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RESUM 

Aquest projecte final de carrera descriu el procés de disseny mecànic d’un nou sistema d’actuació 

utilitzat en l’articulació del genoll d’una ortesi activa destinada a assistir el moviment de marxa 

durant el procés de rehabilitació de persones amb lesió medul·lar incompleta. 

El disseny pretén millorar l’acceptació per part de l’usuari d’aquest tipus de dispositius amb 

l’objectiu de motivar un procés de rehabilitació més autònom i efectiu. Per aconseguir-ho es tenen 

en compte diversos criteris; tant des del punt de vista mecànic, pel que fa als requeriments 

dinàmics del moviment de marxa, com des del punt de vista pràctic, pel que fa al confort durant la 

utilització. 

Els requeriments de marxa s’obtenen a partir de captures del moviment al laboratori de 

biomecànica. Un sistema òptic amb marcadors proporciona les coordenades dels punts d’interès 

i un sistema de plaques de força proporciona el torsor d’enllaç peu-terra. Amb l’anàlisi dinàmic 

invers d’aquest moviment s’obtenen els resultats de la dinàmica articular, concretament els del 

genoll s’utilitzaran en el posterior disseny. 

L’anàlisi de l’estat de l’art en robòtica de rehabilitació a la literatura porta a considerar diverses 

solucions constructives d’actuació. Aquestes s’avaluen en funció del seu compliment amb 

requeriments i criteris preestablerts, donant lloc a la selecció d’un mecanisme amb un cargol de 

boles per transmetre el moviment generat per un motor elèctric al genoll. Seguidament, s’analitza 

el comportament dinàmic del mecanisme amb l’ajut d’un model mecànic del que en resulten els 

esforços al motor. Aquest model es fa servir en el posterior anàlisi d’optimització, amb l’objectiu 

de dimensionar el mecanisme de manera que es minimitzin certs requeriments a l’actuació. Amb 

els requeriments i dimensionat finals es comprova la correcta selecció del motor elèctric, 

analitzant la viabilitat de treballar en tots els punts de funcionament durant un cicle de marxa. Per 

acabar, es presenta una solució constructiva de detall del conjunt d’actuació, caracteritzada per 

certs avantatges respecte dissenys anteriors; com per exemple una major compacitat i un 

rendiment més elevat el que juntament amb d’altres factors poden resultar en la millora del 

funcionament i acceptació globals de l’ortesi. 

Finalment, es presenta una avaluació d’impactes, així com un resum econòmic. Es conclou 

remarcant els avantatges del nou disseny i l’interès en la construcció i assaig experimental del nou 

prototip com a treball futur. 
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PREFACI 

El treball realitzat en aquest Projecte Final de Carrera, de títol “Disseny mecànic del sistema 

d'actuació d'una ortesi activa per a lesionats medul·lars”, s’emmarca dins d’una beca de 

col·laboració concedida pel curs 2012/13 en el Grup d’Enginyeria Biomecànica (BIOMEC) del 

Departament d’Enginyeria Mecànica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 

Barcelona. 

Durant aquest període s’ha col·laborat en el Projecte del Pla Nacional “Aplicació de tècniques de 

dinàmica multisòlid al disseny d’ortesis actives per assistir la marxa” (Ref. DPI2009-13438-C03-

03) vigent des del 2010 fins a finals del 2012 i en la seva extensió “Diseño de una ortesis activa 

innovadora para la marcha de lesionados medulares incompletos mediante métodos de análisis y 

predicción de movimiento y modelos músculo-esqueléticos complejos” (Ref. DPI2012-38331-

C03-02), aprovat pel període 2013-2015. Aquest és un projecte coordinat entre la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de La Corunya (UDC) i la Universitat d’Extremadura 

(UEX). L’investigador principal és el Dr. Javier Cuadrado del grup UDC, i el grup UPC és liderat pel 

Dr. Josep Maria Font. La col·laboració també compta amb l’assessorament del cap de la Unitat de 

Lesionats Medul·lars de l’Hospital Juan Canalejo de La Corunya i de l’Ortopèdia Prim. 

El grup de la UPC és l’encarregat de l’anàlisi de la marxa a través d’un model biomecànic a més del 

disseny i desenvolupament d’un prototip d’ortesi. El grup de la UDC coordina el projecte i ha de 

desenvolupar una aplicació informàtica per simular pacients amb ortesi durant la rehabilitació, a 

més, a La Corunya es compta amb un laboratori instrumentat per realitzar captures de dades de 

pacients amb lesió medul·lar. El grup de la UEX s’encarrega de la implementació del sistema de 

control. 

El treball es situa a continuació de dos treballs acadèmics realitzats anteriorment i que han servit 

per desenvolupar els dos prototips d’ortesi actuals. Aquests són, en primer lloc el Projecte Final 

d’Estudis de l’alumne Guillermo Arroyo “Modelo de ortesis activa SCKAFO para asistir la marcha 

de lesionados medulares” guanyador del premi Fundació Universia-UPC 2011. I en segon lloc el 

Projecte Final de Carrera de l’alumne Javier Sistiaga “Disseny mecànic d’una ortesi activa per a 

lesionats medul·lars a partir de l’anàlisi dinàmica inversa de la marxa humana” premi al millor 

projecte en l’àmbit de mecànica l’any 2013. Cal destacar la publicació d’una patent del disseny 

mecànic presentat en aquest projecte fi de carrera, “Drive device for active orthosis” (Ref. WO 

2016/034755 A1) publicat per la World Intellectual Property Organization.
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INTRODUCCIÓ 

MOTIVACIÓ 

La marxa humana és un moviment quotidià que fem servir per desplaçar-nos. En el cas de patir 

una patologia de la marxa, com pot ser una lesió medul·lar, moltes accions diàries se’ns 

compliquen. A més, el procés de rehabilitació sol ser llarg i complex ja que s’ha de comptar amb 

l’ajut i el treball manual realitzat per fisioterapeutes. 

Per poder realitzar la rehabilitació de forma autònoma seria convenient comptar amb l’ajut d’un 

dispositiu ortopèdic que permeti al pacient realitzar el moviment de marxa de la forma més 

natural possible sense requerir assistència externa. Dispositius com les ortesis actives poden 

motivar un procés de rehabilitació més efectiu. 

El desenvolupament d’ortesis que satisfacin els requeriments d’aquest procés és complex, pel que 

actualment el seu ús clínic és escàs. Diverses propostes recents adrecen aquestes problemàtiques 

en el camp de la robòtica de rehabilitació. 

REQUERIMENTS PREVIS 

Amb tal de poder reproduir un patró de marxa normal, s’estudia la marxa de subjectes sans i se’n 

fa l’avaluació de les forces requerides a les articulacions a través de l’anàlisi dinàmica inversa de 

la marxa. 

Aquestes dades s’obtenen a partir de captures del moviment en un laboratori i al seu posterior 

processat utilitzant models biomecànics del cos humà. Posteriorment s’utilitzen pel disseny de 

l’ortesi. 

OBJECTIUS DEL PROJECTE 

L’objectiu d’aquest projecte és la millora del disseny d’un dispositiu ortopèdic, una ortesi activa 

de genoll, turmell i peu amb control de recolzament (Stance-Control Knee-Ankle-Foot Orthosis, 

SCKAFO). Concretament, el nou disseny es centra en la millora del sistema d’actuació del prototip 

actual. 

El criteri principal que motivarà el disseny és l’acceptació per part de l’usuari, facilitant un ús 

habitual i prolongat. Des del punt de vista estàtic, un pes i volum reduïts seran considerats més 

favorables i des del punt de vista dinàmic, el compliment dels requeriments del moviment de 

marxa i la millora de l’eficiència energètica en seran l’objectiu. 
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Per dur a terme l’esmentat disseny caldrà desenvolupar els següents punts: 

• Estudiar els mètodes actuals de l’anàlisi dinàmica de la marxa i l’estat de l’art dels 

dispositius de rehabilitació de les extremitats inferiors. Adreçat en el capítol 2. Estat de 

l’art. 

 

• Obtenir els requeriments mecànics de l’actuació a través de l’anàlisi dinàmica inversa de 

la marxa. Adreçat en el capítol 3. Requeriments del sistema d’actuació. 

 

• Avaluar les diferents alternatives constructives per escollir la solució més adient d’acord 

amb els criteris establerts. Adreçat en el capítol 4. Anàlisi d’alternatives d’actuació. 

 

• Desenvolupar un disseny mecànic detallat del sistema d’actuació per la posterior 

fabricació d’un prototip. Adreçat en el capítol 5. Disseny mecànic del sistema d’actuació. 

ABAST DEL PROJECTE 

L’abast del projecte comprèn el disseny mecànic d’un sistema d’actuació destinat a l’actual 

prototip d’ortesi activa, de l’etapa conceptual fins a la fase prèvia a la construcció d’un prototip. El 

disseny inclou l’estudi dels prototips actuals en robòtica de rehabilitació, l’anàlisi de la dinàmica 

de la marxa humana, la modelització mecànica del mecanisme, així com el seu disseny de detall. 

En aquest projecte no es tractaran temes referents a l’electrònica i control de l’esmentat sistema 

d’actuació. Com tampoc l’avaluació del potencial de rehabilitació de pacients usuaris del 

dispositiu. 
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1. Biomecànica de la marxa humana 

El moviment del cos humà i les seves causes són estudiats per la biomecànica, una ciència 

pluridisciplinària que combina coneixements mèdics, com els d’anatomia i fisiologia, amb els de 

la física i l’enginyeria. En general, aquesta especialitat estudia l’estructura i funció de sistemes i 

teixits biològics a través dels mètodes de la mecànica clàssica i la ciència de materials. Tant a escala 

microscòpica, estudiant els efectes cel·lulars, com macroscòpica, estudiant articulacions, òrgans o 

moviments del cos sencer. Concretament, aquest capítol serà una introducció al cas particular de 

la marxa humana, l’estudi del moviment del cos al caminar. 

Pel disseny de dispositius ortopèdics, que col·laboraran amb els moviments del cos, és de gran 

interès l'estudi previ del moviment i les forces que el causen. Començant per l’estudi de subjectes 

sans per conèixer els requeriments necessaris per reproduir un patró de marxa normal. 

En la biomecànica, per l’estudi del moviment s’utilitzen models físics que descriuen de forma 

simplificada el comportament del cos humà i un mètode matemàtic per trobar les solucions 

analítiques a les equacions que en descriuen el moviment. 

En aquest capítol es descriurà primerament un seguit de convencions anatòmiques utilitzades en 

biomecànica, seguidament es fa una introducció al moviment de la marxa i finalment s’expliquen 

breument les lesions medul·lars, la patologia de la marxa a la que es destina l’ortesi objecte 

d’aquest projecte. 

1.1. Convencions anatòmiques 

En l’estudi del moviment del cos hi ha certes referències d’anatomia que cal conèixer. 

Primerament es defineixen tres plans principals de referència del cos en una posició concreta, la 

posició anatòmica. Una persona en posició anatòmica es troba dreta, amb els peus junts i els 

palmells de les mans mirant cap endavant, Fig. 1.1 (a). 

Els plans de referència principals són: el pla Sagital que marca la simetria entre la part dreta i la 

part esquerra del cos, el pla Frontal o Coronal que divideix la part anterior de la posterior sent la 

primera on tenim el nostre camp de visió i el pla Transversal que talla el cos perpendicular als 

altres dos plans i divideix la part superior de l’inferior. L’origen correspon al punt de tall dels tres 

plans i aquest es situa al centre de massa del cos. 
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El cos humà es sol dividir en segments que es representen per sòlids entre dues articulacions 

contigües, com per exemple el segment de la cuixa entre les articulacions del maluc i el genoll. 

L’angle entre dos segments units per una articulació s’anomena angle articular o angle relatiu, per 

exemple l’angle del genoll correspon a l’angle entre el maluc i la cama.  

Aquests angles relatius a les articulacions fan servir una nomenclatura particular: les rotacions 

contingudes al pla Sagital s’anomenen de flexió/extensió, les rotacions contingudes al pla frontal 

s’anomenen d’abducció/adducció i les contingudes al pla transversal s’anomenen rotacions 

internes/externes Fig. 1.1 (b). Cal notar que per cada rotació hi ha dos nomenclatures diferents 

que descriuen el sentit de l’angle girat.  

(a) (b) 

Fig. 1.1 Convencions anatòmiques. (a) Plans de referencia del cos humà en posició anatòmica. (b) 

Rotacions principals generals per l’articulació del genoll. Adaptat de Dynamics of Human Gait

de Vaughan et al. [2]. 
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Quan els segments estan encadenats l’un darrera l’altre, com en els cas de les extremitats, s’usen 

termes més pràctics per referir-se a la seva posició relativa. S’anomena “proximal” a aquelles parts 

més properes al centre del cos i “distal” a aquelles més llunyanes. Així, per exemple, si s’estudia 

l’extremitat inferior el maluc és proximal respecte el genoll, mentre que el peu en serà distal. 

La marxa és un moviment que ocorre principalment al pla Sagital, la majoria del treball realitzat 

pels músculs és desenvolupa en aquest pla [4]. Pel que les rotacions contingudes en aquest pla 

seran més representatives, Fig. 1.2. 

 

1.2. El moviment de marxa 

La marxa és aquell moviment del cos que ens permet caminar per anar d’un lloc a un altre. A 

diferència d’altres moviments de locomoció, en la marxa sempre hi ha com a mínim un peu en 

contacte amb el terra. 

Aquest moviment és cíclic, pel que habitualment s’estudia només un cicle i se’n distingeixen 

diverses fases. L’interval de temps entre dos esdeveniments iguals mentre es camina en marca el 

període. Per convenció, el cicle comença amb l’impacte del taló dret contra el terra, també 

anomenat Heel Strike en literatura anglosaxona. 

A la Fig. 1.3 es poden observar les diferents fases al llarg d’un cicle de marxa vistes des del pla 

Sagital. 

Fig. 1.2 Rotacions a les articulacions de la cama en el pla Sagital. Sentits positius indicats en verd, 

negatius en color vermell, segons convenció. Adaptat de [7]. 
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El cicle comença amb un primer contacte del peu dret amb el terra, Heel Strike, durant tot el 

període en que aquest peu està en contacte amb el terra transcorre una primera fase de la marxa, 

la Fase de Recolzament o Stance Phase, amb una duració d’aproximadament el 60% del cicle. 

Llavors a partir de l’instant en que el peu perd el contacte es passa a la Fase de Balanceig o Swing 

Phase, 40% del cicle. Finalment, s’acaba en tornar a contactar el peu dret amb el terra. El moviment 

del peu esquerre és el mateix, però amb un desfasament del 50% del cicle respecte al dret. 

