcar, és en una situació límit extrema completament improbable durant 

l’ús nominal de la màquina.  

 
4 [97] 
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5.10. Càlculs de resistència – Unions desmuntables 

L’altre tipus d’unió que predomina l’assemblatge de la màquina és la unió roscada, que és 

principalment la predominant en totes les unions que no consisteixen en peces massisses dels 

diferents conjunts d’estructures del xassís.  

A causa de la diferència en naturalesa de les parts a unir mecànicament, hi ha una varietat 

relativament gran de cargols usats, els quals es llisten a la Taula 5.24, juntament amb 

característiques de mides i ús / aplicació dins de l’assemblatge.  

Taula 5.24: Llistat, descripció i ús dels cargols estructurals principals usats. Font: Pròpia 

 

A la pròpia Taula 5.24 es descriu en una columna l’esforç principal que estaran patint els 

cargols, segons la seva aplicació.  

Això no és per dir que en tots els casos només existeix aquesta font d’esforç, només que és la 

més predominant en cada unió.  

Dels tipus de cargols llistats a la Taula 5.24, s’obviarà el cargol classificat amb la ID 3, donat 

que tot i que pateix esforç, la seva missió és subjectar els coixinets que suporten al fus 

d’accionament al xassís, i, per tant, no patiran cap esforç variant a part de la càrrega estàtica 

d’instal·lació.  

El primer pas que caldrà realitzar per als càlculs és l’obtenció de les diferents característiques 

de cada model de cargol, per conèixer els límits als quals estan exposats.  

Això inclou la classe de resistència, material, esforços als quals estan exposats, nombre de 

subjeccions que aguanten els mencionats esforços, etcètera.  

Aquestes dades s’extrauran de fitxes tècniques d’alguns dels proveïdors5 més coneguts de 

cargols i unions desmuntables, així com directament de la normativa ISO6 corresponent.  

 
5 [94] 
6 [93] [95] 
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Taula 5.25: Taula resum de característiques de cargols segons tipus i classe. Font: Pròpia 

 

Com s’observa a la Taula 5.25, s’ha obtingut, a partir de la normativa ISO corresponent i el 

material dels cargols de fixació, els límits de resistència tant de tracció com el límit elàstic.  

Ara només resta conèixer els esforços als quals estan sotmesos cada tipus de cargol diferent, i 

en les seves diferents ubicacions, per poder determinar si poden resistir els esforços. 

També cal considerar un factor molt important, el factor de seguretat.  

Per a aquest tipus d’unions, un rang ideal és de 5 a 10. Tenint en compte el mètode que s’ha 

seguit durant tot el present treball, es seleccionarà un factor de seguretat més proper a 10, per a 

tenir un marge de seguretat molt gran i impedir qualsevol aparició de problemes a futur.  

Per a procedir amb els càlculs, s’ha realitzat una petita taula a forma de resum (Taula 5.26), 

per a tenir disponibles tots els valors clau a l’hora de realitzar els càlculs.  

Taula 5.26: Taula de resum de forces i pesos dels diferents eixos i motor. Font: Pròpia 

 

Cal recalcar que, com s’ha mencionat en diverses ocasions anteriorment, els valors recollits a 

la Taula 5.26 són límits en cadascuna de les seves respectives categories, per tant, és impossible 

que es trobin les 3 categories de forces exercides de forma simultània.  

No obstant, amb la intenció d’aconseguir un producte altament resilient i segur, els càlculs es 

realitzaran com si les forces fossin, en tot moment, simultànies.   
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Durant la realització del càlcul, cal tenir en compte un factor clau: els esforços, tot i que s’han 

calculat i tractat de forma individual durant el present projecte, es poden trobar de forma 

paral·lela durant l’operació normal de la màquina.  

L’única diferència seran els eixos sobre els quals provenen els esforços.  

A la Taula 5.27 s’ha segregat tots els cargols segons els eixos als quals pertanyen, juntament 

amb la funció, per tenir una idea més clara de la posició actual dels cargols estudiats.  

Seguidament, a dins del sector “Variables”, s’ha inclòs una columna d’eixos, que indica sobre 

quins eixos està actuant la força que s’està calculant.  

Això afecta els resultats finals d’esforços, ja que la força resultant que rep la unió fixada serà 

la suma vectorial dels diferents eixos.  

 

Taula 5.27: Taula resum de càlcul d'esforços per a cada tipus de cargol. Font: Pròpia 

 

 

Els càlculs mencionats anteriorment ja estan realitzats a la Taula 5.27, sobre la qual s’ha 

ressaltat, amb marcador, els valors més elevats que suposarien càrrega crítica i, per tant, que 

cal prioritzar a l’hora de realitzar els càlculs de resistència.  

També cal mencionar que s’ha obtingut dos resultats, un de càrrega general del propi eix en si, 

i l’altre que divideix la càrrega entre tots els cargols disponibles a cada ús, ja que tècnicament, 

les càrregues queden repartides de forma equitativa entre tots els membres de fixació.  
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Per als càlculs, primer de tot cal establir les equacions que seran necessàries per als càlculs. 

Començant pels esforços tallants: 

𝑅𝑠𝑒 = 0.5 · 𝑅𝑒          (5.43) 

𝜏𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑅𝑠𝑒

𝑓𝑠
         (5.44) 

𝜏 =
𝑃

𝐴𝑠
           (5.45) 

Seguidament, pels esforços a tracció: 

𝜎𝑡 =
𝑅𝑒

𝑓𝑠
          (5.46) 

 𝜎𝑡 =
𝑃

𝐴𝑠
          (5.47) 

I, finalment, el càlcul de l’esforç total màxim, per a situacions amb més d’una força aplicada: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = √(
𝜎𝑡

2
)

2
+ 𝜏2         (5.48) 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = (
𝜎𝑡

2
) + √(

𝜎𝑡

2
)

2
+ 𝜏2        (5.49) 

Totes aquestes equacions, aplicades als casos presentats anteriorment, resulten en els valors 

finals d’esforços per a cada tipus de cargol, calculats de forma individual a la Taula 5.28, i 

destacats en vermell els valors crítics.  

 

Taula 5.28: Taula resultats dels càlculs d'esforços i factors de seguretat finals. Font: Pròpia 
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Observant i analitzant els resultats calculats a la  Taula 5.28, hi ha dues conclusions a extreure.  

Primerament, cal recordar que el rang ideal de factor de seguretat operatiu per a tots els cargols 

és de 5 a 10, tal com s’ha mencionat anteriorment, apuntant cap a un mínim de 10 per a màxima 

seguretat de cara al futur.  

No obstant, com es mostra a la Taula 5.28,  la basta majoria de valors obtinguts sobrepassen, 

de forma bastant exagerada, el valor mínim de factor de seguretat demanat.  

Obviant el càlcul d’esforços tallants per als suports dels coixinets lineals de l’eix Y, que 

proporciona un valor menor a 10 (9.79), que és possible donat que s’aproxima a 10, només hi 

ha un cas d’aplicació de les unions desmuntables  en el que no s’arriba al valor desitjat del 

factor de seguretat.  

Aquest valor és el dels cargols de subjecció de l’adaptador de suport per a la femella del fus 

d’accionament de l’eix X, que en el cas d’esforços tallants, només s’aconsegueix un valor 

màxim de factor de seguretat de 4.9. 

Això, d’entrada, no suposa pas un problema, doncs segueix estant en la part inferior del rang 

acceptable per a una aplicació d’aquestes característiques, però en cas de realitzar 

actualitzacions en el disseny, es poden tenir en compte diferents solucions: 

• Augment de punts de fixació: Per a disminuir els esforços màxims aplicats en 

les unions desmuntables, només d’augmentar el nombre d’unitats de 4 a 6 o a 8, 

es reduiria dràsticament la concentració individual, incrementant el factor de 

seguretat.  

• Increment de diàmetre: Sense realitzar cap canvi més, al incrementar el 

diàmetre del mètric s’incrementaria l’àrea de la secció, augmentant així també 

el factor de seguretat. 

• Augment de punts de tracció: Es podria mantenir la mateixa configuració, però 

augmentant el nombre d’adaptadors col·locats a la placa de mecanitzat de l’eix 

X, exercint un efecte igual que en el primer punt.  

No obstant, per a l’estat actual del projecte, el valor obtingut és completament acceptable, i 

romandrà tal com s’ha calculat. 
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5.11. Assemblatge de Contingència 

Tal com s’ha introduït a l’apartat 4.6.6 Anàlisis de Viabilitat Mediambiental, l’estructura 

principal del robot de mecanitzat CNC estarà continguda dins d’una estructura externa de 

contingència, per a neutralitzar els seus efectes cap a l’entorn i augmentar la seguretat.  

Tot i que a l’entorn a gran escala no hi ha impacte important, a l’entorn proper, una estructura 

de contingència ajuda, en gran quantitat, a mitigar els efectes de so, emissió de partícules, 

emissió de fluids de lubricació i de tall, etcètera.  

Per tant, per a la consideració d’aquesta estructura, cal tenir en compte diversos aspectes: 

• Accés a la zona de treball: Cal que l’accés a la zona de treball no quedi obstruït de 

cap forma per l’estructura de contingència, i que es permeti l’entrada i sortida tant 

de matèria primera com de material mecanitzat. 

• Impermeabilitat i col·lecció: Els fluids usats durant la lubricació i refrigeració de 

les peces durant el mecanitzat s’han de recol·lectar, per a poder reciclar-los de forma 

adequada o per a reutilitzar-los  durant el propi procés, amb el circuit corresponent. 

• Protecció exterior: L’estructura ha de resistir possibles impactes provinents des de 

l’interior, donat que els accidents amb el procés del mecanitzat són molt comuns i 

molt violents, i poden resultar perillosos. Per tant, l’estructura ha de ser capaç 

d’aguantar qualsevol incident que pugui succeir.  

• Protecció de l’exterior: Tot i que està implicat en els casos anteriors, l’estructura 

ha de protegir les peces internes dels elements exteriors, en tots els aspectes. La 

protecció ha de ser tant per a la zona de mecanitzat, incloent-hi les peces, com per a 

les  peces internes del funcionament del robot, sent aquestes els fusos, corretges de 

transmissió, coixinets, etcètera. 

A part, tot i que no es tracta d’un requisit, una característica que resulta molt positiva sobretot 

de cara a monitorar i comprovar l’estat del procés és la transparència.  

Per a complir aquests requisits, hi ha diferents aspectes que cal tenir en compte, que es 

detallaran a continuació. 
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5.11.1. Materials 

Hi ha un gran ventall de possibles materials a usar per a l’estructura, però cal tenir en compte 

les característiques requerides mencionades anteriorment. 

Per tant, de tots els materials possibles, s’ha escollit el policarbonat, en concret, en format de 

plaques de 5 mm de gruix. 

El policarbonat s’ha escollit per dos motius principals. 

Primer de tot, per la seva popularitat dins del mercat de la robòtica, sobretot en l’àmbit de 

protecció. La basta majoria de models de màquines CNC utilitzen el policarbonat en les parts 

tant d’accés com de visualitzat, si no és en portes en finestres o en petits orificis per observar la 

zona de treball, en models més industrials.  

Això fa que la seva disponibilitat sigui molt major que altres materials similars (com el 

metacrilat o acrílic), amb un cost menor, i una major varietat de formes.  

Relacionat amb el primer motiu, aquest material és escollit més que possibles competidors com 

el metacrilat o acrílic donat que la seva ràtio resistència / preu és molt més elevat que els altres 

materials.  

Tenint en compte les propietats del policarbonat, és dels únics materials que aconsegueixen 

aquestes característiques amb els costos, fent així que sigui una de les millors opcions 

disponibles al mercat actualment. 

Propietats més rellevants: 

• Allargament a la Ruptura: 100 % – 150 % 

• Duresa Rockwell: M70 

• Mòdul de Tracció: 2.35 𝐺𝑃𝑎 

• Coeficient de Poisson: 0.37 

• Impacte Izod: 850
𝐽

𝑚
 

• Límit Elàstic: 65 𝑀𝑃𝑎 

Observant directament les propietats, es pot confirmar que es tracta d’un material d’alta 

resistència, ideal per complir els requisits que es demanen d’aquesta estructura, sobretot de cara 

a la seguretat.  
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Com a afegit, el gruix de 5 mm realment és un gran afegit de cara a la seguretat, doncs és 

essencialment impossible que per la pròpia acció de la màquina es pugui fracturar, incloent-hi 

amb possibles fallades de programació que causin un xoc intern. 

A la Figura 5.31 es pot apreciar l’assemblatge final de l’estructura de contingència externa, 

juntament amb els dos marcs de suport, i els cargols de fixació.  

 

Figura 5.31: Vista isomètrica de l'assemblatge estructural de protecció, consistint en 

policarbonat i xassís metàl·lic. Font: Pròpia 

 

Degut a les característiques tant de la màquina com de les especificacions mencionades a l’inici 

del treball, en lloc d’optar per un disseny de porta d’accés com a la majoria, s’ha optat per un 

disseny de gàbia fixa, que es col·locarà externament  a la màquina usant un sistema de fixació 

molt rudimentari, mostrat a les figures Figura 5.32 i Figura 5.33. Aquest sistema essencialment 

és un suport vertical per a mantenir la gàbia externa fixada durant l’operació, i permetre el 
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muntatge i desmuntatge fàcil del sistema. També, entre altres coses, facilita bastament la 

dificultat de reparació i manteniment d’aquest assemblatge.  

 

Figura 5.32: Mostra detall del sistema de suport de l’estructura de contingència. Font: Pròpia 

 

Figura 5.33: Mostra detall del sistema de suport de l’estructura de contingència, marc extern 

estructural. Font: Pròpia 

Com a dada final, cal mencionar que l’estructura completa té un pes de 22.04 𝐾𝑔, que la fa 

prou lleugera per a ser mòbil però prou pesada per a ser segura davant un incident.  
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5.11.2. Base interna 

La base interna és un element essencial per al reciclatge i recol·lecció tant de fluids, i per a 

permetre que el sistema complet de lubricació i refrigeració funcioni correctament.  

Aquesta base es col·locarà a la part inferior de la taula de mecanitzat, més concretament, a la 

part superior del xassís inferior.  

Per aclarir la posició, a la Figura 5.34 es mostra la part inferior de l’estructura principal del 

xassís, amb una secció per visualitzar millor la base dels carrils i la localització de les bases de 

recol·lecció.  

En la Figura 5.34 s’ha ressaltat, amb selecció blava, els punts on anirà col·locada la base interna 

per a la recol·lecció de fluids.  

 

 

Figura 5.34: Vista isomètrica de la part inferior de l’estructura (amb secció), amb els espais 

de la base ressaltats. Font: Pròpia 
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Com es mostra a la Figura 5.34, el repte de col·locar la base de recol·lecció just a la part inferior 

de l’estructura que suporta els carrils lineals per a no interferir amb la resta de la màquina, però 

mantenir la base fora de lloc perquè no pugui causar cap mena d’interferència és difícil.  

Després de considerar diverses opcions de disseny, s’ha optat per la solució més senzilla i 

pràctica: dividir la base de recol·lecció en 3 segments, i instal·lar-los en les posicions 

seleccionades de la Figura 5.34.  

Aquests segments es muntaran amb tres cargols M 3 per a cada costat, i incorporen un forat a 

la part més baixa per poder drenar el fluid de la forma més eficient.  

A la Figura 5.35 i Figura 5.36 es mostren els dos models de bases internes per a capturar i 

recol·lectar el fluid de recirculació.  

La base mostrada a la Figura 5.35 ha estat dissenyada per a encaixar a les seccions laterals, 

mentre que la mostrada a la Figura 5.36 ha estat dissenyada per a encaixar a la secció central.  

 

 

Figura 5.35: Mostra de les bases internes de recol·lecció de fluids, unitat lateral. Font: Pròpia 
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Figura 5.36: Mostra de les bases internes de recol·lecció de fluids, unitat central. Font: Pròpia 

 

Els requisits per a la secció mostrada a la Figura 5.35 són molt senzills, només ha d’encaixar 

en la secció seleccionada tant verticalment com en superfície, i poder-se subjectar correctament.  

Això s’ha aconseguit fent que tingui una altura menor a 40 mm (altura del tub quadrat del 

xassís), i marcant els límits externs segons l’àrea a cobrir.  

Respecte a la Figura 5.36, els requisits són més exigents, doncs en aquesta secció es troben els 

elements d’accionament.  

A part que els marges són molt menors, el fus d’accionament passa per la part central, impedint 

que es pugui fer un segellat complet de la zona com en el cas lateral.  

Per tant, s’ha dissenyat l’estructura de forma que acomodi els requisits de la pròpia màquina.  

A la Figura 5.38 s’observa, per la part inferior, l’estructura central dissenyada específicament 

per permetre el pas del fus d’accionament, mantenint el fluid contingut dins de la base, i 

permetent que tant els coixinets fixats com el mòbil i com el fus d’accionament tinguin suficient 

marge de moviment.  
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Una altra característica diferent de la base central és el pendent molt menor intern. Degut a la 

presència de l’adaptador de la femella del fus d’accionament central, hi ha molt menys marge 

entre l’adaptador i la part inferior de l’estructura, per tant el pendent ha de ser molt més moderat 

per a no interferir.  

Aquesta característica es pot observar amb detall a la Figura 5.37, on s’aprecia, marcat amb 

selecció blava, la part inferior de la base de recol·lecció, mentre que a la part superior s’observa 

l’assemblatge d’accionament.  

Respecte a la part frontal, destacada a la Figura 5.38, s’ha dissenyat una coberta amb un lleu 

pendent per redirigir tot el fluid cap a la part central.  

També destacar aquest fet a la Figura 5.36, on s’observen els límits creats en els punts d’accés 

del fus, juntament amb els pendents creats. 

En general, s’ha seguit aquesta forma de disseny, per a evitar que quedi cap tipus de fluid 

estancat, en les dues unitats.  

 

Figura 5.37: Mostra en secció de l'assemblatge general, mostrant el muntatge de la base 

central amb l'adaptador de femella de fus. Font: Pròpia 
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Figura 5.38: Mostra de les bases internes de recol·lecció de fluids, unitat central, vista 

inferior. Font: Pròpia 

Aquesta base central també es subjectarà de la mateixa forma que les laterals, amb tres cargols 

per costat, aprofitant la disposició al voltant de l’estructura.  

Respecte a la construcció, només hi ha dos detalls essencials marcats.  

El gruix de la base ha de ser d’1 mm, per proporcionar la resistència necessària, però evitar 

crear gruix innecessari en una àrea on evitar la interferència amb altres parts és clau.  

Segon, el material ha de ser niló o poliamida, en concret, un dels materials més recomanats per 

aquest tipus d’aplicació és el PA, un tipus de niló / poliamida sintètic.  

Degut a les seves característiques de disseny, aquestes bases cal imprimir-les en 3D, ja que 

tenen un disseny molt complex per a fabricar i la quantitat de producció fa que no surti rendible 

la producció per injecció.  

Per tant, al triar el material PA, s’aconsegueixen dues coses. Primer de tot, una gran facilitat 

d’impressió amb diverses tecnologies disponibles actualment, reduint el cost i facilitant la 

reproducció del disseny.  

Segon, el PA permet evitar el desgast i la degradació del material, permetent que un ample 

ventall de fluids pugui ser usat, ja que cap fluid comú en aquest tipus d’aplicacions degrada el 

PA de forma excepcionalment agressiva, per tant, és una opció ideal per a l’aplicació. 
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A la part del mig de les bases de recol·lecció es troba un adaptador com el que es mostra a la 

Figura 5.39, de diàmetre 12.5 mm per a tub flexible.  

Els detalls dels tubs utilitzats es tracten en l’apartat següent. 

Aquesta fixació anirà acoblada des de la part inferior de la base de recol·lecció, de forma que 

la part superior quedi al nivell de la base i no es formi una zona d’acumulació de fluid.  

En general, les bases només donen lloc a la formació d’una zona d’acumulació de fluid a la part 

més baixa, atès que hi ha una part plana just quan acaba el pendent d’ambdós costats, però la 

resta de les bases mantenen un disseny pensat per evitar aquesta situació. 

 

 

Figura 5.39: Mostra de connector en L 90 º per a tub de 12.5 mm. Font: Pròpia 
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5.12. Sistema de Lubricació i Refrigeració 

En el present apartat es tractarà el disseny i disposició del sistema de refrigeració i lubricació 

de la màquina.  

Cal remarcar que aquest sistema és per al mecanitzat de les parts, i no per al funcionament 

intern del propi robot, ja que aquest ja està configurat i dissenyat per a operar amb el disseny 

original. 

Respecte a la lubricació i refrigeració de les peces a mecanitzar, hi ha diverses formes de fer-

ho, depenent del tipus de màquina i aplicació, però en general es resumeixen en un sistema de 

recirculació de fluids.  

Els fluids més comuns, sobretot a totes les màquines comercials, són els següents: 

• Oli de tall: Els olis de tall, sobretot entre els centres de mecanitzat per a 

metalls i similars, són una de les eleccions més populars, donat que tenen 

dues propietats molt bones: Lubricació i refrigeració. 

Al ser d’alta densitat, les propietats refrigerants i lubricants es mantenen a 

les superfícies a mecanitzar durant més temps, permetent un mecanitzat més 

agressiu. A part, les partícules despreses durant el procés de mecanitzat es 

queden suspeses molt més fàcilment en un fluid viscós, per tant ajuda bastant 

en aquest aspecte. No obstant, requereix uns sistemes de filtratge més 

avançats.  

• Fluid Refrigerant o “Taladrina”: Es tracta d’un dels fluids més usats en 

tots els àmbits del mecanitzat, degut a la seva polivalència i punt intermedi 

entre versatilitat i cost. Té un gran ventall d’usos, i la seva vida útil és bastant 

llarga, normalment permetent el reciclatge en llargs períodes, realitzant 

mescles amb fluid nou. No obstant, la neteja sol ser una mica més complexa, 

degut a la seva menor viscositat.  

• Aire: Algunes activitats de mecanitzat requereixen aire per a la refrigeració. 

L'aire no disposa de propietats lubricants com els altres fluids, però sí que 

refrigera la zona de mecanitzat, i també neteja la zona de ferritja. 
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• Fluids especialitzats: Per a algunes aplicacions de mecanitzat molt 

especialitzades i poc comuns, s’utilitzen fluids especialitzats per a cada 

material. Per exemple, per al mecanitzat de gomes i silicones, s’utilitza una 

mescla d’alcohols amb diferents punts de solidificació que permeten assolir 

temperatures criogèniques properes als -190 ºC, temperatura on la majoria 

de gomes i silicones es tornen molt més sòlides, i, per tant, més fàcils de 

mecanitzar.  

Degut a la gran especialització del 4t tipus de fluid, el sistema de refrigeració de la màquina 

dissenyada només es centrarà en poder acomodar els tres tipus de fluids principals. 

Per sort, els dos primers (oli de tall i taladrina) són molt fàcils d’acomodar amb un mateix 

sistema, ja que requereixen els mateixos elements en el sistema de recirculació. 

El tercer, l’aire comprimit, s’usarà d’una forma diferent. 

Degut a la naturalesa del sistema, i els materials pels quals està dissenyat, l’ús de l’aire 

comprimit com a fluid únic de refrigeració no resultaria òptim, donat que crearia un núvol de 

ferritja que perjudicaria als components exposats del robot, on sobretot els carrils lineals, fusos, 

corretges, etcètera resultarien molt afectats.  

Per tant, s’usarà l’aire comprimit juntament amb algun dels altres fluids, creant així dos modes 

d’aplicació.  

El mode normal només constarà de la bomba de fluid en marxa, fent que la recirculació amb el 

cabal complet circuli per al circuit principal sense cap afegit.  

Per al mode de polvorització, el sistema de recirculació funcionarà de forma idèntica, però amb 

dues diferències.  

Primer de tot, el cabal de fluid pur es reduirà, ja que s’introduirà un nou fluid al sistema. 

Seguidament, s’introduirà l’aire comprimit a l’etapa final del sistema de distribució del fluid, 

fent que a la sortida, s’obtingui una dispensació tirant a atomitzada, gràcies a l’alt contingut en 

aire del fluid.  

No obstant, en la part inferior del sistema, el sistema funcionarà igual, filtrant els continguts 

sòlids del fluid i re circulant el contingut.  
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5.12.1. Sistema de Filtratge 

El sistema de filtratge és la part més important del sistema de recirculació, doncs aquest és el 

que permet que el fluid estigui en condicions de ser bombejat i utilitzat un altre cop per a tot el 

sistema.  

Per tant, cal assegurar que el sistema de filtratge és capaç d’eliminar tots els residus del fluid 

que hi circulen.  

Els tipus de residus en el fluid durant el procés de mecanitzat, essencialment es basen en 

partícules del material sent mecanitzat, en la seva gran majoria, i petites quantitats de materials 

de desgast de la pròpia màquina, així com possibles restes de greix i diferents lubricants que 

utilitza la pròpia màquina.  

Per tant, cal assegurar que les partícules, que suposen la gran majoria dels residus, es filtrin 

adequadament, ja que la resta de residus no són prou importants per a inutilitzar el fluid, i es 

poden solucionar amb el propi reciclatge i renovació d’aquest.  

A la Figura 5.40 es mostra un exemple de filtre com el que s’utilitzarà en el muntatge final. 

