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Resum
Aquest Treball Final de Grau (TFG) presenta el disseny, muntatge i validació d’una màquina universal
mecatrònica de baix cost (<1000 €) per fer assajos de tracció i compressió. Aquesta màquina universal
ha de ser una màquina versàtil, per poder fer assajos en materials biològics però també en materials
polimèrics i tenir suficient precisió a l’hora d’adquirir les dades d’esforç - deformació. Aquesta màquina
ha de servir per docència en l’assignatura de Ciència i Tecnologia dels materials que s’imparteix en els
graus d’Enginyeres i per donar suport als grups de recerca de la UVIC TR2Lab (àmbit biomèdic) i
MECAMAT (àmbit mecatrònic).
La màquina universal està formada per una estructura feta amb perfils d’alumini, una transmissió
formada per un cargol a boles, una reducció per politges-corretja i accionada per un motor rotatiu pas
a pas, amb un recorregut lineal de més de 500 mm, un sensor de força de valor màxim 1000 N, un
controlador de les adquisicions de dades, ja siguin analògiques o digitals i el programa d’ordinador fet
amb la plataforma MATLAB.

Paraules clau
Maquina universal de baix cost, mecatrònica, assaig de tracció-compressió materials biomèdics, assaig
de tracció-compressió materials plàstics.

Summary
This Final Degree Project (TFG) represents the design, construct and the validation of a low cost
universal mechatronic machine (less than 1000) for a tensile or compression test. The universal
machine needs to be adaptable for biologic materials and at the same time plastic materials with the
strength enough for achieving the strain-deformation data of them. Also will be use it as an educational
for some subjects at the materials from Technology and Science that are taught at engineering degrees
and the research groups from UVic, TR2Lab (biomedical area) and MECAMAT (mechatronics area) .
The universal test machine is based from a structure made of extruded aluminium, conveying formed
by a ball screw, a synchro belt-pulley reduction and operated by a stepping motor, more than 500 mm
of lineal work space, a load cell of a maximum 1000 N, a driver for data acquisition, analogue or digital
data and a pc program done with MATLAB.

Key words
Low cost universal machine, mechatronics, tensile-compression test of biomedical materials, tensilecompression test of plastic materials.
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1. Introducció
L'assaig de tracció és probablement el tipus d'assaig més fonamental de totes les proves mecàniques
que es poden realitzar en un material i el que dóna més informació sobre el comportament dels
materials. En aquest assaig es sotmet al material a una força de tracció uniaxial creixent i es mesura
l’allargament del material fins a la ruptura. A partir de la gràfica esforç-deformació podem conèixer el
límit elàstic (σy), la resistència del material (σu), la seva rigidesa (Mòdul de Young E), la ductilitat del
material i la tenacitat, paràmetres bàsics en la caracterització mecànica dels materials. Es per això que
els equips per fer assajos a tracció i compressió s’anomenen “màquines universals”, per la seva
versatilitat i per la quantitat de paràmetres que es poden extreure de l’assaig.
A la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC) no es disposava de cap màquina
universal, ni per docència ni per recerca. A nivell docent, els assajos a tracció de metalls s’han vingut
realitzant a la Fundació Eduard Soler. Però des de fa anys hi havia la necessitat de tenir una màquina
universal a la pròpia universitat, per fer assajos de polímers que permetessin explicar millor i de
manera directa el seu comportament sense tenir que desplaçar-se a Ripoll cada vegada.
A nivell de recerca, també va sorgir la necessitat de disposar d’una màquina universal. En concret, el
grup de recerca TR2Lab (Tissue Repair and Regeneration) dirigit per la Dra. Marta Otero, on la seva
línia d’investigació es basa en la regeneració i reparació dels teixits, i necessitava un equip que els
permetés conèixer les propietats mecàniques de venes i artèries. La investigadora Dra. Elisabeth Sarri
està a càrrec de fer estudis de descel.lularització d’artèries i venes porcines (ja que aquestes són les
que tenen més similitud amb les de l’ésser humà) i va mostrar un alt interès en poder fer aquests
assajos per determinar quin és el millor tractament de descel·lularització que no malmeti les propietats
mecàniques de les artèries.
L’objectiu del present treball final de grau (TFG) és dissenyar, muntar i validar una màquina universal
de baix cost (<1000 €), flexible que permeti assajar les propietats mecàniques de materials tan
biològics (com venes i artèries) com de materials plàstics. L’interès de construir aquesta màquina és
per una banda docent, atès que serviria per fer assajos de tracció a l’assignatura de ciència i tecnologia
dels materials, i per una altra banda, té un clar interès en recerca pel grup TR2Lab.

1.1. Motivació
La motivació d’aquest TFG per construir aquesta màquina universal de baix cost, neix del diàleg entre
dos grups de recerca de la UVIC-UCC: d’una banda de la necessitat del grup TR2Lab, per disposar
d’aquesta màquina universal per fer assajos de tracció-compressió de materials biològics; per altra
banda, del grup MECAMAT (Mecatrònica i Modelització Aplicada a la Tecnologia de Materials) que
disposa dels coneixements tecnològics per desenvolupar el projecte. La realització d’aquest TFG
s’emmarca dins del grup MECAMAT, que ha supervisat el disseny, la construcció i la posada a punt de
la màquina universal, prioritzant el fet que sigui de baix cost i que es pugui fer a les instal·lacions de la
UVic-UCC, seguint la filosofia del fes-t’ho tu mateix (Do it Yourserf – DIY en anglès).
Tal i com s’ha dit, la necessitat de disposar d’aquesta màquina universal és doble, ja que està previst
utilitzar-la a nivell docent com a nivell de recerca.
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1.2. Objectius
L’objectiu principal d’aquest projecte és dissenyar, construir i posar a punt una màquina universal
mecatrònica de baix cost i flexible que serà utilitzada per dos grups de recerca de la UVIC-UCC. Per
assolir aquest objectiu principal, s’han definit els següents objectius secundaris:
-

Realitzar un disseny senzill i precís de les parts mecàniques i elèctriques de la màquina segons
les necessitats dels grups de recerca.
Fer el control del motor com de tot el sistema.
Desenvolupar l’adquisició i tractament de senyal dels sensors.
Crear una interfície gràfica simple.
Fer un programa adequat per poder-se instal·lar a altres sistemes operatius informàtics.
Minimitzar els costos de material i muntatge.
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2. Estat de l’art
En aquest capítol es presenta l’estat de l’art de diversos aspectes relacionats amb el TFG. Primer,
s’explica l’anàlisi de les màquines universals que s’han trobat en el mercat, que justifica la necessitat
de construir una màquina universal de baix cost. Segon, s’expliquen els fonaments teòrics dels assajos
de tensió-deformació. Finalment es resumeix la informació que s’ha trobat dels assajos de tensiódeformació centrats en materials biològics.

2.1. Màquines Universals
Les primeres idees a l’hora de dissenyar aquesta màquina es fonamenten amb l’assaig a tracció
realitzat a la Fundació Eduard Soler (FES) en el primer curs de Grau d’Enginyeria Mecatrònica. A la FES
disposen d’una màquina universal model HOYTOM TN-MD que té un accionament electro-hidràulic
que permet fer assajos de materials resistents com els acers amb forces que arriben fins a 100kN i amb
un sistema de preses de dades per ordinador. A la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per
realitzar les pràctiques d’assignatures com Elasticitat i Resistència de Materials tenen una màquina
universal (Figura 1), d’accionament manual mitjançant una manovella i el desplaçament es mesura
amb un comparador (Figura 2).

Fig. 1. Màquina universal manual de la UPC

Fig. 2. Rellotge comparador
Font: Wikipedia. https://goo.gl/1VhKKb

També per part de les indústries hi ha un extens ventall de màquines universals on totes tenen una
part en comú una estructura que ha de suportar la força de la proveta, més tota la de la màquina, la
part d’accionament, on hi ha la manovella (en cas de ser manual) o un motor (en cas de ser
automatitzat) i un sensor de força.
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Fig. 3. Màquina d’assaig universals amb un cargol del moviment
al centre i el motor al costat
Font: “https://goo.gl/AgXgGy”

Fig. 4. Màquina d’assaig universal amb dos cargols a les
columnes i el motor a la mordassa
Font: Tensile Testing (2004): 3

Les màquines universal més presents en el mercat estan pensades per a materials metàl.lics i per
polímers i segueixen les estructures com la Figura 3 i 4, amb preus que poden oscil·lar des de 2200 €
(el més senzill, però amb molta força a pàgines de segona mà, com eBay, Alibaba o a llocs més
especialitzats com directindustry) a uns 32 000 € o més depenent de les prestacions que es desitgin.
A dins de l’àmbit biològic són més cares aquestes màquines, degut a que es necessita més precisió, ja
que el material és més sensible i no es necessita tant esforç de tensió, per tant el que es paga és la
reducció de la força com també el control d’aquesta, on normalment es tracta de màquines
electromecàniques.
També s’ha trobat una màquina universal de “low cost” (Figura 5) que segueix la filosofia (DIY) i que
està publicada en la pàgina web Instructables per compartir projectes. L’estructura està feta amb fusta,
i la part de transmissió són peces fetes amb impressora 3D i material reutilitzat ,fent que el preu final
d’aquesta màquina no superi els 500 €.
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Fig. 5. Màquina universal “low cost”
Font: Instructables “https://goo.gl/fuxhBt”

La màquina universal de la Figura 5 és un bon punt de partida per tal de minimitzar els costos dels
elements, però no compleix amb els requisits de força i precisió que es busquen amb la màquina
universal d’aquest TFG que ha de permetre fer assajos de tracció en materials més resistents com els
plàstics tècnics, a parts dels materials biològics.

2.2. Teoria assaig de tracció
Un assaig a tracció té com objectiu definir el límit elàstic, la resistència de trencament o ruptura, i la
ductilitat del material quan està sotmès a forces externes que intentaran estirar el material (força
uniaxials, ja sigui segons l’eix longitudinal Figura 6 o l’eix transversal Figura 7), fet que aquesta s’allarga
uns micròmetres (m) o fins a uns mil·límetres ( 1 mm – 100 mm), ja sigui en estat elàstic (pot retornar
al seu estat inicial com una molla) o estat plàstic (no retorna com una molla). L’equip mesura ForçaAllargament (figura 8), però per tal de poder tenir uns valors que no depenguin de la mida de les
provetes, es transforma la força en esforç (σ, força/àrea) i l’allargament en deformació (ε
allargament/longitud inicial), com a resultat s’obté la gràfica Esforç-Deformació (figura 9).