Aquestes dues fases de recolzament i balanceig es subdivideixen al mateix temps en d’altres, a 

destacar les dues fases de doble suport a l’inici i al final de la fase de recolzament en les que 

ambdós peus estan en contacte amb el terra. Cal notar que un cicle de marxa comprèn un pas amb 

el peu dret i un pas amb el peu esquerre als que els correspon un 50% del cicle a cadascun. 

Per mostrar l’evolució de variables al llarg d’un cicle, com pot ser l’angle al genoll, es sol utilitzar 

el percentatge de cicle transcorregut enlloc del temps transcorregut.  

Fig. 1.3 Cicle de marxa i les seves fases. Adaptat de Dynamics of Human Gait de Vaughan et al. [2]. 
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1.3. Lesions medul·lars 

Les lesions medul·lars són aquelles que afecten la medul·la espinal. La medul·la forma part del 

sistema nerviós central i principalment fa la funció de transportar senyals entre el cervell i la resta 

del cos, encara que també controla alguns reflexes i patrons de moviment. El cervell rep 

informació sensorial del cos i envia impulsos motors a través de la medul·la, pel que aquesta té 

gran rellevància en poder desenvolupar correctament totes les funcions motores del cos, com per 

exemple el moviment de marxa.  

La medul·la es troba a l’interior de la columna vertebral i s’estén des de la base del cervell fins a la 

zona lumbar. Al llarg d’aquesta en sorgeixen diferents arrels nervioses que controlen diferents 

parts del cos en funció del punt de sortida. Aquestes arrels s’agrupen segons la zona d’on sorgeixen 

en Cervicals, Toràciques, Lumbars i Sacres. A la Fig. 1.4 es pot observar aquesta divisió i la funció 

associada a cada una d’elles.  

 

Fig. 1.4 Classificació de les arrels nervioses de la medul·la espinal i les funcions associades. Adaptat de 

Wikimedia Commons. 
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La medul·la es pot malmetre per diversos motius, a conseqüència d’un traumatisme greu a la 

columna o d’una malaltia adquirida o d’origen congènit. Quan això passa es té una lesió medul·lar. 

Les lesions seran diferents en funció de a quina altura de la columna s’han produït i de quant 

danyada ha quedat la medul·la. Per agrupar tota aquesta variabilitat, les lesions es  classifiquen de 

varies formes. 

Primerament, cal saber si l’afectat té algun tipus de mobilitat o sensibilitat per sota de la zona 

afectada. En cas afirmatiu es diu que la lesió es de tipus incomplet, d’altra manera és una  lesió 

completa. Aquesta primera classificació és molt general, pel que en cal una de més concreta pel 

que fa a la severitat de la lesió. 

L’ American Spinal Injury Association (ASIA) en va establir una a principis de la dècada dels 80 que 

és àmpliament utilitzada a dia d’avui. Aquesta s’anomena ASIA Impairment Scale (AIS) i  avalua la 

funció motora i sensorial en diferents zones del cos per assignar una de les cinc categories 

disponibles a cada lesió. Les categories s’anomenen amb lletres de la A –lesió medul·lar completa– 

a la E –funció motora i sensorial normals– . Les categories intermèdies corresponen a lesions de 

tipus incomplet; la B correspon a pacients que preserven la funció sensorial però no la motora per 

sota de la zona danyada i en els tipus C i D es preserva la funció sensorial i la motora de forma 

parcial, presentant major funcionalitat muscular en els lesionats tipus D. 

Per informació més detallada sobre la classificació ASIA es pot consultat l’Annex A on hi ha el 

document utilitzat per realitzar-ne la classificació i on s’especifiquen les característiques 

corresponents a cada categoria, així com un mapa amb els punts clau del cos per l’avaluació de la 

funció sensorial. 

Aquesta classificació és adient per assignar el tipus de lesió al que es destina l’ortesi objecte 

d’aquest projecte, aquesta està dirigida a lesionats tipus AIS C o AIS D. El que correspon a una lesió 

de tipus incompleta a l’alçada de la zona lumbar o sacre afectant únicament les extremitats 

inferiors. Els pacients amb aquest tipus de lesió conserven un cert grau de funció motora sobre els 

músculs que controlen el moviment del maluc, són capaços de caminar amb l’ajuda de crosses o 

caminadors. Tot i això, segueixen un patró de marxa patològic, menys eficient i amb un cost 

metabòlic més elevat, el que provoca més cansament.  

Amb l’ajuda de l’ortesi és pretén aconseguir un patró de marxa més normal, que permeti als 

lesionats caminar durant més estona i per tant realitzar una rehabilitació més eficient. 
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2. Estat de l’art 

En el camp de la biomecànica i més concretament de l’ortopèdia i la robòtica de rehabilitació hi 

han hagut diversos avenços rellevants al llarg dels últims anys, pel que és d’interès fer un recull 

de l’evolució i de les últimes novetats en aquest camp. Això es presenta en aquest capítol, limitant 

la seva extensió al que fa referència a moviment de marxa i dispositius per a les extremitats 

inferiors. Es fa un especial èmfasi als sistemes d’actuació. 

Primerament es descriu breument la tècnica actual pel que fa a la captura i l’anàlisi de la marxa. 

Per un anàlisi complet cal capturar la cinemàtica del cos, les forces de reacció del peu amb el terra 

i les senyals d’activació elèctrica dels músculs. En un segon apartat es descriuen diferents 

dispositius robòtics i ortopèdics en desenvolupament a l’actualitat. 

2.1. Anàlisi dinàmica de la marxa 

El primer estudi científic del moviment del cos humà data de 1680, a l’obra De Motu Animalium de 

Borelli. Tot i que hi ha d’altres documents que en descriuen el moviment ja a l’època de la 

civilització grega, com el document del mateix nom, De Motu Animalium, d’Aristòtil. Més endavant, 

a finals del S.XIX, amb el desenvolupament de la fotografia és possible fer observacions més 

acurades amb l’ús de seqüències d’imatges. Finalment, amb la incorporació dels ordinadors, a 

mitjans dels anys 1980, s’estableixen els primers laboratoris de marxa instrumentats amb 

sistemes de càmeres infraroges i plaques de força que permeten fer captures encara més precises 

i en un entorn tridimensional. 

Així doncs, amb l’objectiu de calcular les forces i parells articulars desenvolupats a les 

articulacions d’un subjecte quan camina, calen tres mesures directes prèvies. Aquestes són, les 

dades antropomètriques del subjecte, la cinemàtica d’aquests segments i el torsor d’enllaç entre 

els peus i el terra. A més, si es vol tenir informació de l’activació muscular que generen aquestes 

forces també és necessari una mesura d’electromiografia (EMG).  

Aquests quatre paràmetres es mesuren de la següent manera en l’actualitat:  

Primerament, les dades antropomètriques s’obtenen de les mesures del pes i l’altura del subjecte. 

Aquestes es poden relacionar de forma proporcional a les dimensions i masses de cada part del 

cos mitjançant taules antropomètriques [6]. 

La cinemàtica es captura amb un conjunt de càmeres infraroges que capten la posició a l’espai de 

diversos punts reflectants, anomenats Marcadors, que es troben adherits als punts d’interès del 

cos del subjecte.  
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Normalment es compta amb un nombre important de càmeres, de cinc a vint, per poder cobrir un 

espai de treball el més gran possible i facilitar el càlcul de la posició tridimensional dels punts a 

partir de les projeccions planes que cada càmera percep. També s’utilitzen sistemes de mesura 

inercial, amb giroscopis i acceleròmetres, la seva precisió és menor a la dels sistemes òptics, però 

permeten fer captures en una major varietat d’espais. 

El torsor d’enllaç dels peus amb el terra es mesura amb un sistema de plaques de força que a través 

de la mesura precisa de la deformació d’elements interns amb sensors d’efecte Hall, galgues 

extensiomètriques o materials piezoelèctrics, són capaces de mesurar les sis components del 

torsor. Normalment es compta amb un mínim de dos plaques de forca per poder recollir per 

separat les dades de cada peu durant un cicle de marxa complet. 

Finalment, la mesura d’EMG es fa amb uns elèctrodes superficials que es col·loquen sobre la pell 

del subjecte i que en capten el potencial elèctric generat per l’activació muscular, proporcionant 

un senyal proporcional a aquesta activació. També existeix la possibilitat d’utilitzar elèctrodes 

intramusculars per capturar senyals dèbils o no superficials. L’activació muscular és una 

informació important per detectar patrons d’activació patològics, en estudis que volen determinar 

el repartiment, entre la musculatura i els ossos, de les forces d’enllaç a les articulacions o en 

d’altres casos. 

Els laboratoris de marxa actuals solen comptar amb tres aparells de mesura, que en el cas del 

Laboratori de Biomecànica de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

(ETSEIB) són:  

Un sistema òptic de càmeres infraroges de captura del moviment OptiTrack de l’empresa 

NaturalPoint. Actualment amb una configuració amb 14 càmeres. Un sistema de plaques de força 

amb sensors d’efecte Hall AccuGait de l’empresa AMTI. Amb una configuració de dues plaques. Un 

sistema d’EMG Superficial de l’empresa Biometrics. 

Cada un d’aquests aparells compta amb un sistema propi d’adquisició de dades. La informació és 

gestionada per un ordinador on es desa cada captura per estudis posteriors. 

  



Disseny mecànic del sistema d'actuació d'una ortesi activa per a lesionats medul·lars 27 

 

2.2. Dispositius d’assistència de la marxa 

Els primers desenvolupaments en dispositius d’assistència de la marxa daten dels anys 1960 

107[7], exosquelets amb diverses finalitats van sorgir en paral·lel. Amb el temps, varis avenços 

tecnològics han permès incorporar millores en aquests dispositius, fins a arribar a dissenys 

actuals com l’EKSO [8], un exosquelet sorgit de la investigació militar ara destinat a la rehabilitació 

de pacients amb patologies greus de la marxa. Aquest camp es troba en fase activa de recerca, ja 

que no s’ha aconseguit desenvolupar una estratègia que permeti l’acceptació general del públic, ja 

sigui per no presentar un funcionament adequat o per l’elevat cost d’alguns models. 

2.2.1. Exosquelets 

Els exosquelets són dispositius robòtics que assisteixen el moviment de certes parts del cos amb 

l’ajut d’un sistema d’actuació. L’actuació tant pot ser activa, amb aportació externa d’energia, com 

passiva, amb elements passius d’emmagatzemament d’energia. També es poden combinar 

elements actius amb passius. Primerament concebuts per augmentar la capacitat mecànica del cos 

humà amb fins militars, com per exemple el projecte BLEEX [9] finançat per la Defense Advanced 

Research Projects Agency (DARPA) dels Estats Units. Aquest exosquelet està destinat a les 

extremitats inferiors i està actuat per un sistema de cilindres hidràulics, el que obliga a l’usuari a 

portar a l’esquena un complex i pesat sistema per generar la potència necessària si es vol ser 

autònom. Pot actuar sobre 7 graus de llibertat repartits entre les articulacions del maluc, el genoll 

i el turmell. Per realitzar-ne el control rep informació de diversos sensors, com la posició angular 

de les articulacions amb encoders o la distribució de pressió a la planta del peu amb sensors de 

pressió plantar. El seu major inconvenient és una massa de 45 kg per generar els 2,27 kW de 

potència hidràulica pel seu funcionament. 

Un altre exosquelet ha estat desenvolupat per investigadors del grup de Biomecatrònica al  

Massachusetts Institute of Technology (MIT) [11], en aquest cas és totalment passiu. El seu disseny 

està enfocat a reduir el cost metabòlic de la marxa mentre es carrega pes. Ho aconsegueix utilitzant 

molles i d’altres elements passius per emmagatzemar energia durant les fases de treball negatiu 

de la marxa i alliberar-la durant les fases en que s’ha de generar un treball positiu, el que 

globalment resulta en una major eficiència d’aquest moviment. Utilitza un esmorteïdor variable al 

genoll per dissipar energia en aquesta articulació, ja que en un cicle el genoll fa més treball negatiu 

que positiu. El dispositiu té una massa de 11,7kg i requereix 2W d’aportació externa d’energia. Els 

resultats demostren que es redueix el cost metabòlic de la marxa amb l’ús d’elements passius, tot 

i haver de portar un aparell a les cames mentre es camina. 
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A la Universitat de Tsukuba, al Japó, s’ha desenvolupat un exosquelet, anomenat Hybrid Assistive 

Limb (HAL), que té per objectiu assistir persones grans que pateixin d’alguna patologia de la marxa 

[12]. El Japó és una de les societats amb més percentatge de població envellida, el que juntament 

amb una investigació en robòtica important resulta en una bona dedicació a la recerca en 

tecnologies assistives. HAL utilitza motors elèctrics de corrent continu amb un sistema Harmonic 

Drive® com a reductor, aquest reductor permet aconseguir una gran relació de reducció 

mantenint unes dimensions compactes, actua al genoll i al maluc. El control utilitza encoders a les 

articulacions, sensors de força per conèixer la reacció amb el terra i un sistema d’EMG. El 

dispositiu pesa 21kg i funciona de forma autònoma. 

L’empresa Yobotics Inc. ha desenvolupat un sistema d’actuació, només pel genoll, anomenat 

RoboKnee [14]. Aquest presenta la novetat d’utilitzar un actuador amb un element elàstic en sèrie 

entre motor i receptor, aquesta estratègia s’anomena Series Elastic Actuator (SEA). El SEA permet 

una major eficiència en l’actuació en moviments cíclics. Està destinat a augmentar la capacitat de 

càrrega de l’usuari. 

Un exosquelet amb una tipologia d’actuadors diferent és el presentat per N. Costa i D. G. Caldwell 

[15], desenvolupat a la Universitat de Salford. Aquest utilitza músculs pneumàtics artificials com 

a actuadors, els quals presenten l’avantatge de poder generar grans forces amb un pes i unes 

dimensions reduïdes a més de tenir associada una baixa rigidesa el que facilita la interacció entre 

el dispositiu i l’usuari, de forma similar al SAE. Tot i això, presenta alguns inconvenients com 

requerir d’una font d’aire comprimit o treballar únicament a tracció. Aquests músculs pneumàtics 

actuen sobre el maluc, el genoll i el turmell amb una configuració agonista-antagonista, com en 

l’anatomia humana, però sense redundàncies d’actuació. El pes total és de 12 kg, degut a la 

necessitat d’aire comprimit no és autònom. 

Més recentment, l’empresa Ekso Bionics ha desenvolupat dos models d’exosquelet [16]. Un d’ells 

està destinat a ús militar i utilitza actuadors de tipus pneumàtic, l’altre està destinat a la 

rehabilitació de lesionats medul·lars complets i utilitza motors elèctrics, aquest últim permet als 

pacients caminar amb l’ajut de crosses. 