 

Figura 5.40: Mostra del filtre principal del sistema de recirculació de fluid, HAAS. Font: [67] 
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El filtre mostrat a la Figura 5.40 disposa de dos mètodes de filtratge, un dels tipus de filtre més 

eficient per a partícules de tota mida.  

Aquest filtre funciona per dos principis, el de filtratge comú i el de precipitació i sedimentació. 

Mostrat a la Figura 5.41, l’entrada del fluid va directament a la part inferior del filtre, on, per 

la força de la gravetat, es separen les partícules més pesants del fluid a la part inferior, i durant 

el procés de neteja, aquestes s’extreuen fàcilment.  

La resta de partícules que no són prou pesades per a quedar-se a la part inferior del filtre són 

separades pel material de filtratge que es troba a la part central, el qual rep el fluid de forma 

forçada per la pressió del sistema.  

Aquesta part elimina la majoria de les partícules, només permetent el pas de les partícules més 

fines, que tampoc perjudiquen el sistema degut al seu diàmetre (menors de 25 micres).  

En aquest tipus de filtre, la neteja és molt senzilla, doncs només cal obrir el receptacle inferior 

i expulsar les partícules acumulades a la part inferior, i desprendre les partícules del material de 

filtre, i tornar-lo a muntar.  

Si es realitza aquest manteniment adequadament, els components tenen una llarga vida útil, que 

pot resistir molt d’abús i filtratge.  

 

Figura 5.41: Mostra esquemàtica d'un filtre de doble acció per cartutx. Font: [68] 
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Tot i que en sistemes d’alta qualitat, com els centres de mecanitzat multi funcions HAAS, el 

sistema de filtratge disposa de diferents etapes, en aquest cas s’han omès. 

Normalment, les diferents etapes consisteixen en dos o més filtres de sedimentació separats, 

per minimitzar el nombre de partícules pesants que arriben al filtre final, i després d’un filtre 

principal de partícules fines, seguit d’un filtre final per separar els residus més petits.  

No obstant, degut a les característiques d’ús i de cost del producte del present Projecte, s’ha 

conclòs que amb una etapa de filtre composta (sedimentació i filtratge) la neteja del fluid serà 

suficient, i només caldran intervals de neteja més freqüents. A part, gràcies a la compatibilitat 

amb diferents fluids, no farà falta cap ajustament cada cop que es canviï de fluid. 

5.12.2. Sistema de Bombeig 

Tot i que el sistema de filtratge és la part més important donat que permet mantenir net el fluid, 

el cor del sistema, i la part central, és el sistema de bombeig.  

En el mercat existeixen moltes possibles solucions per al sistema de bombeig, per tant, caldrà 

llistar les característiques principals necessàries per a obtenir la millor opció. 

• Pressió i Cabal variable: Degut a les diferents condicions de cabal, fluid, i 

mètode de dispensació del fluid (amb o sense aire comprimit), el sistema es 

troba amb diferents requisits de pressió i cabal, per tant, el sistema ha de ser 

capaç de proveir i absorbir aquesta diferència en especificacions.  

• Autoencebant: Un requisit essencial és que el sistema sigui autoencebant. 

Això significa que, sota qualsevol condició, la bomba pot començar a moure 

fluid ella mateixa, tot i trobar-se en una condició seca. En cas contrari, cal 

omplir el cos de la bomba perquè pugui funcionar, de forma manual. 

• Multi fluid: Com s’ha comentat anteriorment, cal que el sistema acomodi 

diferents tipus de fluids. Per tant, el sistema de bombeig ha de poder moure 

diferents fluids amb diferents viscositats i propietats corrosives. 

• Durabilitat: El sistema és un dels sistemes finals de la màquina que tenen 

una extensa i relativament complexa instal·lació, per tant, idealment ha de 

requerir poc manteniment i tenir una gran durabilitat.  

• Control extern: Cal que la bomba pugui ser activada pel sistema de control 

de la màquina. 
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Amb tots aquests requisits, segueixen existint diferents possibles solucions, però entre totes, hi 

ha una que destaca.  

Els sistemes de refrigeració per a màquines CNC, dissenyats específicament per aquest 

propòsit, tenen una sèrie de característiques que ajuden a complir tots els requisits llistats 

anteriorment. Aquests solen tenir:  

• Bypass de fluid: Aquest tipus de sistemes de bombeig disposen d’un 

sistema de bypass, que permet la recirculació del fluid sobrant a dins 

del propi tanc del sistema.  

Amb altres paraules, la sortida de la bomba té un cabal constant, però 

quan no pot bombejar tot el cabal per la sortida, i la pressió 

incrementa per sobre del límit de disseny de la bomba, aquesta obra 

un canal de bypass que permet la recirculació del fluid per l’interior 

del sistema, mantenint la pressió i cabal de sortida constant.  

• Tanc de recirculació: L’existència d’un tanc de recirculació afegeix 

beneficis a l’operació del sistema de bombeig. Primerament, permet 

l’encebat automàtic del sistema, ja que al tanc de recirculació sempre 

hi haurà un mínim nivell de fluid.  

Seguidament, permet un nivell addicional de filtratge, doncs les 

partícules pesants que no han sigut capturades pel filtre es poden 

dipositar a la part inferior del tanc.  

I, finalment, permet una instal·lació més fàcil, ja que tot el sistema 

de retorn de fluid funciona per gravetat, i no pas per pressió.  

• Major durabilitat: Aquests sistemes estan dissenyats de tal forma 

que s’obtenen llargs períodes de durabilitat, sense cap mena de 

manteniment. Tenen uns motors de manteniment nul, completament 

segellats, i la unitat de bombeig està aïllada del motor i lubricada 

internament, per tant, en cap cas el dany per sobreescalfament serà 

comú.  

• Sistema compacte: Gràcies a la seva mida, tot el sistema com a 

unitat té una mida molt acceptable, per tant, resulta òptim per a 

l’aplicació del present projecte. 
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Amb aquestes característiques, es compleixen els requisits exposats anteriorment de la següent 

forma: 

Bypass de fluid: Aquesta característica de disseny permet regular la pressió i el cabal de sortida 

amb un rang ampli, també acomodant les diferents característiques del sistema un cop es 

carregui amb un altre tipus de fluid. 

Tanc de recirculació: El tanc de recirculació permet que el sistema sigui autoencebant i amb 

alts nivells de durabilitat, incrementant també el grau de filtratge. També assisteix a la regulació 

del cabal i la pressió. 

La resta de característiques ja es defineixen per si soles, sobretot de cara a la durabilitat.  

No obstant, hi ha un requisit que no ha quedat cobert amb la present proposta de solució, i és el 

control extern.  

El present sistema només disposa d’un sistema d’activació ON-OFF, per tant, caldrà instal·lar 

un sistema d’activació extern a base de relés programables per a permetre que tant la bomba 

com el compressor d’aire es puguin controlar des del sistema de control principal, 

automàticament. 

 

 

Figura 5.42: Imatge de mostra del sistema de bombeig Optimum. Font: [69] 



Desenvolupament de la Solució Final  189 

A la Figura 5.42 es mostra l’opció escollida, un model de sistema de bombeig de la marca 

Optimum, dissenyat específicament per a sistemes CNC i de mecanitzat. Les característiques 

són les següents: 

• Elevació màxima / pressió: Columna de 2.5 m, màxim 

• Cabal màxim: 8 litres per minut 

• Capacitat del tanc: 11 litres 

• Mides: 370 mm x 245 mm x 170 mm (llarg, ample, alt) 

• Alimentació: Monofàsica, 220V, 50Hz, potència 746 W. 

Seguidament cal tractar el compressor d’aire, ja que és la segona part més important del sistema 

de bombeig, en aquest cas, la part destinada exclusivament a aire.  

Per al compressor d’aire, es realitzarà també una llista de requisits, per a triar el tipus de 

compressor adequat per al sistema. 

Els requisits són els següents: 

• Estabilitat i baixes vibracions: Al tractar-se d’un compressor que 

anirà instal·lat a l’interior de la màquina, cal assegurar que el nivell 

de vibracions és el mínim possible, ja que qualsevol moviment pot 

perjudicar greument la precisió de la màquina.  

• Durabilitat: Igual que en el cas anterior amb el sistema de bombeig 

de fluid, la durabilitat ha de ser assegurada, doncs ha de suportar 

possibles llargs períodes de funcionament sense fallar, i assegurar 

que el manteniment sigui baix. 

• Resistència: Donat que la sortida d’aire estarà connectada 

directament al sistema de fluid, tot i tractar-se d’una sortida d’aire a 

pressió i amb una vàlvula, cal assegurar que el compressor pot 

suportar diferents tipus d’ambients sense fer-se malbé ni reduir la 

seva vida útil. 

• No contaminació: Tot i que la puresa del sistema de lubricació i 

refrigeració no és un aspecte completament essencial, és important 

que el compressor no desprengui cap mena de substància ni fluid 

contaminant, com pot ser el cas amb alguns tipus de compressor i el 

seu oli lubricant. 
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De totes les opcions disponibles al mercat, que no en són poques, s’ha escollit un tipus en 

concret de compressor, que es considera que és el que millor s’ajusta per poder complir els 

requisits. 

El tipus de compressor escollit és un compressor recíproc amb membrana o diafragma, de dos 

capçals, amb un motor d’inducció segellat que no requereix oli.  

La selecció s’ha fet pels motius següents: 

Compressor de membrana o diafragma: Aquest tipus de compressor és ideal per a separar el 

circuit del fluid comprimit (en aquest cas, aire) i la resta de parts del compressor, evitant així 

qualsevol tipus de contaminació.  

A part, el fet que les membranes i, per tant, les vàlvules, estan fetes de materials inerts, solen 

ser molt tolerants amb els fluids que poden causar problemes. Tot i que, com s’ha comentat 

anteriorment, l’únic fluid que tindrà contacte directe amb el compressor és aire filtrat, el fet que 

la sortida estigui en contacte amb altres fluids fa que calgui prendre una mica més de precaució. 

Compressor de doble capçal: Aquesta característica és bastant important de cara a l’estabilitat, 

ja que el propi mecanisme del compressor recíproc genera alts nivells de vibració. No obstant, 

en el cas d’un compressor de doble capçal, les vibracions en el pla vertical es cancel·len quasi 

completament, degut a l’acció oposada dels cigonyals i els seus contrapesos. 

No obstant, per assegurar una estabilitat major, caldrà subjectar el compressor amb juntes 

aïlladores de vibracions, per no traspassar cap mena de moviment no desitjat al xassís.  

Motor segellat d’inducció: Aquest tipus de motor permet dues coses a la vegada. Primer de 

tot, té un manteniment baix, doncs no requereix lubricació externa i al estar segellat, és difícil 

de malmetre a causa de l’entorn. Segon, al no requerir lubricació activa com altres tipus de 

compressor, juntament amb el diafragma, permet que el fluid a comprimir quedi completament 

lliure de contaminació.  

A part, aquest tipus de motors proporcionen, de forma inherent, un alt nivell de durabilitat.  

El model escollit, segons les característiques comentades, es pot observar a la Figura 5.43, 

sense les potes anti vibracions, amb els filtres d’aire d’entrada. 
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Figura 5.43: Imatge de mostra del compressor de doble pistó amb membrana. Font: [7] 

Les característiques del motor llistat a la  Figura 5.43 són les següents: 

• Potència:  1500W 

• Velocitat angular: 1380 RPM, constants 

• Desplaçament  /  cabal: 140 litres / minut 

• Pressió màxima: 0.7 𝑀𝑃𝑎 , 7 𝐵𝑎𝑟  

• Pes: 18 𝐾𝑔 

 

També, com es pot observar a la Figura 5.43, el compressor disposa de filtres d’aire a cada 

entrada, característica que, mentre que no és essencial per al funcionament, permet una durada 

del compressor més llarga (menys danys interns amb usos prolongats) i també permet que l’aire 

de sortida sigui més pur, evitant que diferents impureses i brutícia arribi al circuit principal de 

refrigeració i lubricació.  
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5.12.3. Sistema de Control - Fluids 

El control del sistema de lubricació i refrigeració té dues parts principals, la part elèctrica i la 

de fluids.  

Primer de tot es tractarà el sistema de control de fluids emprat per aquest sistema.  

Tot i que donada la configuració del sistema i sobretot, el control principal per ordinador, seria 

completament acceptable dissenyar els sistemes de bombeig tant d’aire com de fluid refrigerant 

de forma directa, sense cap mena de vàlvula.  

En encendre els sistemes de bombeig, el flux aniria cap al dispensador de fluid, i un cop 

s’aturessin, deixarien de funcionar. L’únic inconvenient seria el retard en l’acció, tant per 

arribar a la pressió desitjada per al compressor d’aire com per a la bomba de fluid, incloent-hi 

omplir els conductes fins al dispensador.  

No obstant, és una pràctica dolenta, ja que a part de permetre el funcionament dels components 

de bombeig “en buit”, permet que el flux de fluids circuli en ambdues direccions durant l’encesa 

i l’apagada dels sistemes, així com també permetria la mescla de fluids en cas que només hi 

hagi un sistema en marxa.  

Per exemple, si només està en marxa la bomba de fluid, podria donar-se el cas que fluid residual 

que es filtrés pel capçal de mescla arribés cap al sistema d’aire i al compressor, causant possibles 

danys.  

Per tant, s’ha escollit instal·lar vàlvules a les sortides dels sistemes de bombeig. 

 

Figura 5.44: Mostra de catàleg d'electrovàlvula d'aire comprimit per solenoide. Font: [70] 
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Per al sistema de bombeig d’aire, el compressor, el disseny contempla la instal·lació d’una 

vàlvula de solenoide com la de mostra de la Figura 5.44.  

Aquesta vàlvula és una vàlvula simple de solenoide, amb dues característiques principals.  

La primera és que només permet el flux d’aire en un sol sentit, actuant com una vàlvula anti-

retorn natural per la construcció del propi cos de la vàlvula.  

I la segona és que gràcies al solenoide, l’actuació de la vàlvula és senzillament ON-OFF, i 

s’actua amb el mateix senyal que li arriba al relé del compressor.  

Respecte a la bomba de fluid, a la Figura 5.45 es mostra un exemple de la vàlvula que s’ha 

contemplat per a la instal·lació.  

Es tracta també d’una vàlvula de solenoide, però en aquesta ocasió, aquesta vàlvula permet 

diferents valors d’obertura segons el voltatge que rep. 

Tot i que es configurarà exactament igual que en el cas anterior, en mode ON-OFF amb el 

voltatge que rep el propi relé de la bomba de fluid, cal tenir la característica en consideració 

com a possibles actualitzacions a futur. En el present disseny, l’única forma de regulació de 

cabal està present al sistema dispensador, que es tractarà a continuació. 

També actua com a vàlvula anti-retorn, per tant, en ambdós casos, s’elimina la possibilitat de 

retorn de fluid a partir de la pròpia mescla d’aquests, evitant possibles danys o contaminació. 

 

Figura 5.45: Mostra de vàlvula de fluid amb control precís, per solenoide. Font: [71]  
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5.12.4. Sistema de Control - Elèctric 

Finalment, l’altra vessant del sistema de control és l’activació dels propis dispositius de 

bombeig.  

Aquesta actuació és molt senzilla, doncs només requereix un simple relé de baix voltatge amb 

contactes de 220 V per permetre la connexió amb l’entrada principal. Una imatge de mostra del 

relé seleccionat es pot observar a la Figura 5.46. 

Per poder adaptar correctament el circuit d’alimentació secundari que proporcionarà voltatge al 

relé, cal saber el voltatge de les plaques de control MESA, i en el present cas de configuració i 

model escollit, es tracta d’un circuit secundari de 24 V.  

Per tant, el disseny contempla la instal·lació de dos relés amb una bobina que accepta un rang 

de 24 𝑉 a 36 𝑉, amb uns contactes que suporten fins a 3000 𝑊 continus a 220 𝑉. 

La connexió d’aquests relés es realitzarà en paral·lel a les vàlvules de control mencionades 

anteriorment, de forma que, cada cop que el senyal s’activi, el relé s’activarà, s’obrirà la vàlvula, 

i també, el senyal del corrent del circuit principal arribarà al panell de control, per encendre els 

pilots corresponents.  

 

Figura 5.46: Mostra de relé d'activació amb contactes a 220V, bobina 24V - 36 V. Font: [72] 
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5.12.5. Connexions Internes 

Respecte als tubs usats, en totes les ocasions les connexions es realitzen amb el mateix tipus de 

tub, que té les següents característiques: 

• Tub de fluid principal: 

o Diàmetre Interior: 6 mm 

o Diàmetre Exterior: 8 mm 

o Gruix de paret: 1 mm 

o Material: PTFE 

• Tub d’aire comprimit:  

o Diàmetre Interior: 2 mm 

o Diàmetre Exterior: 4 mm 

o Gruix de paret: 1 mm 

o Material: PTFE 

o Pressió màxima: 12 Bar (extrem) 

Aquests tubs s’han escollit degut a la seva facilitat de connexió i flexibilitat per poder enfilar 

per totes les cavitats del xassís, de forma que arribin a les seves destinacions sense estar en camí 

d’altres sistemes de la màquina.  

Un altre punt molt fort d’aquest tipus de tub és el seu tipus de connector, mostrat en un exemple 

a la Figura 5.47. Aquest tipus de connector no tan sols és molt pràctic per a connectar i 

desconnectar, sinó que també és molt segur, ja que amb la pròpia pressió del fluid, la connexió 

es fa més resistent i més difícil d’obrir, excepte quan s’arriba al punt de falla del material.  

 

Figura 5.47: Mostra de connector pneumàtic, amb un adaptador divisor de flux. Font: [73] 
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Les úniques parts del sistema de connexions que no estan estandarditzades són els adaptadors 

personalitzats que es requereixen per adaptar la sortida del compressor d’aire i de la bomba de 

fluids, mostrats a les figures Figura 5.48 i Figura 5.49. 

En l’adaptador de la Figura 5.48, es mostra un adaptador de la sortida de la vàlvula de control 

de la bomba de fluids que converteix la sortida amb rosca M 12 a dues sortides amb l’adaptador 

pneumàtic de 8 mm.  

 

Figura 5.48: Imatge del model 3D a SolidWorks de l'adaptador divisor de fluid. Font: Pròpia 

 

I, seguidament, l’adaptador mostrat a la Figura 5.49, converteix la sortida de la vàlvula de 

control d’aire comprimit, de rosca M 21, a dues sortides per a l’adaptador pneumàtic de 4 mm 

de diàmetre.  

 

Figura 5.49: Imatge del model 3D a SolidWorks de l'adaptador divisor d'aire comprimit. 

Font: Pròpia 
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Tot i que el model general de SolidWorks està construït amb els adaptadors mencionats 

anteriorment, en el disseny real de la màquina, la vàlvula d’aire comprimit tindrà una aparença 

molt més propera a la mostrada a la Figura 5.44, directament amb una de les seves sortides 

disponible amb el connector pneumàtic de 8 mm, que és estàndard. 

A la sortida d’aquesta, es requerirà doncs, un accessori divisor com el mostrat a la Figura 5.47, 

per a convertir la sortida de 8 mm de diàmetre en dues branques de 4 mm de diàmetre, que 

després aniran als seus respectius capçals, tal com s’indica en el sistema dispensador.  

No obstant, les quantitats d’estoc d’aquestes vàlvules són molt volàtils, ja que requereixen una 

configuració molt poc popular amb una rosca M 20 a un costat, i un adaptador pneumàtic a 

l’altra.  

Per tant, per evitar una situació de falta de matèria primera, s’ha preparat el disseny per a poder 

acomodar qualsevol de les dues configuracions possibles, amb adaptador o sense.  

Finalment, per al retorn de fluids cap a la bomba de fluid, s’utilitzarà un altre tipus de tub, amb 

menors requisits.  

Es tracta d’un tub de mitja polzada de diàmetre, amb una paret de .02 polzades, és a dir, un 

diàmetre exterior de 12.7 mm i un gruix de 0.5 mm, fet que comporta un diàmetre interior de 

11.7 mm. 

Aquest tub s’acoblarà directament als adaptadors de la bomba de fluid, que mesuren un 

diàmetre de 12.5 mm, creant així una subjecció resistent. 

Aquest tub no ha de resistir cap mena de pressió ni esforç, només exposició a altes temperatures 

en alguns casos, i ha de ser d’un material molt neutre i mal·leable, que permeti un fàcil 

desembossament i reparació – manteniment, ja que la falla d’aquesta part del sistema pot 

resultar catastròfica.  

No obstant, inclús en les temperatures extremes, el tub suporta temperatures al voltant dels 200 

ºC, que és molt poc probable que es puguin assolir donat el disseny de tanc d’emmagatzematge 

de fluid, i la recirculació del fluid incorporada al sistema de bombeig.  

A part, cal fer referència a la poca freqüència de les operacions de mecanitzat que puguin 

generar aquest tipus de temperatures de forma completament constant. 
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5.12.6. Sistema Dispensador 

El sistema dispensador és de les parts més trivials, doncs la seva única funció és dispensar el 

fluid cap a la zona desitjada durant el mecanitzat, però en el present cas, exerceix una funció 

molt més important.  

A la Figura 5.50 es pot observar un model base estàndard usat en la majoria d’aplicacions que 

requereixen dispensar fluid refrigerant, sobretot en aplicacions de mecanitzat CNC, tornejat, 

fresat CNC o manual, etcètera.  

 

Figura 5.50: Mostra del tipus de tub tradicionalment usat per a dispensar fluid refrigerant. 

Font: [74] 

 

No obstant, en el cas present, s’ha escollit un mètode de dispensar el fluid diferent als 

normalment utilitzats (incorporant aire comprimit i fluid, mentre que els més populars són 

sistemes de només fluid).  

Hi ha dues opcions per a posar en pràctica aquest sistema escollit.  

La primera, la més rudimentària, i la menys eficient, és incorporant un sistema de mesclat 

intern, és a dir, una unió de 2 entrades i 1 sortida que, segons els cabals, mescli adequadament 

l’aire comprimit i el fluid, eviti el retorn del fluid degut a la pressió de l’aire, i dirigeixi el 

producte final cap a un tub de l’estil del mostrat a la  Figura 5.50. 

L’altra opció és incorporar directament el sistema de mesclat al propi tub final, com es mostra 

en el model 3D de la Figura 5.51.  
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En aquesta segona opció, els fluids van directament fins al capçal del dispensador per separat, 

i és a l’interior del capçal on es mesclen.  

Com s’observa a la Figura 5.51, el capçal disposa de dues vàlvules d’agulla per a regular el 

cabal d’entrada tant del fluid com de l’aire comprimit, així com també per impedir el retorn en 

sentit contrari de qualsevol dels dos fluids.  

Aquesta opció és més eficient per dos motius:  

Primer de tot, al tenir disponible i a l’abast els controls de mescla, es permet fer ajustaments 

més precisos i variar constantment els valors durant el procés de mecanitzat, sense cap 

necessitat de desmuntar parts de la màquina per aconseguir variar els nivells de mescla. 

I segon, al estar el capçal on es produeix la mescla directament fixat al tub dispensador, el 

resultat és molt més net i homogeni, i sobretot de cara al tipus de flux, no es creen bombolles 

ni capes de fluid que poden causar “cops” d’aire en els tubs, que causen un flux irregular.  

Un altre avantatge d’aquest sistema és la facilitat del manteniment, en dos aspectes.  

En l’aspecte del tub dispensador, és molt més fàcil de netejar i revisar, en cas de possibles 

embussos o coàguls formats a l’interior, ja que només cal desmuntar la part inferior del capçal 

on hi va acoblat el tub flexible. 

Seguidament, respecte als tubs de subministrament, el fet de disposar les línies de 

subministrament tant de fluid com d’aire separades fins al tram final del sistema és molt positiu, 

tant per manteniment, com per la distribució i posicionat de les pròpies línies dins el xassís, 

com per al diagnòstic de possibles falles.  

A part, en cas de voler realitzar treballs d’actualització de la màquina a futur, aquesta disposició 

segregada ajuda a poder realitzar els treballs desitjats amb major facilitat.  
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Figura 5.51: Mostra model 3D en SolidWorks del dispensador de fluid YS-BPV-3000. Font: 

[75] [76] 

 

Finalment, com també s’aprecia a la Figura 5.51,  l’assemblatge del dispensador disposa d’una 

tovera o broquet  a la part inferior, que facilita  el treball per a dispensar el flux de fluid o de 

mescla cap a la zona que es desitja.  

Igualment, en cas que no es requereixi una precisió tan general, es pot desacoblar, deixant una 

obertura major, sobretot per a aplicacions amb un flux molt més reduït i lent. 
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6. Assemblatge i Simulació 

En aquest capítol, es tractarà la part d’assemblatge i simulació completa del producte final 

dissenyat i desenvolupat al capítol anterior.  

Aquest apartat constarà de diferents etapes. 

Primerament, es mostrarà el model estructural, en el que l’objectiu és replicar al 100 % el 

producte final en què la part funcional respecta, és a dir, els diferents eixos, l’estructura, la base, 

etcètera. L’objectiu és representar de forma 1:1 el producte final però de forma funcional, sense 

tenir en compte funcions secundàries com seguretat, accés, lubricació, etcètera.  

Seguidament, es mostrarà el model complet de la màquina, que és el model que representarà 

completament al producte final, incloent-hi mesures de seguretat, eines, sistemes de control, 

caixes de connexió, sensors, interfícies, indicadors, interruptors, etcètera.  