Fig. 6 Eix longitudinal on s’apliquen les forces uniaxials

Fig. 7 Eix transversal de la proveta
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Se’n diuen “provetes” o “mostres” a un tros de material de dimensions normalitzades per realitzar
aquests assajos. Aquestes dimensions normalitzades són la longitud de la proveta i l’àrea de la seva
secció transversal d’aquesta.
A partir d’aquest assaig es pot determinar el límit elàstic σy, la resistència σu la càrrega màxima que
pot aguantar el material, el mòdul d’elasticitat o mòdul de Young E, l’allargament i la deformació del
material tan en règim elàstic com en règim plàstic. A partir de l’àrea de la corba es pot determinar la
resiliència i la tenacitat.
Els valors dels esforços són en Pascals (Pa= N/m2) o en MegaPascals (MPa = N/mm2). Les unitats dels
mòdul de Young normalment s’expressa en GPa (Gigapascals). L’allargament s’acostuma a donar en
mm i la deformació al no tenir unitats s’expressa en allargament unitari i per materials molt dúctils en
tant per cent (%)
Durant l’assaig tot material dúctil passa per dues etapes de deformació:


La deformació elàstica on el material té la capacitat de retornar a la seva distància inicial si es
deixa d’aplicar una força (com una molla). És la primera part de l’assaig i segueix la llei de
Hooke en la majoria de metalls com els acers, però pot no ser lineal com en els elastòmers,
ciments, ferro colat i material biològic com les artèries i les venes.



La deformació plàstica on el material ja no pot retornar a la seva posició inicial i es comença a
deformar de forma permanent (com si fos una bossa de plàstic de la compra). Aquesta etapa
s’inicia a partir del límit elàstic.
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Fig. 8. Gràfica Força-Allargament de l’alumini T6360 que exemplifica les corbes que s’obtenen de l’assaig a tracció i on es marca
les principals canvis de comportament dels materials dúctils.
Font: Judit Molera
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Fig. 9. Gràfica Esforç-deformació de l’alumini T6360 que mostra com es determinen les diferents propietats mecàniques dels
materials dúctils.
Font: Judit Molera

Esforç a tracció (): Es calcula amb l’Eq. (1) a partir de la força a tracció (F) suportada per la proveta
dividida per la seva àrea transversal (A) (la secció segons l’eix transversal de la proveta, veure la Figura
7)

𝜎=

𝐹
𝐸𝑞. (1)
𝐴

Límit elàstic (σy): És el màxim esforç que el material pot suportar sense que pateixi deformacions
permanents, és a dir, és una mesura de la seva resistència a la deformació plàstica. Tal i com s’ha
comentat anteriorment les seves unitats acostumen a ser MPa.
El mòdul de Young o també conegut com a mòdul de rigidesa o mòdul d’elasticitat, és la mesura de la
rigidesa d'un material elàstic. Es defineix com la relació entre la tensió uniaxial i l'allargament unitari
uniaxial en el rang de tensions en el qual es compleix la llei de Hooke (és a dir, abans d'arribar al límit
elàstic).
Resistència a tracció (σu): És l’esforç a tracció màxim que pot suportar la proveta durant l’assaig.
Deformació unitària (Eq. 3): És el tant per u de la relació entre l’increment d’allargament (Eq. 2) i la
llargada inicial abans que se li apliqui la tensió.

∆𝑙 = 𝑙𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐸𝑞. (2)

𝜀=𝑙

∆𝑙

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐸𝑞. (3)

Allargament de ruptura: Llargada total que ha tingut el material abans de trencar-se.
Convé recordar que quan un material es trenca sempre recupera la part de deformació elàstica.
La resiliència és l’energia per un unitat de volum que pot absorbir un material durant la deformació
elàstica. Es mesura amb l’àrea de la corba esforç-deformació en règim elàstic.
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La tenacitat és l’energia per un unitat de volum que pot absorbir un material abans de la ruptura. Es
mesura amb l’àrea total de la corba esforç-deformació i implica que un material a mesura que se
sotmet a un esforç o impacte absorbeix l’energia per a deformar-se abans de trencar-se.

Materials del sector biomèdic
A partir de documents d’internet s’ha fet una cerca per saber els valors necessaris per poder dissenyar
i dimensionar la màquina d’assajos.
Tal com diu Claes (2010) en la seva tesis doctoral “Estudio mecánico de las arterias coronaries humanes
y sus sustitutos vasculares”.
Els estudis de les venes i les artèries comencen els anys 80 on es van trobar que les malalties influïen
a les propietats mecàniques dels propis vasos sanguinis de l’individu que tingués malaltia (Roy [1880]).
Però fins a mitjans del segle XX no es va continuar estudiant aquest tipus de tema, ja que van
desenvolupar mètodes i nous equips d’instrumentació on podien saber les propietats mecàniques dels
vasos sanguinis.
Es va continuar estudiant la dels animals Simon Et Al [1972], Vito [1973], Doyle y Dobrin [1971] i Cox
[1982], però el més complert relacionat amb les artèries coronàries és de Ozolanta Et Al [1998].
En tots aquests estudis no només parlen de les característiques físiques dels vasos sanguinis dels
animals sinó que també les van comparar amb les humanes. Segons Van Andel Et Al [2003] les artèries
coronàries dels porcs poden arribar a ser tres vegades més deformables que les artèries humanes, o
que les propietats degut a les condicions de ruptures que van tenir en assajos de tracció uniaxial per
Holzapfel Et Al [2005] eren que les capes que formen la vena, la deformació entre elles és molt
uniforme, però la tensió de ruptura era més alta a la capa adventícia (la capa més externa de la vena)
que les altres.
Des de el punt de vista microscòpic la parets vascular (artèries i venes) està constituïda per elastina,
col·lagen i múscul llis.
Elastina
És una proteïna elàstica del teixit conjuntiu, que s’encarrega de tornar la forma i el tamany original, on
pot aguantar deformacions més grans del 50% segons Darnell Et Al [1993].
És molt important a les venes, però també hi són a la resta del cos, com pulmons, pell, tendons,
cartílags elàstics, entre d’altres.
Segons Roach i Burton (1957) i Fung (1993), l’elastina té un mòdul elàstic de 0,3 MPa i 0,6 MPa.

Col·lagen
És una proteïna amb un paper molt important a dins del teixit conjuntiu del cos del mamífers, ja que
fins a un 25% de la massa total de les proteïnes als mamífers està amb forma de col·lagen.
Hi ha més de 20 diferents tipus de col·lagen dels quals els més comuns i freqüents són els del tipus I a
IV.
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Està format per tres cadenes de polipèptids enrolats, on cada una de les cadenes que existeix com a
repetició de glicina-X-Y.
Una molècula de col·lagen aïllada no és estable, degut a la seva inestabilitat es combina amb dues
molècules similars mitjançant ponts d’hidrogen, formant una triple hèlice dextrogira (Figura 10).

Fig. 10. Triple hèlix de col·lagen
Font: Claes Els (2010): 16

Les seves propietats mecàniques s’han estimat a través d’assajos amb tendons en els quals pot arribar
al 80% del pes sec. El mòdul d’elasticitat s’estima entre 1000 i 1500 MPa (Darnell Et Al [1993]).
El col·lagen obté la seva rigidesa no solament de les característiques de la molècula, sinó que
fonamentalment per l’alineació de les seves microfibres.
A les venes i artèries sanes, el col·lagen dóna rigidesa a la paret vascular i és la responsable principal
del comportament per pressions superiors a la fisiològica, ja que les seves fibres només entren en
funcionament un cop han sigut alineades i orientades durant el procés de deformació.
Múscul llis
Hi ha dos tipus importants de múscul: l’esquelètic (bíceps) i el múscul cardíac del cor.
Es troba a les parets d’òrgans tubulars com els intestins, vasos sanguinis, l’úter, etc. En general te’l pots
trobar en òrgans on les seves funcions no són controlades voluntàriament.
La contribució de les cèl·lules musculars a les propietats mecàniques de les parets arterials és més aviat
petita, ja que la seva funció és produir una tensió activa, independentment de la deformació aplicada.
No com l’elastina o el col·lagen que produeixen una tensió proporcional a la deformació aplicada
(Roach y Burton [1957]).
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Fig. 11 Gràfica esforç-deformació de la tesis de Claes (2010): 56
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3. Disseny de la màquina
En aquest capítol es detalla els passos que s’han seguit per dissenyar, construir i posar a punt la
màquina universal mecatrònica de baix cost. Es parteix de les especificacions preliminars i es detallen
els càlculs realitzats per la selecció de components tan mecànics com electrònics.

3.1. Especificacions preliminars
Per dimensionar el sensor de força que s’havia d’utilitzar així com el parell motor necessari, es va
procedir a realitzar un experiment preliminar ràpid, que serviria per validar els rangs de força,
consultats en la bibliografia especialitzada comentada anteriorment (Claes [2010]) sobre materials
biològics. L’experiment va consistir en utilitzar dos serjants i una garrafa d’aigua (de 5 litres que
equivaldria a 50 newtons de força, veure la Figura 12 i 13) per veure la força de ruptura de les mostres
de caròtides de porc.
Les primeres proves no van ser les esperades ja que el material es segava (degut a la força que se li
aplicava la proveta) a una força de 15 N, on més tard es va posar un parell de gomes als serjants, fet
que no aplicarien tanta pressió a la proveta i aquesta podia aguantar més força (20 N).

Fig. 12 i 13. Assaig experimental amb venes i artèries per adquirir dades d’aproximació per la màquina

Per tant, amb aquest assaig preliminar es va poder constatar que calia subjectar les artèries amb unes
mordasses que tinguessin molta fricció i que no fos necessari fer tanta pressió a la proveta, d’aquesta
manera no es tallaria a prop de la mordassa.
A continuació es llisten els requeriments que es van fixar per la màquina universal mecatrònica de baix
cost.
-

Aparell senzill i precís
Capaç de fer assajos de venes i artèries de 2 cm de llargada
Força mínima de 50 N
Minimització de costos (aprofitant el màxim de material disponible a la UVic - UCC). Inferior a
1000 €
Recorregut mínim de 200 mm per a les provetes
La precisió del moviment lineal de les ha de ser entre 0,1 mm i 0,05 mm mesura mínima ha
ser del desplaçament ha de ser més petit de 1 µm
Errors inferiors a 0,1 mm - 0,05 mm
Velocitats màxima de treball 50mm/min d’acord normativa ISO 527-Determinació de les
propietats de tensions en els plàstics
Velocitat mínima de treball 1mm/min
Velocitats d’apropament i allunyament del carro 20mm/s
Acceleració màxima de 10 mm/s2 (de 0 a 20 mm/s amb 2 segons)
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3.2. Càlculs i disseny mecànics
El disseny de la màquina universal mecatrònica de baix cost es basa en les màquines que s’han trobat
en el mercat (capítol 2.1) procurant minimitzar el cost dels components. Es per això que s’ha procurat
reaprofitat molt material d’altres projectes tecnològics i que es trobava disponible en els laboratoris
de mecànica, automatització, projectes i electrònica. Es va reaprofitar molt material d’una projecte per
dissenyar una impressora 3D amb eixos polars (tipus delta) (Figura 14 i 15).