Els diversos dissenys mencionats es poden veure a la Fig. 2.1.  
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Fig. 2.1 Diferents dissenys d’exosquelets. Des de la part superior esquerra en sentit horari; 

BLEEX [9], MIT Exoskeleton [11], HAL [12], Salford University Exoskeleton [15], Hulk (versió 

militar) i Ekso GT (versió rehabilitació) de Ekso Bionics [16]. 
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2.2.2. Ortesis actives 

Les ortesis són dispositius mèdics concebuts per modificar l’estructura i funció del sistema 

musculoesquelètic. Normalment de caire passiu, poden guiar o bloquejar certs moviments i 

corregir la postura. Amb l’avenç de la tècnica s’han desenvolupat sistemes actius que assisteixen 

el moviment patològic, aquestes ortesis actives entren en el camp de la robòtica i els exosquelets, 

però sempre amb l’objectiu de rehabilitar l’aparell locomotor. 

Les ortesis es classifiquen segons el conjunt d’articulacions que assisteixen. En el cas particular de 

les extremitats inferiors, la classificació és la següent: 

• Ankle-Foot Orthosis (AFO) – Assisteix el turmell. Normalment són utilitzades per evitar 

una flexió plantar excessiva, el que pot provocar patrons de marxa patològics com la 

marxa equina. 

• Knee-Ankle-Foot Orthosis (KAFO) – Assisteix el turmell i el genoll. Aquestes s’utilitzen en 

pacients amb un major grau de severitat en la patologia que presenten, com pot ser 

paràlisi, artritis o fractures. 

• Hip-Knee-Ankle-Foot Orthosis (HKAFO) –  Assisteix el turmell, el genoll i el maluc. Donen 

suport a tota la cama, destinada a aquells pacients que tenen debilitat en els músculs que 

controlen el maluc. 

També existeixen ortesis per articulacions individuals, com poden ser les de peu o les de genoll. 

Dos casos particulars de KAFO i HKAFO són: 

• Stance-Control Knee-Ankle-Foot Orthosis (SCKAFO)– Assisteix el turmell i el genoll. 

Incorpora un sistema de bloqueig al genoll que actua durant la fase de recolzament, 

proporcionant una major estabilitat. Millora la confiança del pacient en el dispositiu 

alhora que en fa més eficient l’actuació. 

• Reciprocaiting Gait Orthosis (RGO)– Assisteix el turmell, el genoll i el maluc i incorpora un 

sistema que fa que el moviment d’extensió/flexió del maluc de cada cama sigui recíproc, 

fent estendre una cama quan l’altre flexiona. Assisteix de forma passiva la coordinació del 

moviment de marxa. 

L’ortesi objecte d’aquest projecte és una SCKAFO. 
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Alguns dels avenços més rellevants i recents en ortesis actives són els següents: 

El grup de Biomecatrònica del MIT liderat per Hugh Herr va desenvolupar el 2004 una AFO que 

incorpora un SEA lineal [17]. El sistema d’actuació els permet controlar la impedància mecànica 

al turmell durant la fase de recolzament i assistir en la dorsiflexió durant el balanceig, amb un 

consum de només 10 W. Es controla amb la mesura de l’angle del turmell i les forces de reacció 

amb el terra. 

El 2005 es va publicar l’ortesi de turmell desenvolupada pel Human Neuromechanics Laboratory 

de la University of Michigan [18]. Utilitza músculs pneumàtics artificials, el que permet assistir 

l’articulació amb forces considerables mantenint certa seguretat per a l’usuari donada la baixa 

impedància de l’actuador. El mateix grup ha desenvolupat una KAFO amb la mateixa tipologia 

d’actuadors [20], utilitzant parells agonista-antagonista. Consta de músculs artificials per la 

dorsiflexió/flexió plantar al turmell i per la flexió/extensió al genoll. El control es basa en un 

sistema proporcional a la senyal d’EMG. 

Pel que fa a SCKAFO, els investigadors del Ottawa Health Research Institute han introduït un 

sistema de bloqueig del genoll innovador [21]. Consisteix en un element elàstic, que de forma 

similar als tendons queda unit als segments de la cuixa i de la cama. Aquest pot ser bloquejat per 

un solenoide, el bloqueig no és totalment rígid, pel que s’aproxima més al comportament biològic 

i en millora l’ús per part de l’usuari. 

L’empresa Cadence Biomedical va introduir una HKAFO passiva el 2012 [22]. Aquesta utilitza 

molles per emmagatzemar i alliberar energia durant el cicle de marxa. Implementa un sistema de 

politges i cables per transmetre potència, el que permet un disseny més lliure dels elements 

elàstics. Aquest tipus de disseny sorgeix del concepte d’Exotendons, elements elàstics lineals que 

només treballes a tracció de forma similar als tendons biològics, inspirat en l’anatomia animal. 

Resulta en un estalvi energètic important donada la natura cíclica de la marxa [23]. Assisteix la 

flexió al maluc i la dorsiflexió al turmell durant l’inici de la fase de balanceig, el que és adient en 

pacients amb hemiparèsia a causa d’un ictus cerebral. 

Per últim, una RGO adreçada a lesionats medul·lars ha estat desenvolupada per la Western Reserve 

University of Cleveland el 2009 [24]. Aquesta lliga mecànicament els moviments del maluc 

esquerre i dret durant la marxa, l’actuació és hidràulica i utilitza un sistema de bloqueig al genoll. 

El control es basa en la mesura dels angles articulars i de la força de contacte peu-terra. 

Els diversos dissenys mencionats es poden veure a la Fig. 2.2. 
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Fig. 2.2 Diferents dissenys d’ortesis d’extremitat inferior. Des de la part superior esquerra en sentit 

horari; MIT AFO [17], University of Michigan AFO [18] i KAFO [20], sistema de bloqueig del 

genoll del Ottawa Health Research Institute [21], Cadence Biomedical HKAFO [22] i RGO de la 

University of Cleveland [24]. 
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2.2.3. Pròtesis 

Les pròtesis són dispositius artificials que reemplacen parts del cos que manquen. El seu estudi 

escapa l’abast d’aquest projecte, tot i això, desenvolupaments recents en l’actuació d’aquests 

dispositius fan que sigui d’interès mencionar un cas particular. 

L’equip de Hugh Herr és conegut pel desenvolupament de pròtesis per a les extremitats inferiors, 

ell mateix n’és un dels usuaris, Fig. 2.3. Aquestes permeten desenvolupar una gran part de tasques 

diàries gràcies a un sistema d’actuació i de control amb resultats excel·lents. No s’han publicat 

articles al respecte, però si que n’existeixen algunes patents d’interès [25]. 

El sistema d’actuació, emprat tant pel turmell com pel genoll, utilitza una configuració en sèrie 

amb un element elàstic, SEA. A més, el conjunt utilitza un cargol de boles, el que permet aconseguir 

una gran relació de reducció al mateix temps que converteix la rotació del rotor en un moviment 

lineal. Aquesta configuració resulta en d’altres avantatges; un joc reduït en la transmissió que 

permet un control més precís, pèrdues per fricció reduïdes que resulten en una elevada eficiència 

de la transmissió, nivell sonor durant l’operació reduït el que resulta en una major acceptació per 

part de l’usuari. L’element elàstic permet millorar l’eficiència global alhora que manté un cert 

nivell de compliància a l’articulació, de la mateixa manera que en les extremitats biològiques. Es 

pot veure un detall del disseny mecànic a la Fig. 2.4. 

 

 

Fig. 2.3 Esquerra, Hugh Herr mostrant les seves pròtesis. Dreta, detall de la pròtesis desenvolupada al 

MIT, versió amb només actuació al turmell. 
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Fig. 2.4 Detall de conjunt del sistema d’actuació del turmell de la pròtesis desenvolupada pel grup de 

Biomecatrònica al MIT [26]. 



Disseny mecànic del sistema d'actuació d'una ortesi activa per a lesionats medul·lars 35 

 

3. Requeriments del sistema d’actuació 

En la fase de disseny de qualsevol sistema d’actuació cal definir quins són els requeriments 

mecànics que s’han de complir. En el cas particular de l’articulació del genoll de l’ortesi objecte 

d’aquest projecte serà necessari definir els moviments i les forces necessàries per reproduir un 

cert patró de marxa. 

Ja que l’objectiu és la rehabilitació de pacients amb lesió medul·lar incompleta, hi haurà una certa 

cooperació entre l’usuari i el dispositiu en funció del grau de lesió de cada individu. Aquesta 

variabilitat és difícil d’avaluar, pel que es decideix considerar que l’actuació assistirà el moviment 

en la seva totalitat. 

Un altre aspecte rellevant és la variabilitat del patró de marxa en portar dispositius ortopèdics. 

Segons la literatura [27], si es considera un cert període d’aprenentatge amb el dispositiu els 

patrons de moviment tornen a la normalitat. 

Les primeres proves, a la Universitat de la Corunya, amb els recent construïts prototips d’ortesi 

en pacients paraplègics de l’Hospital Juan Canalejo s’estan duen a terme en el moment de realitzar 

aquest projecte. Per aquest motiu no és possible obtenir dades experimentals de la marxa durant 

el procés de rehabilitació. Ja que es vol reproduir un moviment no patològic i les dades 

experimentals amb pacients reals encara no estan disponibles s’estableix que s’estudiarà el patró 

normal de marxa de pacients sans sense ortesi com a requeriment del sistema d’actuació. 

Els parells i les forces articulars durant un cicle de marxa s’obtenen a través de l’anàlisi dinàmica 

inversa a partir de dades capturades al Laboratori de Biomecànica de la UPC. Aquests resultats 

són extrets d’un projecte anterior [31] de l’alumne Javier Sistiaga i la seva obtenció s’explica de 

forma resumida en els següents apartats. 

3.1. Model biomecànic 

L’estudi cinemàtic i dinàmic del moviment de marxa requereix un model mecànic que representi 

de forma simplificada el cos humà. És evident que el model s’ha d’adaptar a l’estudi en qüestió i 

que la seva complexitat dependrà dels fenòmens que es vulguin observar. 
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En el cas que ens ocupa s’ha optat per un model multisòlid comú a la literatura [33]. Aquest es 

representa com un mecanisme, amb segments entre dues articulacions contigües representant 

sòlids rígids i amb parells cinemàtics representant les articulacions anatòmiques. El model escollit 

és bidimensional, només considera el moviment en el pla sagital, i consta de tres sòlids i tres 

articulacions amb un total de cinc graus de llibertat. 

 

Amb l’objectiu de simplificar el model es considera que la marxa és simètrica, pel que només es 

representa la cama dreta. El cap, braços i tronc es consideren com un únic sòlid que es representa 

per les forces d’enllaç al maluc, l’efecte del seu moviment al patró de marxa és negligible. La part 

superior del cos es representa habitualment d’aquesta manera en estudis de marxa, aquesta 

s’anomena HAT; head, arms and trunk en la literatura anglosaxona. 

 

  

Fig. 3.1 Model biomecànic que representa la cama dreta amb els seus tres segments: cuixa (thigh), cama 

(shank) i peu (foot); i tres articulacions: maluc (hip), genoll (knee) i turmell (ankle). Al model 

s’hi han representat el paràmetres antropomètrics i els angles que defineixen l’orientació 

absoluta de cada sòlid. Adaptat de [31]. 

Hip 

Knee 

Ankle 



Disseny mecànic del sistema d'actuació d'una ortesi activa per a lesionats medul·lars 37 

 

3.2. Captura de dades 

Les dades amb les que es realitza el posterior anàlisi dinàmic invers s’han obtingut a partir de 

captures realitzades al Laboratori de Biomecànica de l’ETSEIB. S’ha utilitzat el sistema de càmeres 

infraroges i plaques de força mencionat anteriorment. Ambdós sistemes treballen a 100 Hz. 

L’objectiu de l’anàlisi és l’obtenció de l’evolució dels parells i angles articulars durant un cicle de 

marxa. Cal obtenir les dades antropomètriques del subjecte, la cinemàtica dels sòlids del model i 

el torsor d’enllaç peu-terra durant la fase de recolzament. 

Les mesures antropomètriques defineixen les propietats físiques de diferents parts del cos, en 

aquest cas dels segments del model utilitzat. S’obtenen a partir de la mesura del pes i l’alçada del 

subjecte, a partir de taules de proporcionalitat es calculen els paràmetres de cada segment, amb 

l’excepció de la seva longitud, que s’obté directament de la captura cinemàtica. Les taules de 

proporcionalitat s’han consultat al llibre del Dr. Winter [1]. A la Taula 3.1 es mostra el recull de les 

dades antropomètriques d’un subjecte de 82 kg i 1,9 m d’alçada. 

Sòlid Massa (kg) Inèrcia (kg·mm2) Longitud (mm) Posició CM (mm) 

Cos 9 82 - - 8 1.900 - - 

1 – Thigh �7 8,20 4�7 185.900 �7 466,1 �7 291,8 

2 – Shank �P 3,81 4�P 84.700 �P 493,5 �P 213,7 

3 – Foot �? 1,19 4�? 22.400 �? 288,8 �? 144,4 

 

L’obtenció de la cinemàtica es realitza amb la mesura de la posició de marcadors reflectants 

mitjançant el sistema de càmeres infraroges. Aquests marcadors s’adhereixen sobre la pell del 

subjecte en posicions anatòmicament rellevants, en aquest cas s’utilitzen quatre marcadors a la 

cama dreta; sobre el maluc, genoll, turmell i al cinquè metatars del peu. Aquest és el mínim nombre 

de marcadors en el cas bidimensional, dos per sòlid. El protocol de marcadors es basa en la 

simplificació de versions més complexes trobades a la literatura [34], a la Fig. 3.2 es mostra el 

protocol de Rizzoli. 

Taula 3.1 Dades antropomètriques dels sòlids del model biomecànic. Taules d’antropometria 

obtingudes de [1]. 
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La mesura del torsor d’enllaç amb el terra es realitza amb les plaques de força. Se n’utilitzen dues, 

una per cada peu, només cal assegurar que es trepitgen durant la captura. 

Finalment, mencionar que la disposició d’aquests dispositius al laboratori és la indicada a la Fig. 

3.3. El procediment és el següent; es realitzen quatre passes començant amb el peu esquerre, en la 

segona es col·loca el peu dret sobre la primera placa de força, en la tercera el peu esquerre sobre 

la segona placa i en la quarta el peu dret surt de les plaques i el subjecte s’atura. Amb quatre passes 

s’aconsegueix una marxa més estacionària durant l’interval comprès entre el primer contacte del 

peu dret amb la primera placa i el següent contacte del peu dret amb el terra, que serà l’interval 

corresponent al cicle de marxa estudiat. 