I, finalment, es realitzarà un model dinàmic, amb l’ajuda del software MATLAB, que mostrarà 

el comportament de la màquina en moviment, aquí mostrant els controls de posició, de 

moviment, les reaccions dels eixos, els límits de velocitats i acceleracions, etcètera. 

Es començarà per ordre de major a menor importància, basant aquest criteri en la funcionalitat 

i el disseny de la màquina. Per tant, es mostrarà primer el model estructural, que és la base del 

funcionament i construcció de la part essencial de la màquina.  

6.1. Model a SolidWorks 

Aquest model és el principal, donat que és la base sobre la qual s’obtindrà tota la informació 

relativa al muntatge, especificacions, etcètera. Gràcies al model físic, especificacions com les 

longituds de les corretges dentades de transmissió s’han pogut obtenir de forma senzilla i 

pràctica a partir del disseny.  

A part, el disseny i simulació s’ha realitzat de forma que sigui 100 % funcional mecànicament, 

i totes les relacions de transmissió i característiques mecàniques es mantinguin del producte 

real al model 3D de SolidWorks. Això inclou els materials usats, les soldadures, les unions 

físiques, les masses i inèrcies de les parts, els adaptadors, les relacions de transmissió, els fusos, 

els coixinets, els coeficients de fricció, etcètera, de forma que el model es pot considerar una 

rèplica 1:1 del producte final real. 
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6.1.1. Model 3D a SolidWorks – Model General, Estructura 

El model que es tractarà en aquest apartat és el model essencial de l’esquelet de la màquina, és 

a dir, l’estructura base funcional.   

A continuació es mostren les 3 vistes principals del model, de perfil, d’alçat i en perspectiva, 

per a obtenir una idea del resultat del model a SolidWorks.  

Una característica a mencionar és la falta de resolució en el bloc del rotor, com es pot observar. 

Això és degut a la falta d’informació i diagrames sobre les seves mides exactes, per tant, només 

s’ha creat un bloc emulant el rotor que posseeix les mateixes característiques de massa i mides 

externes, però que no té una aparença massa realista en comparació a la resta del model. 

 

 

Figura 6.1: Vista lateral de l'assemblatge general al SolidWorks. Font: Pròpia 
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Figura 6.2: Vista frontal de l'assemblatge general al SolidWorks. Font: Pròpia 

En aquesta Figura 6.2 es pot apreciar els diferents nivells d’eixos i dels assemblatges de 

transmissió, sobretot en l’eix X.  

Cal mencionar que, tot i que s’aprecia una gran separació entre el portaeines del rotor i la taula 

de mecanitzat, aquesta separació és prou petita per a ser salvada per a qualsevol eina de 

mecanitzat, encara que sigui de petites dimensions. Cal recordar que el recorregut màxim és de 

114.14 𝑚𝑚 en direcció positiva a partir d’aquesta posició, la de home, per tant, el marge 

existent fins a la taula de mecanitzat és cobert per l’eina d’elecció per l’usuari i la peça a 

mecanitzar.  

També és important mencionar que el rotor disposa d’un eix buit per al portaeines, per tant, 

existeix un gran marge d’ajustament per a la distància d’eina – taula de mecanitzat.  
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Figura 6.3: Vista isomètrica de l'assemblatge general al SolidWorks. Font: Pròpia 

En la Figura 6.3 es pot apreciar més directament la posició dels 3 eixos en la posició de home 

del sistema, és a dir, la posició de repòs.  

Aquesta posició ve marcada per tres factors, com també es tracta en el capítol següent. Primer 

de tot, els límits físics que impedeixen que els assemblatges de transmissió desplacin els eixos 

més enllà del sistema de fusos i carrils lineals. Seguidament, els sensors límits instal·lats en els 

tres eixos, que marquen el rang màxim de desplaçament de cada eix, donant un senyal d’alerta 

al software en cas que es superin per aturar el moviment. I, finalment, amb la programació del 

software, que ja especifica directament a les instruccions que es dirigeixen als controladors, els 

límits de distància que es pot recórrer en cada eix, i en cas que una instrucció superi el mencionat 

límit, ja no s’emet del sistema i surt una alerta a la interfície d’usuari.  
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6.1.2. Model 3D a SolidWorks – Sistemes de Transmissió 

Com el model 3D a SolidWorks s’ha fet amb la intenció que sigui el més real possible, s’ha 

programat totes les característiques dels sistemes de transmissió.  

Començant pel fus de transmissió, s’ha simulat aquest sistema de transmissió amb una relació 

de posició mecànica, dins de SolidWorks, com s’observa a la Figura 6.4. En aquest tipus de 

relació de posició, es pot establir un pas personalitzat, com s’observa. 

 

Figura 6.4: Definició de les característiques de la relació del fus de transmissió al 

SolidWorks. Font: Pròpia 
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Amb la relació de posició mecànica mostrada anteriorment, el que s’assegura és que els fusos 

mouen les rosques i coixinets d’actuació es moguin amb la distància adequada per a cada 

revolució, com ho faria a la màquina real sota actuació mecànica.  

No obstant, no és l’únic element dins dels assemblatges de transmissió, ja que també hi formen 

part les politges i la corretja dentada de cada eix. 

Per a aquesta simulació, s’ha fet ús de la funció de característiques d’assemblatge, que permet 

la inserció d’una corretja completament funcional. 

La definició de la corretja es fa al voltant de les politges dentades, per tant, la relació de 

transmissió és exactament la requerida per al sistema, la mateixa que s’ha obtingut dels càlculs 

anteriors.  

A la Figura 6.5 es poden observar els resultats de les 3 corretges dentades ja implementades. 

Cal aclarir 2 detalls: primerament, els signes d’error o d’advertència que es presenten és donat 

que hi ha més d’una corretja a l’assemblatge que conté característiques motrius. Aquesta alerta 

desapareixeria si les corretges 2 i 3 es canviessin només per a ser estètiques, i no funcionessin 

mecànicament. 

I segon, es pot apreciar que les longituds de les corretges no correspon exactament amb les 

obtingudes en els càlculs de les longituds de les corretges realitzats anteriorment, i això és degut 

a la posició base del motor d’accionament.  

Com s’ha introduït a l’apartat dels càlculs 5.8 Càlculs de politges i corretja dentada, durant 

l’assemblatge es deixa un lleu marge d’ajustament en la instal·lació dels motors d’accionament. 

No obstant, en el model 3D a SolidWorks, els motors d’accionament s’han col·locat en la seva 

posició límit, per tant, les longituds de les corretges varien lleument a les esperades. 

 

 

Figura 6.5: Llistat de les 3 relacions de transmissió al SolidWorks. Font: Pròpia 
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Tot i existir una lleu variació en les longituds de les corretges, i que aquesta es pot rectificar 

durant el muntatge del producte final, el fet de no corregir-la i muntar els motors d’accionament 

de forma fixa no suposaria tampoc un problema, donat que les forces exercides a les corretges, 

com s’ha observat al capítol de càlcul, estan molt per sota dels límits, inclús amb els valors 

sobredimensionats que s’han usat per a obtenir els resultats.  

Per tant, el fet d’instal·lar les corretges amb una mica més de tensió que la planejada, no causaria 

pas cap falla catastròfica, de fet, no influiria en absolut en l’operació normal del producte.  

Per a verificar els valors i els càlculs, referir-se a: 5.8 Càlculs de politges i corretja dentada. 

Els assemblatges de transmissió estan formats pel conjunt de suport del fus d’accionament, que 

són els coixinets dels extrems d’aquest, i pel motor d’accionament, que ja incorpora els seus 

propis coixinets, i està fixat a l’estructura mitjançant una placa de suport.  

Aquesta placa de suport està fabricada de planxa amb un gruix de 2 mm, i està fabricada de tal 

forma en la qual resisteix el parell de torsió en la seva màxima possibilitat.  

A part, el fet d’incorporar una placa de muntatge en lloc d’altres mitjans de fixació és 

beneficiós, ja que a part de facilitar la fàcil substitució del motor d’accionament en cas de canvi 

o de reparació d’aquest, permet ajustar, amb el marge que s’ha comentat anteriorment, la tensió 

de la corretja de transmissió de forma precisa i còmoda per a l’usuari, sense necessitat de 

realitzar grans canvis ni reparacions per a variar aquesta.  

Finalment, comentar que, tot i que la corretja de transmissió de cada eix és completament 

funcional i precisa envers la relació de transmissió calculada teòricament, en el model de 

SolidWorks no es representa al 100%, sinó que només s’ha representat la capa externa 

d’aquesta, sense incorporar les dents internes. 

A continuació, es pot observar un detall més proper dels sistemes de transmissió de cada eix, 

en ordre X, Y i Z, representats a les tres Figures següents (Figura 6.6, Figura 6.7 i Figura 

6.8).  
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Figura 6.6: Vista de l'assemblatge de transmissió per a l'eix X. Font: Pròpia 

 

Figura 6.7: Vista de l'assemblatge de transmissió per a l'eix Y. Font: Pròpia 
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Figura 6.8: Vista de l'assemblatge de transmissió per a l'eix Z. Font: Pròpia 

 

En la Figura 6.8 es pot observar la diferència principal d’aquest assemblatge de transmissió 

envers els altres dos eixos, ja que aquest és l’únic amb una relació de transmissió 1:1.  

Per assolir aquesta relació, s’ha instal·lat dues politges dentades amb el mateix diàmetre i 

mateix nombre de dents, però amb diferents diàmetres interiors, donat que l’eix del motor 

d’accionament té un diàmetre superior a l’eix del fus d’accionament, però la resta de la politja 

té exactament les mateixes característiques.  

També cal mencionar que, dels 3 eixos, és el que disposa de la major longitud de corretja, tot i 

tenir les politges de menor diàmetre, degut a les característiques de l’estructura.  

Com es pot observar, els dos arcs del pòrtic principal interfereixen en la distància entre el motor 

d’accionament i el fus d’accionament, per tant la corretja ha d’allargar-se més.  

No obstant s’ha mantingut aquesta configuració, ja que la posició del motor d’accionament 

actua com a contrapès, obtenint una càrrega que principalment actua en vertical i no aplica 

parell als carrils guia quan es troba en mode de repòs o de transport ràpid.  
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6.1.3. Model 3D a SolidWorks – Sensors 

Una de les parts que no s’ha tractat, només que de forma introductòria, és la instal·lació i 

configuració dels sensors.  

Mentre que s’ha tractat amb ple detall el tipus de sensor del qual es tracta, i la seva connexió i 

relació amb el sistema de control, ha quedat bastant obert tot el referent a la seva instal·lació en 

el model físic. 

En el present projecte, el disseny dels sensors s’ha efectuat de forma en la qual hi hagi un sensor 

a cada extrem de recorregut de cada eix, de forma que es pugui adquirir un senyal de mínim i 

un de màxim recorregut per a cada eix.  

Com s’ha introduït a apartats anteriors, s’han seleccionat sensors capacitius per a dur a terme 

aquesta tasca, per tant, no caldrà que tinguin contacte directe amb els assemblatges dels eixos 

per a detectar el senyal de proximitat.  

Gràcies a la seva regulació per dos factors (sensibilitat i proximitat pel cos del sensor) es pot 

ajustar el senyal de forma molt precisa.  

No obstant, s’ha escollit una distància estandarditzada per als 6 sensors, de forma que la 

sensibilitat només s’hagi de regular segons els diferents materials que envolten cada eix.  

La distància estandarditzada s’ha declarat a 4.5 mm de distància entre l’assemblatge de l’eix i 

l’extrem detector del sensor. 

Aquesta distància ja s’ha tingut en compte de forma predeterminada en la construcció dels 

adaptadors de suport de cada sensor, per a evitar realitzar ajustaments innecessaris.  

A part, per a facilitar la feina, s’ha fet de tal forma que les distàncies dels extrems de les femelles 

als extrems del sensor siguin completament exactes.  

La fixació dels suports del sensor al xassís es farà mitjançant un cargol de rosca M3 amb una 

longitud de 6 mm. 

Respecte a l’ajustament del propi sensor al suport, es farà gràcies a les dues femelles M 12 que 

el sensor incorpora, que són les mateixes que permeten realitzar l’ajustament de distància amb 

la base dels assemblatges dels eixos.  

A la Figura 6.9, Figura 6.10 i Figura 6.11, es pot observar el sensor límit mínim de cada eix.  
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Figura 6.9: Ubicació, col·locació i suport del sensor límit mínim en eix X. Font: Pròpia 

 

 

 

Figura 6.10: Ubicació, col·locació i suport del sensor límit mínim en Y. Font: Pròpia 
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Figura 6.11: Ubicació, col·locació i suport del sensor límit mínim en Z. Font: Pròpia 

 

Finalment, només mencionar que, al mantenir la mateixa distància per a tots els sensors, la 

sensibilitat del sensor cal ajustar-la perquè en la posició mínim i màxim activi el senyal.  

La diferència en tots els sensors es deu a l’entorn i al propi material que està detectant.  

Per exemple, l’eix Y és l’únic eix en el qual el sensor detecta metall directament, mentre que 

en l’eix X es detecta el coixinet lineal per la part frontal i en l’eix Z es detecta el coixinet lineal 

per la part lateral.  

Per tant, segons aquestes característiques i les diferents variables d’entorn, cal ajustar la 

sensibilitat de forma individual. 

Com a nota final, també mencionar que tant en els sensors mínim com en els sensors màxim 

s’ha conservat exactament la mateixa distribució, de forma que la variació en configuració 

només es trobarà entre els diferents assemblatges d’eixos, no pas entre sensors de màxims i 

mínims.  
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6.1.4. Model 3D a SolidWorks – Sistema de Lubricació i Refrigeració 

Seguidament, es tractarà la disposició, presentació i instal·lació del sistema de lubricació i 

refrigeració per recirculació de fluid al SolidWorks.  

Els elements del sistema ja s’han tractat anteriorment, per tant, només queda la instal·lació en 

el producte final.  

Com es pot observar a la Figura 6.12, la part més visible i manipulable del sistema està ja 

instal·lada.  

Aquesta part, que es tracta dels tubs dispensadors, es troben instal·lats directament sobre l’eix 

Z, en concret, la placa adaptadora entre el fus principal i els coixinets lineals de l’eix Z.  

Aquesta peça ja disposa d’uns sortints afegits per a poder fixar els tubs dispensadors, amb l’ajut 

de 3 cargols M4 per a cada costat.  

 

Figura 6.12: Detall dels dos tubs dispensadors muntats en l'assemblatge de l'eix Z. Font: 

Pròpia 
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Respecte als fluids que han d’arribar fins al tub dispensador final, més en concret, al capçal 

dispensador, van orientats cap a la part superior de la màquina.  

Cal mencionar que, degut a les característiques dels tubs i la seva llibertat de moviment, no 

s’han pogut dissenyar com a tals a SolidWorks, per tant només s’ha preparat la ruta a 

l’assemblatge general, i es complementa amb les direccions i destins de connexió de cada tub.  

Al tractar-se de dos tubs relativament rígids, la pròpia forma per a dirigir-se cap a la part 

superior ja la posseeixen, per tant només cal guiar-los. 

Això es farà tal com es mostra a la Figura 6.13, amb unes brides de suport que estan fixades 

amb cargols a diferents parts de la màquina (en el cas de la Figura 6.13, a la placa adaptadora 

per a l’eix Z, igual que els tubs dispensadors).  

Aquestes brides acomoden els tubs de 8 mm i 4 mm de diàmetre de forma conjunta, deixant 

prou marge per a la mobilitat dels eixos, però impedint que es desfilin i els tubs puguin assolir 

posicions perilloses, que poden malmetre’ls.  

Aquesta tècnica es repetirà per a tots els eixos.  

 

Figura 6.13: Detall de les brides de suport dels tubs per als dispensadors. Font: Pròpia 
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La següent part que cal tenir en compte és l’assemblatge i connexió de les bases de recol·lecció 

de fluids, que es poden observar a la Figura 6.14 i Figura 6.15. 

Aquesta part resulta senzilla, doncs només cal connectar les tres sortides de les bases a les 

entrades de fluid del dipòsit del sistema de bombeig, com es mostra.  

 

Figura 6.14: Mostra de l'assemblatge general on es mostren les bases de recol·lecció i el 

sistema de tubs i bombeig, vista superior. Font: Pròpia 

 

Figura 6.15: Mostra de l'assemblatge general on es mostren les bases de recol·lecció i el 

sistema de tubs i bombeig, vista inferior. Font: Pròpia 
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Finalment, es mostra també a la Figura 6.16 el resultat de les connexions de les bases de 

recol·lecció de fluids cap al dipòsit principal del sistema de bombeig, amb els tubs marcats de 

color rosa fosc.  

També es pot apreciar, gràcies a la vista en secció lateral, la divisió entre els compartiments 

inferiors del xassís, que permeten separar les dues zones de connexions.  

A l’esquerra de tot, on es pot observar el retorn de les bases de recol·lecció de fluids, es troba 

la secció del sistema de lubricació i refrigeració, que conté les vàlvules, compressor, sistema de 

bombeig, i els tubs de sortida i de retorn de fluids, així com els de sortida d’aire.  

I, en canvi, a la part de la dreta, es pot observar tota la zona inferior de l’assemblatge destinada 

a connexions.  

Aquesta zona es tractarà amb més profunditat en el seu apartat corresponent.  

Finalment, només destacar l’existència de la paret de separació entre les dues seccions, que 

afegeix un grau de seguretat addicional.  

En cas que hi hagués un mal funcionament o avaria greu de la part de recirculació de fluids, no 

es podria danyar cap part de l’apartat de connexions, o resulta molt més difícil, degut a la 

separació física entre ells.  

També ajuda a mantenir la brutícia controlada, així com ajudar amb la ventilació de cadascun 

dels apartats, ja que cada dispositiu ja disposa del seu propi sistema de ventilació, i així no es 

mesclen fluxos d’aire.  

 

Figura 6.16: Vista de secció de la part inferior de l'assemblatge, seccions de connexions i de 

fluids. Font: Pròpia 
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6.1.5. Model 3D a SolidWorks – Model Complet 

Finalment, per concloure el capítol d’assemblatge i simulació, es mostra la màquina al complet, 

segons l’assemblatge realitzat a SolidWorks.  

El que s’observa a la Figura 6.17 és la màquina completa sense l’assemblatge de contingència 

col·locat, per tant l’estructura base amb totes les parts instal·lades. 

Cal destacar com es poden observar els suports de l’estructura de contingència exterior.  

 

 

Figura 6.17: Vista isomètrica de la màquina completa sense assemblatge de contingència. 

Font: Pròpia 
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Seguidament, a la Figura 6.18 es pot apreciar la màquina al seu complet, incloent-hi 

l’estructura externa de contingència, col·locada en la seva posició de repòs 

Com a detall addicional, cal mencionar que en la Figura 6.17, Figura 6.18 i Figura 6.19, la 

posició de la màquina mostrada és la de home, és a dir, posició de repòs.  

Aquesta és la posició que també permetrà la càrrega i descàrrega de material a mecanitzar, així 

com possibles reparacions i ajustaments al sistema, com regulació dels tubs dispensadors o 

similars. 

 

 

Figura 6.18: Vista isomètrica de la màquina completa amb assemblatge de contingència. 

Font: Pròpia 
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Finalment, per a completar aquest apartat, s’ha realitzat un renderitzat de la màquina en la 

màxima resolució possible, per a obtenir una imatge més propera del que seria la màquina o 

producte final del projecte en la vida real, sent assemblat.  

Aquest render ha estat fet associant tots els materials corresponents a les parts, com s’ha fet en 

l’assemblatge principal de SolidWorks, i deixant que l’eina de renderitzat de SolidWorks 

(SolidWorks Visualize) s’encarregui de simular les vistes i aparences segons el tipus de llum, 

reflexions, etcètera.  

A la Figura 6.19 es mostra el mencionat render, amb un escalat, ja que la imatge real s’ha 

produït amb una resolució de 5K (5120 x 2880 píxels), un nivell de definició de 280 píxels per 

polzada, i 5000 passades de renderitzat.  

 

 

Figura 6.19: Render en perspectiva de la màquina completa amb assemblatge de 

contingència. Font: Pròpia 
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6.2. Model a MATLAB 

En aquest apartat es tractarà la simulació amb MATLAB del sistema complet, per poder obtenir 

un model programable i observable, per a la configuració individual dels eixos.  

Aquesta simulació servirà per a observar la reacció del model per a qualsevol tipus d’entrada, 

igual que actuaria el model físic real del producte final.  

Per tant, caldrà que tingui exactament les mateixes característiques que el model de 

SolidWorks, que a la vegada, com ja s’ha comentat, és el model que s’utilitzarà per a obtenir 

tots els plànols de construcció i la corresponent guia.  

En el subapartat següent es tracta exactament quines característiques cal retenir per al model de 

simulació, però la idea bàsica és que el model ha de ser el més realista possible, mentre que 

també s’ha de mantenir el més simple que es pugui permetre, ja que al importar el model a 

MATLAB, idealment només caldria treballar sobre els 3 subconjunts d’eixos i la base. 

Per a treballar sobre el model i la simulació s’usarà MATLAB, més concretament, Simulink i 

Simscape, que són simuladors tant d’electrònica com de mecànica, respectivament.  

Simscape permet simular les característiques físiques de la màquina real, amb la resistència, 

inèrcia i massa dels eixos, i Simulink permet obtenir una simplificació del sistema de control 

real a dins del MATLAB.  

Tot això és molt més senzill de realitzar gràcies al paquet Simscape Multibody, que permet 

importar qualsevol arxiu de SolidWorks, a través d’una eina propietària de MATLAB, a aquest 

últim.  

La importació permet importar tant la forma en 3D, com s’observarà en el seu degut apartat, 

sinó també un model físic extret a partir de les relacions entre peces dins de l’assemblatge, i de 

les seves característiques físiques, extretes a través del material.  

Aquest model es crearà per defecte amb Simscape, i amb l’ús del Simulink, es podrà realitzar 

un sistema de control emulant totes les parts del sistema real, a excepció del procés de conversió 

de parts en instruccions, o G-code.  
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6.2.1. Model Complet a MATLAB – Model Simplificat 

Per a poder simular el producte final complet, cal importar directament el model 3D realitzat 

mitjançant SolidWorks, però abans s’haurà d’adaptar per a poder-lo simular de forma molt més 

fàcil.  

Cal tenir en compte que, per a la simulació del comportament, només es requereix el moviment 

dels 3 eixos de forma acurada i independent, de tot el model complet.  

La resta, com poden ser els assemblatges de transmissió, parts de subjecció, etcètera, no fa falta 

que siguin representades, doncs no serveixen cap propòsit i només compliquen el model de 

forma innecessària.  

Per tant, mentre que la construcció del model es conservarà idèntica a l’anterior mostrada per 

al SolidWorks (exceptuant petits detalls com per exemple els assemblatges complets de 

transmissió i les corretges de transmissió), les característiques internes es modificaran.  

El resultat final del model contindrà: 

• Característiques dels materials: És important mantenir definits els materials de 

totes les parts involucrades en els eixos, sobretot les parts mòbils, doncs 

proporcionen els valors de massa, inèrcia, forces requerides, etcètera... necessaris 

per a obtenir una simulació precisa.  

• Separació d’eixos: Al contrari que amb el model anterior, aquest model està format 

de subconjunts, cadascun sent un eix en moviment complet, i la base com a un 

assemblatge per separat, per a facilitar la conversió al MATLAB. 

• Relacions entre parts: És imprescindible també mantenir els diferents 

assemblatges d’eixos units per les corresponents relacions (coincidents, relacions 

prismàtiques), que permetin el moviment en la direcció i forma desitjada. 

• Relacions límit: Les relacions límit entre els recorreguts permesos cal indicar-les, 

de forma en la qual el model no permeti els moviments dels eixos més enllà de lo 

desitjat o permès per les característiques del muntatge.  

• Relacions bloquejades: Per evitar la sobrecàrrega i possibles errors durant la 

importació al MATLAB, la resta de relacions entre parts s’han substituït per una 

relació de bloqueig, sense permetre cap mena de moviment ni especificació. 
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El resultat d’aquestes especificacions s’observa a la Figura 6.20, on s’observa el model editat 

de l’anterior, també a SolidWorks, però amb les modificacions comentades anteriorment.  

No obstant, de forma visual, a excepció de la manca de les corretges i algunes politges de 

transmissió, no es pot observar cap altra variació respecte al model anterior (estructuralment), 

ja que la resta de variacions es troben en l’estructuració interna de les relacions entre parts i 

assemblatges, i sobretot, la incorporació de subconjunts dins de l’assemblatge principal, 

diferenciant cada eix.  

Amb aquest arxiu, s’usarà l’extensió Simscape Multibody Import per a importar la figura i les 

seves característiques a Simscape. 

 

 

Figura 6.20: Vista isomètrica del model general simplificat al SolidWorks. Font: Pròpia 
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6.2.2. Model Complet a MATLAB – Importació a Simulink 

En la Figura 6.21, es pot observar el resultat un cop finalitzada la importació dins del 

MATLAB, executada amb l’aplicació externa de Simscape Multibody Import.  

Es pot apreciar com, a part de la textura, el model és exactament igual que el mostrat en la 

introducció anterior, dins de SolidWorks.  