Fig. 14 i 15. Impressora 3D d’on s’ha aprofitat material.
Font: Grup de la impressora 3D Integrated Projects 2 (2015)

També s’ha hagut de comprar components que eren necessaris per tirar endavant amb aquest disseny,
com la cèl·lula de càrrega, el cargol de boles, el controlador del motor, entre d’altres.
També a l’haver fet en anterioritat les proves experimentals amb les venes i artèries cedides per part
del TR2Lab es va tenir una breu idea de la força necessària per fer aquest tipus d’assaig al material
biomèdic; entre 15 N i 20 N aproximadament. Però com que també es vol utilitzar la màquina universal
per docència, a l’assignatura de Tecnologia de Materials del Grau en Enginyeria Mecatrònica es va
prendre la decisió de sobredimensionar la màquina utilitzant motor de la impressora 3D (Figura 16)
que permet arribar a uns 500 N.

Fig. 16. Motor NEMA 23 de la impressora 3D
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3.2.1. Estructura
En la Figura 18 i 19 es presenta el disseny CAD de la màquina universal.
En la Figura 17 es presenta la fotografia real de l’estructura. El disseny consisteix en tres pilars de perfil
d’alumini de 30 mm x 30 mm, on la màquina fa una amplada 325 mm per una profunditat de 340 mm
i la seva alçada des de la taula és 1 m La maquina va collada sobre una taula amb rodes que permet el
seu desplaçament.

Fig.17. Estructura final

Reutilitzant l’estructura de la impressora 3D que hi havia muntada s’han agafat tres barres d’alumini
extruït per formar un triangle (Figura 18), on a la base del triangle serà on l’usuari pot posar la proveta
a dins la màquina.
D’aquesta manera tota la part electrònica està dipositada a sota al calaix i a la resta de part de la taula
s’hi pot posar el portàtil de l’usuari Per seguretat s’han posat catorze angles, ja que la màquina està
sobredimensionada i ha de ser capaç d’aguantar la força que pot fer el motor com també la que ha
d’aguantar la cèl·lula de càrrega, que tot seguit s’explica.
També a l’hora de pensar amb l’estructura es va fer seguint la idea de les màquines que ja hi ha al
mercat, una base subjectada a la taula (on tota la cargolaria està collada), per assegurar la subjecció
rígida.
Per part de subjecció del motor es va pensar que fos mòbil, aquesta és el perquè fa un cercle, d’aquesta
manera on amb cargols estan subjectades dues barres d’alumini extruït de 20 mm x 20 mm i aquí a
sobre es posar el motor, fent que d’aquesta manera pugui tensar-se la corretja només empenyen el
motor en sentit contrari del cargol de boles.
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Fig. 18 i 19. Disseny CAD 3D final de la màquina

3.2.2. Transmissions i accionaments
La màquina és accionada per un motor rotatiu pas a pas amb suficient potència i parell motor (Figura
21). La transmissió està formada per dos components: una transmissió per corretja i un cargol a boles.
La transmissió per corretja està formada per una politja petita de 15 dents que gira solidària amb l’eix
del motor i una politja gran de 36 dents a la qual està rígidament unida la femella del cargol de boles.
D’aquesta manera es té una relació de reducció (i) de 2,4.Per mitjà del cargol a boles, el moviment
rotatori del conjunt politja gran més la femella es transforma amb moviment lineal de l’eix del cargol
a boles, que té un pas de 5 mm/volta (Figura 20). L’extrem superior de l’eix del cargol a boles està
rígidament unit a la mordassa mòbil que té moviment vertical de translació. La mordassa mòbil està
unit mitjançant dues guies lineals a dues barres d’acer (Figura 22). Sobre la mordassa mòbil es munta
la proveta a la qual se li vol fer l’assaig de tracció i a mesura que baixa verticalment la mordassa mòbil,
estira la proveta cap a baix, realitzant l’assaig de tracció.

Fig. 20. Politja gran amb la femella del cargol de boles i els
rodaments axials

Fig. 21. Politja petita amb el motor
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Fig. 22. Mordassa mòbil amb els rodaments i la mordassa, on els rodaments lineals estan a dins de les barres d’acer per poderse moure de forma vertical

Com a hipòtesis s’ha suposat que el rendiment del conjunt de la transmissió per corretja i el cargol a
boles teòric el contem de 0,72 a causa de les resistències passives de la màquina. Les dades
geomètriques, inercials i dinàmiques del sistema es resumeixen a continuació:

-

Inèrcia de l’eix motor: Jm=27,5 kg·mm2
Inèrcia politja petita negligible
Inèrcia politja gran: J2=67 kg·mm2
Massa mordassa mòbil i eix cargol: mmor= 1 kg
Dents politja petita: 15 dents
Dents politja gran: 36 dents

-

Pas del cargol a boles: 𝑝 = 5

-

Rendiment de la transmissió (corretja + cargol a boles): trans =0,72

-

mm
volta

5 mm

= 2𝜋

rad

Per calcular la inèrcia del sistema reduïda a la velocitat de l’eix del motor (Jsist red m), s’utilitza l’expressió
de l’energia cinètica aplicada a tot el sistema: motor + transmissió + receptor

1
1
1
2
2
𝐸𝑘 = 
𝐽𝑚 𝜔𝑚
+ 𝐽2 𝜔22 + 𝑚𝑚𝑜𝑟 𝑣𝑚𝑜𝑟
Eq. (4)
2 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
2
2
Es calcula la relació de transmissió per a la transmissió per corretja i es relaciona la velocitat vertical
de la mordassa mòbil amb la velocitat angular del motor

𝑖=

𝜔𝑚 𝑑2 36
𝜔𝑚
=
=
= 2,4 → 𝜔2 =
Eq. (5)
𝜔2 𝑑1 15
𝑖
𝑣𝑚𝑜𝑟 = 𝑝𝜔2 = 𝑝

𝜔𝑚
5 𝜔𝑚
=
Eq. (6)
𝑖
2𝜋 𝑖

Es substitueix, les variables de les Equacions 5 i 6 a l’Equació 4,

𝐸𝑘 =

1
1
𝜔𝑚 2 1
𝜔𝑚 2
2

𝐽𝑚 𝜔𝑚
+ 𝐽2 ( ) + 𝑚𝑚𝑜𝑟 (𝑝
) 𝐸𝑞. (7)
2 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
2
𝑖
2
𝑖
1
𝐽2
𝑝 2 2
𝐸𝑘 = (𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝐽𝑚 + 2 + 𝑚𝑚𝑜𝑟 ( ) ) 𝜔𝑚
2
𝑖
𝑖
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𝐽𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑑 𝑚 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝐽𝑚 +
= 0,72 · 27,5𝑒

−6

𝐽2
𝑝 2
+
𝑚
(
) =
𝑚𝑜𝑟
𝑖2
𝑖

67𝑒 −6
0,005 2
+
+1·(
) = 3,15𝑒 −5 kgm2 = 31,5 kgmm2
2,42
2𝜋 · 2,4

D’acord amb les especificacions preliminars és vol pujar a velocitat constant de 20 mm/s per tant

𝑣𝑚𝑜𝑟 =

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑡
= 20 mm/s = 0,02 m/s Eq. (8)
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠

S’aplica el principi de la conservació de l’energia en versió diferencial,

𝑃𝑖𝑛 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 + 𝐸̇𝑎𝑐𝑢𝑚 𝐸𝑞. (9)
𝑃𝑚 = 𝑃𝑒𝑠𝑚𝑜𝑟𝑑 𝑣𝑚𝑜𝑟𝑑 + 𝑃𝑚 (1 − 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 )
𝑚𝑚𝑜𝑟𝑑 𝑔𝑣𝑚𝑜𝑟𝑑

𝑃𝑚 =

=

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

1 · 9,81 · 0,02
= 0,28 W
0,72

Per trobar la velocitat angular del motor per a aquesta situació s’agafa l’Equació 6

𝑣𝑚𝑜𝑟 = 𝑝𝜔2 = 𝑝

𝜔𝑚
𝑖
2,4
→ 𝜔𝑚 = 𝑣𝑚𝑜𝑟 = 0,02 ·
= 60 rad/s
𝑖
𝑝
0,005/(2𝜋)
𝑛𝑚 = 573 𝑟𝑝𝑚

El parell motor es calcula com,

𝑃𝑚 = 𝑇𝑚 𝜔𝑚 → 𝑇𝑚 =

𝑃𝑚
0,28
=
= 0,0046 Nm Eq. (10)
𝜔𝑚 60,32

D’acord amb les especificacions inicials, la velocitat per realitzar el test a tracció és de 50 mm/min

𝑣𝑚𝑜𝑟 = 50 mm/min = 0,00084 m/s
S’aplica el principi de la conservació de l’energia en versió diferencial, de l’Equació 4

𝑃𝑖𝑛 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 + 𝐸̇𝑎𝑐𝑢𝑚
𝑃𝑚 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 𝑣𝑚𝑜𝑟𝑑 + 𝑃𝑚 (1 − 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 )
𝑃𝑚 =

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 𝑣𝑚𝑜𝑟𝑑

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

=

15 · 0,00084
= 0,0175 W
0,72

Per trobar la velocitat angular del motor per a aquesta situació, s’agafa l’Equació 6

𝑣𝑚𝑜𝑟 = 𝑝𝜔2 = 𝑝

𝜔𝑚
𝑖
2
→ 𝜔𝑚 = 𝑣𝑚𝑜𝑟 = 0,00084 ·
= 2,11 rad/s
𝑖
𝑝
0,005/(2𝜋)
𝑛𝑚 = 20 𝑟𝑝𝑚

El parell motor es calcula a partir de l’Equació 10

𝑃𝑚 = 𝑇𝑚 𝜔𝑚 → 𝑇𝑚 =

𝑃𝑚 0,0175
=
= 0,0083 Nm
𝜔𝑚
2,11
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A l’hora de dimensionar el motor, per a materials del sector biomèdic, s’observa que la situació que
requereix més potència del motor és quan es vol fer els apropaments ràpids i no mentre es realitza
l’assaig de tracció d’una caròtida de porc.
La màquina universal, a part d’estirar materials de l’àmbit biomèdic es vol aprofitar per fer assaigs de
tracció per materials plàstics tècnics com són el ABS o el polipropilè (PP). És per això que s’ha muntat
un motor pas a pas NEMA 23 amb un parell màxim d’arrencada de Tm=1,9 Nm i 200 passos per volta.
Per al cas que es vulgui fer l’assaig amb una proveta d’un plàstic tècnic, per saber la força màxima que
pot realitzar la màquina amb el motor seleccionat, apliquem el principi de la conservació de l’energia
en versió diferencial (Equació 9), ja que les velocitats són molt lentes, les inèrcies degut a les
acceleracions es poden negligir.