  

Fig. 3.2 Protocol de marcadors de Rizzoli per captures de cos complet [34]. En les captures s’han 

utilitzat els marcadors RGT (Right Greater Trochanter), RLE (Right Lateral Epicondyle), RLM 

(Right Lateral Malleolus) i RVM (Right Fifth Metatarsal) pel Maluc, Genoll, Turmell i 5è metatars 

respectivament. 
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Fig. 3.3 A la part superior, esquematització d’un laboratori de biomecànica [3]. A la part central, 

disposició dels sistemes de mesura durant una captura de marxa al Laboratori de Biomecànica 

de la UPC. A la part inferior, vista sagital de la posició dels marcadors de la cama dreta durant 

un cicle de marxa. 
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3.3. Anàlisi dinàmica inversa de la marxa 

Un cop definit el model biomecànic i obtingudes les dades de marxa en la captura es procedeix a 

l’anàlisi cinemàtica i dinàmica per obtenir els moviments i forces articulars. Cal remarcar que les 

dades de posició dels marcadors requereixen d’un filtratge passabaix per eliminar el soroll d’alta 

freqüència, l’origen del qual és l’oscil·lació dels marcadors al caminar. 

Aquest anàlisi es sol realitzar amb els mètodes de la dinàmica multisòlid, per exemple amb les 

equacions de Lagrange amb multiplicadors [31], [33]. Els detalls de l’anàlisi no són part de l’abast 

d’aquest projecte, així que només se’n mencionaran els resultats, Fig. 3.4. 

 
 

 
  

Fig. 3.4 Resultats de l’anàlisi dinàmica inversa de la marxa. A la part superior, els resultats de la 

cinemàtica articular. A la part inferior, els resultats de la dinàmica i l’anàlisi energètic. 
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Ja que només l’articulació del genoll de l’ortesi està actuada, a la Fig. 3.5 es resumeixen els resultats més 

rellevants de l’anàlisi dinàmica inversa, en aquesta ocasió normalitzats respecte la massa del subjecte. 

 

 

Fig. 3.5 Resultats normalitzats de l’anàlisi dinàmica inversa de la marxa a l’articulació del genoll. 
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4. Anàlisi d’alternatives d’actuació 

En aquest capítol es descriuen diverses solucions pel sistema d’actuació i s’avalua la seva idoneïtat 

d’acord amb certs criteris, l’objectiu és escollir l’opció més adient per desenvolupar-ne un disseny 

de detall. 

L’acceptació dels dispositius ortopèdics és important, el procés de rehabilitació requereix 

constància pel seu correcte desenllaç, pel que aspectes més enllà de la correcta execució del 

moviment també són rellevants. Un disseny que permeti l’ús habitual sense molèsties i amb el 

comportament desitjat serà més efectiu. 

Cal definir les característiques desitjades de l’actuació, aquesta ha de poder proporcionar al genoll 

la característica mecànica descrita al capítol anterior, però també és important complir amb 

d’altres requeriments més pràctics des del punt de vista de l’usuari, com per exemple unes 

dimensions que no interfereixin amb el possible ús de crosses a l’hora de caminar. Els aspectes 

que porten a definir aquests requeriment es descriuen al primer apartat d’aquest capítol. 

En el segon apartat és descriu el sistema d’actuació actual, se n’han desenvolupat dos variants. 

Ambdós utilitzen un motor elèctric i un sistema reductor planetari comercial, difereixen en el 

posicionament del conjunt moto-reductor, un amb l’eix del conjunt paral·lel al pla transversal i 

l’altre al pla sagital. 

En el tercer apartat es presenten diverses propostes d’actuació. Diferents opcions de motors i de 

sistemes reductors. Per cada alternativa se’n discuteixen els avantatges i inconvenients. 

Finalment, s’escull una de les propostes i se’n raonen els motius de l’elecció. 

  



44  4. Anàlisi d’alternatives d’actuació 

 

4.1. Requeriments i criteris d’actuació 

Amb l’objectiu d’escollir de forma raonada una solució d’actuació d’entre diferents propostes a 

continuació es definiran els requeriments que cal complir i els criteris utilitzats per l’elecció. 

Pel que fa als requeriments, cal que l’actuació compleixi amb la característica mecànica al genoll 

obtinguda de l’anàlisi dinàmica inversa de la marxa, tal com s’ha vist a l’apartat 3.3. 

Una bona manera de resumir la característica mecànica amb pocs valors, en lloc de la seva 

evolució temporal, és calcular-ne el valor absolut màxim i la mitjana quadràtica, Root Mean Square 

(RMS), al llarg d’un cicle. 

El valor RMS en general és calcula d’acord amb l’eq. 4.1.  


�(Q = R∑ T
�U · ��W��X$∑ (��)��X$  

On:	
� = \����	�/�	���à�/��/	����]��	�	�^������	�	�/�	2�2�/	(_�)	�� = `]��2�ó	�/	�^������	�	�/�	2�2�/	()	� = _����/	�����	�^������	��	2�2�/ 

També cal definir la massa màxima de l’usuari al que es destina l’ortesi. Es decideix acotar el 

màxim a 80 kg. El resum d’aquests dos valors pels paràmetres de parell, velocitat angular i 

potència al genoll són els indicats a la Taula 4.1, es mostren valors normalitzats i màxims. 

 Velocitat 

angular 

Parell 

específic 

Potència 

específica 

Parell     

M = 80 kg 

Potència 

M = 80 kg 

Valor absolut màxim 3,8 ��� ⁄  0,47	_�/�i 0,54	B/�i 37,6	_� 43,2	B 

Valor RMS 1,8	���/ 0,20	_�/�i 0,23	B/�i 16,0	_� 18,4	B 

 
  

Taula 4.1 Valors més representatius dels requeriments mecànics al genoll. Valors normalitzats respecte 

la massa del subjecte i valors màxims per a un usuari de 80 kg. 

(4.1) 
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Pel que fa al criteris, cal definir un seguit d’aspectes desitjats que en general pretenen millorar 

l’acceptació del dispositiu i facilitar-ne l’ús habitual. Aquests són: 

• Ha de tenir la menor massa possible. Aquest aspecte millora la comoditat durant l’ús 

autònom del dispositiu així com també en pot disminuir el seu consum energètic. 

 

• Ha de tenir el menor volum possible. Amb un volum petit i proper a les extremitats 

inferiors s’eviten possibles col·lisions amb objectes propers en caminar. 

 

• Ha de presentar el major rendiment possible. Un factor important de les sessions de 

rehabilitació és la seva durada, un major rendiment es traduirà en un increment de 

l’autonomia del dispositiu. 

 

• Ha de permetre l’ús d’elements de suports amb els braços. Utilitzar elements de suport 

com barres o crosses dóna major seguretat als pacients, certs dissenys poden interferir 

amb el seu ús. 

 

• Ha de permetre un rang de moviment de com a mínim 90º a flexió. Pel moviment de marxa 

només és requereix un rang de 60º, però amb 90º es facilita el procés d’ajustament de 

l’ortesi al pacient, ja que aquest es troba assegut en la seva cadira de rodes abans de 

començar les sessions de rehabilitació. 

 

• Ha de presentar el menor joc possible. Un joc reduït millora la sensació de seguretat. La 

posició de les articulacions ha de quedar fixada sense joc per poder donar suport en cas 

de perdre l’equilibri. 

 

• Ha de ser el més silenciós possible. Així es millora el confort i es predisposa a realitzar 

sessions més habituals. 

 

• Ha de presentar un cost el més reduït possible. Amb l’objectiu d’evitar una barrera d’accés 

a tecnologies d’assistència, com en el cas de l’ortesi. Es considera que el disseny encara es 

troba en fase de prototip. 

Aquests criteris serviran en la posterior elecció d’una de les propostes d’actuació. Un major 

grau de compliment d’aquests comportarà una millora en l’acceptació i ús autònom del 

dispositiu durant la rehabilitació de pacients amb lesió medul·lar. 
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4.2. Configuració d’actuació actual 

Durant el projecte del Pla Nacional, en el que s’engloba l’ortesi, ja s’han desenvolupat dos prototips 

amb sistemes d’actuació diferents. Els quals es presenten a continuació. 

4.2.1. Ortesi 

En primer lloc, una breu introducció al disseny general de l’ortesi per a la que es dissenya el nou 

sistema d’actuació. Es tracta d’un dispositiu SCKAFO amb actuació activa al genoll i passiva al 

turmell.  

L’estructura general ve donada per tutors d’alumini, elements estàndard d’ortopèdia que es poden 

ajustar a cada pacient amb l’ajuda d’un ortopeda. Al genoll s’utilitza un motor elèctric per assistir 

el moviment de marxa, a més es compta amb un sistema de bloqueig comercial que proporciona 

estabilitat durant la fase de recolzament. Al turmell s’utilitza una molla de torsió, la seva funció és 

mantenir el peu amb una certa flexió dorsal per evitar problemes com la marxa equina durant la 

rehabilitació. L’ortesi s’ajusta al pacient a través de quatre corretges amb velcro. Consta de sensors 

d’angle girat, encoders, al genoll i al turmell, a més de sensors de força plantars. Això permet 

detectar la fase de la marxa en que es troba i aplicar l’actuació corresponent a cada instant del 

cicle. 

En un futur proper es vol implementar un sistema de control i de subministrament d’energia que 

en permeti l’ús autònom. A més, un dels objectius finals del projecte del Pla Nacional és incorporar 

dades de EMG i generar part de l’actuació amb estimulació elèctrica funcional, una tècnica que 

envia impulsos elèctrics directament als músculs del pacient a través d’elèctrodes implantats 

superficialment, generant contraccions. També conegut com Functional Electrical Stimulation 

(FES), ajuda a reduir l’atròfia mentre es millora el to muscular i es participa en el reaprenentatge 

neuromuscular. 

4.2.2. Primer prototip 

El primer prototip, desenvolupat durant el Projecte Final d’Estudis “Modelo de ortesis activa 

SCKAFO para asistir la marcha de lesionados medulares” [32] de l’alumne Guillermo Arroyo, 

compta amb un sistema d’actuació coaxial amb l’articulació del genoll de l’ortesi. Utilitza un motor 

elèctric de corrent continu de la marca Maxon i un reductor planetari de tipus comercial de la 

mateixa marca. 

La solució constructiva del conjunt compta amb dues peces que formen l’articulació del genoll i 

que alhora s’uneixen als tutors proximal i distal, un coixinet de bronze redueix la fricció a 

l’articulació. Una peça d’alumini suporta el motor amb la resta del conjunt. 
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4.2.3. Segon prototip 

El segon prototip ha estat desenvolupat durant el Projecte Final de Carrera “Disseny mecànic 

d’una ortesi activa per a lesionats medul·lars a partir de l’anàlisi dinàmica de la marxa humana” 

[31] de l’alumne Javier Sistiaga. Aquest també utilitza un conjunt moto-reductor planetari de la 

marca Maxon. 

La solució constructiva del conjunt compta amb la novetat de presentar un parell d’engranatges 

cònics que permeten col·locar el conjunt moto-reductor de forma perpendicular respecte 

l’articulació del genoll i paral·lel al tutor del maluc. L’objectiu del canvi és evitar possibles 

col·lisions amb elements de suport, com crosses. 

A la Fig. 4.1 es poden veure els dos prototips i el disseny conceptual dels seus sistemes d’actuació. 

A la Taula 4.2 hi ha un recull de les característiques més rellevants dels seus sistemes d’actuació. 

 

Fig. 4.1 Prototips d’ortesi desenvolupats anteriorment. Esquerra, primer prototip [42]. Centre, segon 

prototip [31]. Superior dreta, sistema d’actuació del primer prototip. Inferior dreta, sistema 

d’actuació del segon prototip. 
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Primer prototip 

Tipologia 

Motor 

Model 

339285 

Potència 

nominal 

Parell 

nominal 

Règim 

nominal 

Rendiment 

màxim 

Massa 

DC sense 

escombretes 

Maxon 

EC45flat 

50	B 95	�_� 6720	���op 85	% 110	i 

Tipologia 

Reductor 

Model 

203131 

Relació de 

reducció 

Rendiment 

màxim 

Massa   

D’engranatges 

planetaris 

Maxon 

GP-42C  

230: 1 64	% 560	i   

Segon prototip 

Tipologia 

Motor 

Model 

397172 

Potència 

nominal 

Parell 

nominal 

Règim 

nominal 

Rendiment 

màxim 

Massa 

DC sense 

escombretes 

Maxon 

EC45flat  

70	B 128	�_� 4860	���op 84	% 141	i 

Tipologia 

Reductor 

Model 

223099 

Relació de 

reducció 

Rendiment 

màxim 

Massa   

D’engranatges 

planetaris 

Maxon 

GP-52C 

186: 1 68	% 920	i   

 

  

Taula 4.2 Característiques tècniques més rellevants del primer i segon sistema d’actuació. 
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Fig. 4.2 Primeres proves amb la col·laboració d’una pacient de la unitat de lesionats medul·lars de 

l’Hospital Juan Canalejo de la Corunya. S’utilitza el primer prototip d’ortesi. 
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4.3. Configuracions d’actuació alternatives 

Les tipologies d’actuadors són molt diverses. Amb l’objectiu d’acotar la cerca, es decideix limitar 

l’estudi a motors elèctrics. Aquests permeten un control més precís alhora que permeten ser 

alimentats de forma externa amb bateries. La majoria de sistemes autònoms de la literatura 

utilitzen aquesta tipologia d’actuació. 

Un sistema d’actuació elèctric consisteix en un mínim de dos elements, un motor i un reductor. El 

primer aporta o treu energia al sistema i el segon adapta les diferències de parell i velocitat entre 

motor i receptor, en aquest cas el receptor és l’articulació del genoll. Habitualment es sol referir a 

ambdós com el conjunt moto-reductor. 

En els següents apartats s’analitzen diverses propostes d’actuació elèctrica, considerant en primer 

lloc diferents models de motor i en segon lloc de reductor. 

4.3.1. Actuadors 

En aquest apartat s’avalua la idoneïtat de diverses tipologies de motors elèctrics. Es pretén 

preseleccionar un conjunt de motors comercials que, a priori del disseny de detall, puguin 

desenvolupar correctament la funció d’actuació de l’ortesi. 

S’han considerat quatre tipologies diferents de motors elèctrics: 

• Motors de corrent continu sense escombretes, Brushless. 

• Motors de corrent continu sense carcassa, Frameless. 

• Motors de corrent continu Direct Drive. 

• Motors de corrent altern síncrons. 