També es pot apreciar, a l’esquerra de la Figura 6.21, la divisió de l’assemblatge sencer en 4 

cossos principals, sent aquests els 3 eixos i la base, tal com s’ha comentat anteriorment.  

També s’aprecien, a baix de la llista, les relacions entre els diferents eixos i la base, però això 

es tractarà en més profunditat en els capítols següents, on s’explicarà amb detall el 

funcionament de la simulació. 

També és important la definició del punt home, que com es veu a la Figura 6.21, consisteix en 

Z baix, Y a l’esquerra, i X endavant. Dit d’una altra forma, en tots els eixos a 0. Aquest punt 

cal col·locar-lo en el model de SolidWorks, perquè es pugui importar correctament dins de 

MATLAB.  

 

Figura 6.21: Vista isomètrica del model importat a MATLAB. Font: Pròpia 
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Juntament amb el diagrama en 3D que s’ha pogut observar anteriorment, l’assistent 

d’importació, com s’ha comentat, també crea l’equivalent al Simscape, amb totes les 

característiques del model 3D.  

Es pot observar, a la Figura 6.22, el resultat d’aquesta importació. 

A l’esquerra es troben els blocs de configuració, que controlen les característiques base del 

model.  

Primer de tot, s’observa la base de coordenades, importada directament del model de 

SolidWorks. Seguidament, s’observa el bloc de configuració del mecanisme, que també conté 

variables com la gravetat, etcètera. I finalment, es pot trobar el bloc de configuració d’execució, 

que controla tots els paràmetres i reaccions durant l’execució de la simulació.  

I, a la dreta, es poden trobar els 4 blocs principals del model, que són la base i els tres eixos 

principals, X Y i Z, que a dins incorporen totes les característiques físiques i les parts 

corresponents, però es mostren en forma compacta a la pantalla inicial.  

 

 

Figura 6.22: Diagrama equivalent de la màquina a Simulink i Simscape. Font: Pròpia 
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No obstant, com es mostra a la Figura 6.22, la composició de l’estructura de blocs es basa 

únicament en les definicions de parts que s’han fet amb el model modificat de SolidWorks, però 

cal ajustar els paràmetres d’acord amb el més còmode per a la simulació.  

Per això, s’ha optat per col·locar, entre tots els blocs, unions planars, per a fer el paper dels 

carrils lineals de la màquina real.  

Les unions planars no són el tipus d’unió que s’utilitzaria a primera vista, ja que hi ha un tipus 

d’unió anomenada Unió Prismàtica, que essencialment és l’equivalent a una unió que només 

disposa d’un grau de llibertat, moviment positiu i negatiu a través d’un eix. Aquesta unió 

defineix perfectament el comportament d’un carril lineal.  

No obstant, s’ha escollit la Unió Planar perquè ofereix un major control sobre totes les 

variables de tots els eixos, incloent-hi els parells aplicats i rebuts de forma rotacional cap a la 

unió. 

Per tant, l’únic canvi que caldrà realitzar és la preparació de la mencionada unió, tal com 

s’observa a la Figura 6.23, perquè es comporti com una unió prismàtica, però oferint tota la 

funcionalitat extra que aporta la unió planar. En aquest cas, les modificacions necessàries es 

redueixen a programar les posicions dels 3 eixos per a ser modificades per una entrada externa, 

i deixar les entrades no útils (els eixos que no tenen moviment) fixades a 0, a través d’una 

constant, mentre que l’entrada per a l’eix útil es redirigeix cap al sistema de control de l’entrada, 

per a ser  modificada de forma externa. 

 

 

Figura 6.23: Detall de l'enllaç mecànic entre la base i l'eix X. Font: Pròpia 
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6.2.3. Model Complet a MATLAB – Primera Simulació 

Per a comprovar que el model que s’ha aconseguit en els capítols anteriors és vàlid i funcional, 

primer de tot caldrà programar un sistema de control molt bàsic i trivial, per a verificar que les 

operacions de control de posició funcionen correctament.  

En aquesta primera simulació s’ha optat per un sistema de control el més simple possible, només 

per a comprovar que, efectivament, les unions funcionen correctament, i els moviments són els 

adequats. També serveix per confirmar les direccions i els eixos de cada part, ja que aquests 

són independents els uns dels altres, i com es pot veure a la Figura 6.24, hi ha diferents 

direccions del moviment.  

El primer sistema de control és molt simple, només consta d’una funció sinusoidal de 𝜋
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

aproximadament de velocitat angular i un desfasament d’aproximadament 
𝜋

2
 𝑟𝑎𝑑 entre 

cadascun dels eixos, per a distingir-los correctament en un oscil·lograma. A part, a cada eix 

també se li ha col·locat un bloc de saturació, per evitar que el senyal d’entrada superi els límits 

físics de la màquina, i a continuació un guany que té dues funcions: una és convertir les unitats 

de mil·límetres a metres (com està definit el model), i l’altra és corregir la direcció de cada eix. 

 

Figura 6.24: Mostra del sistema de control de posició de prova. Font: Pròpia 
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Figura 6.25: Resultat de les entrades dels eixos X (groc), Y (blau) i Z (taronja). Ordenades: 

Mil·límetres. Abscisses: Segons. Font: Pròpia 

A la Figura 6.25 es pot apreciar l’oscil·lograma dels 3 senyals d’entrada al sistema, en les seves 

magnituds. Com es pot observar, aquests senyals tenen dues característiques que cal destacar, 

que s’observen a simple vista.  

La primera és que els senyals disposen d’un offset positiu, de forma que el valor mínim de 

qualsevol eix sempre serà 0. Això té sentit en un entorn físic, però cal tenir-ho en compte en un 

entorn de simulació, ja que al sistema li és indiferent la posició de home programada.  

La segona característica és que els senyals no assoleixen el seu límit  físic, com es pot observar 

donat que es conserven les formes sinusoidals. Tot i això, els blocs de saturació són necessaris, 

ja que actuen tant de topalls mecànics com d’interruptors límits de final de carrera, dins de la 

simulació, en cas que un senyal introduït superi els límits físics de la màquina. No obstant, es 

tracta d’una mesura de seguretat extra, doncs les pròpies relacions entre eixos ja estan 

programades amb relacions de posició límits, que ja actuen com a topalls mecànics.  

Tot i això, emular el sistema de control real el més properament possible és la millor forma 

d’obtenir una bona simulació, i com és el cas del sistema real, aquest límit també s’incorpora. 
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6.2.4. Model Complet a MATLAB – Simulació de velocitats 

Finalment, es realitzarà una simulació del funcionament dels moviments ràpids dels diferents 

eixos, per a comprovar que, efectivament, els càlculs realitzats a les etapes corresponents tant 

d’especificacions com de dimensionament de motors són correctes.  

Per a realitzar aquestes simulacions, s’usarà el mateix muntatge que en el cas anterior, amb una 

lleu modificació al sistema d’alimentació, en aquest cas, de posició.  

Com es mostra a la Figura 6.26, s’ha realitzat un nou muntatge a l’inici de l’esquema, per a 

poder experimentar el comportament amb les velocitats.  

 

Figura 6.26: Mostra de l'esquema de Simulink i Simscape, al MATLAB, per a generar les 

rampes de velocitat. Font: Pròpia 

 

Aquest muntatge té com a objectiu partir de les rampes de velocitat, que són conegudes i s’han 

calculat en apartats anteriors, i obtenir el senyal de posició, que és el que pot interpretar el model 

(tant a la vida real com al MATLAB).  

Per a fer això, s’ha començat amb una funció triangular, que s’ha sincronitzat amb el període i 

el temps de simulació, per obtenir només, en els tres eixos, un moviment en sentit positiu.  

No obstant, el valor de sortida del generador d’ona triangular és ±1, per tant cal sumar-li un 

offset d’1 per a obtenir un senyal que va de 0 a 2.  
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Seguidament, es divideix el senyal entre 2, és a dir, es multiplica per un bloc de guany 0.5, per 

a obtenir un triangle unitari. 

I, finalment, es multiplica el valor del senyal per la velocitat pic en cada eix, valor que es pot 

trobar als apartats anteriors de càlculs d’accionaments ràpids (5.4.8 Especificacions Finals), 

de forma que el senyal quedarà com s’observa a la Figura 6.27.  

A partir d’aquest senyal, es passarà per un integrador, per obtenir directament el senyal de 

control, doncs per obtenir el valor de la posició cal integrar la velocitat, quan es posseeix 

coneixement d’aquesta última però no del valor de la posició.  

Finalment, els valors de posició obtinguts, igual que en el cas anterior, passen per uns filtres de 

saturació, que actuen com a final de cursa, per a evitar moviments que es passin dels límits 

físics de la màquina.  

 

 

Figura 6.27: Gràfic de la sortida del generador de rampes, passats els guanys i l'offset inicial. 

Font: Pròpia 
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Un cop s’ha executat el muntatge descrit anteriorment, es pot observar el resultat de la 

simulació.  

A la Figura 6.28 es mostra la resposta del valor de posició del muntatge complet de l’eix X, 

després de rebre el valor d’entrada de posició a partir de la velocitat que s’ha calculat 

anteriorment.  

Es pot observar com, tal com s’ha predit en l’apartat de càlcul, la forma és suau i esperada.  

També cal comentar com, en cap cas, es pot observar una superfície plana ni a l’inici ni al final, 

donant a entendre que els límits no es toquen. 

L’inici i el final de la corba queda just tangent, per tant és una molt bona mostra del fet que els 

càlculs s’han realitzat amb una bona exactitud, i els valors de la simulació ho reflecteixen 

perfectament, donant a veure la suavitat de moviment de límit a límit.  

 

 

Figura 6.28: Gràfic de resposta de posició de l'eix X. Font: Pròpia 
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Seguidament, a la Figura 6.29, es mostra un gràfic conjunt de la sortida, en aquest cas, de la 

velocitat i l’acceleració, mostrades en groc i blau, respectivament.  

El valor de la velocitat ja és conegut, i com es pot observar, es correspon perfectament amb 

l’inicial mostrat anteriorment, especialment en aquest cas, ja que es tracta del mateix eix, X.  

En color blau es pot observar el valor de l’acceleració, que es correspon perfetament amb 

l’esperat, donat que l’acceleració és la derivada de la velocitat, i es pot observar un valor 

constant tant en l’increment com en el decreixement de velocitat. No obstant, apareix un 

fenomen curiós, que és una lleu fluctuació en el valor de l’acceleració, que va augmentant fins 

que de cop s’estabilitza, i el mateix pel recorregut invers.  

Tot i que no es coneix amb certesa absoluta la causa d’aquest fenomen, l’evidència apunta al 

fet que es tracta del joc i vibració del conjunt complet simulat al MATLAB, donat que està 

format per moltes peces, i l’entrada i la sortida només es donen en un conjunt de coixinets, 

podent induir una lleu vibració a parts llunyanes de l’assemblatge, com la punta de l’eina, la 

base del rotor principal, etcètera. No obstant, aquesta teoria, tot i que probable, no està 

confirmada. 

 

Figura 6.29: Gràfic de resposta de velocitat (groc) i acceleració (blau) de l'eix X. Font: 

Pròpia 
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I, finalment, es pot observar a la Figura 6.30, la resposta de les forces aplicades, també a l’eix 

X. 

Com es pot observar, el comportament i forma és idèntic a l’acceleració de l’eix mostrada a la 

Figura 6.29, que confirma que les dades són correctes, doncs l’acceleració és directament 

proporcional a la força, ja que es multiplica per la massa.  

Per aquest mateix motiu, també apareixen les mateixes fluctuacions que s’han tractat a la 

Figura 6.29, però molt més amplificades. 

 

Figura 6.30: Gràfic de resposta de força de l'eix X. Font: Pròpia 

A continuació, es mostrarà el mateix comportament per als dos eixos restants. 

A la Figura 6.31 i Figura 6.34 es mostren els gràfics de posició dels eixos Y i Z, 

respectivament. 

A la Figura 6.32 i Figura 6.35 es mostren, igual que anteriorment, els gràfics combinats de 

velocitat i acceleració per als eixos Y i Z, respectivament, on també s’observen les mateixes 

fluctuacions que s’han tractat anteriorment.  

I, finalment, a la Figura 6.33 i Figura 6.36 es mostra la sortida de la força exercida per als 

eixos Y i Z, respectivament, també observant les fluctuacions comentades.  
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Figura 6.31: Gràfic de resposta de posició de l'eix Y. Font: Pròpia 

 

Figura 6.32: Gràfic de resposta de velocitat (groc) i acceleració (blau) de l'eix Y. Font: Pròpia 
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Figura 6.33: Gràfic de resposta de força de l'eix Y. Font: Pròpia 

 

Figura 6.34: Gràfic de resposta de posició de l'eix Z. Font: Pròpia 
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Figura 6.35: Gràfic de resposta de velocitat (groc) i acceleració (blau) de l'eix Z. Font: Pròpia 

 

Figura 6.36: Gràfic de resposta de força de l'eix Z. Font: Pròpia 
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Com s’ha pogut observar en els resultats de les simulacions, el comportament dels accionaments 

resulta tal com s’ha predit durant l’etapa de càlcul inicial, per tant serveix com a prova que els 

càlculs han resultat exitosos i correctes.  

L’objectiu d’aquest apartat ha sigut poder mostrar en funcionament el sistema d’accionaments 

ràpids.  

No s’ha tractat el conjunt d’accionaments de mecanitzat normal doncs succeeixen a una 

velocitat molt més baixa i normalment constant, sense cap mena de sistema d’optimització, 

només per a obtenir la potència de tall desitjada segons el programa.  

En canvi, en els accionaments ràpids, cal comprovar que els valors introduïts són perfectament 

vàlids, atès que hi ha diferents aspectes en joc.  

Primerament, cal verificar que, efectivament, el pic dissenyat de velocitat màxima durant 

l’etapa de càlculs és correcte, i aquest permet cobrir tot el rang de recorregut establert en l’etapa 

de càlcul.  

I, finalment, cal verificar que el recorregut succeeix de forma suau i eficient, tal com s’ha 

dissenyat, ja que és l’objectiu principal del disseny de la rampa de velocitats, l’eficiència en el 

transport.  

També cal comentar que, respecte a les diferències de signe en les direccions i velocitats dels 

eixos, és degut a la configuració, fet que es mostra durant la primera simulació inicial amb 

MATLAB.  

I, sobre l’eix Z, en aquest cas s’ha fet un cicle de moviment en positiu (com a tots els eixos), és 

a dir, en direcció positiva, allunyant-se de la taula de mecanitzat.  

Aquest fet és important, doncs cal recordar que el model és el més precís possible, i inclou la 

força de la gravetat, per tant, en cas d’un cicle en direcció negativa (cap a la taula de mecanitzat), 

les forces seran diferents, ja que hi haurà una força addicional (gravetat) sumada.  

Per a concloure l’apartat, es deixa com a feina a futura investigació la tasca d’analitzar i eliminar 

les fluctuacions en l’acceleració, per a millorar encara més el recorregut dels eixos, i evitar 

possibles manques de precisió a causa de vibracions no esperades, tant en accionaments ràpids 

com en accionaments de mecanitzat.  
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6.3. Connexions del sistema elèctric 

En aquest capítol, es tractaran les connexions dels diferents components electrònics i de control 

del robot cartesià.  

Hi ha moltes connexions actives dins de l’assemblatge general, però aquestes es poden dividir 

en tres segments: 

• Connexions principals de control: Aquesta classificació de connexions 

distingeix a l’arnés de cables principal que connecta les plaques de control 

amb els dispositius principals. Això inclou les connexions de sensors de 

límit, indicadors d’estat i controls al panell de control frontal, connexions de 

les plaques de control al control o drivers de motors d’accionament i VFD 

(control del fus principal), i control del sistema de lubricació i refrigeració. 

• Connexions intermèdies, control a actuadors: Aquestes connexions 

inclouen, principalment, les connexions dels sistemes de control dels 

actuadors (controladors de micro-stepping, VFD, etcètera) cap als propis 

actuadors.  

• Connexions secundàries o de redundància: Aquestes connexions no són 

usades pel sistema, només existeixen com a forma de protecció cap a 

qualsevol possible falla del sistema principal. Al disposar d’algunes 

connexions duplicades, es pot permetre l’ús de les funcions essencials de la 

màquina tot i tenir alguns sistemes de control danyats.  

Hi ha un altre segment de connexions que són les que connecten l’ordinador de control principal 

amb el sistema de control, dins de l’espai inferior a la taula de mecanitzat destinada al control 

del robot.  

Aquestes connexions són molt senzilles, i no es tractaran amb més profunditat que la breu 

menció que es tracta de connectors Ethernet (RJ45) i paral·lel, com es menciona en els apartats 

de solució.  

El tercer tipus de connexions tampoc es tractarà amb major profunditat, doncs no queda enllestit 

per a l’ús final, només preparat per a un canvi ràpid en cas de fallada. 

Finalment, també cal connectar els dispositius de 220 V (bomba, compressor, etcètera) al 

sistema principal, després del sistema d’apagada i d’aturada d’emergència.   
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6.3.1. Connexions principals - Control 

A continuació, es llisten, en diferents, taules, totes les connexions realitzades, que corresponen 

als arnesos principals de cablejat de la màquina.  

Aquestes taules inclouen el pin de connexió dins de la pròpia placa de control, el tipus de 

connexió (entrada – sortida), el connector utilitzat, la relació del número de pin utilitzat per a 

cada connexió, i la destinació.  

 

Taula 6.1: Llistat i relacions de connexió de les plaques de control als arnesos de cables. 

Taula 1. Font: Pròpia 

 

 

 

Taula 6.2: Llistat i relacions de connexió de les plaques de control als arnesos de cables. 

Taula 2. Font: Pròpia 

 

 

Taula 6.3: Llistat i relacions de connexió de les plaques de control als arnesos de cables. 

Taula 3. Font: Pròpia 
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Taula 6.4: Llistat i relacions de connexió de les plaques de control als arnesos de cables. 

Taula 4. Font: Pròpia 

 

 

 

 

Taula 6.5: Llistat i relacions de connexió de les plaques de control als arnesos de cables. 

Taula 5. Font: Pròpia 

 

 

 

Totes les connexions d’aquestes característiques s’han realitzat utilitzant, com es menciona a 

les Taules anteriors, un connector mini-DIN de 6 pins, + GND.  

En total, per a realitzar totes les connexions es necessiten 8 connectors mini-DIN de 6 pins, 

sense tenir en compte les connexions addicionals del sistema VFD, que es realitzen amb un 

cable de cinta que ja ve instal·lat de sèrie amb el conjunt VFD seleccionat.  

Aquest cable de cinta però només serveix per comunicar tant el control VFD amb les plaques 

com el control VFD principal amb el control VFD secundari, que es troba al panell de control 
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frontal, per permetre modificacions als paràmetres del VFD de forma manual, així com obtenir 

dades sobre el fus principal durant el funcionament, com RPM.  

A la Figura 6.37 es mostra un connector femella usat a la caixa de connexions principal, per a 

permetre la ràpida connexió i desconnexió dels arnesos de cables en qualsevol ocasió.  

 

 

Figura 6.37: Imatge de connector femella mini-DIN 6 pins. Font: [77] 

 

Com es mostra també a la Figura 6.38, els connectors es troben al lateral de la caixa de 

connexions, i estan connectades directament a les plaques de control, tot i que no es mostra a la 

Figura 6.38.  

Les connexions secundàries entre les plaques de control i el sistema VFD, com es comenta 

posteriorment, es realitzen a través de la part frontal de la caixa de connexions.  

També s’ha deixat un espai lliure a la tapa de la caixa de connexions, per a realitzar les 

connexions restants dels controladors amb la font d’alimentació de forma directa.  

La forma directa de connexió s’ha escollit per al tipus de connector al qual es refereix.  

Mostrat a la Figura 6.41, més endavant, es pot observar que els controladors dels motors 

d’accionament disposen d’un connector directe al cablejat, en lloc d’un sistema més Plug-and-

play com el mostrat a la Figura 6.37.  

En aquest cas, l’últim tipus de connexió s’ha reservat per a les connexions de control i, en 

resum, intercanvi d’informació tant entre sistemes com dels sistemes de control al panell. 
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Figura 6.38: Mostra de la caixa de connexions principal, amb les plaques de control, font 

d’alimentació i el sistema VFD darrera. Font: Pròpia 

Com es pot observar, el component principal del sistema VFD està muntat de forma externa, 

amb totes les connexions del sistema de control cap i des del sistema VFD passant per la paret 

conjunta de la caixa de connexions.  

D’aquesta forma, amb una sola caixa de connexions, es pot contenir tot el sistema de control i 

cablejat principal, mantenint només els arnesos de comunicació circulant per la zona interna 

inferior de la màquina destinada a les connexions.  
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A la Figura 6.39 s’observa la part inferior de la màquina en l’assemblatge general, amb les 

característiques de visió ajustades per a poder observar el seu interior.  

Com s’observa, l’espai a l’interior de la zona destinada a connexions queda completament 

lliure, exceptuant el panell de control frontal (amb la base invisible), la caixa de connexions 

principal (al centre, on es troba el dispositiu VFD) i l’ordinador (rectangle de color gris a la part 

de darrere de la Figura 6.39).  

 

Figura 6.39: Mostra amb vista interior de l'assemblatge general, zona de control. Font: Pròpia 

A l’assemblatge general no s’han incorporat els detalls del cablejat, degut a la seva naturalesa 

flexible, tema que es tracta amb major profunditat en l’apartat 6.1 Model a SolidWorks. 

Una mostra més clara del panell d’indicadors i de control principal de la màquina es pot 

observar a la Figura 6.40, que es tracta d’un render de baixa qualitat en lloc d’una captura 

directa del software.  

D’aquest panell de control es poden destacar diferents característiques.  

Primer de tot, l’existència de les indicacions de funcionament i d’informació a la base del panell 

ajuden en gran manera a la facilitat de funcionament i de recepció d’informació, facilitant inclús 

la seva operació sense un monitor extern connectat a l’ordinador de control principal.  
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Seguidament, l’entorn i distribució tant dels pilots com dels polsadors i interruptors, faciliten 

que un usuari, per intuïció, tingui millor accés a les funcions i als components més importants. 

La separació i situació alta dels interruptors d’emergència i de connexió i desconnexió de 

l’electricitat principal a la màquina fan que s’identifiquin clarament amb un ràpid cop d’ull, 

inclús palpant el panell. 

A continuació, la clara identificació dels polsadors que aturen tant el procés de mecanitzat com 

el fus principal en color vermell, així com també propers als punts d’aturada principal, ajuden 

en aquest aspecte.  

Finalment, la resta de controls s’ha distribuït de forma intuïtiva i segregada, de forma que 

clarament queda indicada la funció de cada polsador i de cada indicador, tant per la zona com 

per la seva pròpia etiqueta.  

També s’ha deixat lloc per a futures actualitzacions tant del sistema de control com de 

funcionalitat de la màquina, per tant es poden afegir indicadors i botons al panell sense 

modificacions majors.  

 

 

Figura 6.40: Render preliminar de la part frontal del panell de control principal de la 

màquina. Font: Pròpia 
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6.3.2. Connexions intermèdies – Control 

Com s’ha introduït a l’apartat principal, aquest segment de connexions és el que uneix els 

dispositius de control secundaris (VFD i drivers dels motors d’accionament) amb els propis 

actuadors, és a dir, el fus principal i els motors d’accionament.  

Començant pels motors d’accionament, a la Taula 6.6 es pot observar la relació de connexió 

que existeix entre els sistemes de control dels motors d’accionament i els propis motors 

d’accionament. Al respecte del rotor principal, només es tracta d’un sol cable de trifàsic. 

Com a afegit, s’ha incorporat el connector que proporcionarà la informació corresponent a cada 

eix de controlador, provinent de la caixa de connexions principal. 

Cal notar que només s’ha creat una taula de connexions (Taula 6.6), donat que les relacions 

són exactament les mateixes per als tres eixos. L’única diferència és la provinença de la 

informació, i per això s’ha llistat un rang del connector 1 al 3 en la columna de connector extern. 

Taula 6.6: Llistat i relacions de connexions entre la unitat de control principal, sistema de 

control d’accionament i motor d’accionament, general per eix X, Y i Z. Font: Pròpia 
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També cal destacar que l’apartat de “pend” i “ALM” s’ha deixat obert, sense cap mena de 

connexió.  

Això s’ha fet a causa que no es tracta d’una entrada d’informació útil per al sistema de control. 

Aquests ports només ofereixen un senyal d’alarma i avís en cas que es detecti que la sincronia 

entre l’entrada programada rebuda i el moviment executat per al motor d’accionament no 

corresponen, és a dir, una alarma que avisa de lliscament o slippage.  

No obstant, s’ha considerat que, tot i que la correcció de moviment sigui un bé molt apreciat, 

ja que permet augmentar notablement la precisió, no cal aturar el sistema ni alertar a l’usuari 

cada cop que aparegui lliscament durant l’execució. 

El lliscament, sobretot en mecanitzats d’alta potència, és un fet molt freqüent, i, per tant, mentre 

el controlador compensi el desviament causat, es considera que una alarma no és necessària.  

Aquesta qüestió es mantindrà present en els treballs futurs a realitzar, com a possible factor de 

millora.  

A continuació, a la Figura 6.41 es mostra una imatge de mostra (comercial, del propi proveïdor) 

del controlador o driver individual per a cada motor d’accionament, on es pot apreciar el tipus 

de connexió que cal realitzar.  