𝑃𝑖𝑛 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 + 𝐸̇𝑎𝑐𝑢𝑚
𝑃𝑚 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐.𝑝𝑝 𝑣𝑚𝑜𝑟𝑑 + 𝑃𝑚 (1 − 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 )
𝑇𝑚 𝜔𝑚 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐.𝑝𝑝 · 𝑝 ·

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑇𝑚 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐.𝑝𝑝 ·

𝜔𝑚
+ 𝑇𝑚 𝜔𝑚 (1 − 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 )
𝑖

𝑝
𝑖
→ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑇𝑚 · = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐.𝑝𝑝
𝑖
𝑝

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐.𝑝𝑝 = 0,72 · 1,9 ·

2𝜋 · 2,4
= 4 125,79 𝑁
0,005

D’aquesta manera es determina que la força màxima que es pot exercir sobre una proveta amb el
motor actual és de 4125 N. Aquesta força permet fer assaig de tracció en materials com ABS, PP, PET,...
Si agafem els valors de resistència a tracció del ABS ( = 45 MPa) i el PP ( = 37 MPa) del llibre d’en
Carles Riba (“Disseny de maquines IV”, a la taula 14.4) i sabent les dimensions segons la normativa ISO
527 –2 5b, on tenen una amplada de 2 mm i un gruix ≥ 1 mm, (l’àrea = 2 mm2).
I gràcies a l’Equació 1 es pot saber la força que se li ha d’aplicar.

𝜎=

𝐹
→ 𝐹 = 𝐴 · σu = 2𝑒−6 · 45𝑒6 = 90 𝑁
𝐴
𝐹 = 𝐴 · σu = 2𝑒 −6 · 37𝑒 6 = 74 𝑁

On si volem saber l’esforç amb l’equació que es fa amb una força inferior a la màxima que pot admetre
la cèl·lula de càrrega (Ftracc = 800 N) i amb la mateixa àrea anterior (A = 2 mm2).

𝜎=

𝐹
800
=
= 400 𝑀𝑃𝑎
𝐴
2

Comentar que la força que es capaç d’exercir el motor de la màquina és superior al límit del sensor de
força (1000 N), d’aquesta manera és el sensor de força actual que limita els materials actuals als
següents: PE-LD, PE-HD, PP, PVC, PS, SAN, ABS, PET,...
En cas de requerir mesurar major rang de força, la màquina ha estat dissenyada de manera flexible
per tal de poder canviar el sensor de força de forma ràpida i senzilla.
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Com que no es coneix la inèrcia del motor NEMA 23 col·locat, com a hipòtesis s’utilitza la mateixa
inèrcia de l’eix del motor que al principi del capítol, ja que l’eix és el mateix tot i que s’ha canviat de
motor (Jm). D’aquesta manera es pot reaprofitar la inèrcia reduïda (Jsist red m) calculada al principi del
capítol.
S’aplica el principi de la conservació de l’energia en versió diferencial (Equació 9),

𝑃𝑖𝑛 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 + 𝐸̇𝑎𝑐𝑢𝑚
𝑃𝑚 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐.𝑝𝑝 𝑣𝑚𝑜𝑟𝑑 + 𝑃𝑚 (1 − 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ) + 𝐽𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑑 𝑚 · 𝜔𝑚 · 𝛼𝑚
𝜔𝑚
+ 𝑇𝑚 𝜔𝑚 (1 − 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ) + 𝐽𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑑 𝑚 · 𝜔𝑚 · 𝛼𝑚
𝑖
𝑝
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑇𝑚 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐.𝑝𝑝 · + 𝐽𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑑 𝑚 · 𝛼𝑚
𝑖

𝑇𝑚 𝜔𝑚 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐.𝑝𝑝 · 𝑝 ·

0,005

𝑝

𝛼𝑚

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑇𝑚 − 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐.𝑝𝑝 · 𝑖 0,72 · 1,9 − 4125 · 2,4 · 2𝜋
=
=
= 8,33 rad/s2
−5
𝐽𝑠𝑖𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑑 𝑚

3,15𝑒

L’acceleració lineal de baixada de les mordasses es calcula com,

𝑎𝑚𝑜𝑟 = 𝑝𝛼2 = 𝑝

𝛼𝑚 0,005 8,33
=
·
= 0,00276 m/s2 = 2,76 mm/s 2 𝐸𝑞. (11)
𝑖
2𝜋
2,4

D’acord amb els requisits preliminars, la velocitat per realitzar el test tracció segons normativa ISO 527
és de 50 mm/min

𝑣𝑚𝑜𝑟 = 50 mm/min = 0,00083 m/s
Assumint que es realitza un moviment rectilini uniformement accelerat,
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑎𝑚𝑜𝑟

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑣𝑚𝑜𝑟 − 𝑣𝑚𝑜𝑟
𝑣𝑚𝑜𝑟
0,00083
=
→ ∆𝑡 =
=
= 0,3 𝑠 𝐸𝑞. (12)
∆𝑡
𝑎𝑚𝑜𝑟
2,76𝑒 −3

Per aconseguir aquesta velocitat de test de 50 mm/min, la velocitat de gir del motor ha de ser de
(Equació 6):

𝑣𝑚𝑜𝑟 = 𝑝𝜔2 = 𝑝

𝜔𝑚
𝑖
2,4
→ 𝜔𝑚 = 𝑣𝑚𝑜𝑟 = 0,00083 ·
= 2,5 rad/s
𝑖
𝑝
0,005/(2𝜋)
𝑛𝑚 = 24 𝑟𝑝𝑚

Com que el motor és un motor pas a pas de 200 passos per volta, però aquest estarà segons la divisió
de µpassos, 4, seran 800 passos per volta, el número de passos que s’hauran de donar per segon (pps)
o freqüència de passos es calcula com:

𝑝𝑝𝑠 = 𝑛𝑚 ·

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠
voltes 1 min 800 passos
= 24
·
·
= 320 pps Eq. (13)
𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎
min 60 𝑠
volta
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3.3. Electrònica
En aquest apartat es detallen els controladors que s’han utilitzat i com estan connectats entre ells i
quina és la direcció i sentit de la transferència de dades (Figura 23), aconseguint així que el sistema
funcioni adequadament.

Fig. 23. Diagrama general de les transferències de dades.

La màquina està controlada per l’ordinador, on gràcies al LabJack UE9 fa de traductor a tot el control
analògic, que són el controlador del motor NEMA 23 i els sensors inductius que hi ha instal·lats per
poder detectar si la mordassa està a dalt o a baix.
També hi ha dispositius de seguretat que tallen la tensió del motor, per evitar qualsevol tipus
d’accident o mal funcionament de la màquina.

3.3.1. Sensors i sistema d’adquisició de senyals
S’han posat dos sensors inductius (LJ12A3-4-Z/BX), que per software es pot saber si la mordassa mòbil
és a la part superiors de la màquina o a la inferior, com també bloquegen l’activació el motor.
En cas que per software fallés o no funcionessin correctament aquests sensors inductius i el motor
continués funcionant encara que aquests s’activin, hi ha dos finals de carrera que obren el circuit
d’alimentació del controlador del motor, com també un polsador de seguretat, d’aquesta manera
l’inhabiliten, fins que es torni a reactivar amb el polsador negre, d’altre manera el software també
t’avisa si no està activat el motor.
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Esquema 1. Esquema elèctric del driver del motor

Per poder controlar la connexió del controlador del motor s’hi ha posat un relé en paral·lel per així
activar-lo i desactivar-lo com s’ha comentat abans (Esquema 1).
Els dos sensors inductius poden treballar a una tensió de 6 V a 30V, però en aquest cas es treballa a 24
V, però degut el controlador LabJack UE9 no pot adquirir senyals més alts que la seva alimentació (5
V) s’han utilitzat optoaïlladors per així poder separa les masses (Esquema 2).

Esquema 2. Esquema elèctric del sensor inductor inferior, el superior és igual, l’únic que al LabJack és la entrada (FIO5)

Els optoaïlladors (4N25) són xips on a dins hi ha un LED i un fototransistor que depenent del corrent
que passa pel LED aquest deixarà passar la part proporcional del corrent que hi hagi de col·lector a
emissor segons la gràfica del seu datasheet (Figura 24).
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Fig. 24. Gràfica de la corrent d’entrada per transferència de corrent a la sortida
Font: 4N25V Vishay Semiconductors (1999): 7

𝐼=

𝑉
24 𝑉
=
= 2𝑚𝐴 Eq. (14)
𝑅 12 𝐾Ω

𝐼=

𝑉 23,3 𝑉
=
= 1.9𝑚𝐴 Eq. (15)
𝑅 12 𝐾Ω

Equació per saber el corrent que passarà per el LED del optoaïllador

A l’entrada del LED està connectat el sensor inductiu i una resistència en sèrie (de 12k per limitar el
corrent al LED) i després el fototransistor està connectat, l’emissor al GND del LabJack i el col·lector a
la entrada que es vol, en aquest cas el propi LabJack té totes les entrades connectades amb una
resistència configurada com a pull-up, per tant, sempre ens detectarà un “1” lògic fins que el senyal
del sensor estigui activat que aquesta passarà a ser un “0” lògic.
Com a sensor de força es fa servir una cèl·lula de càrrega
tipus S, ja que són les més versàtils alhora de treballar a
tensió o a compressió, això vol dir que amb aquesta
màquina es pot fer un assaig a compressió només canviant
les mordaces i fer un parell de variacions al programa.
La cèl·lula utilitzada és de la casa ZEMIC EUROPE tipus S
H3 (Figura 25) que té una precisió de 10 grams, és a dir,
de 0,1 Newton on té una capacitat màxima de 100 Kg i
està alimentat a 10 V de part de l’amplificador de Krenel
(Figura 26), que està pensat per una cèl·lula de càrrega
d’aquestes característiques, on aquest amplifica el senyal
de microvolts a milivolts, fins a +/- 5V (Esquema 3).