Els motors de corrent altern síncrons es poden descartar, no presenten cap característica tècnica 

o constructiva que els faci més interessants a més de requerir electrònica addicional per 

l’alimentació amb bateries. Els motors Direct Drive presenten un punt de funcionament nominal a 

un règim un o dos ordres de magnitud menor que en d’altres motors, això els fa especialment 

interessants per implementar una actuació sense reductor o amb un de baixa relació de reducció 

i per tant major rendiment. Desafortunadament, els models comercials disponibles es destinen a 

aplicacions industrials pesades i la seva massa i volum són bastant superiors a la resta de 

motoritzacions. Els motors Frameless obren noves possibilitats al disseny, ja que no tenen 

carcassa i s’integren més fàcilment a dissenys compactes personalitzats. Avaluant la solució 

constructiva s’ha observat que l’ús d’aquests augmenta la complexitat del disseny sense resultar 

en avantatges rellevants, pel que se’n descarta el seu ús.  
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Pel que fa als motors Brushless, es tracta de motors elèctrics de corrent continu sense escombretes. 

Aquests incorporen un sistema de control que excita parells oposats de bobinats de l’estator 

segons la posició del rotor, d’aquesta manera es genera parell de forma síncrona sense establir un 

contacte elèctric entre parts amb moviment relatiu, pel que no cal col·lector de delgues. Presenten 

un rendiment més elevat i un manteniment menor que les seves contraparts amb escombretes. 

Per aquests motius i pel fet d’haver-hi models comercials amb característiques tècniques adients 

es decideix optar per aquesta tipologia de motors. 

A continuació, Taula 4.3, es mostra un recull dels models més interessant de motors Brushless. Cal 

dir que tots pertanyen a l’empresa Maxon Motors, ja que els seus models presenten densitats de 

potència interessants, són els motors escollits per l’actuació de la pròtesi de turmell del MIT [26] 

i també resulta adient donar continuïtat al sistema de control desenvolupat per la UDC en els 

prototips anteriors amb els mateixos motors. Maxon Motors està basada a Suïssa i és especialista 

en actuadors elèctrics destinats a aplicacions robòtiques, a destacar el seu ús en el Mars 

Exploration Rover Opportunity. 

 EC45 flat EC90 flat EC-4Pole 30 EC-max 40 

Potència nominal 70	B 90	B 200	B 120	B 

Parell nominal 0,128	_� 0,517	_� 0,130	_� 0,211	_� 

Parell en buit 2,25	_� 4,53	_� 3,43	_� 2,10	_� 

Règim nominal 4860	���op 2080	���op 16500	���op 2670	���op 

Règim màxim 10000	���op 5000	���op 25000	���op 12000	���op 

Rendiment màxim 84	% 85	% 90	% 83	% 

Diàmetre 43	�� 90	�� 30	�� 40	�� 

Longitud 27	�� 27	�� 64	�� 88	�� 

Massa 0,141	�i 0,600	�i 0,300	�i 0,720	�i 

Preu 105,00	€ 173,00	€ 576,00	€ 332,00	€ 

Potència específica 496	B �i⁄  150	B �i⁄  667	B/�i 167	B/�i 

 Taula 4.3 Característiques tècniques dels models de motor més rellevants. [35] 
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Els quatre models presentats compleixen el requeriment de potència màxima al genoll pel 

moviment de marxa i presenten rendiments similars, pel que les característiques amb més pes en 

la selecció definitiva seran la característica de parell, les dimensions, el pes i el preu. 

Des del punt de vista econòmic, es descarta el model “EC-4Pole 30”, tot i comptar amb la major 

potència específica, un pes i dimensions reduïdes, la seva potència nominal és molt major als 

requeriments. Escollint components comercials de menor preu es redueix el cost global de l’ortesi 

i se’n millora l’accessibilitat. 

Des del punt de vista dimensional, els motors “EC45 flat” i “EC90 flat” són atractius ja que la 

longitud del motor és molt reduïda en comparació a d’altres models. Això pot permetre dissenys 

interessants del sistema d’actuació. 

Des del punt de vista de la característica de parell, en tots els motors cal un sistema reductor. 

L’adequació de cada model dependrà de la tipologia i disseny de la reducció  

Finalment, es preselecciona el model “EC45 flat”. Aquest presenta la menor massa i preu, 

juntament amb unes dimensions reduïdes i una potència suficient. La seva característica de parell 

s’haurà d’adaptar als requeriments del genoll, pel que el disseny del sistema reductor és clau pel 

seu bon funcionament. 

 

 

 
 

 
Fig. 4.3 Motors brushless de Maxon Motors. Esquerre, “EC45 flat”. Dreta, gamma “EC-max”. 
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4.3.2. Reductors 

La tipologia de reductors és gran i diversa. La cerca s’ha acotat a les quatre següents: 

• Reductor amb cargol de boles. 

• Reductor amb vis sens fi.  

• Reductor Harmonic Drive. 

• Reductor d’engranatges epicicloïdal. 

La reducció amb engranatges epicicloïdals o planetaris és utilitzada en ambdós prototips 

anteriors. El seu funcionament és correcte, però tant l’eficiència, dimensions i pes són millorables. 

Per poder considerar d’altres alternatives el seu estudi es descarta. 

Els reductors Harmonic Drive són una solució comercial que proporciona una gran reducció, de 

fins a 160:1 en els models considerats de l’empresa Harmonic Drive AG, en un format molt 

compacte. Els inconvenients són un rendiment no gaire elevat, d’aproximadament el 70% [36]. 

Segons el fabricant cal calcular la mitjana cúbica del parell, eq. 4.2, durant un cicle de càrrega per 

seleccionar un model particular. Aquesta es calcula a continuació: 

L,- = R∑ TsL�t · ��s · ��W:�Xp∑ (|��| · ��):�Xp
v

 

On:	L,- = #��/��	/�]����/��	�/�]/���	��	�/�]2���	(_�)	L� = #��/��	�/�]���	�	��	������	�/�	�/�]2���	�	�^������	�	(_�)	�� = \/��2����	��i]���	�/�]/����	�	��	������	�/�	�/�]2���	�	�^������	�	(op)	�� = `]��2�ó	�/	�^������	�/	�/��	�	()	 
Fent el càlcul pel genoll durant un cicle de marxa s’obté un valor del parell equivalent de 10	_�, 

qualsevol dels models disponibles tenen un parell nominal superior. S’escull el model “CSD-2A-

17” que té un diàmetre de 60 mm, una amplada de 15 mm i un pes de només 100 g. Pel que fa a 

la relació de reducció, les versions 100:1 i 160:1, s’adapten al motor preseleccionat. Aquesta és 

doncs una opció molt interessant per la seva compacitat i capacitat de transmetre parell, tot i 

que el rendiment, manteniment i cost d’aquestes unitats en són el seu punt dèbil. 

En el cas d’un sistema reductor amb un engranatge vis sens fi, la seva caracterització requereix 

d’un predimensionat. En un sistema d’engranatges vis sens fi cal establir els següents 

paràmetres: 

  

(4.2) 
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�p = `�à�/��/	�/�	��	(�)	�U = `�à�/��/	�/	��	����	(�)	*p = _����/	�/	�/��	�/�	��	*U = _����/	�/	�/��	�/	��	����	� = _����/	�/	�/��	/�]����/��	�/�	��	

� = 9ò�]�	�/�	�/����	(�)	H = +�i�/	�/	��/�ó	(º)	I = +�i�/	�^ℎè��
(º)	K = 0�/�. �/	���22�ó	/���/	����	�	��	K^ = 0�/�. �/	���22�ó	����/��	� = ;/��2�ó	�/	�������ó 

Els paràmetres geomètrics estan relacionats entre ells d’acord amb les següents expressions: 

I = atan }*p · ��p~	
� = *ptan(I)	K^ = K · 2�H 

	�p = � · �	�U = � · *U	
� = �p�U · tan(90º − I) 

Pel que fa als rendiments, se’n distingeixen dos. Un de directe, eq. 4.3, quan el vis és el conductor 

del moviment i un d’indirecte, eq. 4.4, quan la roda n’és la conductora. En cas que el rendiment 

indirecte sigui nul o negatiu es diu que el sistema és irreversible, és a dir, la fricció impedeix que 

el mecanisme es mogui en sentit invers. Els rendiments teòrics es poden calcular amb les següents 

expressions: 

JN = 1 − K^ · tan(I)1 + K^/ tan(I) J� = 1 − K^ tan(I)⁄1 + K^ · tan(I) 
On:	JN = ;/����/��	���/2�/	(/�	��	é	/�	2���]2���)	J� = ;/����/��	�����/2�/	(��	����	é	��	2���]2����) 

Aquestes expressions s’han extret de [37]. Per un primer dimensionat s’escull fixar els següents 

paràmetres, amb l’objectiu d’obtenir un compromís entre la relació de reducció i el rendiment 

alhora que respectant les restriccions d’espai al voltant de l’ortesi. 

�p = 12	��						�U = 60	��						� = 2,4	��						*p = 1						H = 20º						K = 0,06						� = 50 

Aquests donen lloc a: 

*U = 25										� = 5										I = 11,31º										K^ = 0,056										JN = 77%										J� = 71%	
 

Tot i escollir un mòdul petit, la relació de reducció aconseguida és insuficient per les 

motoritzacions considerades i el rendiment que en resulta és bastant baix. Per aquests motius es 

descarta l’ús d’un vis sens fi. 

(4.3) (4.4) 
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Respecte l’ús d’un sistema reductor amb cargol de boles, aquest pot resultar molt interessant. 

Aquest element transforma el moviment rotatiu del motor en lineal i en utilitzar elements de 

rodolament entre les parts amb moviment relatiu presenta una elevada eficiència, al voltant del 

90% [38]. El moviment lineal s’ha de convertir en rotació al genoll, el que és pot realitzar amb un 

petit mecanisme, com una biela articulada als tutors. El seu accionament és reversible i presenta 

un joc reduït, el que juntament amb l’ús d’elements elàstics tipus SAE planteja l’opció de fer servir 

el sistema d’actuació per bloquejar el genoll durant la fase de recolzament, reduint la rigidesa de 

l’actuació de forma similar a la fisiologia del genoll, millorant l’eficiència i eficàcia del dispositiu. 

El cargol de boles resulta més econòmic que el sistema Harmonic Drive, però amb un cost 

lleugerament superior al vis sens fi. Cal mencionar que el disseny de conjunt és més complex en 

incorporar un major nombre d’elements i que la relació de reducció dependrà en gran mesura del 

dimensionat del mecanisme. 

Finalment, es conclou que l’opció més adient des del punt de vista dels requeriments i criteris és 

un sistema reductor amb un cargol de boles. Aquest presenta el major rendiment i possibilitats de 

disseny interessants mantenint un pes i preu raonables. En el següent capítol es comprova si el 

disseny del mecanisme es factible i si la relació de reducció final s’adapta al motor preseleccionat. 

 

 

Fig. 4.4 Sistemes reductors. Superior, conjunt Harmonic Drive [36]. Inferior esquerre, engranatge vis 

sens fi. Inferior dreta, cargol de boles [38]. 



56  5. Disseny mecànic del sistema d’actuació 

 

5. Disseny mecànic del sistema d’actuació 

Un cop coneguda la configuració d’actuació que s’utilitzarà, es passa a desenvolupar-ne el disseny 

de detall definitiu que en permeti la construcció d’un primer prototip. Es segueixen els passos 

descrits a continuació. 

En aquest capítol es presenta en un primer apartat el model mecànic utilitzat per analitzar el 

mecanisme. Amb aquest s’obtenen els requeriments de l’actuació que serviran per la posterior 

comprovació del motor elèctric i pel dimensionat estructural dels components.  

En l’apartat següent es realitza un procés d’optimització per escollir-ne les dimensions més 

adients. Aquest dimensionat orientarà el disseny de detall seguint criteris de minimització dels 

requeriments mecànics a l’actuació. 

Un cop conegut el dimensionat i el parell requerit es comprova que el motor, seleccionat a l’apartat 

4.3.1, és l’adient. La comprovació fa atenció a diversos criteris, tal com es descriu al tercer apartat. 

Finalment, al quart apartat es descriu la solució constructiva definitiva així com els diferents 

components que en formen part. 

5.1. Model mecànic de l’actuació 

El mecanisme es modela i s’analitza amb l’objectiu de conèixer els requeriments mecànics al 

motor elèctric i pel dimensionat estructural dels diferents components del conjunt. Així mateix, 

aquest model també s’utilitzarà en l’optimització de l’apartat 5.2 que n’analitza el dimensionat 

més adient. 

5.1.1. Modelització del mecanisme d’actuació 

El conjunt d’actuació es pot modelar com un mecanisme pla, ja que el seu moviment principal 

queda contingut en un pla vertical. L’esquema del model es mostra a la Fig. 5.1. 
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El mecanisme consta de 5 sòlids rígids enllaçats entre si de manera que en resta un sol grau de 

llibertat, aquest estarà controlat pel motor elèctric. L’actuador queda representat al model amb 

les consignes de posició i parell, �(�7  i L(�7. Així mateix, els requeriments mecànics al genoll hi 

queden representats amb les consignes, �( � i L( �. 

   

Fig. 5.1 Esquema del model del mecanisme d’actuació. Coordenades en negre. Sòlids rígids en verd. 

Forces externes en blau. 

Punt C {
' , )'} 

Punt K {
� , )�} 

Punt M {
( , )(} 

�( �

���, 

�(�7  

L( � 

L(�7 
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Els sòlids rígids numerats són els següents: 

• Sòlid 1 - Referència fixa  

Solidària al tutor de la cuixa de l’ortesi. 

• Sòlid 2 - Manovella 

Esquematitzada com una línia entre els punts K i M. 

• Sòlid 3 - Biela 

Esquematitzada com una línia entre els punts M i C. 

• Sòlid 4 - Femella del cargol de boles 

Definida pel punt C i l’eix del cargol de boles. 

• Sòlid 5 - Cargol de boles 

Definit per una recta paral·lela al tutor de la cuixa. 

Els punts utilitzats per caracteritzar la posició i l’orientació d’aquests sòlids són els següents: 

• Punt K - Knee 

Punt que defineix la posició de l’eix de rotació del genoll. 

• Punt M - Manovella 

Punt que defineix la posició de l’enllaç entre la Manovella (2) i la Biela (3). 

• Punt C - Cargol 

Punt que defineix la posició de l’enllaç entre la Biela (3) i la Femella del cargol de 

boles (4). 

Els enllaços entre els diferents sòlids del model són els següents: 

• Enllaç 1 – Sòlids 1 (Referència) i 2 (Manovella) 
Articulació al punt K. 

• Enllaç 2 – Sòlids 2 (Manovella) i 3 (Biela) 
Articulació al punt M. 

• Enllaç 3 – Sòlids 3 (Biela) i 4 (Femella) 
Articulació al punt C. 

• Enllaç 4 – Sòlids 4 (Femella) i 5 (Cargol de boles) 
Parell helicoïdal al punt C. 