Es diferencia, majoritàriament, amb les connexions principals en les quals els connectors estan 

preparats per un arnès de cables simple, sense cap acoblament de connectors, i per adaptar els 

propis arnesos de cablejat que proporcionen les parts.  

Tant en el cas del fus principal com en el dels motors d’accionament, ja venen amb un cablejat 

de gran longitud per poder-se adaptar a qualsevol sistema de control, per tant només cal realitzar 

les unions als connectors segons convingui.   

Com a nota addicional, cal mencionar que el controlador de motors d’accionament mostrat a la 

Figura 6.41 requereix ser programat, de forma física mitjançant els interruptors blancs mostrats 

a la part superior, del nivell de micro-stepping que es desitja aplicar.  

Com s’ha mencionat en els capítols anteriors del present projecte, de forma inicial, s’ha 

seleccionat un valor de 
1

16
, és a dir, 3200 steps. Per tant, es requereix la configuració mostrada 

a la Taula 6.7.  
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Figura 6.41: Mostra individual del controlador o driver del motor d'accionament híbrid. Font: 

[34] 

 

Taula 6.7: Taula de configuració d'estat de micro-stepping per als controladors de motors 

d'accionament. Font: Pròpia 
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6.4. Cablejat i tubs 

Un aspecte molt important de cara a la instal·lació de tot el cablejat, arnesos de cables, i els tubs 

del sistema de refrigeració i lubricació, és la correcta distribució dels respectius canals.  

En aquest present projecte es troba una dificultat afegida en aquest aspecte, doncs l’únic eix 

fixat completament és l’eix X, i els eixos Y i Z contenen tant arnesos de cables de control de 

motors d’accionaments, com arnesos de sensors de control, i finalment, també els tubs de fluid 

i d’aire del sistema de refrigeració. 

Aquesta tasca s’ha complert amb dues mesures.  

Primerament, mitjançant un sistema de cadenes porta cables, es col·loquen a la part superior 

del pòrtic fixe per ajudar i protegir el cablejat tant de l’eix Y com Z, que es mou en tota la 

longitud del pòrtic.  

Un exemple comercial d’aquest tipus de cadena, per la marca IGUS (líder del sector), es pot 

observar a la Figura 6.42, juntament amb cables per mostrar l’efecte.  

A part de la protecció física de l’exterior i de mantenir els cables fora de possibles interferències 

amb parts fixes, una de les funcions més importants és el límit de curvatura, que fa que els 

cables i els tubs no pateixin plegats massa agressius que podrien danyar la seva funció, sobretot 

a llarg termini. 

 

Figura 6.42: Mostra d'una cadena porta cables IGUS. Font: [78] 
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A la Figura 6.43 es mostra l’assemblatge general, amb una mostra detallada de les dues cadenes 

porta cables instal·lades a la part superior.  

Cal destacar el pont de subjecció que s’ha dissenyat per a mantenir l’alçada fixada pel límit 

radial de la pròpia cadena, per evitar qualsevol esforç major que pugui sotmetre els cables i tubs 

a un desgast o dany prematur.  

També cal notar com la cadena passa just per sobre o per sota de la corretja dentada, deixant un 

marge suficientment gran com per a que una interferència entre aquests no sigui possible de cap 

manera, en les condicions normals d’operació. 

 

 

Figura 6.43: Mostra de les dues cadenes instal·lades al model final de SolidWorks. Font: 

Pròpia 

Com es mostra a la Figura 6.43 i més detalladament a la Figura 6.44, les cadenes porta cables 

s’han fixat just a la vora dels tubs verticals del xassís, donant pas a la segona mesura de cablejat.  

El conjunt complet de cables, arnesos i tubs que està contingut a les cadenes es redirigeix a la 

vora del xassís, concretament, a la cara frontal (mateixa cara on es troba el panell de control), 

per després ser redirigits per a l’interior del xassís.  

Gràcies al fet que el xassís està construït de tubs quadrats buits, hi ha molt d’espai a la part 

interior d’aquests tubs, oferint així un canal perfecte per a col·locar tot el sistema de cablejat i 

tubs. 
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A la Figura 6.44 s’observa, més clarament, la posició de les sortides de les cadenes porta cables, 

i com desemboquen directament a les obertures superiors del xassís tubular.  

A partir que els tubs i cables entren al xassís, es redirigeixen als seus llocs òptims segons el 

tipus de conducte (els tubs es redirigiran a la part inferior de la màquina reservada per al sistema 

de fluids, mentre que els cables aniran destinats a la part dissenyada pel control), i a les seves 

respectives zones, surten del xassís per forats mecanitzats segons les necessitats.  

Un altre factor positiu al xassís tubular és la disponibilitat de molts canals per a instal·lar els 

cables, fet que, juntament combinat amb la instal·lació de dues cadenes porta cables, fan que 

els arnesos que van destinats als eixos mòbils es puguin organitzar correctament, i no es causi 

confusió a l’hora de diagnosticar.  

A part, també permet classificar en diferents cadenes porta cables els tubs i cables més rígids 

envers els més flexibles, igual que els més o menys fràgils.  

 

 

Figura 6.44: Vista en perspectiva superior del final de les cadenes porta cables i el conducte 

del xassís a l'assemblatge principal. Font: Pròpia 
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Una altra cara del sistema del xassís tubular es pot observar en acció a la Figura 6.45. 

En aquest cas, es mostra el suport d’un sensor límit màxim per a l’eix X, muntat en el seu suport 

corresponent, i es pot observar el forat per al cable mecanitzat directament al xassís.  

Aquest forat permetrà que el cable circuli per a l’interior del xassís, sense estar exposat als 

elements externs i tampoc a possibles interferències amb cossos mòbils, i que arribi de forma 

segura i protegida a l’apartat de control.  

A part, gràcies a disposar de diversos arnesos de cables separats per a cada funció i direcció – 

destí, es pot segregar cada arnés per una ruta diferent al voltant del xassís, deixant suficient 

espai per altres possibles actualitzacions a futur, i a la vegada mantenint la configuració i 

cablejat de la màquina ocult, ordenat i protegit.  

 

 

Figura 6.45: Detall de l'assemblatge amb els accessos de cablejat per als sensors, eix X. Font: 

Pròpia 
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6.5. Seguretat 

La seguretat de la màquina com a global, es pot dividir en dos grans segments: 

• Seguretat activa: Aquest tipus de seguretat és el que, de forma 

activa, impedeix que succeeixin incidents, tant de danys mecànics 

com de danys físics, i tant a les peces i a la màquina com als individus 

que l’estiguin usant o al seu voltant. 

• Seguretat passiva: Aquest tipus de seguretat, en canvi, es basa en, 

per mitjans de disseny i construcció, aconseguir que els incidents no 

siguin possibles, i en cas que ho siguin, el seu dany estigui mitigat. 

 

Durant el disseny i fabricació d’aquest producte final, s’ha tingut en compte  els dos aspectes 

de seguretat mencionats anteriorment, i a continuació es desenvoluparà cada tipus amb més 

profunditat.  

6.5.1. Seguretat Activa 

Aquest tipus de seguretat, que va molt relacionada amb la tecnologia usada, és de les més 

importants, doncs permet evitar tot tipus d’incidents.  

La característica principal d’aquesta classe de seguretat és l’existència d’una aturada 

d’emergència doble, que no tan sols impedeix el pas del corrent cap al sistema general 

d’alimentació, sinó que a part activa una sortida que atura el programa de mecanitzat.  

Tot i que amb l’aturada de corrent directament s’executaria una parada sobtada, emetent el 

senyal d’aturada just abans d’interrompre el corrent, permet conservar l’estat de mecanitzat, 

així com avisar al sistema de control que, un cop es retorni l’electricitat al sistema, cal tornar a 

reactivar el sistema manualment, ja que si no queda bloquejat, impedint qualsevol tipus de 

moviment.  

Seguidament, l’altra característica principal de seguretat activa és la detecció i monitoratge de 

nivells d’intensitat en els motors d’accionament, per part dels controladors individuals.  

Això es fa amb el mateix principi que empren els robots cartesians que operen sense sensors 

límit, ja que quan arriben al final, el pic d’intensitat al motor d’accionament que genera el motor 

d’accionament degut al bloqueig, alerta al sistema.  
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Doncs aquesta pròpia tecnologia s’utilitza per a detectar possibles obstacles en el camí del 

mecanitzat.  

Quan el sistema detecta un pic en la intensitat del motor d’accionament, juntament amb una 

quantitat inusual de lliscament, atura immediatament tota l’acció, ja que assumeix que s’ha 

trobat amb un obstacle.  

Cal mencionar que això només es dona quan els canvis d’intensitat són adequadament bruscs, 

un canvi en velocitat de tall o en profunditat de mecanitzat no produiria una variació prou 

important per activar el sistema.  

Gràcies a aquesta tecnologia, s’eviten incidents físics (possibles intervencions no desitjades 

dels usuaris durant una operació de mecanitzat activa) com accidents de mecanitzat, ja que en 

ocasions que el programa estigui definit incorrectament i la trajectòria estigués programada per, 

per exemple, travessar incorrectament la matèria primera a mecanitzar, el cop amb l’eina i la 

subseqüent resistència trobada a l’eix activarien el sistema. 

Aquesta acció evita tant danys físics a la màquina, danys als motors d’accionament i al propi 

sistema d’accionament, i inclús danys a la matèria primera, ja que no arriba a causar cap mal. 

6.5.2. Seguretat Passiva 

Finalment, la vessant de seguretat passiva s’ha adreçat de dues formes principals, mitjançant el 

sobredimensionat, i el disseny segur i conscient, sobretot seguint les normatives vigents.  

Gràcies al sobredimensionat de les diferents fases de disseny i construcció, que s’ha tractat amb 

profunditat a cada apartat implicat, s’aconsegueix que qualsevol incident que pugui trobar-se, 

a no ser que sigui de categoria molt greu, pugui afectar, a llarg termini, a la màquina.  

Aquesta vessant de seguretat no sols redueix la possibilitat d’ocurrència d’incidents, sinó que, 

en cas d’incident, redueix vastament el seu efecte.  

I, finalment, ja de cara més a l’usuari i a l’entorn, característiques com l’assemblatge de 

contingència permeten tenir un elevat grau de seguretat addicional de cara a l’individu usuari i 

individus presents a l’entorn, així com al propi entorn.  

Un assemblatge d’aquestes característiques proporciona protecció per a partícules, trossos de 

material emesos a altes velocitats, fluids de refrigeració i lubricació, pols, i finalment, alts 

nivells de soroll, que poden ser molestos inclús nocius.  
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6.6. Operació 

En aquest apartat es descriurà l’operació normal de la màquina, en qualsevol operació de 

mecanitzat que es desitgi realitzar.  

6.6.1. Càrrega del programa 

Mitjançant la interfície de Linux CNC, i la preparació del G-code feta amb anterioritat per algun 

software de control numèric (com SolidWorks CAM, PowerMill, NX CAM, etcètera), es 

carregarà l’arxiu de G-code a l’arxiu de treball de Linux CNC.  

D’aquesta forma, les velocitats, rutes, canvis d’eina, etcètera quedaran carregats a l’ordinador 

de control principal, i ja es podrà passar a preparar la màquina físicament amb la matèria 

primera.  

6.6.2. Preparació de la Matèria Primera 

Un cop està carregat el programa, caldrà col·locar la matèria primera a mecanitzar a la taula de 

mecanitzat de forma adequada, i en la posició correcta.  

LinuxCNC ofereix  facilitats per a aquesta tasca.  

Com que de moment la màquina no disposa d’una eina per a calibrar la posició actual dins de 

la taula de mecanitzat, una de les eines que ofereix LinuxCNC és la de col·locar l’eina en un 

punt de la peça a mecanitzar que estigui definit prèviament. 

Per tant, durant la col·locació de la matèria primera, només cal col·locar el punt real de la 

matèria primera on l’eina indica, i fixar-la.  

També es pot fer el mateix usant la posició home com a indicador. 

Sobre la fixació de la matèria primera, es pot realitzar de moltes formes, segons les 

característiques de la matèria primera pròpiament, i de la peça a mecanitzar.  

Aquestes formes de subjecció no s’han tractat en el present projecte, doncs queden directament 

a discreció de l’usuari final segons el tipus de mecanitzat a realitzar. 

No obstant, cal comentar que, al disposar de la topologia requerida per a la taula de mecanitzat, 

es poden obtenir diferents dissenys completament personalitzats de taules de mecanitzat, per 

adaptar-se a les necessitats personalitzades de cada usuari final. 



254 Disseny i Construcció d’un Robot Cartesià per Fresat CNC – Memòria Final 

 

Per exemple, en ca de requerir una taula amb forats per poder-hi adaptar una placa de suport 

estandarditzada, es pot dissenyar una taula amb els forats necessaris a partir dels plànols actuals, 

només cal mantenir en ment les dimensions clau de la taula de mecanitzat, i la localització dels 

diferents punts d’ancoratge tant amb els coixinets com amb l’adaptador de la femella del fus.  

Amb aquestes bases estandarditzades, es poden instal·lar bancades de suport, adaptadors per a 

més eixos, bancades personalitzades, etcètera. 

També es pot dissenyar una taula amb molts forats roscats consecutius, i usar un sistema de 

fixació per clips cargolats, que existeixen en diferents formes i altures, i s’adapten a qualsevol 

part.  

Com a afegit, la taula de mecanitzat és metàl·lica, per tant l’ús de dispositius de subjecció 

magnètics és perfectament possible en cas que es requereixin o es vulguin usar.  

Aquest és el cas òptim, doncs es maximitza la subjecció (més àrea metàl·lica per a la base), i 

permet no tan sols l’ajustament en increments infinitesimals, sinó que també permet una 

completa reutilització de la taula en cada aplicació. 

A part, en cas de voler subjectar bases per a eixos extraordinaris, sobretot de cara a futur, també 

es pot usar el mateix mètode, fet que convertiria a la màquina en una màquina modular, òptim 

per a la versatilitat de les seves futures aplicacions.  

I, finalment, es col·locarà l’estructura de contingència a la part superior de la màquina, i aquesta 

quedarà llesta per al procés de mecanitzat.  

Un cop està col·locada l’estructura externa de contingència cal tenir present que la taula de 

mecanitzat i, en general, tota la màquina queda inaccessible, només es permet l’accés als 

controls externs del panell principal. 
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6.6.3. Execució del Procés de Mecanitzat 

Un cop està la màquina preparada amb el programa de mecanitzat i la matèria primera 

col·locada i fixada a la taula de mecanitzat, i l’estructura de contingència està col·locada, es pot 

executar el propi procés de mecanitzat.  

Aquesta execució es pot realitzar tant per passes individuals com per al procés directe. 

Normalment, amb programes nous o processos de mecanitzat que no s’han provat abans, és 

recomanat primer executar el programa línia a línia de forma que es verifica que la matèria 

primera està col·locada correctament i que el programa no causa cap incident, i després es pot 

passar a executar el programa de forma automàtica.  

No obstant, si el programa és conegut, el risc en executar-lo directament des del principi és molt 

menor. 

6.6.4. Canvis d’eina 

En els programes en els quals es requereixi un canvi d’eina, el software de control Linux CNC 

ofereix una forma molt senzilla per a executar aquest pas.  

Al tractar-se d’un canvi d’eina completament manual, es requereix assistència per part del 

software de control, per interrompre el mecanitzat. 

Quan s’arriba a la part del codi on es requereix el canvi d’eina, el programa atura tots els motors 

d’accionament, aixeca l’eix Z per evitar col·lisions i lentament es mou cap a la posició de home, 

on l’usuari pot canviar l’eina.  

Configuracions del sistema permeten canviar el punt on l’eina queda parada, i en cas que 

l’usuari ho permeti, es poden moure els eixos, però a una velocitat molt reduïda i segura. Cal 

mencionar que l’activació del fus de mecanitzat principal no és possible durant tot aquest 

procés, per raons de seguretat.  

6.6.5. Finalització del procés i Neteja 

Un cop el mecanitzat ha finalitzat, l’usuari ha de retirar de forma manual la ferritja que s’hagi 

quedat a la zona del mecanitzat, que no hagi sigut arrastrada pel fluid refrigerant cap al sistema 

de recirculació i de filtratge.  





Organització i Planificació del Treball  257 

7. Organització i Planificació del Treball 

A continuació es tractarà amb detall tota la informació relacionada amb l’organització i 

planificació del treball, tant de forma general com específica.  

Cal comentar que, com a ajut per a la realització d’aquest treball, s’ha usat l’eina Microsoft 

Project Professional 2016, que proporciona un sistema de gestió fàcil, potent i directe per a 

l’organització de projectes de gran escala. Per a obtenir una millor perspectiva, s’ha dividit en 

dues parts cada apartat, en avantprojecte i en projecte de detall. Això proporciona una visió més 

clara en tots els aspectes del projecte en general, que també s’aplica al seguiment i control. 

7.1. Duració 

En aquest apartat de la duració, cal mencionar que, tot i no seguir uns horaris fixos per a 

l’elaboració del present treball, s’ha tingut en compte una jornada laboral estàndard de dilluns 

a divendres, comptant horaris de 9:00 a 19:00, amb 2:00 hores lliures. Això s’ha fet per poder 

establir un cert règim regular, i, equivalent a les hores invertides en el present projecte.  

També cal notar que s’ha establert un període de vacances, del 25/12/2021 fins al 09/01/2022, 

ambdós inclosos, corresponents amb les vacances d’hivern, per a millorar la precisió de duració 

del treball.  

En comparació, l’horari usual de treball de l’avantprojecte és pràcticament en dies oposats, ja 

que el major gruix de treball s’avança en caps de setmana i dilluns i divendres, els dies amb 

més disponibilitat d’estudis i de feina. No obstant, per disponibilitats d’horari comercial, i per 

raons de seguretat, s’ha considerat l’horari estàndard, donat que suposa una menor eficiència 

de treball, i per tant, resultarà amb un final abans del planejat, si el projecte es desenvolupa 

correctament.  

Com a equivalència, 4 dies (divendres, dissabte, diumenge i dilluns) treballant unes 12 hores 

diàries proporciona un total de 48 hores de treball, mentre que 8 hores de treball diàries 5 dies 

a la setmana proporciona un total de 40 hores setmanals, fent de la segona una opció més segura 

i conservadora. Això cal tenir-ho en compte en tots els apartats. 

De forma global, el Projecte té una duració de 82.5 dies laborables per a l’avantprojecte, i de 

90.5 dies laborables pel projecte de detall, fent la duració total de 173 dies laborables, del 

29/09/2021 fins al 16/06/2022, sent, de forma efectiva, 254 dies de calendari. 
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7.1.1. Avantprojecte 

L’avantprojecte té una duració directa de 82.5 dies laborables (128 dies en total), tenint en 

compte la jornada explicada anteriorment. Aquest apartat del treball comença el dia dimecres 

29/09/2021, i es finalitzarà, si no hi ha cap imprevist, el dia divendres 04/02/2022, completant 

així la duració de 82.5 dies laborables. 

7.1.2. Projecte de Detall 

El Projecte de Detall, completament, té una duració de 90.5 dies laborables, o 126 dies normals, 

fent la seva data d’inici el dia 04/02/2022 i la seva data de finalització el 10/06/2022.   

7.1.3. Duració de les tasques 

Degut a la naturalesa conservadora que es vol prendre durant la realització del projecte per 

evitar el major nombre d’imprevistos possibles, s’ha usat una forma alternativa de valoració del 

temps de les tasques. 

Per a valorar el temps de les tasques, s’ha usat dies en lloc d’hores, de forma que en totes les 

definicions de duració s’estableix un marge de seguretat. Les corresponents equivalències 

estaran indicades en l’apartat corresponent, on també es calcularà el marge que es genera de 

cada assignació. 

Això s’ha fet per obtenir una visió més global del projecte, i no pas una específica i concreta 

del nombre d’hores que cal comptar per a cada activitat, ja que no es realitzen d’aquesta forma, 

degut a imprevistos, canvis, problemes, etcètera. 

Aquest fet també cal tenir-lo en compte durant tota la lectura i comprensió d’aquest apartat, 

doncs és comú per a totes les tasques i totes les etapes del projecte.  

Com a comentari addicional, la duració de les tasques s’ha considerat d’acord amb el calendari 

igual a la jornada laboral per facilitat directa d’execució i seguiment del projecte.  

Per tant, cal tenir en compte que, tot i que el resultat d’hores és d’acord amb la planificació 

establerta, la quantitat d’hores reals destinades al projecte pot estar desviada del valor obtingut 

al final de la planificació. 

No obstant, donat que el valor real exacte d’hores destinades al projecte és una dada complexa 

d’obtenir, s’ha usat el valor obtingut a partir del calendari laboral i les dates fixades.  
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7.2. Recursos 

Per a la realització i execució del present projecte, es requereixen dos tipus de recursos, que es 

tractaran a continuació. 

Cal mencionar que, respecte als recursos econòmics i materials, a part de mostrar-se al 

pressupost i com a part dels objectius i finalitats, no s’han mencionat de forma explícita en cap 

dels apartats del capítol 7 Organització i Planificació del Treball, degut a la gran dificultat 

per quantificar, de forma individual amb tasques, el cost econòmic tant dels recursos humans 

com del capital total econòmic i material usat en cada tasca. Per tant, s’ha contemplat tot al final 

del projecte, com a unitari, i es tracta al capítol 8 Pressupost, sense elaborar més específicament 

la seva implicació individual en el projecte. 

7.2.1. Capital Humà 

Respecte al capital humà del projecte, de forma principal s’ha considerat a l’autor, per a la 

realització de la gran majoria de les tasques. No obstant, tot i que no es compti com a acció 

directa cap al desenvolupament del projecte, l’autor ha pogut disposar de l’ajuda de personal 

molt qualificat en matèries concretes, donant un gran suport en la forma d’informació, consells, 

eines i més.  

No obstant, donat que la consideració de capital humà recau, majoritàriament, en un sol 

individu, i el projecte no es realitza amb una finalitat d’inversió econòmica, només es 

considerarà part del pressupost total per a donar una idea del cost en capital i d’oportunitat 

complet del Projecte, i no pas per a una avaluació de retorn econòmic directe. 

7.2.2. Econòmics i Materials 

Aquest tipus de recurs és el més important a tenir en compte, donat que constitueix un dels 

majors pesos a l’hora de la tria de la solució final, elaboració del disseny, disseny final, etcètera.  

Per tant, es tractarà amb detall al pressupost, però, recordant, que no es tracta d’una inversió 

econòmica, sinó d’una representació dels costos generats per poder analitzar, posteriorment, si 

la finalitat i els objectius del projecte s’han complert, i dins de quin rang.  
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7.3. Tasques 

Com a comentari inicial, cal comentar que, com s’ha mencionat, degut a l’estat global econòmic 

i social en el moment actual de redacció, s’ha decidit no construir físicament el prototip com es 

va plantejar inicialment durant l’avantprojecte, i en el seu lloc, realitzar una sèrie de simulacions 

i models 3D que equivalen a la construcció del prototip, incloent-hi cada detall per petit que 

sigui que caldria considerar durant la construcció del prototip físic.  

Per tant, totes les etapes de construcció, execució de proves, optimització del sistema, 

configuració, etcètera, es realitzaran sobre suport digital, amb les simulacions tractades.  

Aquestes tasques inclouen, principalment, les següents: 

• 2.3.1 

• 2.3.2 

• 2.3.3 

• 2.3.4 

• 2.4.1 

• 2.4.2 

• 2.4.3 

• 2.5.1 

• 2.5.2 

• 2.6.1 

• 2.6.2 

Per tant, totes les etapes de construcció, prova, calibratge i etcètera, s’han realitzat sobre suport 

digital, en les seves respectives simulacions.  

La construcció s’ha realitzat en un model 3D CAD amb el software SolidWorks, i s’ha realitzat 

el model amb la més absoluta precisió de muntatge i disseny, preparat per al seu muntatge en 

físic en cas que es decideixi per l’autor o per una tercera part que estigui llegint el present 

treball. 

Seguidament, les simulacions de moviment, precisió i trajectòries s’han realitzat en un model 

físic de MATLAB, usant Simulink i Simscape, i s’han detallat les més importants i clau en el 

present treball, per poder verificar que els càlculs realitzats són correctes.  
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7.3.1. Avantprojecte 

• 1.1. Introducció i Idea Inicial 

o 1.1.1. Idea i Introducció: Es basa en l’obtenció de la idea principal sobre la 

qual es basa el projecte, i realitzar una lleu introducció preliminar per a la 

sol·licitud de Treball oficial, comentant de forma molt vaga el que inclourà. 

o 1.1.2. Definició del títol: Tracta de l’obtenció del títol final del Treball present 

per a la seva inclusió en tota la documentació final, així com poder realitzar 

formalment la sol·licitud, que s’inclou al final d’aquest subapartat. 

o 1.1.3. Estudi de tecnologia i estat de l’art: Es basa en un estudi rigorós de 

l’estat de l’art actual de la tecnologia de control numèric, el mercat de productes 

de diferents fabricants, la tecnologia que està disponible per als usuaris, la 

tecnologia que està disponible per als fabricants i aficionats al DIY, les diferents 

tècniques de tall i mecanitzat, les diferents formes que pot prendre el producte, 

etcètera, amb l’objectiu de crear una àmplia base de coneixement per després 

elaborar el treball. En aquesta tasca també s’estudien les normatives aplicables. 

o 1.1.4. Definició d’objectius: Tracta de definir, de forma concreta i acotada, els 

objectius que cobrirà el projecte present, definint cadascun d’ells de forma 

específica i no confusa, determinant així el seu abast oficial. 