Fig. 25. Cèl·lula de càrrega tipo S

5 volts positius quan està al màxim de pes que pot aguantar la cèl·lula 100 Kg a tracció i els 5 volts
negatius són per quan es treballa a compressió. Aquest sensor de força ens permet treballar amb prou
resolució per als materials biològics i tenir suficient fons d’escala en el rang alt per poder mesurar les
forces de materials plàstics.
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Fig. 26 Amplificador senyal per una cèl·lula de càrrega 6b02 de Kernel

Per poder saber la força realitzada a partir del senyal que envia al LabJack es fa un petit càlcul.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶è𝑙𝑎(𝐾𝑔) ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐(𝑉)
= 𝑝𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑔𝑢𝑡(𝐾𝑔) ∗ 9,81 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎(𝑁) Eq. (16)
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑉)

En el nostre cas si volem saber la força de 12 mV fent servir l’Equació 16
12 𝑚𝑉 · 100𝐾𝑔
= 0,24 𝐾𝑔 · 9,8𝑁 = 2,35 𝑁
5𝑉

I l’error que es pot tenir amb aquesta cèl·lula de càrrega és de 0,1 N, i si es mira el valor calculat
anteriorment de les venes (15 N)

0,1 ·

100
= 0,66 % 𝑑′𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐸𝑞. (17)
15

I amb l’amplificador de senyal té un error de 1 mV utilitzant l’Equació 4 és un pes de 20 g a l’Equació
17:

0,19 ·

100
= 1,3% 𝑑′𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
15

Es pot veure que els errors no superen el 2%, i si es volgués fer materials més resistents, com plàstics
tindrien un error més baix encara, perquè al dividir-ho per un valor més gran el tant per cent
disminueix.
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Esquema 3 . Connexió del sensor a l’amplificador i d’aquest al LabJack.

Per mesurar el desplaçament es proposava comptar els passos del motor pas a pas, és una manera
indirecta de mesurar-ho, però efectiva, ja que a partir del control del driver amb l’EN (FIO3 del LabJack
passada per una AND) i el PULS (FIO0 del LabJack passada per una AND) són els encarregats de donar
ordres al controlador del motor, ja sigui l’habilitació d’aquerst (EN) o la velocitat dels passos (PULS) i
amb la combinació d’aquests dos senyals amb portes AND es pot saber si s’habilita el motor i el timer
que se li ha configurat per l’entrada de pulsos, d’aquesta manera es pot saber la quantitat de passos
que fa el motor sempre i quan està activat (esquema 4).
I la transformació de passos a mm es fa a partir de la relació de reducció (i =2,4) i la velocitat de la
mordassa (Equació 6) és:
𝑉𝑚𝑜𝑟𝑑 = 𝑝 · 𝜔2 = 𝑝

𝜔𝑚
𝑖

S’integra,
𝑦𝑚𝑜𝑟𝑑 = 𝑝 · 𝜃2 = 𝑝 ·

𝜃𝑚
Eq. (18)
𝑖

Sabent que el motor està amb 4 μpassos i cada pas que fa són 0,45° (Equació 18)
0,005
·
2𝜋

0,45° · 𝜋
180° = 0,0000026 𝑚 = 2,6 𝜇𝑚
2,4

On cada pas que es fa amb el motor la mordassa es mou 2,6 µm.
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3.3.2. Microcontroladors, drivers
Com a controlador s’utilitza el LabJack UE9 (Figura 27) que amb anterioritat ja s’ha comentat alguna
cosa, tot i que també es pot fer alguna versió més senzilla, com per exemple el LabJack U3 o algun altre
tipus de controlador amb software “open source”.

Fig. 27. LabJack UE9

Fig. 28. Driver del motor pas a pas

Aquest controlador està alimentat a 5 V de tensió continua i s’han fet servir per la part digital, com a
sortides:
-

FIO0: El timer, que és la velocitat que es vol fer servir el motor
FIO2: Per triar la direcció que es vol anar la mordassa mòbil, pujar o baixar.
FIO3: Per habilitar o inhabilitar el motor.

Com a entrades són:
-

FIO1: El contador per saber els passos que ha fet el motor.
FIO4: El bit que ens diu en tot moment si el motor està activat o desactivat
FIO5: Ens avisa si el detector inductiu superior està activat o no.
FIO6: Ens avisa si el detector inductiu inferior està activat o no.

Com a part analògica només s’ha utilitzat l’AIN0, que està connectat a l’amplificador de senyal de la
cèl·lula de càrrega, configurant-ho de manera adequada es pot treballar des de 5 volts positius fins a
5 negatius d’aquesta manera es pot fer un assaig a compressió o a tracció.
La part del controlador del motor pas a pas (Figura 28) és l’encarregada d’entendre les directrius del
LabJack cap al motor, està alimentada a 24 V i tal com es diu anteriorment està connectat en paral·lel
amb un relé per així poder esbrinar quan està activat o desactivat, com també per la seguretat.
Depenent del timer (FIO0 del LabJack), que passa per una AND i va directe a la pota PULS es pot triar
la velocitat dels passos que es vol fer el motor, a la part del DIR es pot escollir la direcció cap on es vol
fer els passos (FIO2 del LabJack) i per acabar el controlador es pot habilitar o deshabilitar a partir de
l’EN (FIO3 del LabJack, que també passa per una AND), d’aquesta manera es bloqueja o desbloqueja el
motor (Esquema 4).
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Esquema 4. Connexió entre el LabJack, el Driver, el motor i l’AND

A dins del LabJack pots triar els Timer i Counters que es vulguin, fins a un màxim de 6 i 2, on la timer
més petit que hi ha és de 5,7Hz i a partir de la fórmula que et donen
𝐶𝑙𝑜𝑐𝑘/ 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
Eq. (19)
2 ∗ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑟

Agafant com a rellotge el de 750KHz del propi LabJack, i escollint bé els valors dels dos registres (Divisió
i Valor) que són d’un byte es poden realitzar fins a 65536 resultats diferents, però n’hi haurà uns quants
que seran la mateixa freqüència tot i que els valors dels registres siguin diferents.

3.3.3. Alimentació
Està alimentat amb dues fonts que transformen 220 volts de tensió alterna a 24 volts de tensió
continua i una altra que transforma 220 V d’alterna a 5 V de continua.
Les dues primeres són per la placa del sistema d’adquisició de senyals i l’amplificador del senyal de la
cèl·lula, ja que totes dues treballen a 24 volts i el LabJack treballa a 5 volts.
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3.4. Programació
S’ha optat per fer-ho a través del programa Matlab, ja que és el que més s’utilitza durant els cursos del
grau en enginyeria mecatrònica.
També val a dir que el disseny de la interfície gràfica ha estat pensada perquè fos el més senzill possible.
Un percentatge molt alt de la programació realitzada es pot fer amb un programari lliure, ja que l’únic
que pot canviar són algunes funcions o fórmules.

3.4.1. MATLAB
És un àmbit programari on no és “open source” degut a que s’ha de pagar llicència, però existeixen
molts altres que si que ho són, com Phyton o Scilab, són utilitzats per fer càlculs matemàtics on també
és possible realitzar petites interfícies gràfiques d’usuari (GUI) on amb una finestra nova pots
interactuar amb els “scripts” (guió amb instruccions informàtiques) que hagis fet, és a dir, que es pots
fer una calculadora (com la de Windows) i a través de prémer els botons aquests van activant els
“scripts” necessaris.
No només pots fer programes i guardar dades, també es pot fer gràfiques de les dades adquirides i
mostrar-ho per pantalla.
Així doncs amb una GUI s’han posat en el cas d’aquest projecte:
-

Push Buttons (Figura 29)
Polsador que al prémer activem un Callback o funció que se li ha programat
anteriorment.

-

Radio Buttons (Figura 30)
Cercle petitó, que quan el prems s’activa un punt negre al mig, fet que canvia el valor
d’aquest de 0 a 1 i no retorna a 0 fins que se’n prem un altre de radio button.

-

Edit Text (Figura 31)
Caixa de text que pot escriure l’usuari i pot donar informació al script que hi hagi
darrera d’aquest.

-

Static Text (Figura 32)
Etiqueta de text on l’usuari no pot fer cap modificació, ja que només informa aquest.

-

Menu Bar (Figura 33)
Menú que hi ha a la part superior de la finestra de la GUI.

-

Axe (Figura 34)
Eix de coordenades on es pot mostrar des de una gràfica fins a fotos o vídeos.

-

Panel (Figura 35)
Caixetí on es pot ficar un grup tant de push buttons com radio buttons, edit text,
static text i axes.
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Fig. 29. Push Button

Fig. 30. Radio Button

Fig. 31. Edit Text

Fig. 32. Static Text

Fig. 33. Menu Bar

Fig. 35. Panel

Fig. 34. Axe
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4. Assemblatge i posada a punt de la màquina
En aquest apartat es comenta com es va fer el muntatge de la màquina i com es va fabricar, com també
la part electrònica, quina disposició es tenia previst.
I per acabar una breu explicació de la interfície gràfica feta amb MATLAB i com funciona.

4.1. Fabricació i assemblatge parts mecàniques
Un cop realitzat el disseny es va procedir a la realització de prototips amb fusta, per així confirmar les
seves dimensions i tenir una primera previsualització física del què es volia fer.
La realització de prototips va ser molt interessant de fer-se degut a que sempre quan es fa el disseny
amb 3D tot acostuma a funcionar correctament i no es pensa gaire amb el joc necessari per segons
quins forats, com per exemple per els cargols de mètric 6, és necessari deixar més de 6 mm de
diàmetre, d’altre manera no podrà passar amb facilitat.
Primer es va llimar el cargol de boles amb una mola (Figura 36 i 37), ja que la distància llimada afectaria
a tota la part de l’estructura del sistema, ja que ell és el centre de la màquina, on després es va fer la
part tota la part de l’estructura de la màquina, la base (Figura 38) i la part superior (Figura 39), per així
tenir una primera idea de com era d’alta.