• Enllaç 5 – Sòlids 5 (Cargol de boles) i 1 (Referència) 
Suport que només permet el gir del cargol de boles sobre el seu propi eix. 
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La geometria queda definida amb quatre paràmetres, tres pel dimensionat del mecanisme i un 
darrer en defineix la posició inicial amb el genoll completament estès. Aquests són: 

• Longitud de la manovella,  8( � 

• Longitud de la biela,  8��, 

• Excentricitat del cargol,  8CD� 

• Posició inicial del Punt M,  �(�  

Una esquematització del model es mostra a la Fig. 5.2. 

 

 
  

Fig. 5.2 Paràmetres que defineixen la geometria del mecanisme d’actuació, en color verd. 
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En el posterior estudi dinàmic del sistema cal definir les posicions dels centres d’inèrcia i les 

propietat de massa dels sòlids que en formen part. 

Aquestes dades s’obtenen a través del disseny CAD de l’ortesi amb l’actuador. Donat que l’anàlisi 

del mecanisme és un pas previ al disseny mecànic definitiu, aquest ha estat un procés iteratiu. 

Un cas particular és el de la manovella que gira solidària als components de l’ortesi distals al 

genoll. Les propietats de massa d’aquest sòlid són el conjunt de diversos components, incloent 

parts dels sistema d’actuació i de l’ortesi. A la Fig. 5.3 (a) es detalla el conjunt que forma part 

d’aquest sòlid. 

Pel que fa a la posició dels centres d’inèrcia dels altres sòlids que formen el mecanisme, s’ha optat 

per fer-ne algunes simplificacions. A la biela es situarà a la meitat de la longitud del segment que 

la representa, donat que es tracta d’un element gairebé simètric. A la femella aquest es situarà al 

punt C, on s’articula amb la biela. Finalment, pel cargol de boles només es considera la inèrcia al 

voltant del seu eix longitudinal, aquesta també inclourà la del rotor del motor que hi gira solidari. 

 

 
Fig. 5.3 CAD del sòlid manovella (a). Esquema amb els diferents centres d’inèrcia (b). 

CM Femella ��,: {
�,:'( , )�,:'( } 

(a) (b) 

CM Manovella �( �, 4( � {
( �'( , )( �'( } 

CM Biela ���, , 4��,  {
��,'(, )��,'(} 

Cargol de boles 	4' � 
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A continuació es presenta una taula resum amb les propietat de massa assignades a cada sòlid. 

Els valors s’obtenen a través del càlcul del volum dels components que formen cada sòlid al 

disseny CAD final del conjunt d’actuació. Per cada component es considera una densitat constant 

i igual al valor del material amb el que serà fabricat. 

 

Sòlid Massa Posició CM Inèrcia Eix inèrcia 

1 – Referència - - - - 

2 – Manovella �( � 
( �'( , )( �'(  4( � Eix Z, respecte el seu CM. 

3 – Biela ���, 
��,'(, )��,'( 4��, Eix Z, respecte el seu CM. 

4 – Femella ��,: 
�,:'( , )�,:'(  - - 

5 – Cargol de boles - - 4' � Eix Y, respecte el seu CM. 

 

 

Sòlid Massa Inèrcia 

1 – Referència - - 

2 – Manovella 0,957	�i 9,4 · 10oU	�i · �U 

3 – Biela 0,046	�i 8,6 · 10o��i · �U 

4 – Femella 0,130	�i - 

5 – Cargol de boles - 1,9 · 10o��i · �U 

 
  

Taula 5.1 Paràmetres de les propietats de massa dels diferents sòlids del model del mecanisme. 

Taula 5.2 Valors assignats a les propietats de massa dels diferents sòlids del mecanisme d’actuació. 
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5.1.2. Anàlisi cinemàtica del mecanisme d’actuació 

Amb l’objectiu de conèixer la posició, la velocitat i l’acceleració dels punts d’interès del sistema, 

n’estudiarem les relacions cinemàtiques que el defineixen. 

A partir de la captura de marxa al Laboratori de Biomecànica s’obté l’angle articular al genoll al 

llarg d’un cicle, dada representada per �� i que servirà com a consigna per estudiar l’evolució de 

les posicions dels punts d’interès del mecanisme. 

El primer pas per estudiar-ne la cinemàtica és definir les relacions entre les posicions dels 

diferents punts d’interès. Ja que es tracta d’un sistema multisòlid d’un sol grau de llibertat, a partir 

de la posició coneguda d’un punt se’n pot conèixer la resta a través de relacions trigonomètriques.  

El sistema de referència escollit per observar el sistema és una referència relativa amb origen a 

l’articulació del genoll. En una primera aproximació es negligeix el moviment degut a la marxa, pel 

que aquesta es pot considerar com una referència inercial. 

Les coordenades que estudiarem en determinar la posició del sistema seran les coordenades X i Y 

dels Punts K, M i C a més de les coordenades angulars de la manovella i la biela. Tal i com il·lustra 

la Fig. 5.1. 

Les coordenades angulars s´obtenen a partir de les següents expressions:    

�( � = −	�� + asin )'�8( � 

�( �� = asin )'�8( � 

���, = asin�8( � · sin(�( �) − 8CD�8��, � 

Les coordenades cartesianes dels punts K, M i C s’obtenen a partir de les següents expressions: 

#��(6) = �
� = 0)� = 0 

#��(9) = �
( = 
� + 8( � · sin �( �)( = )� − 8( � · cos �( � 

#��(0) = �
' = 
( − 8��, · sin ���,)' = )( + 8��, · cos���, 

(5.2) 

(5.6) 

(5.1) 

(5.4) 

(5.5) 

(5.3) 
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L’enllaç entre la femella i el cargol de boles és un parell helicoïdal, pel que cal conèixer el pas del 

cargol per passar del moviment lineal al de rotació. Sabent això també es pot conèixer l’angle girat 

al motor, ja que aquest gira solidari al cargol. 

�(�7 = )' · 2��� 

Un cop coneguda l’evolució de les posicions al llarg del cicle, s’analitzen les velocitats i 

acceleracions dels mateixos punts. De forma general: 

\(#Q) = \(�Q) + ΩQ ∧ �#���� 

+(#Q) = +(�Q) + GQ ∧ �#���� + ΩQ ∧ TΩQ ∧ �#����W 

En les que � i # designen dos punts diferents del mateix sòlid rígid i l’índex < que pertany a una 

referència solidària al sòlid rígid. ΩQ  en designa la velocitat angular i GQ  l’acceleració angular. 

Amb les equacions 5.8 i 5.9 podem obtenir les equacions que defineixen les velocitats i 

acceleracions pel cas particular del mecanisme i amb el punt K (genoll) com a referència fixa. 

Com a exemple, les expressions corresponents al punt M:  

\��(9) = �
%( = 
%� + 8( � · cos(�( �) · �%( �)%( = )%� + 8( � · sin(�( �) · �%( �  

+�(9) = �
&( = 
&� + 8: � · sin(�( �) · �%( �U + 8( � · cos(�( �) · �&( �)&( = )&� − 8( � · cos(�( �) · �%( �U + 8( � · sin(�( �) · �&( � 

Aquest procediment és anàleg per tots els punts que caracteritzen el mecanisme. En la 

implementació del càlcul a l’algoritme de Matlab s’ha optat per la derivació numèrica de les 

posicions per obtenir les velocitats i d’aquestes últimes per obtenir les acceleracions, aquest 

mètode és fàcil d’implementar donada la naturalesa discreta de les dades capturades al 

laboratori . El mètode escollit és el de diferències finites cap a endavant.  


%(�) ≈ 
(�$ + Δ�) − 
(�$)Δ� 																																											
& (�) ≈ 
%(�$ + Δ�) − 
%(�$)Δ�  

On 
 representa la variable de posició en funció del temps � i Δ� representa l’amplada de la 

diferència utilitzada. S’utilitzarà el període de mostreig de les dades captades al laboratori com a 

amplada de les diferències, Δ� = 0,02	.  

(5.9) 

(5.8) 

(5.7) 

(5.10) 

(5.11) 

(5.13) (5.12) 
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Tal com es pot observar a la Fig. 5.4 (a) s’ha obtingut la característica cinemàtica a l’actuador. 

Aquests resultats tenen en compte el dimensionat final del mecanisme, presentat en els apartats 

següents. Si es compara amb la cinemàtica del genoll es pot observar que la relació entre les 

velocitat d’ambdós és molt similar.  

Fig. 5.4 Velocitat i acceleració angular a l’actuador al llarg d’un cicle de marxa (a). 

Relació de reducció del mecanisme d’actuació (b). 

(a) 

(b) 
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És a dir, la relació de reducció del mecanisme és gairebé constant, Fig. 5.4 (b). El seu valor es pot 

calcular com el pendent de la recta de regressió lineal calculada pel mètode dels mínims 

quadrats.  

;/��2�ó	�/	�/�]22�ó = � = �%(�7�%� ≈ 111 

Un altre resultat cinemàtic rellevant és el de les velocitats i acceleracions dels centres d’inèrcia. 

Aquest es presenta a la Fig. 5.5. 

 

 
 

Fig. 5.5 Velocitats i acceleracions dels centres d’inèrcia dels sòlids Manovella, Biela i Femella. 
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5.1.3. Anàlisi dinàmica del mecanisme d’actuació 

Un cop coneguda l’evolució del moviment del mecanisme es pot continuar amb l’estudi de les 

forces que el generen. El problema s’adreçarà a través del teorema de l’energia, mètode amb el 

qual es vol calcular el parell requerit a l’actuador. 

El teorema de l’energia avalua el canvi de l’energia cinètica del sistema a través de l’estudi del 

treball fet per les forces que hi actuen. Aquest mètode permet calcular l’equació del moviment en 

sistemes d’un sol grau de llibertat, com és el cas que ens ocupa. Pel que resulta adequat per avaluar 

el parell a l’actuador d’una forma senzilla. 

El teorema de l’energia estableix que la variació de l’energia cinètica ΔT�.� !(��)]pU entre dos 

estats, 1 i 2, d’un sistema és igual a la suma del treball que fan les forces que hi actuen al llarg de 

les seves trajectòries, ΣP�P7(B�.� ![�(#)]pU). Aquest es formula de la següent manera:  

ΔT�.� !(��)]pU =�B�.� ![�(#)]pUP�P7
 

Des del punt de vista pràctic, es consideraran les variacions instantànies d’aquest balanç, és a dir, 

la derivada en el temps de l’energia cinètica T%�.� ! i la del treball de les forces que hi actuen B% �.� !.  
T%�.� !(��) =�B% �.� !T�(#)WP�P7

≡��(#) · ��.� !(#)P�P7
 

La derivada temporal del treball es calcula amb el producte escalar �(#) · ��.� !(#), aquest es 

defineix com la potència instantània realitzada per les forces que actuen sobre el sistema. 

Pel que fa al sistema multisòlid que es vol analitzar. Les úniques forces interiors que hi actuen són 

les d’enllaç, el treball de les quals és nul en tractar-se de parells d’acció-reacció amb resultant 

nul·la. Les forces externes considerades són el pes i els parells aplicats al genoll i a l’actuador. 

  

(5.14) 

(5.15) 
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Pel que fa al pes, s’inclou el terme A% , que representa la derivada temporal de l’energia lligada al 

potencial gravitatori. Pel que fa als parells externs, s’agrupen en el terme B% CD7, que designa el 

conjunt de potències instantànies de les forces externes. Pel que el balanç energètic es reescriu de 

la següent manera:  

@% (��) + A% (��) = ∑ B% CD7P�P7  

L’energia cinètica del sistema s’avalua utilitzant la descomposició baricèntrica. El total es calcula 

com el sumatori de l’energia cinètica de translació i la de rotació referides al centre d’inèrcia de 

cada un dels sòlids. 

@ = 12 · ¡�( � · \( �U (¢) + 4( � · �%( �U +���, · \��,U (¢) + 4��, · �%��,U +��,: · \�,:U (¢)+4' � · �%' �U £ 
L’energia potencial és calcula com:  

A = i · ¡�( � · )( �'( +���, · )��,'( +	��,: · )�,:'( £ 
Coneguda la cinemàtica del sistema es pot calcular l’evolució de l’energia mecànica i la seva 

variació instantània al llarg d’un cicle de marxa, tal com mostra la Fig. 5.6. 

 

 
Un cop caracteritzada la variació instantània de l’energia mecànica requerida pel moviment del 
mecanisme s’analitzen les potències instantànies degudes al treball realitzat per les forces 
externes.  
  

Fig. 5.6 (a) Energia del sistema d’actuació al llarg d’un cicle. (b) Variació instantània de l’energia 

mecànica. 

(a) 

(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 

(b) 
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El sumatori de potències instantànies de les forces externes que actuen sobre el sistema és el 

següent: 

�B% CD7P�P7
= B%� +B%: = L� · �%� + L: · �%: 

Combinant les expressions anteriors 5.17, 5.18 i 5.19 amb l’eq. 5.16 es pot aïllar el terme B%: i 

coneguda la cinemàtica al motor, també L:. 

B%: = @% (��) + A% (��) −B%�																																		L: = T@% + A% − L� · �%�W �%:⁄  

L’expressió obtinguda permet calcular el parell requerit al motor al llarg d’un cicle de marxa. 

 

Fig. 5.7 (a) Balanç de les variacions instantànies d’energia del sistema. (b) Parell requerit a l’actuador 

del mecanisme. 

(a) 

(b) 

(5.19)

(5.20) (5.21) 
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(5.23) 

A la Fig. 5.7 (a) es presenten les tres contribucions principals al balanç energètic del sistema. 

Aquestes són l’energia mecànica dels sòlids, @% + A% , la potència entregada al genoll,	L� · �%� , i el 

resultat de la requerida al motor, L: · �%:, segons l’eq. 5.21. A la Fig. 5.7 (b) es presenta el resultat 

obtingut pel requeriment de parell a l’actuador, segons l’eq. 5.20. 

El resultat anterior considera tots els enllaços del mecanisme com ideals. Aquesta aproximació es 

considera bona pels enllaços representats per articulacions i parells cilíndrics, però no pel parell 

helicoïdal format pel cargol de boles. Aquest component proporciona la major part de la reducció, 

en general altes relacions de reducció signifiquen un baix rendiment de la transmissió, pel que cal 

estudiar en detall aquest cas. 

El fabricant del cargol de boles estableix un mètode per estimar el rendiment de la transmissió 

[38]. Aquest calcula el percentatge de potència, J, que es transmet a la sortida en funció dels 

paràmetres geomètrics del cargol utilitzat. 