• 1.2. Disseny Inicial 

o 1.2.1. Estudi d’especificacions: Tasca amb l’objectiu de realitzar un estudi 

profund de les diverses especificacions que conformen i defineixen una màquina 

d’aquestes característiques, estudiar la variació d’aquestes entre diferents 

models i establir quines especificacions són més o menys factibles per incloure 

com a objectius per al projecte. 

o 1.2.2. Estudi del mercat de matèria primera i del mercat de producte: Tasca 

important que tracta un estudi profund de la matèria primera disponible, i 

estudiarà, amb aquestes dades, els tipus de productes que poden resultar a partir 

de la disponibilitat. Aquest coneixement es contrastarà amb l’obtingut 

anteriorment de les especificacions i de la tecnologia i d’estat de l’art, per 

aconseguir una solució tan factible en termes de disponibilitat de components 

com en especificacions i tecnologia actual en el mercat. 
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o 1.2.3. Estudi de les solucions i patents: Tasca destinada a una activitat 

d’intensa i detallada recerca sobre les diferents possibles solucions a proposar. 

Es tracta d’un estudi de tota la informació compilada anteriorment, un resum i 

desglossament d’aquesta, un estudi i finalment un resum de cada solució trobada 

en la documentació. Això es fa de forma paral·lela amb un estudi d’informació 

a partir de patents, tant vigents com no vigents, extraient d’allà informació per a 

diferents parts de l’assemblatge i del disseny final del producte. 

o 1.2.4. Elaboració del primer esbós: En aquesta tasca s’elaborarà un primer 

esbós preliminar del disseny que es plantejarà com a possibles solucions finals, 

tenint en compte tots els coneixements que s’han adquirit en les anteriors tasques 

i es porten acumulades en aquest projecte. 

o 1.2.5. Adaptació de l’esbós a un disseny: En aquesta tasca es definirà un 

disseny ja finalista per a la seva consideració dins de les anàlisis de viabilitat que 

caldrà realitzar a continuació, i tot i que no serà el disseny final directament, 

aquest estarà estructurat com a tal.  

• 1.3. Anàlisis de Viabilitat 

o 1.3.1. Anàlisi de viabilitat funcional: Aquesta tasca comprèn una anàlisi de la 

viabilitat del disseny obtingut a partir de les tasques anteriors, juntament amb la 

recopilació de les diferents solucions, per seleccionar de forma objectiva i 

quantitativa quina de les solucions i dissenys és més viable per al projecte. 

o 1.3.2. Anàlisi de viabilitat estructural: La següent anàlisi es basa en la 

viabilitat de l’estructura, tant en dificultat de construcció com en rigidesa, 

resistència, debilitats, fortaleses, avantatges i desavantatges. 

o 1.3.3. Anàlisi de viabilitat econòmica: En aquesta anàlisi es determina la 

viabilitat econòmica del projecte, des del punt de vista dels objectius definits. 

No es valorarà un retorn d’inversió, sinó el fet que el projecte sigui viable amb 

l’objectiu de reduir el cost segons s’exposa en el seu corresponent apartat. 

o 1.3.4. Anàlisi de viabilitat mediambiental: L’última anàlisi tracta dels perills 

mediambientals que suposa el projecte, i es centra més en el projecte en general 

que no pas en les solucions de forma individual, obtenint solucions globals. 

o 1.3.5. Definició del disseny final: L’última tasca de l’apartat d’anàlisi de 

viabilitat tracta de recopilar tota la informació obtinguda en aquests, i extreure i 

definir el disseny final que es seguirà al treball, segons sigui el més viable. 
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• 1.4. Gestió i Planificació 

o 1.4.1. Definició i avaluació de les tasques: En aquesta tasca es defineixen totes 

les tasques del projecte, les ja fetes i les que encara queden pendents, donant 

valors estimats de duració, així com una descripció adequada i es classifiquen 

en els seus corresponents apartats. 

o 1.4.2. Organització de les tasques: Aquesta tasca tracta d’organitzar les tasques 

definides anteriorment en els seus corresponents apartats, però sobretot s’enfoca 

en establir prelacions entre les noves tasques definides, definint duracions i 

camins crítics de les etapes, no de forma individual per a les tasques. 

o 1.4.3. Definició i redacció del mètode de previsió de riscos: En aquesta tasca 

es tracta tot el temari de prevenció de riscos, que essencialment abasta els riscos 

des d’incompliment de dates d’entrega i de finalització de tasques fins a riscos 

personals durant la construcció del producte final, també incloent-hi els riscos 

derivats de la configuració, funcionament i operació del producte final. En 

aquesta tasca també s’aprofita el coneixement extret de tasques anteriors sobre 

normatives vigents, per aplicar en les àrees afectades. 

o 1.4.4. Definició i redacció dels plans de contingència: Aquesta tasca tracta de 

la definició i redacció d’un pla de contingència per a tot tipus d’imprevistos i de 

riscos, en totes les tasques del present projecte. Per a realitzar aquesta tasca 

s’identificarà el tipus de risc, la seva severitat, la probabilitat, les possibles rutes 

d’actuació i els resultats d’aquests. 

o 1.4.5. Definició del mètode de seguiment i control: En aquesta tasca es 

definiran intervals vàlids per al seguiment i control del projecte, així de com el 

seu estat en cada un dels punts, i les mètriques usades per a valorar-ho. 

• 1.5. Redacció d’avantprojecte 

o 1.5.1. Redacció de conceptes introductoris i formals: Aquesta tasca es basa 

en la redacció dels aspectes formals de l’avantprojecte, principalment centrats a 

donar informació sobre la idea, el contingut, els objectius i la finalitat.  

o 1.5.2. Redacció i exposició de la informació: En aquesta tasca es redactarà tota 

la resta d’informació obtinguda durant totes les tasques anteriors, i s’exposarà 

de forma simple i intel·ligible, perquè es transmeti el coneixement correctament. 

o 1.5.3. Revisió i correcció: En aquesta tasca es realitzarà una revisió i correcció 

global de tot l’avantprojecte abans de l’entrega final. 
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7.3.2. Projecte de Detall 

• 2.1. Disseny Final 

o 2.1.1. Conversió del disseny preliminar a final: Aquesta tasca es basa en la 

correcció i formalització dels dissenys preliminars proposats a l’avantprojecte 

com a solució final, i el seu desenvolupament complet en totes les vessants cap 

a un disseny final a produir. Caldrà tenir tots els aspectes d’aquest en compte, 

incloent-hi normatives i característiques determinades en anteriors tasques. 

o 2.1.2. Anàlisi estructural: Tasca encarregada de realitzar una rigorosa anàlisi 

estructural sobre el disseny final realitzat a la tasca anterior, per poder 

determinar els límits, les especificacions, i si el disseny és apte per a la seva 

construcció final, i podrà complir les especificacions proposades. 

o 2.1.3. Assignació final de parts: Es realitza l’anàlisi final del mercat de matèria 

primera, i s’ajusta el disseny final per a poder acomodar la disponibilitat de 

components en el moment de la realització. Es realitzarà també la comanda de 

les matèries primeres necessàries. 

o 2.1.4. Anàlisis d’especificacions: Aquesta tasca realitza l’anàlisi global del 

disseny final, tenint en compte també tots els elements de control i diferents 

accessoris, conformant així el llistat final d’especificacions de la màquina. 

• 2.2. Estudi i disseny de les transmissions 

o 2.2.1. Anàlisis de l’aplicació: En aquesta tasca es realitza l’anàlisi de les 

aplicacions que adreçarà la màquina, i a partir d’aquestes, es determina quines 

característiques cal complir amb les transmissions. 

o 2.2.2. Estudi de velocitats i forces: Es realitza un estudi de les velocitats i les 

forces obtingudes amb la tasca anterior, i s’usen les especificacions dels 

actuadors preseleccionats per observar com cal treballar, i si són aptes. 

o 2.2.3. Optimització de rampes: Aquesta tasca optimitza les rampes d’arrancada 

i frenada dels actuadors, seguint diferents mètodes disponibles i sempre 

mantenint en el centre d’atenció l’aplicació principal ja definida. 

o 2.2.4. Estudi i determinació de les ràtios corresponents: Aquesta tasca fa ús 

de totes les dades obtingudes de les tasques anteriors, per determinar quin tipus 

de transmissió és millor, i quines ràtios de transmissió parcial i total es 

requereixen per al funcionament òptim del producte final. 
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• 2.3. Assemblatge Final 

o 2.3.1. Muntatge de l’estructura base: Aquesta tasca tracta tota l’etapa de 

muntatge de l’estructura, principalment el xassís i els subconjunts que formen la 

màquina final. 

o 2.3.2. Muntatge de parts miscel·lànies: En aquesta tasca es tracta el muntatge 

de les diferents parts miscel·lànies a la màquina final, com pot tractar-se de 

coixinets, adaptadors, reforços, suports, etcètera. 

o 2.3.3. Assemblatge del sistema de control i cablejat: Aquesta tasca tracta de 

la instal·lació global del sistema de control, des del posicionament i instal·lació 

dels servomotors i la correcta configuració de la transmissió fins al cablejat. 

o 2.3.4. Assemblatge de sistema de conteniment: En aquesta tasca es tracta 

l’assemblatge del sistema de conteniment, incloent-hi el conteniment de 

seguretat, de ferritja, de refrigerant, etcètera.  

• 2.4. Configuració del sistema de control 

o 2.4.1. Configuració de sensors i actuadors: En aquesta tasca es tracta la 

configuració inicial dels sensors i actuadors, donant al sistema de control una 

imatge real de la màquina física, on es troben els actuadors i els sensors, i els 

tipus. 

o 2.4.2. Configuració de límits i zona de treball: En aquesta tasca es tracta la 

configuració de la zona real de treball de la màquina final. 

o 2.4.3. Configuració de rampes: Aquesta tasca tracta la configuració en el 

sistema de control de les rampes obtingudes anteriorment.  

• 2.5. Primera Prova 

o 2.5.1. Execució de proves de moviment: Aquesta tasca executa moviments 

base de desplaçament, per observar si el funcionament del sistema és correcte. 

o 2.5.2. Execució de proves de fresat: En aquesta tasca es tracta l’execució de 

les primeres proves de fresat, que a part de comprovar el funcionament de la 

màquina, donen informació sobre els valors dels diferents paràmetres de treball. 

• 2.6. Optimització i solució de problemes 

o 2.6.1. Optimització del sistema: En aquesta tasca es tracta l’optimització del 

sistema final ja assemblat i funcional, observant diferents punts possibles a 

optimitzar, i executant o bé modificacions o bé anotacions per a un treball a 

futur, rectificar els punts no òptims.  
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o 2.6.2. Solució i rectificat de problemes: En aquesta tasca es tracta la solució 

de problemes que s’hagi trobat durant la revisió i optimització, en cas que afectin 

de forma directa al funcionament de la màquina, i es documenta la solució 

proposada o aplicada. 

• 2.7. Redacció d’aspectes formals a la memòria 

o 2.7.1. Afegit de detalls mancants durant el projecte: Tot i que en totes les 

tasques s’afegeix la corresponent informació obtinguda o creada a la memòria, 

en aquesta tasca es tracten els aspectes més formals i detalls tant de redacció 

com de dades que no s’han inclòs a la memòria, per a obtenir un treball final 

complet. 

o 2.7.2. Revisió i Correcció: L’última tasca abans de l’entrega tracta d’una revisió 

i correcció exhaustiva de la memòria final i totes les etapes, per assegurar que 

no hi ha hagut cap descuit ni errada visible durant tot el projecte i redacció. 

Aquesta última part també inclou faltes ortogràfiques o de termes tècnics. 
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7.4. Organització i Diagrames de Gantt 

En aquest apartat es tractarà l’organització del Projecte, dividit en dues parts, en l’Avantprojecte 

i en el Projecte de Detall.  

Aquesta divisió s’ha fet d’acord amb els dos tipus d’entrega que cal realitzar, tenint en compte 

que, tot i formar part d’un projecte en el seu global, els seus propòsits i metodologies són 

diferents, i per tant, tot i que es segueix podent observar el càlcul global de progrés del projecte 

com a un sol objecte, és més pràctic des del punt de vista analític conèixer el progrés de forma 

més exacta.  

A continuació es mostraran dos tipus de dades, per als dos apartats. Primer de tot, un llistat de 

les tasques programades, la seva duració mitjana estimada, les dates de començament i final de 

cadascuna, i les seves prelacions, és a dir, les tasques que precedeixen a cada tasca futura, així 

com el percentatge de compleció a data de redacció del corresponent apartat.  

I seguidament, es mostrarà un diagrama de Gantt, de cada apartat del projecte de forma 

separada, mostrant l’organització i progrés de totes les tasques, així com el camí crític, 

juntament amb les dades i noms marcades en el gràfic.  

Per a les referències, tant a les taules de tasques (identificació i identificació de prelacions), 

com a les taules de gestió de riscos i plans de contingència, s’usa un mètode de numeració per 

fase de projecte, apartats de tasques i tasques, respectivament, com es pot observar. 

Finalment, mencionar que el projecte, com s’ha introduït anteriorment, té una durada de 82.5 

dies laborables per a l’avantprojecte, i de 90.5 dies laborables per al projecte de detall 

(planificats), i que les dates d’inici i final són, respectivament, el dia 29/09/2021 i el dia 

10/06/2022. 

Es tractarà més endavant a l’apartat de plans de contingència, però durant l’anàlisi del diagrama 

de Gantt i la durada de les activitats, cal tenir en compte que s’ha aplicat un marge de seguretat, 

i que les activitats finals de cada apartat consisteixen en revisió i repàs general del projecte, de 

forma que les tasques principals del projecte no estan tan properes a les dates límit com 

inicialment pot semblar.   
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7.4.1. Avantprojecte - Tasques 

A continuació, com s’ha introduït en l’apartat anterior, es mostra, en dues parts per a facilitar 

la visualització, un llistat amb les característiques principals de cada una de les tasques de 

l’avantprojecte.  

Cal mencionar que, en el cas de l’avantprojecte, es marca el % de compleció al 100% en la data 

de redacció, degut a l’estat present del treball. 

 

Taula 7.1: Part 1 del llistat de tasques de l'avantprojecte, amb duració, dates i prelacions. 

Font: Pròpia 

 

  



Organització i Planificació del Treball  269 

Taula 7.2: Part 2 del llistat de tasques de l'avantprojecte, amb duració, dates i prelacions. 

Font: Pròpia 
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7.4.2. Avantprojecte - Gantt 

 

Figura 7.1: Diagrama de Gantt del llistat part 1 de tasques de l’avantprojecte, amb camí 

crític. Font: Pròpia 

 

Figura 7.2: Diagrama de Gantt del llistat part 2 de tasques de l’avantprojecte, mostrant en 

vermell el camí crític. Font: Pròpia 
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7.4.3. Projecte de Detall – Tasques 

A continuació es mostra el mateix llistat però per a les tasques i l’activitat completa del Projecte 

de Detall. 

Cal notar que, en aquest cas, les taules marquen un 0 % de compleció, tot i no ser el cas.  

Els detalls específics de compleció es troben en un apartat més endavant. 

Taula 7.3: Part 1 del llistat de tasques del projecte de detall, amb duració, dates i prelacions. 

Font: Pròpia 
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Taula 7.4: Part 2 del llistat de tasques del projecte de detall, amb duració, dates i prelacions. 

Font: Pròpia 
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7.4.4. Projecte de Detall – Gantt 

I, per finalitzar, el diagrama de Gantt de la activitat del Projecte de Detall, complet. 

 

Figura 7.3: Diagrama de Gantt del llistat part 1 de tasques del projecte de detall, mostrant en 

vermell el camí crític. Font: Pròpia 

 

Figura 7.4: Diagrama de Gantt del llistat part 2 de tasques del projecte de detall, mostrant en 

vermell el camí crític. Font: Pròpia 
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7.5. Previsió i Prevenció de Riscos 

Per a la vessant de previsió i prevenció de riscos, es realitzarà, primer de tot, una identificació 

i classificació dels riscos més aparents relacionats amb el desenvolupament del projecte, i la 

seva corresponent severitat. A partir d’aquests riscos i la seva aparició en les diferents tasques, 

es formularan plans de contingència a l’apartat següent. 

7.5.1. Definició i Classificació de Riscos 

A continuació es pot apreciar la taula de definició i descripció de riscos, on es llisten tots els 

tipus de risc juntament amb la seva categoria, que es refereix a la forma en la qual afecten 

directament (Taula 7.5).  

Respecte a la severitat, s’han puntuat amb una escala de l’1 al 5, 1 sent molt lleu i 5 sent molt 

greu. 

Els riscos de tipus matèria primera afecten, de forma directa, a l’entrada o usabilitat de la 

matèria primera necessària.  

Els riscos de tipus temporal afecten al transcurs natural del projecte, afegint un retard 

proporcional amb la seva severitat. 

I els riscos de tipus físic afecten directament a l’individu implicat. Cal destacar la seva 

puntuació de severitat 5. 

Taula 7.5: Taula de definició i categorització de riscos, amb referència d'identificació i nivell 

de severitat. Font: Pròpia 

Categoria Num. Tipus de Risc Descripció del Risc Severitat 

M 

1 Matèria Primera Falta d'estoc de matèria primera 2 

2 Matèria Primera Eines inadequades per a la tasca 3 

3 Matèria Primera Material defectuós o equivocat 2 

T 

1 Temporal Contratemps en el desenvolupament 1 

2 Temporal 

Disseny errat que impedeix el 

muntatge 
2 

3 Temporal Dany a components o matèria primera 2 

4 Temporal Falta de documentació d'equipament 1 

5 Temporal Incompliment de la normativa 4 

6 Temporal Muntatge erroni 1 

F 
1 Físic Dany personal físic lleu 5 

2 Físic Dany personal físic greu 5 
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7.5.2. Identificació i Assignació de Riscos 

Els riscos anteriorment descrits s’han extret d’una forma molt general i aplicable a tot tipus de 

tasques, però hi ha algunes que en són més propenses que d’altres en la probabilitat d’aparició 

de diferents riscos.  

Per tant, s’ha recopilat en una taula, a mode informatiu, les tasques que són més propenses a 

l’aparició de riscos, els riscos que hi apareixen i el nivell de risc total de l’activitat (Taula 7.6). 

Per a poder tenir una idea de les activitats que suposen un factor de risc més elevat de les 

llistades, s’ha realitzat un càlcul de Factor de Risc, indicat a l’última columna amb un codi de 

colors segons nivell (verd sent lleu, i vermell sever). 

Per al càlcul del factor de risc s’ha calculat el % de la suma de la severitat dels riscos implicats 

entre la severitat màxima si tots els riscos fossin de severitat 5. 

D’aquesta forma es pot observar, de forma objectiva, les activitats amb un risc més elevat, sense 

tenir en compte el nombre de riscos que pugui alterar el resultat.  

En aquesta categoria, com es pot observar, entren dues classes principalment, les de muntatge 

i les de proves. El seu nivell de risc tan elevat és degut a l’aparició dels riscos físics. 

També cal mencionar que aquesta mètrica de factor de risc no discrimina entre tipus de riscos, 

per tant només s’ha de prendre com un indicador de la probabilitat d’aparició d’inconvenients. 

Taula 7.6: Assignació de riscos per activitat i càlcul de factor de risc. Font: Pròpia 
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7.6. Plans de Contingència 

7.6.1. Temporals 

El principal pla de contingència temporal que s’ha aplicat ja s’ha introduït en l’apartat 7.1.3 

Duració de les tasques, on s’exposa que, degut a una actitud conservadora, a les activitats se’ls 

hi ha donat un marge extra de temps en la seva introducció dins del sistema de planificació i 

gestió, per poder gaudir d’una seguretat addicional a l’hora de complir dates d’entrega i 

diferents objectius i punts de control. Aquest pla es pot observar, en totes les activitats i apartats, 

a les taules que es mostren a continuació (Taula 7.7, Taula 7.8 i Taula 7.9), on es compara la 

duració real estimada de la tasca, la duració que se li ha donat dins del projecte i el marge 

d’hores que aquest ajustament genera. 

Taula 7.7: Taula de duracions, estimades i finals del projecte, amb càlcul de marge. Part 1. 

Font: Pròpia 
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Taula 7.8: Taula de duracions, estimades i finals del projecte, amb càlcul de marge. Part 2. 

Font: Pròpia 

 

 

Taula 7.9: Taula de resultats de marge de tasques, en hores i %. Font: Pròpia 

 

Com es pot apreciar a la Taula 7.9 de resum, un cop posat en pràctica aquest ajustament de 

duracions, s’ha aconseguit un marge de 72 hores (9 dies laborables) en tot el projecte global, és 

a dir, un 5.2 % de tot el projecte. Tot i que hi ha certs riscos que poden generar un retard major, 

aquest marge hauria de ser més que adequat per compensar amb l’aparició de la majoria de 

riscos lleus i moderats, en regular i rara freqüència, respectivament. 
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7.6.2. Riscos de Matèria Primera 

Per als riscos de tipus matèria primera, que essencialment afecten de forma directa a la quantitat 

de matèria primera o rebuda o pendent de rebre, no hi ha un pla de contingència directe a aplicar.  

Les comandes de les respectives matèries primeres es faran el més d’hora possible, i en cas de 

ruptura d’estoc de part del proveïdor, caldrà buscar alternatives disponibles per a substituir els 

productes mancants. 

El mateix caldrà aplicar en cas de rebre matèria primera defectuosa o danyar-la en el procés de 

preparació, si el proveïdor no pogués complir el temps d’entrega suficientment ràpid per seguir 

l’organització inicial del projecte. 

No obstant, en el cas més sever, l’únic efecte és un retard temporal, tot i que es categoritza com 

a matèria primera, ja que es poden solucionar ampliant el marge temporal de la construcció. 

Per a aquests casos ja s’ha definit un pla de contingència preventiu, explicat al punt 7.6.1 

Temporals, que s’aplica exactament igual en el present cas tractat. 

7.6.3. Riscos Físics 

Per als tipus de risc físic, que suposen un efecte negatiu en altres àmbits no inclosos en un retard 

temporal, o que inclogui ambdós efectes, es realitzarà un pla de contingència també, de la 

mateixa naturalesa que l’anterior, preventiu per naturalesa. 

Respecte als riscos físics, no tan sols es complirà la normativa de seguretat en el disseny de la 

màquina, sinó que es prendran precaucions adequades durant el seu muntatge, d’acord amb les 

normatives vigents aplicables de prevenció de riscos. 

Com a afegit, durant l’operació del producte, sobretot en les primeres proves i experiments, es 

realitzarà amb l’equip de control separat de la màquina, per evitar que, qualsevol problema que 

pugui aparèixer de forma física durant l’operació pugui afectar directament a l’operador i / o 

observador. 

No obstant, tot i la prevenció, cal prendre aquest tipus de risc molt seriosament, ja que el tipus 

de maquinària emprat durant el muntatge i el propi producte final poden infligir danys molt 

severs ja sigui per falles mecàniques o possibles accidents tant d’ús com de treball durant el 

muntatge, i, per tant, cal tenir el màxim nivell de cura durant aquestes tasques. En cas d’aparició 

del risc, caldrà tractar-lo com a màxima prioritat, tal com indica el nivell de severitat. 
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7.7. Seguiment i Control 

El pla de seguiment del present projecte es dividirà en dues parts, tenint en compte que la 

primera fase, que es tracta de desenvolupament de la proposta, estudi de la idea, determinació 

dels objectius, etcètera, no requereix d’un escrutini tan rigorós donat que no hi ha forma de 

determinar de forma quantitativa la situació actual del procés. 

No obstant, de forma general, el present Projecte s’ha controlat en progrés i capacitats 

mitjançant una comparació directa de resultats amb percentatge de compleció, sense tenir en 

compte possibles factors que puguin afectar de forma positiva o negativa diferents apartats 

separats.  

7.7.1. Rúbrica de Seguiment i Control 

La mètrica usada per al seguiment i control és la següent: En el dia de la revisió del Projecte, 

es realitzarà una anàlisi de l’estat de la tasca a la qual es troba el projecte en aquell moment, i 

es farà una comparació amb el percentatge de compleció que suposa aquesta data dins del 

projecte de forma global. 

Com no es pot realitzar una comparació de forma quantitativa amb text/contingut, es realitzarà 

una confirmació qualitativa de si el projecte segueix els passos marcats en la planificació o no. 

En cas afirmatiu, es declararà el punt de control com a vàlid i sense incidències, seguint així la 

planificació establerta. 

En canvi, en cas negatiu, es declararà el punt com un punt de control amb incidències, i es 

realitzarà un petit estudi del problema, a arrel de què ha sorgit i quines solucions apliquen 

d’acord amb el pla de previsió de riscos, els plans de contingència i el sentit comú. En aquest 

últim cas, tot i que el projecte seguirà endavant, es marcarà a la taula de compleció el 

corresponent estimat de percentatge endarrerit. 