Fig. 36 i 37. Cargol de boles llimat 12 mm

Totes les peces es van fer amb la fresadora de la universitat (Fresadora High-Z S-750/t).

Fig. 38. Base del prototip

Fig. 39. Part superior del prototip
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Més endavant també es va fer la part de la mordassa mòbil (Figura 42), per així poder comprovar si el
cargol de boles anava correctament.

Fig. 40. Prototip per subjectar el motor
Font Elaboració pròpia

Fig. 41. Prototip del subjecto del cargol de boles i els
rodaments tant axial com politja i femella del cargol

Fig. 42. Prototip de la mordassa mòbil

Un cop comprovat això es va fer la part de subjecció del motor (Figura 40), com també la dels
components que transformen el moviment rotatiu a moviment lineal (els rodaments axials, politja gran
i femella del cargol de boles) (Figura 41).
Quan es van tenir els prototips anteriors es va muntar, deixant un resultat com la Figura 43 i 44.

Fig. 43 i 44. Prototip final
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Es va replantejar la posició final on hauria d’anar, i per això es va pensar amb l’usuari final que tingués
la possibilitat de posar l’ordinador portàtil sobre la taula per així poder treballar i veure la màquina
com treballa, i tota la part electrònica quedaria a sota al calaix, per evitar qualsevol manipulació
possible.
Aleshores es va procedir a fresar les peces amb alumini, ja sigui la base o la superfície superior, com
també el carro, la part del motor i la que aguantava la transmissió del moviment circular a moviment
lineal.
Quan es van fer totes les peces finals amb alumini, es va muntar l’estructura, però faltava tota la part
de la transformació del moviment, és a dir, la politja gran amb els dos rodaments axials i la femella del
cargol de boles amb l’espàrrec del cargol (clar que el calaix de la taula s’havia de tallar per fer passar
l’espàrrec), que s’havia de posar centrat al forat, tant de la planxa que aguantar la força que pot fer el
cargol i el de la taula (Figura 45).

Fig. 45. Calaix foradat perquè l’espàrrec del cargol de boles pugui passar.

Després de posar el cargol s’havia de posar l’últim rodament radial que hi ha a sota la taula (aquest
evita que el cargol es mogui degut a la tensió de la corretja), ja que alhora de girar el motor, el voldrà
moure cap a ell, ja que li quedaran parell motor residual per culpa del rendiment que restarà a la força
total.
I va quedar aquest resultat (Figura 46) final.

Fig. 46. Estructura final
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4.2. Posada a punt components electrònics
Després de fer tots els càlculs i proves es va veure que es necessitaria una altra placa que seria la que
enllaçaria amb el driver del motor, les seva seguretat per hardware, com també el control d’aquest a
través del LabJack i sobretot sense oblidar els sensors inductius, és a dir, tota la part digital del sistema.
(per veure els esquemes elèctrics anar els esquemes 2 i 3)

Fig. 47. Disposició dels components on la part esquerra és la de 24V i la de la dreta la de 5V

La placa de control com es pot veure està pensada on la part de 24 V està completament separada dels
5 V del LabJack (Figura 47), d’aquesta manera es necessitaven els optoaïlladors que són els que ajuden
a saber si el motor està connectat i també si hi ha moviment als inductors, com també a separar les
masses de les fonts de 24V i 5 V i no s’alteraria el sistema.
Tal com s’ha comentat al capítol 3.3 les resistències que s’han agafat són de 12K de 1/4 de Watt, ja
que la potència que hi passarà és menor que aquesta, per tant amb les resistències convencionals ja
n’hi ha prou.
Com que s’han utilitzat totes les entrades i sortides digitals del LabJack (FIO) i a la part davantera
d’aquest no es poden connectar s’ha connectat un connector DB37 a darrera per poder accedir a totes
les entrades i sortides digitals (FIO 0 – 6) per tant es van haver de soldar cables, com també comprovar
el seu funcionament a través de l’oscil·loscopi (Figura 48).
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Fig. 49. Comprovacions elèctriques amb l’oscil·loscopi

4.3. Interfície visual MATLAB
S’han utilitzat totes les funcions explicades en el capítol 3.4.

Fig. 49. Interfície gràfica de l’usuari (GUI) feta a través del programa MATLAB

Com es pot veure a la figura anterior està pensada de manera que es van activant les opcions de
realitzar el test a mesura que vas activant els pushbuttons.
A la banda esquerra de la pantalla hi ha el tipus de connexió que es vol fer, ara mateix està pensat amb
USB, però es podria connectar amb Ethernet més endavant. Just a sota d’aquest panell hi ha la part de
les característiques del material, on hi ha tot un seguit d’editors de text per poder posar la informació
bàsica sobre la proveta que es realitzarà el test, i el nom del fitxer que es vol guardar.
Si es prem el botó de connectar aleshores s’activarà la visibilitat del panell del moviment que es vol fer
amb el carro o mordassa inferior, poden triar la velocitat ja sigui ràpida, lenta o molt lenta i el sentit,
cap amunt o cap avall.
Al mig de la GUI es pot veure un eix de coordenades que serà on s’anirà escrivint els valors de la gràfica
extreta a partir de les dades a través del LabJack en temps real i just a sobre d’aquest s’escriurà el valor
que hi hagi en aquell moment també.
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El botó que hi ha de color vermell al costat dret dels valors actuals de test, ens dirà en tot moment el
tipus d’error que hi ha, i si no està escrit això voldrà dir que tot està OK, després passem al text estàtic
on ens dirà si estem connectats o no al LabJack.
A la part dreta de la GUI, hi ha els panells de les velocitats actuals del sistema i just a sota la part del
test, aquesta només estarà activada just després de prémer el botó “inici” del moviment del carro. Els
editors de text que hi ha són per triar les velocitats que es vol fer l’assaig, ja sigui la principal (per tensar
la proveta) i la de l’assaig , que s’activarà just després que passin els segons que hi ha a l’altre editor
de text. Just al costat dels editors de text de les velocitats hi ha un text estàtic que escriurà el velocitat
exacte de la mordassa, ja sigui en mm/min.
Alhora de polsar el botó de “Començar TEST” s’agafa el valor que hi hagi a la cèl·lula com a “0” i a partir
d’allà es posa la primera velocitat que s’ha indicat al primer editor de text, que durà els segons que hi
ha el segon editor de text i després es canviarà a la velocitat constant de test de l’últim editor.
El test només es podrà aturar o bé per seguretat, ja sigui el polsador d’emergència de la taula, el botó
de “Aturat TEST” o quan arribi al detector inductiu inferior, ja que aleshores haurà arribat al màxim
recorregut possible.
I per últim a la part superior de la GUI hi ha una
barra de menús (Figura 50) ja sigui per escollir el
tipus d’assaig (en aquest cas només farem
“Tracció”, alhora de guarda les dades, amb el Bloc
de Notas o Excel, l’opció de veure la gràfica ForçaAllargament o Esforç-Deformació, el reseteig dels
valors de la velocitat de test, i al final de tot
l’apartat d’ajuda, on es pot triar obrir una altra
finestra on t’explica com funciona la màquina o
saber qui ha dissenyat i fet la màquina.
Fig. 50. Barra de menús de la GUI

El projecte, els scripts i els pseudocodis estan disponibles a les pàgines webs instructables o semblants.

38

Treball Final de Grau

Marcel Pla Prat

5. Resultats i discussió
En aquest capítol s’explica la part experimental, és a dir, els assajos fets amb material biològic i amb
plàstics.
Durant el muntatge de la màquina es va anar fent comprovacions de tot el que s’anava posant, ja fos
part mecànica o part elèctrica, d’aquesta manera els problemes que anaven sorgint es van anar
solucionant.
Ja siguin de la mateixa part mecànica o d’electrònica, tot s’anava millorant a mesura que s’anava
avançant, ja que la teoria com s’ha dit abans no sempre lliga amb els valors que hi ha a la realitat.

5.1. Tests preliminars (dinamòmetre molla)
Els primers test que es van fer van ser amb un dinamòmetre de 5 N de força i un recorregut de 100
mm es va poder veure com a la lectura dels valors hi ha un soroll que es fa de manera constant.
Els valors adquirits del dinamòmetre1 (Figura 51) són semblant a una recta amb pendent 1, però degut
a les vibracions que provoca el motor i aquestes reboten a la molla, fent que alhora d’agafar les dades
arribi a ser un valor que s’alteri tant.

I
Fig. 51. Gràfica Força-Allargament del dinamòmetre de 5N

1

Per veure els valors d’aquest assaig veure l’annex 10.4.1
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5.2. Test material sector bioenginyeria
Un cop ja es va veure que el programa funcionava correctament es va fer una prova amb una caròtide
descel·lularitzada a una velocitat de 1,8 mm/min, per així poder comparar amb els valors de la tesis de
Claes Els (2010).
Es va fer dues proves, una amb una caròtide de porc descel·lularitzada fent l’assaig des de l’eix
longitudinal i l’altre caròtide de porc congelada tallada, d’aquesta manera es podia fer l’assaig des de
l’eix transversal.

Fig. 52. Gràfica Esforç – Deformació de l’assaig amb caròtides

L’esforç s’ha determinat amb l’Eq. (1) sabent que l’àrea era de de 18 mm2. La deformació s’ha calculat
tenint en compte que la llargada inicial era de 4mm. La força amb que es va trencar l’artèria
descelul·laritzada2 fou de 15,3 N i l’artèria congelada3 de 19,8 N. Aquestes forces mesurades
experimentalment per l’artèria congelada són molt semblants a les proves inicials fetes amb la garrafa
d’aigua(diferència del 2 %). Els esforços obtinguts són molts semblants als consultats a la bibliografia
de Claes (2010) (Figura 11) l’amplada i el gruix d’aquest, fet que amb la gràfica d’esforç-deformació
ens deixa poder fer comprovacions de més materials, sense tenir en compte altres dades.
El què es pot veure de la gràfica anterior, és que quan l’assaig a tracció es fa des de l’eix transversal la
caròtide és molt més resistent que no pas en la direcció d’allargament de l’artèria, ja que esta fet a
partir de l’eix longitudinal. L’explicació d’aquí és que les artèries i venes han d’aguantar molta pressió
de bombeig de la sang a dins, per tant han de ser molt resistents i en canvi a la part longitudinals han
de ser més elàstiques perquè no han de suportar tanta pressió, més aviat estan pensades perquè es
pugui adaptar els moviments de l’individu, per així tornar a la seva posició inicial sense afectar al
funcionament.