JN = p
p¤¥·¦§¨ ·©      J� = 2 − pª¦ 

On:	JN = ;/����/��	���/2�/	�/�	2��i��	�/	���/	(%)	J� = ;/����/��	�����/2�/	�/�	2��i��	�/	���/	(%)	�� = `�à�/��/	�������	�/�	2��i��	�/	���/	(�)	� = #�	�
���	�/�	2��i��	�/	���/	(�)	K = 0�/��2�/��	�/	���22�ó	/���/	�/�/���	�	2��i�� 
Es distingeix entre l’ús directe, amb el moviment de rotació de la femella com a entrada; i l’ús 

indirecte del cargol, amb el desplaçament lineal del cargol com a moviment d’entrada. Pel que fa 

al coeficient de fricció, SKF recomana K = 0,006 per a usos normals [38]. El diàmetre nominal del 

cargol escollit és de 12 mm i el pas axial de 2 mm. Amb aquests valors s’obté un rendiment directe 

igual a 89,8 % i un rendiment indirecte del 88,7 %. 

Al parell obtingut anteriorment cal considerar l’eficiència de transmissió del cargol de boles. Pel 

que s’afegeix al càlcul tal com es mostra a continuació. 

<�						L« · �%« ≥ 0								(El	motor	actua	com	a	generador)				L:̂ = L: JN⁄  

<�	 − L« · �%« < 0							(El	motor	actua	com	a	receptor)				L:̂ = L: · J�  
  

(5.22) 
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En els moments del cicle en els que el motor actua com a generador, parell i velocitat angular en 

el mateix sentit, es considera el rendiment directe del cargol, JN . En els moments del cicle en els 

que el motor actua com a receptor, parell i velocitat en sentits oposats, es considera el rendiment 

indirecte del cargol, J� . 
Amb les consideracions anteriors es torna a calcular el parell requerit a l’actuador, aquest 

s’utilitzarà pel disseny mecànic del mecanisme d’actuació, Fig. 5.8. 

 

Es pot observar com el valor absolut màxim del parell, a extensió durant la fase de recolzament, 

augmenta de forma considerable en considerar el rendiment de la transmissió al cargol de boles. 

Passant de 0,28 Nm a 0,31 Nm. 

Amb aquest resultat es conclou el model mecànic de l’actuació. En aquest apartat s’ha presentat 

un mètode que permet avaluar els requeriments cinemàtics i dinàmics del mecanisme d’actuació 

del genoll. Aquest model s’utilitzarà pel posterior procés de disseny. 

  

Fig. 5.8 Parell requerit a l’actuador al llarg d’un cicle de marxa considerant els rendiments directe i 

indirecte en la transmissió del cargol de boles. 
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5.2. Optimització de les dimensions del mecanisme 

Per dimensionar el mecanisme emprat a l’actuació es té certa llibertat sobre la seva geometria. Un 

bon criteri per decidir aquestes dimensions és el d’escollir-les de manera que es minimitzin els 

requeriments al motor. 

En aquest apartat es realitza un procés d’optimització en el que es segueixen quatre criteris 

diferents, tots ells de minimització. En els dos primers es minimitza el parell requerit al motor i 

als altres dos es minimitza la força radial de la biela sobre les guies al llarg d’un cicle de marxa. En 

ambdós casos es minimitzarà el valor màxim i el valor quadràtic mig. 

La motivació en l’elecció d’aquests criteris és la següent. Minimitzant el parell requerit al motor la 

geometria del mecanisme presentarà la major relació de reducció possible, el que pot facilitar 

l’elecció del motor. Minimitzant la força radial sobre les guies es tindrà una geometria que 

generarà menors valors d’aquestes forces no desitjades, la problemàtica amb les forces radials 

s’explica amb més detall a l’apartat 5.4.2. 

5.2.1. Programa d’optimització 

La geometria del mecanisme queda definida amb quatre paràmetres, tres pel dimensionat del 

mecanisme i un darrer en defineix la posició inicial amb el genoll completament estès. Aquests 

són: 

8( � = Longitud	de	la	manovella 

8��, = Longitud	de	la	biela 

8CD� = Excentricitat	de	l^eix	del	cargol	respecte	l^articulació	del	genoll 

(� = Coordenada	x	de	la	posició	inicial	del	punt	M 

Aquestes dimensions són les representades a la Fig. 5.9. Al programa aquestes quatre variables 

quedaran definides com les components d’un vector representat per la lletra 
.  


 = ½8( �, 8��, , 8CD�, 
(�¾ 
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El criteri escollit com a funció objectiu en el problema d’optimització és el de minimitzar els 

requeriments de parell al motor i les forces radials sobre les guies. 

Ja que aquestes forces no son constants al llarg d’un cicle de marxa, s’aplicaran dos criteris 

diferents. L’un busca el valor absolut màxim i l’altre el valor quadràtic mig o RMS al llarg d’un cicle. 

En un primer cas (1) es minimitzarà el valor absolut màxim del parell requerit al motor. En un 

segon cas (2) el valor RMS del parell al llarg d’un cicle. En un tercer cas (3) es vol minimitzar el 

valor absolut màxim de les forces radials. I en el quart (4), el valor RMS de les forces radials. 

  

Fig. 5.9 Dimensions que defineixen la geometria del mecanisme i que actuaran com a variables del 

programa d’optimització, en verd. Forces d’enllaç considerades com a criteris d’optimització, en 

blau. Mecanisme representat amb el genoll estès �« = 0�. 

Punt K {
� , )�} 

Punt C {
' , )'} 

Punt M {
( , )(} 

8CD� 


(�  

��  

L: 
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Pel que es poden definir les quatre funcions objectiu com: 

(¿)				* = minT�à
(��(L:)	)W 

(À)				* = min(L:�(Q) 
(Á)				* = min(�à
(��(��)	)	) 
(Â)				* = min(���(Q) 

Els valors RMS es calculen segons: 

L:�(Q = Ã∑ TÄÅÆ·7ÅW§ÅÇ�∑ (7Å)§ÅÇ�  

���(Q = Ã∑ T�ÅÆ·7ÅW§ÅÇ�∑ (7Å)§ÅÇ�  

On:	L� = Valor	del	parell	a	l^instant	i	del	cicle	(Nm)	�� = Valor	de	la	força	radial	a	l^instant	i	del	cicle	(N)	�� = Duració	de	l^instant	i	del	cicle	(s)	� = Nombre	total	d^instants	al	cicle 

Aquestes quatre funcions objectiu constitueixen quatre programes d’optimització que 

s’executaran de forma independent, en cadascun s’avaluaran els resultats del punt òptim. 

Els valors de L: i �� s’obtenen en analitzar el mecanisme amb les seves noves dimensions segons 

el model descrit a l’apartat 5.1. Ja que l’anàlisi conté expressions trigonomètriques el programa 

d’optimització serà de tipus no lineal, pel que cal un algoritme capaç de trobar punts crítics en 

aquests casos. En cap cas es podrà assegurar que s’ha trobat un mínim global, només es poden 

trobar mínims locals. 

En tot programa d’optimització cal imposar un seguit de restriccions que limitin el valor que 

poden prendre les variables. En aquest cas s’imposen tres restriccions de tipus geomètric i vuit 

més que especifiquen els límits superiors i inferiors que poden prendre les variables. 

Les restriccions de tipus geomètric són les següents: les dues primeres especifiquen que tant la 

manovella com la biela han de mantenir una longitud constant per complir amb la consigna de 

sòlid rígid en tot moment. Una altra és la que assegura que els valors que prenen les variables són 

compatibles entre si i que per tant el mecanisme es pot muntar. Finalment, les vuit restriccions 

restants estableixen límits superiors i inferiors pel que fa als valors que poden prendre les 

variables, aquests s’estableixen en funció de l’espai disponible al voltant de l’ortesi de manera 

orientativa. Les restriccions són:  

(5.24) 

(5.25) 
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(
( − 
�)U + ()( − )�)U = 8( �U 																				(longitud	manovella	constant) 
(
' − 
()U + ()' − )()U = 8��,U 																							(longitud	biela	constant) 
8( � · sin(�( �) − 8��, · sin(���,) = 8CD� 					(muntatge	del	mecanisme) 
30	�� ≤ 8( � ≤ 80	�� 

30	�� ≤ 8��, ≤ 150	�� 

0	�� ≤ 8CD� ≤ 60	�� 

16	�� ≤ 
(� ≤ 60	�� 

En el programa cal especificar les restriccions en la forma generalitzada +(
) ≤ 0 o en el cas 

d’equacions +,-(
) = 0. Reescrivint les restriccions anteriors obtenim: 

(ÎÏ¿)				(
( − 
�)U + ()( − )�)U − 8( �U 		= 0																	(longitud	manovella	constant) 
(ÎÏÀ)				(
' − 
()U + ()' − )()U − 8��,U 		= 0																				(longitud	biela	constant) 
(ÎÏÁ)				8( � · sin(�( �) − 8��, · sin(���,) − 8CD� = 0			(muntatge	del	mecanisme) 
(ÎÏÂ)				30	�� − 8( � ≤ 0		(límit	inferior	8( �) 
(ÎÏÐ)				8( � − 80	�� ≤ 0		(límit	superior	8( �) 
(ÎÏÑ)				30	�� − 8��, ≤ 0		(límit	inferior	8��,) 
(ÎÏÒ)				8��, − 150	�� ≤ 0		(límit	superior	8��,) 
(ÎÏÓ)				− 8CD� ≤ 0		(límit	inferior	8CD�) 
(ÎÏÔ)				8CD� − 60	�� ≤ 0		(límit	superior	8CD�) 
(Î¿Ï)				16	�� − 
(� ≤ 0		(límit	inferior	
(�) 
(Î¿¿)				
(� − 60	�� ≤ 0		(límit	superior	
(�) 

Al programa cal proporcionar-li els valors inicials de les variables, 
$. El resultat obtingut pot 

dependre en gran part d’aquest valor, ja que pot conduir a un o altre mínim local. Per comprovar 

l’efecte d’aquests valors inicials, s’utilitzen dos conjunts diferents i se’n comparen els resultats 

obtinguts.  
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8� = 	40,0��	; 8Ö = 	60,0��	; / = 	18,0��	; /U = 16,0��		(Primer	conjunt	de	valors	inicials)	
$ = {40,0; 	60,0; 	18,0; 	16,0} 
8� = 	61,2��	; 8Ö = 	86,4��	; / = 	42,0��	; /U = 43,3��		(Segon	conjunt	de	valors	inicials) 
$ = {61,2	; 	86,4; 	42,0; 	43,3} 

Aquests conjunts de valors inicials provenen dels primers dimensionats del mecanisme, realitzats 

durant la fase de disseny previ de la solució constructiva. 

El programa s’ha implementat amb l’ajut de la funció fmincon del programari Matlab®. Aquesta 

funció permet fer optimitzacions no lineals amb restriccions també no lineals, l’algorisme utilitzat 

pel solver s’anomena Active-Set. 

Ja que es tracta d’una optimització no lineal, en que l’algorisme troba únicament mínims locals, 

s’ha optat per utilitzar la funció MultiStart de Matlab®. Aquesta executa el programa diverses 

vegades amb diversos valors inicials, escollint finalment el resultat que presenta un valor de la 

funció objectiu més favorable. Concretament es configura la funció per provar 100 valors inicials 

diferents. D’aquesta manera es poden avaluar diversos mínims locals i obtenir resultats més 

òptims. 

Els resultats finals del procés d’optimització es presenten al següent apartat. 
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5.2.2. Resultats de l’optimització 

En aquest apartat només es presentaran els resultats finals de l’optimització, sense entrar en detall 

en els resultats preliminars. 

En aquest cas s’avaluen múltiple valors inicials de les variables amb l’ajut de la funció MultiStart, 

que es configura per generar-ne 100 de diferents respectant les restriccions, els resultats 

obtinguts són els indicats a la Taula 5.3. 

Valor de les variables 8( �	(��) 8��,	(��) 8CD�	(��) 
(� 	(��) 
Original 61,2 86,4 42,0 43,3 

Òptim 1 (���T�à
(��(L:)	)W)  79,8 70,6 60,0 60,0 

Òptim 2 (���(L:�(Q)) 79,8 71,2 60,0 59,6 

Òptim 3 (���(�à
(��(��)	)	)) 59,7 150,0 55,2 59,7 

Òptim 4 (���(���(Q)) 59,9 150,0 57,1 59,9 

Valors de les funcions objectiu τÛàÜ	(Nm) τÛÝÞß	(Nm) Fá	(N) FáÝÞß	(N) 
Original 0,33 0,138 205 75,8 

Òptim 1 (���T�à
(��(L:)	)W)  0,20 0,086 206 72,9 

Òptim 2 (���(L:�(Q)) 0,20 0,086 210 74,0 

Òptim 3 (���(�à
(��(��)	)	)) 0,22 0,092 13 6,9 

Òptim 4 (���(���(Q)) 0,21 0,091 15 6,1 

 

En aquest cas s’obtenen els millors valors mínims d’entre els diferents casos estudiats. Tant en els 

valors del parell al motor L: com en els valors de la força radial �� s’observa una reducció 

important i favorable pel funcionament del mecanisme. 

En les dimensions òptimes que donen lloc a aquests requeriments minimitzats s’observen certes 

tendències que es comenten a continuació.  

Taula 5.3 Resultats de l’optimització de la geometria utilitzant la funció MultiStart. Les variables que han 

arribat, o gairebé, als límits establerts per les restriccions estan indicades en gris. 
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En els dos primers criteris de minimització τÛ,ÛàÜ i τÛÝÞß, la geometria òptima es gairebé la 

mateixa. Les variables 8( �, 8âÜã	�	
(� es troben en el seu límit superior o molt proper a ell. El 

que indica que aquestes han de ser el més gran possible amb tal de minimitzar els requeriments 

de parell al motor.  

Pel que fa als dos darrers criteris de minimització Fá,ÛàÜ i FáÝÞß, la dimensió 8��, , que correspon 

a la longitud de la biela, tendeix al seu límit superior. S’entén que minimitzant l’angle girat per la 

biela al llarg d’un cicle es minimitza la magnitud de les forces radials. També es pot observar que 

la variable 
(�  tendeix al seu límit superior i que 8( � tendeix a ser igual a 
(� , el que també 

minimitza l’angle girat per la biela al llarg d’un cicle. 

Finalment és interessant observar que la combinació de dimensions fa que l’angle de la biela 

adopti una posició gairebé paral·lela al cargol en l’instant del cicle en que es generen les forces 

màximes, aquest fet està representat a la Fig. 5.10. 

 

A continuació es presenten gràficament les geometries obtingudes al procés d’optimització, Fig. 

5.11. 

Fig. 5.10 Geometria del mecanisme resultant de l’optimització final pel criteri (3) 

(���(�à
(��(��)	)	)). Representant la verticalitat de la biela en l’instant 15,8% del cicle. 

Aquest correspon al de parell màxim. El punt vermell representa l’articulació del genoll. 
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Fig. 5.11 Geometries resultants de l’optimització pels quatre criteris considerats (Indicats com 

cas (1), (2), (3) i (4)). L’instant representat és l’inici del cicle. El punt vermell és el genoll. 
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5.2.3. Dimensionat definitiu adoptat 

Vistos els resultats de l’optimització s’observa que en resulten dos dimensionats diferents en 

funció de si es minimitza el parell al motor o la força radial al cargol. Les diferències entre els casos 

de valor absolut màxim o el valor RMS són mínimes.  