7.7.2. Seguiment Inicial 

Durant les primeres etapes del projecte global, i, inclòs, de l’avantprojecte, s’ha realitzat, com 

s’explica més detalladament a continuació, un seguiment molt més lax i qualitatiu, degut a 

l’estat de maduresa del projecte i la falta de reunions amb tutors i professors. 

A part, resulta bastant poc productiu mesurar un procés de recerca, que essencialment és el que 

predomina aquesta primera part del Treball. 
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7.7.3. Seguiment Global 

Finalment, a partir dels 3 primers punts de control, s’estableix el mètode que s’elabora en 

l’apartat següent, de seguiment i control setmanal, coincident amb els dilluns de cada setmana, 

sense cap interrupció exceptuant a continuació de l’entrega de l’avantprojecte, fet que s’explica 

a l’apartat 7.7.5 Etapes de Seguiment i Control Projecte de Detall.  

7.7.4. Etapes de Seguiment i Control Avantprojecte 

Com s’ha introduït anteriorment, hi ha dues etapes dividides en la seva freqüència i forma de 

crear un seguiment del projecte.  

La primera etapa, que va des del dia 01/10/2021 fins al dia 29/10/2021, es tracta d’una etapa 

inicial, en la qual el projecte estava en un estat de molt poca maduresa, i els punts de control, 

essencialment, simbolitzen reunions tant amb tutors com amb altres professors, establint així 

un pseudo-procés de seguiment. 

No obstant, es compta igual donat que proporciona un nivell de control, i tot i que no es pot 

parametritzar de forma quantitativa i exacta, dona a veure que el procés està sent seguit de 

forma correcta.  

Per a la segona etapa, que va des del dia 08/11/2021 fins al dia 07/02/2022, els punts de control 

s’estableixen de forma setmanal tots els dilluns.  

Això s’ha fet per dos motius:  

Primer de tot, perquè per a un projecte d’aquesta magnitud, tot i estar tirant cap a massa punts 

de control, no està de més tenir un seguiment bastant proper a la realitat del que està succeint, 

en cas que pugui aparèixer algun imprevist,  

I el segon motiu, més convenient, és que s’han establert reunions amb el tutor amb la mateixa 

freqüència, de forma que, a part d’actualitzar l’estat del projecte i analitzar els possibles 

contratemps que puguin haver aparegut, també s’aprofita el resum setmanal per a informar als 

tutors i comentar el progrés de les setmanes anteriors. 

Aquest sistema de seguiment i control té com a objectiu establir el percentatge de compleció en 

el que es troba el projecte a cada punt de control, també analitzant els possibles imprevistos. 
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Taula 7.10: Taula de dates de control i seguiment, amb % de compleció per cada apartat de 

tasques de l’avantprojecte. Font: Pròpia 

% 

Complet Activitats 

Dates 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1 

01/10/2021 24% 0% 0% 0% 0% 4% 

15/10/2021 82% 0% 0% 0% 0% 13% 

29/10/2021 100% 45% 0% 0% 0% 25% 

08/11/2021 100% 90% 0% 0% 0% 33% 

15/11/2021 100% 100% 52% 0% 0% 45% 

22/11/2021 100% 100% 90% 0% 0% 53% 

29/11/2021 100% 100% 100% 17% 0% 58% 

06/12/2021 100% 100% 100% 63% 0% 65% 

13/12/2021 100% 100% 100% 100% 5% 73% 

20/12/2021 100% 100% 100% 100% 22% 78% 

10/01/2022 100% 100% 100% 100% 38% 82% 

17/01/2022 100% 75% 100% 100% 55% 82% 

24/01/2022 100% 83% 100% 100% 72% 89% 

31/01/2022 100% 90% 100% 100% 88% 95% 

07/02/2022 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

11/02/2022 ENTREGA AVANTPROJECTE 

 

 

Figura 7.5: Gràfica de % de compleció per a cada punt de control de seguiment de 

l'avantprojecte. Eix X: Dates de control i seguiment. Eix Y: % de compleció. Font: Pròpia 



282 Disseny i Construcció d’un Robot Cartesià per Fresat CNC – Memòria Final 

 

Com es pot observar a la Taula 7.10 i a la Figura 7.5, el progrés de l’avantprojecte ha anat 

correctament, sense cap entrebanc.  

No obstant hi ha un dels apartats globals, el 5.1 Estructura – Disseny Preliminar, que en el 

punt de control del dia 17/01/2022 ha tornat un 25% enrere, quedant complet al 75% tot i quan 

ja havia estat completat a partir del 15/11/2021. 

Això s’ha degut al fet que aquest capítol incorpora una tasca de recerca d’informació en patents, 

i durant el punt de control del 17/01/2022 es va trobar que hi faltava una vessant molt important 

de recerca, per tant s’ha anat completant de forma paral·lela amb l’avantprojecte principal, 

sense endarrerir més el projecte, sinó només afegint càrrega de treball en aquestes últimes dates 

de control.  

A part d’aquest endarreriment en la recerca de l’apartat 5.1 Estructura – Disseny Preliminar, 

no s’ha detectat cap incidència amb el progrés planejat de forma inicial durant la realització del 

projecte, per tant es pot concloure que, a data de redacció del present document, el progrés 

global del projecte ha seguit el curs esperat de forma aproximada.  
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7.7.5. Etapes de Seguiment i Control Projecte de Detall 

Per al Projecte de Detall, com s’ha comentat anteriorment, s’ha seguit el mateix patró de punts 

de seguiment i control que s’ha tractat a l’apartat corresponent 7.7.3 Seguiment Global. 

Es realitzarà un punt de control cada dilluns, fins al dia 13/06/2022, on es situa l’últim punt de 

control, ja que la data màxima d’entrega al present moment de redacció és el 15/06/2022. 

Cal notar que no es reprèn el control de forma immediata després de finalitzar l’avantprojecte. 

Això és per donar cert temps i marge per a rebre feedback de part dels tutors i implicats en la 

correcció, corregir la direcció i possibles falles en el desenvolupament del Projecte, i possibles 

errades o descuits a l’hora de desenvolupar les anàlisis i dissenys, i en general qualsevol apartat 

del projecte. 

 

Taula 7.11: Taula de dates de control i seguiment, amb % de compleció per cada apartat de 

tasques del projecte de detall. Estat actual de compleció a data d'entrega de l'avantprojecte. 

Font: Pròpia 

% Complet Activitats 

Dates 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2 

21/02/2022 41% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 

28/02/2022 59% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 

07/03/2022 77% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18% 

14/03/2022 95% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 

21/03/2022 100% 39% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 

28/03/2022 100% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 39% 

04/04/2022 100% 83% 0% 0% 0% 0% 0% 43% 

11/04/2022 100% 100% 3% 0% 0% 0% 0% 47% 

18/04/2022 100% 100% 31% 0% 0% 0% 0% 51% 

25/04/2022 100% 100% 58% 0% 0% 0% 0% 56% 

02/05/2022 100% 100% 97% 0% 0% 0% 0% 62% 

09/05/2022 100% 100% 100% 58% 0% 0% 0% 69% 

16/05/2022 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 74% 

23/05/2022 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0% 83% 

30/05/2022 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 95% 

06/06/2022 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

13/06/2022 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

15/06/2022 ENTREGA PROJECTE DE DETALL 
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Finalment, es mostra el progrés a data d’entrega de la memòria final, a la Figura 7.6.  

En aquest cas, no hi ha hagut cap contratemps durant la realització de les tasques, a excepció 

d’una tasca de càlcul que ha allargat l’etapa de disseny previ fins al seu límit previst, però dins 

dels rangs acceptables.  

 

Figura 7.6: Gràfica de % de compleció per a cada punt de control de seguiment del Projecte 

de Detall. Eix X: Dates de control i seguiment. Eix Y: % de compleció. Font: Pròpia 

 

Finalment, les activitats d’assemblatge i simulació s’han completat de forma més ràpida, ja que, 

com abans s’ha comentat, s’han realitzat sobre models tant a SolidWorks com a MATLAB, per 

tant, el % de compleció del projecte ha incrementat una mica més ràpid del planejat, però no 

per massa marge.    
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8. Pressupost 

En aquest apartat es tractarà el pressupost general del present projecte.  

Cal especificar a l’inici d’aquest apartat que, les xifres mostrades, són un estimat realitzat a 

partir de totes les parts clau i essencials del disseny de la màquina.  

Tot i que s’ha afegit articles per tenir en compte un increment en preu dins del pressupost (com 

per exemple cargols addicionals), que es refereixen a possibles necessitats per a fer la màquina 

més visualment agradable o més fàcil d’utilitzar, no s’ha tingut en compte aquest aspecte amb 

detall absolut.  

Com que el sistema de cablejat tampoc s’ha pogut realitzar amb detall absolut en el model de 

SolidWorks, s’ha assumit un rang de marge per al cablejat, per també tenir aquest apartat cobert.  

 

8.1. Pressupost Estructural 

En aquesta secció del pressupost, s’ha tingut en compte tot el llistat d’elements que 

constitueixen la part estructural del Projecte, i compleixen les prestacions esmentades a l’inici 

del present Treball. 

Es considera de categoria estructural, en aquest cas, a tota matèria primera que influeixi 

directament o indirectament al desenvolupament del disseny estructural, eximint els actuadors 

i diferents parts del sistema de control, així com sensors. 

En aquest cas, s’ha inclòs tota la matèria primera relacionada amb la mateixa estructura, com 

és el tub principal per al xassís, i la base de mecanitzat, juntament amb els carrils lineals 

corresponents, que venen amb els coixinets lineals inclosos i un fus de cargol M1605 inclòs en 

cada paquet. 

Amb tot aquest llistat, com es pot comprovar a la taula que es mostra a continuació, tot el 

pressupost actual preliminar del projecte relacionat amb la part estructural és de 2106,51 €. 

El resultat d’aquest pressupost es pot observar detallat a la Taula 8.1. 
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Taula 8.1: Taula de desglossament per al pressupost estructural. Font: Pròpia 

Nom - Part Quantitat Preu /ut Preu Total 

2x Carril lineal HGR20 - 350mm + 1x M1605 1.00 48.99 € 48.99 € 

2x Carril lineal HGR20 - 1000mm + 1x M1605 1.00 118.99 €      118.99 €  

2x Carril lineal HGR20 - 700mm + 1x M1605 2.00 97.99 €      195.98 €  

Tub 40x40x4 mm ferro laminat en fred 36.00 7.16 €      257.76 €  

Placa base de mecanitzat en ferro 1.00 143.17 €      143.17 €  

Set de transmissió de corretges 20 mm 3.00 48.95 €      146.85 €  

ISO 4762 M5x20 mm 70.00 0.29 €        20.30 €  

ISO 4762 M5x40 mm 18.00 0.57 €        10.26 €  

ISO 4762 M6x50 mm 20.00 0.41 €          8.20 €  

ISO 4162 M6x40 mm 12.00 0.31 €          3.72 €  

ISO 4027 M4x10 mm 32.00 0.28 €          8.96 €  

ISO 4027 M4x30 mm 20.00 0.32 €          6.40 €  

Filtre de sediments i partícules 1.00 57.00 €        57.00 €  

Dispensador de fluid i aire comprimit 2.00 23.68 €        47.36 €  

Tub de  PTFE 8 mm x 6 mm, 1 m 10.00 1.10 €        11.00 €  

Tub de  PTFE 4 mm x 2 mm, 1 m 10.00 0.80 €          8.00 €  

Tub de silicona neutra 0.5 x 0.02 polzades, 1m 10.00 1.76 €        17.63 €  

Placa de Policarbonat e=5 mm 1280 mm x 880 

mm 1.00 106.74 €      106.74 €  

Placa de Policarbonat e=5 mm 880 mm x 720 mm 2.00 60.05 €      120.10 €  

Placa de Policarbonat e=5 mm 1280 mm x 720 

mm 2.00 87.34 €      174.68 €  

Impressió personalitzada base fluid lateral 2.00 67.50 €      135.00 €  

Impressió personalitzada base fluid central 1.00 125.60 €      125.60 €  

Cadena de Protecció per a cablejat i tubs  2.00 41.91 € 83.82 € 

Cargols Addicionals 1.00 250.00 € 250.00 € 

SUBTOTAL ESTRUCTURA 2,106.51 € 
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8.2. Pressupost Control 

Per a la següent secció del pressupost, s’ha fet el mateix que a l’apartat anterior però amb tota 

la matèria primera relacionada amb el control, configuració i programació del producte final, 

també incloent les connexions i els seus sistemes derivats. 

Aquests llistats inclouen el rotor principal, els actuadors, els sensors de proximitat i el sistema 

de control, que inclou l’ordinador principal de control i la placa de control en temps real, entre 

altres parts clau.  

Amb tota la matèria sumada, s’obté un pressupost preliminar parcial de 1956.10 €. 

A la Taula 8.2 es mostra, detallat de forma individual, el pressupost de control mencionat, 

juntament amb el total. 

Taula 8.2: Taula de desglossament per al pressupost de control. Font: Pròpia 

Nom - Part Quantitat Preu /ut Preu Total 

Variador VFD 4kW CNC 0-10V REG 1.00 111.99 €      111.99 €  

ER25 4kW Rotor 1.00 261.99 €      261.99 €  

Motor Pas a Pas NEMA34 12Nm + controlador 3.00 141.99 €      425.97 €  

Sensors de proximitat capacitius 3.00 2.14 €          6.42 €  

Placa de control en temps real 1.00 199.00 €      199.00 €  

Ordinador de control principal 1.00 280.00 €      280.00 €  

Bomba de refrigerant / lubricant 1.00 286.29 €      286.29 €  

Relé de control 24 - 36 V / 220 V, 3000 W 2.00 5.37 €        10.74 €  

Vàlvula de control multi fluids 1.00 59.99 €        59.99 €  

Vàlvula de control per aire comprimit 1.00 13.89 €        13.89 €  

Compressor d'aire de doble pistó, membrana 1.00 115.00 €      115.00 €  

Connector Mascle 6 pin mini-DIN 8.00 2.58 €        20.64 €  

Connector Femella 6 pin mini-DIN 8.00 3.87 €        30.96 €  

Sensor Capacitiu 12 mm PNP 6.00 2.96 €        17.76 €  

Font d'alimentació 220 V - 24 V regulada 1.00 75.56 €        75.56 €  

Cablejat 220 V addicional 1.00 27.50 €        27.50 €  

Cablejat 24 V addicional 1.00 12.40 €        12.40 €  

SUBTOTAL CONTROL 1,956.10 € 
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8.3. Pressupost Total 

Taula 8.3: Taula de desglossament general per al pressupost global. Font: Pròpia 

Nom - Part Quantitat Preu /ut Preu Total 

2x Carril lineal HGR20 - 350mm + 1x M1605 1.00 48.99 € 48.99 € 

2x Carril lineal HGR20 - 1000mm + 1x M1605 1.00 118.99 €      118.99 €  

2x Carril lineal HGR20 - 700mm + 1x M1605 2.00 97.99 €      195.98 €  

Tub 40x40x4 mm ferro laminat en fred 36.00 7.16 €      257.76 €  

Placa base de mecanitzat en ferro 1.00 143.17 €      143.17 €  

Set de transmissió de corretges 20 mm 3.00 48.95 €      146.85 €  

ISO 4762 M5x20 mm 70.00 0.29 €        20.30 €  

ISO 4762 M5x40 mm 18.00 0.57 €        10.26 €  

ISO 4762 M6x50 mm 20.00 0.41 €          8.20 €  

ISO 4162 M6x40 mm 12.00 0.31 €          3.72 €  

ISO 4027 M4x10 mm 32.00 0.28 €          8.96 €  

ISO 4027 M4x30 mm 20.00 0.32 €          6.40 €  

Filtre de sediments i partícules 1.00 57.00 €        57.00 €  

Dispensador de fluid i aire comprimit 2.00 23.68 €        47.36 €  

Tub de  PTFE 8 mm x 6 mm, 1 m 10.00 1.10 €        11.00 €  

Tub de  PTFE 4 mm x 2 mm, 1 m 10.00 0.80 €          8.00 €  

Tub de silicona neutra 0.5 x 0.02 polzades, 1m 10.00 1.76 €        17.63 €  

Placa  Policarbonat e=5 mm 1280 mm x 880 mm 1.00 106.74 €      106.74 €  

Placa de Policarbonat e=5 mm 880 mm x 720 mm 2.00 60.05 €      120.10 €  

Placa  Policarbonat e=5 mm 1280 mm x 720 mm 2.00 87.34 €      174.68 €  

Impressió personalitzada base fluid lateral 2.00 67.50 €      135.00 €  

Impressió personalitzada base fluid central 1.00 125.60 €      125.60 €  

Cadena de Protecció per a cablejat i tubs 2.00 41.91 € 83.82 € 

Cargols Addicionals 1.00 250.00 € 250.00 € 

Variador VFD 4kW CNC 0-10V REG 1.00 111.99 €      111.99 €  

ER25 4kW Rotor 1.00 261.99 €      261.99 €  

Motor Pas a Pas NEMA34 12Nm + controlador 3.00 141.99 €      425.97 €  

Sensors de proximitat capacitius 3.00 2.14 €          6.42 €  

Placa de control en temps real 1.00 199.00 €      199.00 €  

Ordinador de control principal 1.00 280.00 €      280.00 €  

Bomba de refrigerant / lubricant 1.00 286.29 €      286.29 €  

Relé de control 24 - 36 V / 220 V, 3000 W 2.00 5.37 €        10.74 €  

Vàlvula de control multi fluids 1.00 59.99 €        59.99 €  

Vàlvula de control per aire comprimit 1.00 13.89 €        13.89 €  

Compressor d'aire de doble pistó, membrana 1.00 115.00 €      115.00 €  

Connector Mascle 6 pin mini-DIN 8.00 2.58 €        20.64 €  

Connector Femella 6 pin mini-DIN 8.00 3.87 €        30.96 €  

Sensor Capacitiu 12 mm PNP 6.00 2.96 €        17.76 €  

Font d'alimentació 220 V - 24 V regulada 1.00 75.56 €        75.56 €  

Cablejat 220 V addicional 1.00 27.50 €        27.50 €  

Cablejat 24 V addicional 1.00 12.40 €        12.40 €  

TOTAL 4,062.61 € 

 



Pressupost  289 

8.4. Cost Final del Projecte 

Finalment, combinant ambdós pressupostos parcials, s’obté el valor preliminar del pressupost 

total, sense comptar eines necessàries ni costos horaris en fabricació ni desenvolupament, sinó 

només de matèria primera. Aquesta xifra final és de 4062.61 €. 

Si a aquest pressupost es suma el capital humà, que com s’ha mencionat en el seu corresponent 

apartat 7.2.1 Capital Humà, es considera a l’autor de forma individual com a major força de 

desenvolupament del Projecte, caldrà realitzar una estimació basada en hores.  

A partir d’un sou horari mitjà d’un enginyer sense experiència, segons IDESCAT [79], i tenint 

en compte que en cap cas l’autor ha finalitzat, encara, els graus formatius, es pot arribar a un 

valor molt aproximat de cost d’uns 10 € / hora, per a usar com a estimació.  

Per tant, aplicant aquest cost a les hores laborals implicades en el projecte, que són 173 dies 

laborables, per tant 173 · 8 = 1384 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠, s’obtindrà un cost de capital humà de: 

1384 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 · 10
€

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 13840 € 

Per al desenvolupament total del projecte, s’ha arribat a un cost de capital humà molt aproximat 

de 13840 €, per tant, el pressupost total tenint en compte tots els possibles costos, seria de  

13840 + 4062.61 = 𝟏𝟕𝟗𝟎𝟐. 𝟔𝟏 €. 

No obstant, en el present moment de redacció, es pot considerar a l’autor com a un enginyer 

titulat, fet que altera la seva retribució horària de forma considerable.  

En aquest últim cas plantejat, es pot considerar a l’autor tant com a “Professional científic i 

intel·lectual”. 

En aquesta categoria, la retribució horària a Catalunya és de 24.19 €/ℎ, arribant a una mitjana 

més baixa a Espanya (23.39 €/ℎ).  

El màxim del present valor es pot trobar en la mitjana de retribució entre professionals del 

gènere masculí, que té un valor de 25.9 €/ℎ.  

Per als propòsits del càlcul s’usarà aquest últim valor, atès que les condicions de la mitjana es 

compleixen, i és el valor més elevat dels tres valors llistats, per tant es calcularà el pressupost 

de forma conservadora, filosofia que s’ha seguit durant tot el present projecte. 
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En aquest últim cas, assumint un cost horari de 25.9 €/ℎ, el cost final del Projecte queda de la 

següent forma:       

1384 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 · 25.9
€

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 35845.6 € 

Amb aquest nou valor, queda un cost total de: 

35845.6 + 4062.61 = 𝟑𝟗𝟗𝟎𝟖. 𝟐𝟏 €. 

En aquest anterior cas, el cost total comptabilitzant totes les variables és de 39908.21 €. 

I, per acabar les possibles consideracions, la categoria de “Tècnic i professional de suport” 

també compleix les característiques d’enginyer titulat, és a dir, un enginyer titulat pot 

considerar-se aquesta categoria professional. 

En aquest cas, les retribucions horàries tenen un rang de 18.27 €/ℎ a 21.1 €/ℎ, i com s’ha 

indicat anteriorment, el càlcul es realitzarà amb el valor més alt.  

Això proporciona els següents valors: 

1384 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 · 21.1
€

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 29202.4 € 

29202.4 + 4062.61 = 𝟑𝟑𝟐𝟔𝟓. 𝟎𝟏 € 

Per tant, com es pot observar, en aquest últim cas el cost total comptabilitzant totes les variables 

és de 33265.01 €. 

Per a tenir una idea de la variació del rang de preus degut a la falta de verificació de la feina 

real en hores, es pot obtenir un estimat en el cas més extrem, suposant que les hores reals 

aplicades al projecte són un 50 % de les obtingudes a la planificació.  

Amb això, s’obtindria: 

6920 + 4062.61 = 𝟏𝟎𝟗𝟖𝟐. 𝟔𝟏 € 

17922.8 + 4062.61 = 𝟐𝟏𝟗𝟖𝟓. 𝟒𝟏 € 

14601.2 + 4062.61 = 𝟏𝟖𝟔𝟔𝟑. 𝟖𝟏 € 

La diferència és bastant notable. No obstant, donada la naturalesa del projecte, l’exactitud en 

aquest càlcul no és un dels requisits més importants, donat que no es tracta d’una inversió.  
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8.5. Costos Externs 

En el pressupost realitzat, hi ha una sèrie de costos que no s’ha comptabilitzat, donat a diferents 

circumstàncies.  

Uns dels més obvis és l’ús de llicències i equips, com SolidWorks i MATLAB, Office, i els 

ordinadors usats per al desenvolupament del projecte. 

Aquests costos no s’han tingut en compte donat a les característiques de consideració del propi 

pressupost.  

El present projecte ha sigut tractat en tot moment com un projecte personal amb la finalitat de 

dissenyar i desenvolupar un prototip per al fresat CNC i aplicacions industrials, i no pas com a 

una presentació de projecte d’inversió. 

Per tant, com la realització del projecte ja és a temps present, i no pas s’ha de presentar en forma 

d’inversió, els costos de llicències i equips són nuls, ja que aquests ja es posseeixen i es fan 

servir durant el dia a dia, es desenvolupi el projecte o no. 

També hi ha costos associats tant a la construcció com al desenvolupament del projecte com 

l’energia, amortització d’espais tècnics, amortització de maquinària específica, etcètera, que no 

es té en compte. 

En cas de voler desenvolupar un projecte d’inversió a partir del present treball, l’autor recomana 

realitzar un estudi de costos molt exhaustiu de totes les categories, considerant absolutament 

tots els aspectes que hi prenguin part, i estimar marges alts en el càlcul, ja que aleshores quedarà 

cobert el valor de retorn en la inversió per a qualsevol succés inesperat o increment de costos 

secundaris. 

No obstant, aquest no és l’objectiu del present treball, per tant només es fa aquest aclariment 

respecte als valors obtinguts i calculats al pressupost.  
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9. Conclusions 

En aquest apartat, es tracten les conclusions del present treball realitzat.  

S’expliquen les tasques realitzades, la seva explicació amb justificació envers als objectius 

inicials fixats, el seu progrés i estat final envers la finalitat inicial. 

També es tractaran els aspectes extraordinaris que s’ha afegit i tractat al treball, fets que no són 

necessaris per a l’operació base del prototip però que són un afegit de cara a les prestacions, 

especificacions i característiques que ofereixen al producte final. 

9.1. Introducció i Conceptes Generals 

En el present treball, s’ha pogut observar i tractar el procés de disseny, simulació i verificació 

del prototip final d’un robot cartesià, amb enfocament principal de cara al fresat CNC, però 

també pensat per al desenvolupament d’altres aplicacions industrials. 

Tot i que aquest últim aspecte no ha sigut tractat amb gran profunditat, s’ha considerat de la 

mateixa forma durant el procés complet de disseny, fent que les decisions de disseny preses 

tinguin en compte aquestes aplicacions industrials alternatives al fresat. 

Tot i que en la majoria d’apartats s’ha mostrat una selecció de diverses opcions i el resultat 

final, ometent la majoria del procés iteratiu i de selecció, això no ha passat en els apartats de 

càlcul i de disseny estructural, així com de càlcul dels sistemes de transmissió i verificació 

d’aquests. 