2
3

Per veure els valors d’aquest assaig veure l’annex 10.4.2.1
Per veure els valors d’aquest assaig veure l’annex 10.4.2.2
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Fig. 53. Tall transversal d’una artèria caròtide de porc on es veuen
les fibres d’elastina i les cèl.lules amb el nucli tenyit de blau. Imatge
microscòpia amb llum transmesa. Amplada de la imatge 400 m

Fig. 54. Tall transversal d’una artèria caròtide de porc
descel.lularitzada. Imatge microscòpia amb llum transmesa.
Amplada de la imatge 400 m

Fig. 55. Fibres de colàgen de la mostra descel.lularitzada un cop
fet l’assaig a tracció.
Imatge microscòpia amb llum transmesa. Amplada de la imatge
1,6mm

Fig. 56. Restes d'elastina marcades amb una fletxa entre fibres de
colàgen d’una artèria caròtide descel·lularitzada un cop fet
l’assaig a tracció. Imatge microscòpia amb llum transmesa.
Amplada de la imatge 1,6mm

5.3. Test de materials per a docència
S’han fet diferents tipus d’assajos en polímers per veure la potencialitat de la màquina a nivell docent.
S’han escollit diferents termoplàstics i s’han realitzat diversos assajos per veure la bondat de les
mordaces, les forces màximes, la repetitivitat dels resultats i les dades obtingudes en funció de la
velocitat de l’assaig.
A continuació presentem els resultats de l’assaig d’un polietilè de baixa densitat LDPE4 que s’ha fet
per velocitats de 5mm/min i 50 min/min d’acord normativa ISO 527. Com es pot veure a la Figura 57
en els dos assajos la deformació en règim elàstic té un comportament molt similar, però en condicions
d’assaig de velocitats altes el límit elàstic i la resistència són molt superiors que en un assaig a velocitat
lenta. Aquest fenomen és prou conegut i està relacionat amb la termofluència dels polímers i el seu
comportament viscoelàstic.

4

Per veure els valors d’aquest assaig veure l’annex 10.4.3.1
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Fig. 57. Corba esforç-deformació del LPDE a velocitats d’assaig diferent.

També s’han fet assajos amb plàstic ABS5, provetes impreses amb la impressora 3D de la pròpia
Universitat d’una llargada de 30 mm, amplada 1,35 mm i un gruix de 0,5, on la secció era de 0,675
mm2. S’ha fet l’assaig a 5 mm/min segons la ISO 527.

Fig. 58. Provetes d’ABS sencera i trencada

Fig. 59. Proveta testejant-se

ABS
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20
15
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5
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0
0
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1
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2
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0

0,02

0,04

0,06

deformació

Fig. 60. Gràfic de força-allargament

5

ABS v=5mm/min

35

Fig. 61. Gràfica d’esforç-deformació

Per veure els valors d’aquest assaig veure l’annex 10.4.3.2
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S’han comparat amb valors obtinguts en articles científics i s’ha vist que tenen molta similitud pel que
fa a la deformació màxima amb les dades de l’article de Ragosta Et Al. (2001)(Figura 62). També s’ha
pogut comprar que els valors de l’esforç a ruptura són semblants als trobats en un assaig de material
ABS que es va fer a la Universitat de Pavia (Figura 63).

Fig. 62. Comparació entre les orbes esforç deformació de Ragosta Et Al.(2001) i les mesurades amb la màquina universal.

Fig. 63. Gràfica Esforç – Deformació de l’assaig amb ABS de la Universitat de Pavia

D’aquesta manera s’ha pogut comprovar que els valors de força i allargament (esforç i deformació)
mesurats experimentalment amb la màquina a tracció construïda en aquest TFG concorden amb els
valors de la literatura.
43

Treball Final de Grau

Marcel Pla Prat

6. Estudi econòmic del projecte
En aquest capítol s’exposa el què costa aquest projecte, tant el subtotal de tots els gastos o el que s’ha
arribat a pagar de material6 en aquesta màquina.
En cas de voler construir una nova màquina universal, el seu cost en material és de 1326,66 €. No
obstant, el cost en material d’aquesta màquina és de 431,76 €, ja que s’ha reaprofitat molt material
disponible i sense ús de la UVIC-UCC, tant pel que fa a components mecànics (barres d’alumini extruït,
barres d’acer cilíndriques, rodaments lineals, cargoleria, etc.) com la part d’electrònica (7408, 4N25V,
resistències, cablejat, etc).
A part dels costos de materials també se li ha de sumar les hores invertides per fer aquest projecte que
es distribueixen des de el disseny, la fabricació, l’assemblatge, la programació, la posada a punt com
la redacció de la memòria i la gestió de tot el projecte, suposant un preu d’hora de becari de 6 €/h.

Concepte
Disseny
de
la
màquina
Fabricació i muntatge
mecànic
Assemblatge elèctric
Programació
Posada a punt i test
Gestió del TFG
Redacció memòria
TOTAL

Hores [h]
160

Total [€]
960

96

576

64
96
96
32
96
640

384
576
576
192
576
3840

El total de les 640 hores, si es treballen 5 dies a la setmana, contant 4 setmanes al mes, són un total
de 4 mesos.
Per tant l’estimació del cost total de la màquina és de 5166,66 € i el temps que es pot trigar a fer-la
des de zero són uns 4 mesos.

6

Per veure el llistat del material, anar a l’annex 10.1
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7. Pla de treball
En aquest apartat es detalla el pla de treball inicial que es va traçar per assolir l’objectiu final del
projecte.

Fig. 64. Cronograma del projecte

S’ha seguit el cronograma (Figura 64), però hi ha hagut uns quants imprevistos, a la part del disseny de
les parts mecàniques que s’haurien d’haver acabat entre el febre i març, no es van acabar fins a finals
de març degut a la inexperiència en l’àmbit, però també a l’hora de fer els càlculs mecànics del sistema,
però al part electrònica es va fer més ràpid, ja que al tenir un background d’aquest àmbit és més fàcil
treballar-hi).
Una altra de les coses bones ha sigut que s’han demanat amb bastanta antelació tots els materials que
es van comprar, ja sigui la cèl·lula, el cargol,....
Quan va arribar el moment de fer el muntatge sencer, va ser senzill perquè la majoria de peces que es
van fresar (al fer-les a dins de la UVic-UCC) no es va corre el risc de que una empresa externa ens fes
anar malament a l’hora de construir-ho.
Al final es va acabar el muntatge a la data acordada, com la programació i s’han pogut fer molts assajos
per acabar de posar-la apunt (Figura 65).
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Fig. 65. Màquina finalitzada
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8. Conclusions
El resultat final és molt favorable, ja que s’ha assolit l’objectiu principal del TFG que era dissenyar,
fabricar i posar a punt una màquina universal de baix cost per fer assaigs de tracció en materials
biològics com una artèria caròtida.
S’ha aconseguit posar a punt una màquina universal prou flexible capaç de mesurar forces de 30 N
amb una precisió aproximada de 3% per a materials plàstics i 4% per a materials biològics. La màquina
té un recorregut de més de 500 mm, permeten fer assaigs en provetes de dimensions considerables.
S’ha comprovat amb diversos materials que les dades obtingudes d’esforç i deformació coincideixen
amb les dades que hi ha citades en articles científics.
També s’ha assolit l’objectiu de que el cost de la màquina sigui inferior a 1000 €, gràcies a que s’ha
reaprofitat molt material i s’han minimitzar les compres. El cost en materials ha sigut dede 431,76 €.
En quan a possibles millores que no s’han pogut realitzar i que es proposen pel futur és el de canviar
les mordasses. per així poder tenir una millor subjecció amb les provetes biològiques, i materials llisos.
Una de les possible solucions poden ser fer una dent a la mordassa, d’aquesta manera es podria
subjectar amb més força la proveta, però també hi ha la possibilitat que aquesta es pugui cisellar, ja
sigui la part d’alumini o la goma, per tant també es pot fer una mordassa on la subjecció sigui més forta
a la part central del sistema.
Una altra solució seria posar fibra de vidre a les dues parts de la mordassa (que sigui d’un gra gran)
d’aquesta manera evitaríem que llisques la proveta, també es pot ficar cinta de doble cara per
enganxar la proveta a les mordaces,...
Un altre cosa a millora seria que els sensor, tant inductius com els finals de carrera mecànics, els
posaria a darrera el més a prop de la part central de la màquina, fent que l’usuari no els sigui tan fàcil
de tocar de forma accidental.
Finalment, seguint la filosofia de coneixement compartit es proposa de compartir a través de pàgines
web l’experiència que s’ha assolit en el disseny i muntatge d’aquesta màquina universal per a què
pugui ser utilitzada per grups de recerca d’altres universitats o qui ho desitgi.
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10.Annexos
10.1.

Llistat de materials (Bill of materials) i guies

Sub-Part

Producte

Referència

Venedor

Quantitat

Cost unitari o per metre

Subtotal

Subtotal Grup

Actuador

Cargol de boles

MEC-BS1605-DE-A

Productos CNC

1

48

48

48

Actuador

Corretja
Femella del cargol de
boles

474-5628

RS

1

10

10

10

MEC-SN1605-DC-A

Productos CNC

1

32

32

32

M23-1.9-1D10-D1B / M23-1.9-1D06DY-A

Productos CNC

1

49

49

0

182-565
286-5708
MEC-SLU16-DQ-A
477-9390

RS
RS
Productos CNC
RS

1
1
2
1

6,06
13,18
9
18,1

6,06
13,18
18
18,1

0
13,18
0
18,1

198-8917

RS

1

7,47

7,47

7,47

198-8888

RS

1

5,19

5,19

5,19

UE9
06b2 Convertidor
multirango
configurable

Labjack

1

450

450

0

Krenel

1

114

114

114

Actuador

**

Actuador

Motor Nema23

Actuador
Actuador
Actuador
Actuador

Politja
Politja
Rodament de boles
Rodament radial
Rodament rodillos
Nippon Thompson

Actuador

Control

Rodament rodillos
Nippon Thompson
Labjack UE9

Control

Amplificador senyal

Actuador

**
*

Producte i preu basic
orientatiu
Preu orientatiu
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ASFDA

Sub-Part
**

Control

**

Control

**

Control

**

Control

**

Control
Control

Producte
Block terminal femella 2
sortides 90 graus
Block terminal femella 3
sortides 90 graus
Block terminal mascle 2
sortides 5,08mm
Block terminal mascle 3
sortides 5,08mm
Caixa amb polsador
Driver control Motor
pap