Això s’ha fet a propòsit per a mostrar l’inici del treball, el seu progrés, les diferents opcions 

considerades, les seves falles i problemes, i el progrés iteratiu cap al disseny final, mostrant la 

millora i optimització. 

Finalment, comentar que gràcies al disseny des de 0 del prototip final, s’ha pogut entrar en 

profunditat en molts aspectes del disseny que en la majoria de models DIY no es tracten o es 

donen per fets o no optimitzats, com per exemple les relacions de transmissió, el correcte 

dimensionament dels motors d’accionament, els sistemes de contrapès i balanç, seguretat i 

compliment de normativa, facilitat d’ús i configuració, etcètera.  

Per tant, s’ha pogut obtenir una vista interna en un disseny complet d’un prototip que ha tocat 

tots els aspectes clau i ha optimitzat cadascun d’aquests per a la finalitat i objectiu del treball.  
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9.2. Objectius i Treball Realitzat 

Un cop conclòs el treball, es tractarà, a forma de breu resum, el procés complet de realització 

del treball, els seus contratemps, solucions, i resultat final.  

Per a observar el progrés i resultat final en comparació al context general, cal recordar la finalitat 

i objectiu principal del treball. 

Aquesta era dissenyar i obtenir un robot cartesià per un cost molt reduït en comparació als 

models comercials disponibles per a aplicacions de mecanitzat molt variades, i sobretot no 

limitades per material, però mantenint la majoria de les prestacions que aquests models 

comercials ofereixen. 

El resultat es pot observar a la Taula 9.1, on es llisten les especificacions finals que té el 

producte del present treball. 

Taula 9.1: Taula final d'especificacions del producte final 
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Juntament amb el detall de cost esmentat a l’apartat de pressupost, es pot observar que el cost 

assolit per a la producció total del prototip és mínim un ordre de magnitud menor que la resta 

de preus de les opcions disponibles al mercat, per tant es pot concloure que l’objectiu i finalitat 

del present treball s’ha complert.  

Respecte a les especificacions secundàries, la principal de les quals és la precisió, es pot 

considerar que, per a usos normals i corrents, vàlids per a la gran majoria d’usuaris casuals de 

maquinària CNC, es compleixen perfectament, gràcies a les diferents etapes iteratives de 

disseny i desenvolupament de les diferents parts de la màquina.  

El prototip dissenyat durant el present treball és capaç d’assolir una precisió menor a 0.3 𝑚𝑚 

en els tres eixos, arribant a nivells de 0.083 𝑚𝑚 per a operacions amb càrregues de mecanitzat 

molt lleugeres.  

Per tant, excepte si es requereixen operacions de mecanitzat amb un nivell de precisió molt 

elevat, de l’ordre de centèsimes, o es realitzen operacions de mecanitzat de molta alta potència, 

aquest prototip cobreix perfectament les necessitats d’un usuari mitjà del tipus de màquina. 

9.3. Necessitats extraordinàries 

Seguidament, també es tractaran les necessitats que s’han cobert, però que no formaven part 

dels objectius, que s’han especificat anteriorment i a l’inici del treball. 

Donat que la inspiració ha vingut de part del mercat actual de maquinària per aplicacions 

similars i amb especificacions del mateix rang, també s’ha tingut en compte diferents necessitats 

que cobreixen les màquines comercials disponibles.  

Una de les característiques principals que s’ha afegit i dissenyat a la màquina és el sistema de 

refrigeració i lubricació per al mecanitzat.  

No es tracta d’un requisit essencial, doncs el mecanitzat de peces ordinàries es pot realitzar 

sense aquest sistema, però la seva addició ajuda a incrementar el rang de possibles mecanitzats 

i de combinacions de materials i eines que es poden utilitzar amb la màquina. També ajuda a 

allargar la vida útil tant de la màquina com de les eines utilitzades durant el mecanitzat. 

Finalment, amb l’addició d’aquesta característica, tot i no ser essencial per al funcionament, 

s’ha aconseguit un prototip molt més competitiu amb els models actuals, mantenint els costos 

significativament baixos. 
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9.4. Simulacions i Resultats 

Durant un apartat complet s’ha realitzat una simulació de muntatge directa a un model 3D de 

SolidWorks, i diverses simulacions operacionals mitjançant MATLAB. 

Aquestes simulacions han servit tant com per comprovar que la gestió de l’espai i col·locació 

dels components previstos per al disseny són correctes com per verificar que els càlculs de les 

velocitats realitzats i la programació dels moviments encaixa. 

Respecte al model 3D a SolidWorks, presenta que el muntatge final està lliure d’interferències 

i de qualsevol dificultat a l’hora de l’assemblatge, mostrant així que es tracta d’un producte 

perfectament apte per al seu assemblatge seguint les instruccions adequades.  

Finalment, la simulació del model real a SolidWorks també permet observar i tractar tot el 

cablejat i tubs com a reals, observant i demostrant que, en el cas present, tots els espais i rutes 

dissenyades per al guiat d’aquests funcionen correctament, i són capaços de portar la quantitat 

de cables i tubs necessaris per a cada origen i destí d’aquests.  

Com s’observa en l’apartat corresponent, aquest fet es compleix, deixant inclús espai per a 

possibles actualitzacions d’equipament i de característiques per a futur, sense necessitat de 

dissenyar noves rutes de cablejat i de tubs. 

Seguidament, a les simulacions de MATLAB, s’ha analitzat el seu comportament sota diferents 

ordres de moviment, comprovant els límits tant d’espai com de velocitat. 

En aquestes simulacions s’ha pogut comprovar, de forma principal, que tots els càlculs realitzats 

a l’apartat 5.4 Transmissions – Relació de Transmissió són correctes, i que efectivament, els 

valors obtinguts per maximitzar l’eficiència del recorregut amb el tipus de motors escollits 

correspon amb els valors òptims per a la màquina.  

Tot i que les simulacions no representin el comportament límit dels motors, els valors de les 

transmissions i rampes de velocitats s’han obtingut a partir de les especificacions tècniques dels 

motors i de les transmissions. 

Per tant, es pot deduir directament, dels resultats obtinguts a les simulacions, que tant els càlculs 

com les assumpcions dels motors ideals per al disseny de la màquina final han estat correctes, 

ja que si els límits tant de velocitat com de posició es corresponen mútuament, queda implícit 

que ambdues parts dels càlculs han sigut correctes. 
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9.5. Operació i Configuració 

Gràcies al sistema de control total LinuxCNC, l’operació de la màquina està el més guiada 

possible durant totes les etapes d’operació, en els diferents processos de mecanitzat.  

Això inclou processos llargs i complexos, que poden incloure canvis d’eina, retirar o moure 

material de forma manual, afegir estructures de suport i inclús canviar fluids de refrigeració i 

lubricació. 

Tots aquests escenaris queden coberts en el sistema LinuxCNC, i en cas de voler integrar una 

funcionalitat a futur de forma personalitzada, per un tipus de mecanitzat en concret que 

requereixi unes etapes diferents de les tradicionals, el software usat permet la configuració total 

de les rutines que es desitgin, fent que virtualment totes les opcions de configuració operacional 

siguin possibles.  

Aquest nivell de personalització s’estén a un ampli rang de variables, des de possibles límits 

físics i de velocitat a la màquina fins a la construcció i programació de rutines personalitzades, 

que es poden executar quan l’usuari desitgi.  

9.6. Millora i Actualització 

Aquest aspecte ha sigut tractat de diferents formes i en diferents angles, però el suport base de 

totes les característiques que permeten dur a terme la millora i actualització de la màquina, tant 

en característiques com en especificacions, és el sistema de control. 

El sistema de control, que consisteix en el conjunt de la placa Mesa i LinuxCNC, ofereix un 

gran espai i moltes formes de millora i actualització de la màquina, tant per a integrar noves 

funcionalitats com per millorar possibles funcions o especificacions actuals. 

Això s’aconsegueix gràcies a l’elevat grau de personalització del software, i a la modularitat 

del sistema de placa MESA, que permet la connexió de  diversos models de plaques per 

expandir la interfície d’entrada i sortida. 

Per exemple, un dels elements que requeriria aquesta acció és la incorporació de sistemes de 

control de trajectòria, com els tractats en capítols anteriors (PID), ja que requeriria una interfície 

addicional d’entrades per als encoders dels motors d’accionament híbrids, a part dels propis 

controladors que ja reben el senyal. 
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9.7. Seguretat 

En aquest aspecte, s’ha tingut en compte diferents punts, per poder certificar en el disseny que 

la màquina segueix uns aspectes de seguretat al nivell dels models comercials. 

El primer i més rellevant és el compliment de la normativa vigent aplicable, doncs es 

requereixen uns estàndards bàsics envers a la seguretat tant del sistema com de l’operari, durant 

totes les etapes d’operació.  

Aquests, entre altres, consten de desconnexió completa del sistema amb l’aturada 

d’emergència, sistema de desconnexió temporal que incorpori ambdues fases i amb sistema de 

seguretat, etcètera.  

Tot i que aquests aspectes bàsics es compleixen, en aquest present Projecte s’ha realitzat un pas 

més, per poder garantir la seguretat de l’usuari i del seu entorn, en totes les etapes d’operació.  

Aquest pas inclou característiques com aturada per detecció d’obstacles dels eixos, desconnexió 

del rotor durant operacions a l’interior de la gàbia de contingència, protocols de canvi d’eina i 

de neteja de superfície, etcètera.  

A part dels propis dispositius responsables per a la seguretat bàsica requerida, aquestes 

característiques extraordinàries i afegides de seguretat són possibles gràcies al sistema de 

control, la seva flexibilitat i capacitat per a la programació. 

9.8. Problemes, Contratemps i Dificultats 

Durant la realització del present projecte, no s’ha trobat cap problema o contratemps de 

naturalesa major o destructiva, només petits entrebancs i canvis de disseny. Com s’ha comentat 

durant el procés de disseny, el procés s’ha realitzat de forma inversa a la tradicional.  

Normalment, es coneix el límit d’especificacions i es dissenya l’estructura al voltant, mentre 

que en aquest cas, es coneix el límit que es vol cobrir i el tipus d’estructura, però el disseny va 

ser un procés iteratiu per a minimitzar la deformació total del xassís sota l’actuació de les forces.  

Durant aquest procés, les millores inicials de valors de deformació van ser relativament directes 

i senzilles d’obtenir.  
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No obstant, a partir dels valors menors que 1 mm, el procés es dificulta, i tot i realitzar estudis 

topogràfics, la disminució de la deformació cada cop s’estabilitzava més tot i anar afegint 

material al xassís. 

En referència al rotor / fus de mecanitzat, les limitacions imposades pel pressupost han sigut 

molt notòries, ja que el preu incrementa de forma exponencial amb el parell i potència que pot 

proporcionar el rotor.  

Per això, s’ha arribat a un compromís amb un dels pocs models que proporciona una quantitat 

acceptable de parell a baixes revolucions, juntament amb una velocitat màxima limitada, tot i 

mantindre un preu acceptable d’acord amb els objectius i finalitat.  

Respecte als motors d’accionament, el seu dimensionament també ha presentat algun 

contratemps, doncs donat a l’ampli rang de massa (concretament a l’eix X) que cal cobrir per 

als accionaments ràpids, les velocitats que cal assolir i la seva competència amb les ràtios de 

transmissió que s’ha escollit, les opcions eren molt reduïdes.    

 

9.9. Conclusions Finals 

Com a conclusió final i global del treball, es poden extreure els següents punts i factors: 

Primer de tot, el compliment i, en alguns casos, superació dels objectius proposats a l’inici del 

present treball, indicant que, no tan sols el procés seguit ha sigut l’adequat, sinó que el disseny, 

segons  els objectius fixats, ha seguit un procés òptim d’iteracions  i millores. 

Seguidament, la incorporació de característiques i especificacions / funcions secundàries no 

presents als objectius, però que permeten competir a un nivell molt similar amb els models de 

màquines disponibles al mercat, presentant evidència d’un grau de competència a mercat per 

un cost molt menor que la mitjana de models disponibles.  

Un altre factor a considerar també és la gran versatilitat que el model presenta per a diversos 

usos, de forma alternativa al mecanitzat CNC.  

Aquestes aplicacions tenen un ampli rang, mencionades en el treball estan principalment el tall 

LASER i la impressió 3D, ja que aporten la majoria d’usos industrials per a un robot cartesià.  
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En la mateixa pàgina es troba el fet de proporcionar una gran superfície de treball, i 

completament capaç d’acceptar personalització, i molt fàcil de substituir en cas de requerir 

algun altre tipus de material, gruix, patró, etcètera.  

Tot i que aquest factor, en els models comercials es cobreix amb altres tecnologies (canvis de 

sistemes de subjecció, etcètera...), aquest model aporta una flexibilitat que no és molt comú 

amb els models de producció a mercat actuals. 

 I, un dels factors principals tant per la usabilitat com per l’actualització i versatilitat, tant de 

cara a l’ús ordinari com de cara a futur, és la flexibilitat en la configuració tant dels sistemes de 

control operacionals com de les pròpies característiques de la màquina.  

Amb aquesta facilitat, es permet per exemple incorporar un mode de mecanitzat per a plàstics 

tous, i amb la mateixa facilitat, configurar un sistema de 4 o 5 eixos.  

Gràcies a la facilitat que el sistema de control proporciona, el prototip final competeix en el 

mateix rang i inclús supera a la majoria de models disponibles al mercat en facilitat i graus de 

configuració, fent del prototip un dels models disponibles amb més capacitat per a la 

personalització i adaptació a l’usuari i al treball, tant per a ús operacional com de cara a 

actualització i futur.  

Això també inclou diversitat d’usos i aplicacions, tractades a part en el present treball.
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10. Treball a Futur 

Degut al límit de temps del present projecte i la naturalesa d’aquest, aquesta sent la producció 

d’un primer model – prototip d’un robot cartesià per a mecanitzat CNC i altres aplicacions 

industrials, s'ha deixat una quantitat de treball, recerca i proves a fer per a un futur. 

Aquestes venen tant en forma de millores com d’actualitzacions, canvis, i incorporació de noves 

característiques que poden fer de la màquina un robot molt més funcional, pràctic, segur i de 

llarga durada.  

No obstant, com no s’han pogut aplicar durant l’elaboració del projecte principal, es mencionen 

en aquest apartat per a treballar de forma futura.  

10.1. Estudis Estructura 

Un dels apartats a tractar de forma futura és l’estructura principal de suport, és a dir, el xassís.  

Tot i que en el present projecte s’ha tractat de forma detallada les diferents anàlisis i processos 

que s’han dut a terme per al seu disseny final, hi ha algunes anàlisis i etapes que són interessants 

a tractar. 

10.1.1. Anàlisis de vibracions 

De les anàlisis mencionades, una de les principals i més interessants és l’anàlisi de vibracions i 

freqüències. 

Aquesta anàlisi essencialment determina la reacció de diferents freqüències aplicades a 

l’estructura, i determina els nodes de vibració sota aquestes diferents freqüències.  

És un punt important, doncs hi ha diverses fonts de vibració durant l’operació normal de la 

màquina. 

Aquestes fonts de vibracions inclouen, però no es limiten a: Els motors d’accionament, el 

compressor d’aire, el sistema de bombeig, el fus de mecanitzat principal, etcètera.  

Per tant, és perfectament possible que una situació clau, per exemple, on el fus o rotor de 

mecanitzat principal està girant a un valor de RPM concret, genera una freqüència concreta que 

fa que el xassís entri en ressonància, i es generin deformacions molt majors que les calculades 

en el propi apartat de precisió. 
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Per tant, conèixer si aquestes freqüències existeixen, i en cas que si, quines són, és clau per a 

obtenir un nivell de rendiment de precisió constant.  

Aquest problema té dues possibles solucions. 

La primera solució és modificar l’estructura lleument com perquè aquestes vibracions 

ressonants no puguin ocórrer més.  

Això es pot fer afegint alguns punts de subjecció addicionals, alguna cartel·la dins de 

l’estructura, un tros mort de metall en una zona clau, etcètera. 

Aquestes modificacions faran que les freqüències de ressonància s’alterin, i fet correctament, 

que desapareguin completament, o moderant la corba de resposta freqüencial del xassís sota les 

vibracions.  

Tot i que aquesta és l’opció més segura i factible, també hi ha una altra solució aplicable per a 

resoldre el problema. 

Un cop es coneguin les freqüències problemàtiques, es poden eliminar directament de la seva 

presentació a través del control.  

Per exemple, si es coneix que una de les majors freqüències problemàtiques prové del rotor 

girant a 10.000 RPM (per exemple), en el control es pot programar perquè aquest fet mai es 

doni, i s’ajustin les velocitats de desplaçament i de rotació per a compensar.  

Aquesta mateixa filosofia es pot aplicar per als motors d’accionament, també.  

No obstant, és un mètode poc eficaç, i moltes freqüències no es poden alterar. Per exemple, si 

la freqüència de vibració de treball del compressor fos problemàtica, aquesta no es podria 

suprimir donat que el motor del compressor és de velocitat fixa.  

A part, aquest mètode només serviria per evitar que les freqüències perilloses apareguin a 

l’estructura, el problema base seguiria estant present, per tant, no seria una solució molt vàlida. 

Tot i que hi ha altres anàlisis que podrien ser vàlids per a l’estructura, com per exemple 

comportament sota fatiga o sota diferents temperatures, donades les condicions d’operació de 

la màquina, no es consideren necessaris, i essencialment, es declaren negligibles els possibles 

punts de fallada que es puguin trobar amb aquestes altres anàlisis secundàries.  
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10.1.2. Ancoratge i estabilització 

Un altre aspecte important de cara a l’estructura és la seva fixació, i juntament, estabilització.  

En el present projecte només s’ha tractat una forma de subjecció de la màquina a una superfície, 

però en un àmbit de múltiples aplicacions, és interessant disposar de diferents possibilitats a 

l’hora d’instal·lar la màquina en un lloc de treball. 

Per tant, es pot explorar aquesta àrea, presentant diferents escenaris i tipus de muntatge, com 

fixacions ancorades a una base de formigó, però que permetin connectar i desconnectar la 

màquina, per exemple. 

També és interessant afegir un sistema d’anivellat de la superfície, principalment per dues 

situacions.  

La primera situació és la d’una zona de treball no equilibrada. Una superfície que no sigui 

perfectament plana pot donar tendència a què la màquina no quedi perfectament recolzada 

contra el sol, fent que no sigui estable. 

Això pot generar tot tipus de problemes, sobretot de cara a la precisió, resultat del mecanitzat, 

i contaminació acústica, també considerant possibles efectes adversos a l’entorn, com el dany 

del sòl o de l’entorn.  

La segona situació és la d’una superfície plana i estable, però amb una inclinació completa de 

tota la superfície, efectivament deixant que la màquina, tot i que estable, no estigui anivellada.  

No obstant, aquest tipus de situació no és molt nociva, doncs en graus lleus d’inclinació, la 

desviació de les forces no afecta al desenvolupament del mecanitzat ordinari.  

Tot i que, com s’ha comentat, aquestes situacions són poc freqüents i no es donen quasi mai, ja 

que durant la planificació d’instal·lació d’una màquina d’aquestes característiques ja cal tenir 

en compte aquests aspectes, és interessant tractar-ho i oferir la possibilitat en cas que calgui 

aplicar-ho a futur.  
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10.2. Precisió – Control 

Seguidament, un aspecte amb possibles millores és la precisió. 

No obstant, degut al tipus d’estructura usada, no hi ha molt de lloc per a millores, ja que un 

xassís tubular com el que s’ha desenvolupat, tot i afegir estructures clau de suport en punts 

calculats per a disminuir la deformació (com s’ha realitzat en el present projecte), arriba un punt 

en el qual cap mena de millora és possible, i la deformació no disminueix de forma notable en 

comparació a l’increment de cost.  

Com en el present cas no és possible aconseguir una millora notable sense actualitzar 

completament el xassís, i dissenyar una estructura completament nova a partir de materials més 

sòlids, com colada de ferro, cal aplicar tècniques diferents per aconseguir els resultats desitjats.  

Aquí és on entra en joc el disseny i ús de tecnologies pensades per aquest tipus de situacions.  

10.2.1. Sensors a l’estructura 

Atès que el comportament de l’estructura és conegut, i, de fet, analitzat en aquest present treball, 

es pot usar un sistema de compensació per control. 

Al conèixer les diferents constants que regeixen les deformacions sota diferents tipus de forces, 

tenint en compte tots els possibles plans d’actuació d’aquestes i les seves combinacions, es pot 

dissenyar un model per a compensar-les mitjançant el control digital.  

Per tant, s’instal·laran sensors de força en punts clau de l’estructura, que permetin detectar 

l’origen d’aquestes i la seva magnitud, per a traslladar la informació al sistema de control. 

10.2.2. Control 

Amb la informació dels sensors, el sistema de control pot ajustar les coordenades que especifica 

a l’eina en temps real, compensant per les deformacions causades per la pròpia força de la 

màquina.  

D’aquesta forma, les coordenades absolutes transmeses són molt més precises, tot i que 

l’estructura es segueixi deformant.  

No obstant, gràcies als models de deformació, el sistema de control podria actualitzar les 

posicions conegudes, i, per tant, reduir enormement el joc de deformació durant les operacions 

més fortes de mecanitzat.  
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10.3. Sistema de refrigeració i lubricació 

Una altra millora a tenir en compte de cara al futur del projecte és tractar el sistema de 

refrigeració i lubricació present a la màquina.  

Durant l’elaboració del projecte ja s’ha comentat en alguna ocasió algunes de les 

característiques que per disseny o practicitat s’han eliminat o no s’han tractat, i es mencionaran 

les dues més importants a continuació. 

10.3.1. Sistema de filtratge 

La millora del sistema de filtratge és una de les actualitzacions més importants, ja que actua 

directament sobre la vida útil del sistema d’una forma important.  

El sistema actual de filtratge, només conté un element de filtratge complet que actua en les dues 

dimensions, tant decantació com filtratge actiu per a les partícules, i compta amb el tanc del  

sistema de bombeig per a decantar partícules que passin a través del filtre. 

No obstant, es tracta d’una tècnica poc efectiva, no pel disseny sinó per a la falta de recorregut 

de fluid.  

Per a decantar correctament el fluid, caldria instal·lar un mínim de dos assemblatges de 

precipitació / decantació, juntament amb un filtre actiu per a les partícules més grans, i 

finalment un filtre fi per a les partícules més petites, al nivell de pols metàl·lica.  

D’aquesta forma, a part de millorar la vida útil del sistema de bombeig, es millorarà la qualitat 

del refrigerant bombejat, que millorarà la qualitat del mecanitzat, i també la vida útil de la 

màquina respecte als carrils lineals, i diverses parts exposades de forma indirecta. 

10.3.2. Control 

Una altra millora a implementar és el control del cabal de fluid de forma activa, usant una 

vàlvula amb diverses posicions intermèdies, juntament aprofitant la característica del sistema 

de bombeig del bypass amb l’increment de pressió al sistema.  

D’aquesta forma, es podria controlar, a través del control general, la quantitat de fluid que es 

dispensa en tot moment, ajustant-se a diferents operacions, i sobretot, en combinació amb l’aire 

comprimit, per aconseguir resultats molt més desitjats a l’hora de cobrir les parts a refrigerar.  
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10.4. Aplicacions Alternatives 

Finalment, es tractarà un dels aspectes més diversos del present projecte, que és l’aplicació del 

robot cartesià per a diverses aplicacions industrials, a part del mecanitzat CNC, tot i que és la 

seva intenció de disseny original.  

El gran avantatge de la disposició del robot cartesià és que aquesta base i configuració de 

moviment es pot utilitzar per pràcticament qualsevol aplicació similar.  

Al poder intercanviar el capçal, aplicacions com per exemple el tall làser són perfectament 

factibles sense major modificació del sistema.  

Només caldria cablejar el capçal làser adequadament, igual que està cablejat el rotor principal 

en el cas del mecanitzat CNC.  

No obstant, en aquest cas d’ús caldria redissenyar el sistema de refrigeració, doncs la circulació 

de fluid per una operació de tall o gravat làser no és pas positiva, ja que distorsiona o 

directament dificulta el resultat final.  

Per tant, caldria modificar aquest sistema, aprofitant la capacitat d’injectar aire comprimit a la 

superfície de treball, però també dissenyant un sistema d’evacuació dels gasos nocius. 

En aquest cas, també es podria deshabilitar l’eix Z, tant per control com físicament, ja que per 

al tall o gravat làser només es requereix moviment en 2 eixos, i l’activació del capçal LASER. 

El mateix també s’aplica a altres aplicacions, com per exemple, el tall per plasma, que és una 

de les altres que cal considerar de cara a futur, degut a la seva compatibilitat amb l’estructura 

creada en el present treball. 

Finalment, hi ha altres aplicacions que es podrien tenir en compte, com per exemple tècniques 

d’impressió en 3D per dipòsit de material o FDM. 

Tot i això, aquestes últimes aplicacions no tenen una aplicació amb un gran avantatge respecte 

als altres models comercials que realitzen la tasca, al contrari que la màquina dissenyada 

originalment en el present treball, la qual està dissenyada per obtenir altes prestacions amb un 

cost molt reduït.  

Per tant, només es considera prou adequada l’aplicació alternativa del tall o gravat làser per a 

tractar en un futur, sobretot tenint en compte l’objectiu i finalitat originals del projecte. 
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