Referència

Venedor

Quantitat

Cost unitari o per metre

Subtotal

Subtotal Grup

707-5335

RS

10

0,372

3,72

0

790-0998

RS

3

0,552

1,656

0

790-0695

RS

10

0,89

8,9

0

790-0705

RS

3

1,294

3,882

0

1

24,24

24,24

0

1

45

45

45

2

0,715

1,43

0

342-2548
RS
DBP-0.3/2.0A12/36V-1/128Mp- Productos CNC
FM-B
682-2588
RS

**

Control

**

Control

**
**

Control
Control

**

Control

**

Control
Control

Final de Carrera
Font d'alimentació 1
sortida 24 Vdc i 2,5A
Optoacoblador 4N25V
Porta lògica AND
Polsador d'emergència
amb enclavament
Resistència 12 K
Sensor de força

**

Control

Sensor Inductiu

LJ12A3-4-Z/BX

*

Estructura

Barra d'alumini extruït

389-9780

**
*

668-0554

RS

1

74,52

74,52

0

805-1154
709-2431

RS
RS

3
1

0,385
0,355

1,155
0,355

0
0

207-3369

RS

1

21,78

21,78

0

151-151
H3-C3-100kg-3B

RS
Zemic Europe
Impresoras 3d
low cost
RS

3
1

0,086
138,82

0,258
138,82

0
138,82

1

7,95

7,95

0

2

28,92

57,84

0

Producte i preu basic
orientatiu
Preu orientatiu

AS
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**
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Sub-Part
Producte
Estructura
Volandera M4
Estructura
Volandera M5
Estructura
Volandera M6
Estructura
Barra rodona
Cargol Allen M4 x 25
Estructura
mm
Cargol Allen M4 x
Estructura
50mm
Cargol Allen M5 x
Estructura
10mm
Cargol Allen M5 x
Estructura
16mm
Cargol Allen M5 x
Estructura
20mm
Cargol Allen M5 x 30
Estructura
mm
Cargol Allen M5 x
Estructura
50mm
Cargol Allen M6 x
Estructura
50mm
Estructura
Femella M4 Blocant
Estructura
Femella M5
Estructura
Femella M5 Blocant
Estructura
Femella M6
**
*

Referència
525-925
122-4385
122-4387
MEC-LS16-DH-A

Venedor
Quantitat
RS
16
RS
70
RS
8
Productos CNC
2

Cost unitari o per metre
0,013
0,013
0,016
24

Subtotal
0,208
0,91
0,128
48

Subtotal Grup
0
0
0
0

467-9919

RS

4

0,094

0,376

0

822-9076

RS

4

0,21

0,84

0

467-9953

RS

4

0,087

0,348

0

467-9975

RS

4

0,094

0,376

0

467-9981

RS

28

0,097

2,716

0

376-4735

RS

4

0,139

0,556

0

376-4729

RS

14

0,243

3,402

0

468-0149

RS

4

0,124

0,496

0

524-304
198-346
521-939
525-919

RS
RS
RS
RS

8
6
24
16

0,052
0,019
0,1475
0,0332

0,416
0,114
3,54
0,5312

0
0
0
0

Producte i preu basic
orientatiu
Preu orientatiu

AS
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Sub-Part
Estructura

**

Estructura

**

Estructura

*
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**
*
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Producte
Femella M6 Blocant
Femella T Bosch
Rexroth M4
Femella T Bosch
Rexroth M5
Suport angle per el
perfil extruït d'alumini

Referència
524-326

Venedor
RS

Quantitat
20

Cost unitari o per metre
0,0795

Subtotal €
1,59

Subtotal Grup
0

466-7281

RS

8

1,197

9,576

0

390-0240

RS

36

1,209

43,524

0

437-1479

RS

6

7,75

46,5

0

Total

1326,6532 €

431,76

Producte i preu basic
orientatiu
Preu orientatiu

El llistat sencer amb tots els enllaços, dels datasheets i els proveïdors, estan disponibles a les pàgines webs instructables o semblants.

53

Treball Final de Grau

10.2.

Marcel Pla Prat

Disseny CAD

Les peces han sigut fabricades amb la fresadora de la UVic, High-Z S-750/t.
A dins del sistema està dividit amb grups per diferenciar les peces:
-

-

-

-

-

Estructura
o Base inferior.
o Columna cilindre diàmetre 16.
o Barra d’alumini extruït de 40 x 40.
o Barra d’alumini extruït de 30 x 30.
o Barra d’alumini extruït de 20 x 20.
o Subjecció de la barra cilíndrica.
o Angle de la barra extruïda.
Moviment rotatori.
o Motor NEMA 23.
o Politja petita de 15 dents.
o Planxa de suport del motor.
Moviment lineal.
o Cargol de boles.
 Cilíndre diàmetre 16.
 Femella del cargol.
o Conjunt del rodament axial de diàmetre 30.
 Volandera del rodament axial.
 Rodament axial.
o Politja gran de 36 dents.
o Conjunt del rodament axial de diàmetre 47.
 Volandera del rodament axial.
 Rodament axial.
Carro (Mordassa inferior).
o Planxa del carro
o Rodaments de guia lineals.
o Suports del cargol de boles.
o Planxa de mordassa.
Sensor (Mordassa superior).
o Cèl·lula de càrrega.
o Conjunt de la mordassa superior.
 Adabtador de la mordassa.
 Mordassa

Els arxius de les peces estan disponibles a les pàgines webs instructables o semblants en format
STEP i STL
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Esquemes elèctrics

Títol: Diagrama de flux de dades
Data de realització: 4/04/2017

Entitat: Grup MECAMAT

Realitzat per: Marcel Pla Prat

Supervisat per: Jordi Serra
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Títol: Esquema elèctric del controlador del motor pap
Data de realització: 4/04/2017

Entitat: Grup MECAMAT

Realitzat per: Marcel Pla Prat

Supervisat per: Jordi Serra

56

Esquema número: 2

Treball Final de Grau

Marcel Pla Prat

Títol: Esquema elèctric sensor inductor inferior
Data de realització: 4/04/2017

Entitat: Grup MECAMAT

Realitzat per: Marcel Pla Prat

Supervisat per: Jordi Serra
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Títol: Esquema elèctric sensor inductor superior
Data de realització: 4/04/2017

Entitat: Grup MECAMAT

Realitzat per: Marcel Pla Prat

Supervisat per: Jordi Serra
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Títol: Esquema elèctric del sensor de força al LabJack
Data de realització: 4/04/2017

Entitat: Grup MECAMAT

Realitzat per: Marcel Pla Prat

Supervisat per: Jordi Serra
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Títol: Esquema elèctric del LabJack amb el driver del motor
Data de realització: 4/04/2017

Entitat: Grup MECAMAT

Realitzat per: Marcel Pla Prat

Supervisat per: Jordi Serra
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Assajos a tracció realitzats

10.4.1. Dinamòmetre 5N
Velocitat inicial de Test: 10.0006 mm/min
Temps de la primera velocitat: 5 segons
Velocitat de Test: 10.0006 mm/min
Allargament

Força

0.002604

0.522083

0.010417

0.675637

0.023438

0.614215

0.044271

0.552794

0.052083

0.644926

0.062500

0.829191

0.070313

0.614215

...
...
99.380208

5.650781

99.390625

5.435805

99.401042

5.220830

99.411458

5.251541

99.421875

5.527938

99.429688

5.435805

99.440104

5.251541
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10.4.2. Material biomèdic
10.4.2.1. Artèria descel·lularitzada
Tipus de material: Artèria
Referència: Força aplicada a l'eix longitudinal
Longitud inicial: 4 mm
Amplada inicial: 12 mm
Gruix inicial: 1.5 mm
Velocitat inicial de Test: 1.80012 mm/min
Temps de la primera velocitat: 5 segons
Velocitat de Test: 1.80012 mm/min
Allargament

Força

0.000000

-0.030711

0.002604

0.030711

0.002604

0.245686

0.005208

0.245686

0.007813

0.337818

0.007813

0.307108

0.010417

0.337818

0.013021

0.214975

0.013021

0.214975

0.015625

0.214975

0.018229

0.122843

0.020833

0.153554

0.020833

0.184265

0.023438

0.214975

Observacions:
Mostra de 18 mm de llargada, s'ha aturat quan encara feia una mica de força la proveta.
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10.4.2.2. Artèria congelada
Tipus de material: Artèria
Referència: Força aplicada a l'eix transversal
Longitud inicial: 4.2 mm
Amplada inicial: 5 mm
Gruix inicial: 2 mm
Velocitat inicial de Test: 1.80012 mm/min
Temps de la primera velocitat: 5 segons
Velocitat de Test: 1.80012 mm/min
Allargament

Força

0.000000

0.061422

0.002604

0.061422

0.005208

0.030711

0.007813

-0.030711

0.007813

0.030711

0.010417

0.399240

0.013021

0.399240

0.013021

0.460661

0.015625

0.491372

0.018229

0.337818

0.018229

0.245686

0.020833

0.184265

0.023438

0.184265

0.026042

0.307108

0.026042

0.368529

0.028646

0.276397

0.031250

0.307108

0.031250

0.307108

Observacions:
La proveta ha estat congelada amb nitrogen líquid, també s'ha desgarrat degut a la pressió que
feien les mordaces.
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10.4.3. Polímers
10.4.3.1.

Poliestirè de baixa densitat

10.4.3.2. ABS
Tipus de material: Proveta de plàstic
Referència: de la impressora 3D ABS
Longitud inicial: 30 mm
Amplada inicial: 1.35 mm
Gruix inicial: 0.5 mm
Velocitat inicial de Test: 5.00032 mm/min
Temps de la primera velocitat: 5 segons
Velocitat de Test: 5.00032 mm/min
Allargament

Força

0.002604

0.030711

0.013021

0.030711

0.018229

0.061422

0.023438

0.153554

0.028646

0.184265

0.033854

0.184265

0.039063

0.030711

0.044271

0.122843

0.052083

0.153554

0.057292

0.214975

0.059896

0.184265

0.065104

0.245686

0.070313

0.429951

0.072917

0.368529

0.078125

0.583505

0.083333

0.767769

Observacions:
S'ha trencat a la part inferior de la proveta (a la mordassa inferior).
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Video promocional del TFG

https://youtu.be/dL38_K38Rw
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