Observant el valor del parell, tant valor absolut màxim com valor RMS, a la Taula 5.3, es veu que 

aquest no empitjora de forma rellevant si considerem el punt òptim de les dues darreres funcions 

objectiu, casos (3) i (4). En canvi, el valor de la força radial, sí que empitjora amb el dimensionat 

que optimitza el parell, casos (1) i (2). 

Donat que s’escollirà un motor comercial, amb un parell notablement major, la lleugera 

disminució del requeriment al motor en els casos (1) i (2) no és rellevant en comparació a l’òptim 

obtingut als casos (3) i (4). 

Vist això, es decideix escollir a dimensionat de partida pel disseny el resultant de la tercera funció 

objectiu, Taula 5.4. Aquesta opció presenta una longitud de biela igual al límit superior permès i 

una geometria que fa que la biela sigui paral·lela al cargol en l’instant del cicle en que les forces 

són màximes.  

Avançant el que ha estat el procés de disseny, la geometria resultant de l’optimització s’ha hagut 

de modificar per poder permetre solucionar constructivament el conjunt. Amb això, el 

dimensionat i els valors del parell i la força radial resultants són els indicats a la mateixa taula. 

Valor de les variables 8� 	(��) 8Ö	(��) /	(��) /U	(��) 
Òptim 3 (���(�à
(��(��)	)	)) 59,7 150,0 55,2 59,7 

Resultat del disseny definitiu 69,4 96,0 42,0 46,0 

Valors de les funcions objectiu τÛàÜ	(Nm) τÛÝÞß	(Nm) Fá	(N) FáÝÞß	(N) 
Òptim 3 (���(�à
(��(��)	)	)) 0,22 0,092 13 6,9 

Resultat del disseny definitiu 0,33 0,120 173 65,4 

 

 
 
  

Taula 5.4 Resultats de l’optimització escollits com a valors de partida pel disseny, cas MultiStart, i valors 

modificats a causa del procés de disseny mecànic. 
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5.3. Comprovació del motor DC 

En l’apartat anterior s’han fixat les dimensions del mecanisme i per tant la relació de reducció 

final. Això condiciona el procés de comprovació. 

El següent pas en el disseny és el de comprovar la selecció de l’actuador d’acord amb els 

requeriments mecànics. L’escollit és un motor de corrent continu sense escombretes, el model “EC 

45 flat” de l’empresa Maxon. Els models sense escombretes presenten dos avantatges principals, 

un menor manteniment i una major densitat de potència; ambdós factors molt importants en el 

disseny de l’ortesi. 

Aquestes comprovacions es poden agrupar en tres. La primera comprova que el motor pugui 

treballar en tots els punts de funcionament requerits, es superposa la corba característica del 

motor amb els requeriments de parell i velocitat angular durant un cicle de marxa. La segona és 

una comprovació tèrmica, en la que cal assegurar que no es generi més calor que la que es pot 

dissipar. La tercera comprova que la potencia requerida no és en cap moment superior a la 

disponible pel motor. 

Per realitzar aquestes comprovacions un primer pas és construir un model elèctric del motor. El 

model utilitzat és el de la Fig. 5.12, aquest s’explica a continuació. 

 

L’esquema elèctric de la Fig. 5.12 és un model simple per motors de corrent continu amb excitació 

independent, com és el cas del motor sense escombretes considerat. L’excitació es fa amb imants 

permanents, pel que no es considera en el càlcul elèctric. 

  

Fig. 5.12 Esquema elèctric d’un motor de corrent continu d’imants permanents. 
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A l’esquema hi ha representats els següents paràmetres: 

A = Tensió	d^alimentació	(V)	4 = Intensitat	de	corrent	que	circula	pel	bobinat	(A)	;� = Resistència	interna	del	motor	(Ω)	1 = Força	electromotriu	generada	al	motor	(V) 
Aquests paràmetres es relacionen entre si de la següent manera: 

A = ;� · 4 + 1 

A més, aquests es poden relacionar amb els paràmetres mecànics, parell L: i velocitat angular è, 

que proporciona el motor utilitzant les següents expressions: 

è = 1 6� · M⁄  

L: = 4 · 67 · M 

On:	L: = Parell	desenvolupat	pel	motor	(Nm)	è = Velocitat	angular	del	motor	(rad s⁄ )	67 = Constant	de	parell	6� = Constant	de	velocitat	ϕ = Flux	magnètic	generat	a	l′excitació	(Wb) 
En les que es pot agrupar el terme del flux magnètic amb les constants de parell i velocitat, ja que 

aquest es mantindrà sempre constant en provenir d’imants permanents. Pel que les expressions 

resultants són: 

è = 1 ��⁄ 	 
L: = 4 · �7 

On:	�7 = Constant	de	parell	(Nm A⁄ )	
�� = Constant	de	velocitat	 ìV ìrad sí îí î 

Aquestes constants, amb les unitats adients, representen un mateix valor que caracteritza el 

motor. Combinant les equacions anteriors amb l’objectiu d’obtenir una expressió pel parell del 

motor en funció de la seva velocitat angular, s’arriba a l’eq. 5.31.  

  

(5.26) 

(5.28) 

(5.27) 

(5.29) 

(5.30) 
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L: = ï·«ð�Å − è · «ñ·«ð�Å  

Aquest model descriu la característica parell – velocitat angular simplificada a una recta, ja que es 

tracta d’un model lineal. Aquest model s’ha extret de [39]. 

Pel que fa a la potència que desenvoluparà el motor i al rendiment elèctric que presentarà, aquests 

paràmetres es regeixen per les següents equacions: 

#, = A · 4 
#: = L: · è 

J, = #:/#, 

On:	4 = Intensitat	que	circula	pel	bobinat	del	motor	(A)	#, = Potència	elèctrica	consumida	pel	motor	(W)	#: = Potència	mecànica	subministrada	pel	motor	(W)	J, = Rendiment	elèctric	del	motor 
 

Un cop definit el model elèctric, cal donar valors als paràmetres per representar la corba 

característica del motor seleccionat. Aquests paràmetres són els presentats a la Taula 5.5. 

Maxon EC45flat 70W Ref. 397172 

Tensió 

nominal, òó 

Velocitat 

nominal, ôó 

Parell  

nominal, õó 

Corrent 

nominal, öó 

Potència 

nominal, ÷ó 

24	\	`0 4860	���op 0,128	_� 3,21	+ 70	B 

Resistència 

interna, øù 
Constant de 

velocitat, úû 

Constant         

de parell, úü 
Constant 

tèrmica 

Eficiència 

màxima, ýþà� 

0,608	Ω 0,0369	\/(���/) 0,0369	_�/+ 30,4	 84	% 

Les corbes característiques que resulten d’aplicar aquests paràmetres al model descrit 

anteriorment són les mostrades a la Fig. 5.13. 

  

(5.31) 

Taula 5.5 Característiques tècniques del motor Maxon model “EC45 flat” en la versió de 70 W. [35] 

(5.32) 

(5.33) 

(5.34) 
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Les corbes representades corresponen a una alimentació constant i igual a A = 24\, que és el 

valor nominal. Es pot observar com la característica mecànica è(L:) és lineal, que la potència 

màxima es dona en la meitat del parell màxim, o parell en buit, i que el rendiment màxim 

correspon a aproximadament el 15% del parell màxim. 

Un cop obtingudes aquestes corbes es pot passar a la primera comprovació, en la que cal assegurar 

que tots els punts de funcionament del cicle de marxa no superen les prestacions del motor. Es 

representen en un mateix gràfic ambdues corbes, Fig. 5.14. Cal remarcar que els requeriments del 

cicle de marxa s’han reduït a l’eix del motor, tenint en compte la relació de reducció del mecanisme 

fixada pel dimensionat escollit a l’apartat anterior, 5.2. 

 L’evolvent convexa dels requeriments al motor durant un cicle de marxa defineix un àrea que 

representa tots el punts en els que el sistema d’actuació ha de poder treballar. Aquest mètode és 

similar a l’utilitzat en la selecció d’actuadors per a robots humanoides, [37]. 

Tal com es pot observar a la Fig. 5.14, l’evolvent convexa dels requeriments queda compresa a 

l’interior de l’àrea delimitada per la corba característica del motor, pel que la selecció és vàlida 

segons aquest criteri. Cal notar que els quadrants primer i tercer del gràfic corresponen a 

generació, i el segon i el quart a absorció de potència per part del motor. 
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Fig. 5.13 Corbes característiques pel model lineal de motor elèctric de corrent continu considerat.

Els punts indiquen el punt de funcionament nominal segons el catàleg del fabricant [35]. 
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El següent criteri a comprovar és el tèrmic. El motor no pot sobrepassar el seu parell nominal 

durant un període continuat de temps, ja que en cas contrari es provoca un sobreescalfament per 

efecte Joule en el bobinat que el pot malmetre.  

En els casos en que el parell és variable durant els cicles de càrrega, com en el cas que ens ocupa, 

s’ha de comprovar que el parell màxim requerit sigui inferior al nominal. En alguns casos però, 

concretament quan la constant de temps tèrmica del motor és més gran que el període d’un cicle 

de càrrega, la comprovació a fer és que el parell nominal sigui superior a la mitjana quadràtica del 

parell requerit, o parell RMS. 

La constant tèrmica del motor seleccionat és de 30,4 s, que és superior al període d’un cicle de 

marxa de 1,5 s. Tal com s’ha vist a l’apartat anterior, 5.2.3, el dimensionat del mecanisme que s’ha 

adoptat presenta un valor del parell RMS requerit igual a L�(Q = 	0,120	_�. Pel motor el parell 

nominal és de 0,128	_�, en ser superior al requerit el criteri tèrmic també es compleix. 

Finalment, la tercera i última comprovació és la de la potència. La requerida al genoll per marxa 

sana és de 43,2 W segons els requeriments a l’apartat 4.1, mentre que el motor pot subministrar 

fins a 70 W, pel que és considera suficient. 
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Fig. 5.14 Requeriments en un cicle de marxa sobreposats a la corba característica del motor. 
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Com a conclusió d’aquest apartat, el motor Maxon “EC45 flat” en la versió de 70 W pot ser utilitzat 

com a actuador en la present aplicació, ja que ha superat satisfactòriament les tres comprovacions 

anteriors; punts de funcionament, criteri tèrmic i potència. 

Cal remarcar que els requeriments respecte els que s’ha comprovat la idoneïtat del motor han 

estat extrets d’un únic patró de marxa per un sol subjecte sa, en ser les úniques dades disponibles 

en el moment de redactar el projecte. S’han suposat menys exigents els casos de marxa en les 

sessions de rehabilitació de lesionats medul·lars, ja que sempre s’utilitzen elements de suports 

com barres o crosses. L’ortesi no es destina a moviments diferents al de marxa. Tot i això, un estudi 

estadístic amb un major nombre de mostres de patrons de marxa sana i patològica és objecte del 

treball futur mencionat a les conclusions d’aquest document. 
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5.4. Disseny de detall 

Un cop dimensionat el mecanisme d’actuació i comprovat el motor elèctric, es passa a solucionar 

els aspectes pràctics del disseny mecànic. 

L’objectiu d’aquest apartat és presentar la solució constructiva final, explicant els diferents 

aspectes que n’han condicionat el seu disseny. 

5.4.1. Rang de moviment necessari a l’articulació del genoll 

Un punt important al que cal parar atenció és el rang de moviment a l’articulació del genoll. Ja que 

condicionarà notablement l’ús de l’ortesi. 

El genoll d’una persona sana té un rang que va des d’uns 5-10º a extensió fins a un màxim de 120-

150º a flexió [49]. Pel moviment de marxa el rang va de 0º fins a 65º a flexió [1]. 

Pel que fa al sistema d’actuació, s’escull un rang de 0º a 90º a flexió, tal com s’ha descrit als criteris 

de l’apartat 4.1. Amb el doble objectiu de permetre un moviment de marxa normal i facilitar posar-

se l’ortesi en posició asseguda. Cal dir que el fet de no permetre el moviment a extensió dóna una 

major seguretat al pacient i que un major rang a flexió no és necessari i en complica el disseny. 

5.4.2. Torsor d’enllaç al cargol de boles 

Aquest apartat descriu una problemàtica sorgida de l’ús del cargol de boles. Aquest element 

només pot rebre càrrega axial, pel que les forces radials i els moments flectors hauran d’estar 

suportats per altres components del conjunt. Fet que condiciona el disseny de detall de l’actuació. 

Aquesta restricció es deu a que les càrregues no axials alteren el contacte entre la pista i les boles, 

reduint la vida útil d’aquest. 

S’ha optat per una solució constructiva amb un sistema de guiatge amb dues guies cilíndriques. 

Aquestes guien el moviment de translació de la femella del cargol. A més, per assegurar que els 

esforços són transmesos al sistema de guiatge i no al cargol, s’ha escollit un rodament a ròtula 

esfèrica com a únic punt de suport del cargol. Així l’únic element capaç de generar una reacció a 

les forces radials són les guies. El detall dels enllaços es mostra al següent apartat. 
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5.4.3. Caracterització dels torsors d’enllaç 

Degut als canvis imposats pel cargol de boles, s’han modificat els enllaços del mecanisme. Pel que 

cal caracteritzar el nou conjunt d’unions que permeten transmetre el moviment i les forces entre 

els diferents components amb moviment relatiu. Aquests són: 

• Enllaç 1 – Articulació del genoll. Unió del Suport proximal (1) amb el Suport distal (2) 

• Enllaç 2 – Articulació Biela (3) - Suport distal (2) 

• Enllaç 3 – Articulació Biela (3) - Femella (4) 

• Enllaç 4 – Unió Femella (4) - Guies (1) 

• Enllaç 5 – Unió Femella (4) - Cargol de boles (5) 

• Enllaç 6 – Unió Cargol de boles (5) - Suport proximal (1) 

• Enllaç 7 – Unió Motor (1) - Cargol de boles (5) 

La numeració entre parèntesis representa la numeració assignada als sòlids que formen el 

mecanisme, es pot observar que com que el motor i les guies estan units rígidament al suport 

superior es consideren part del mateix sòlid, el sòlid (1). El suport distal és el que fa la funció de 

manovella, sòlid (2), pel que en aquest cas són sinònims. La situació dels enllaços, numeració dels 

sòlids i el sistema de coordenades considerat pel conjunt es pot veure representat a la Fig. 5.15. 
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A la Taula 5.6 es pot veure un resum de la caracterització dels enllaços.  

Fig. 5.15 Esquematització dels enllaços entre els diferents sòlids dels mecanisme d’actuació. La 

numeració dels enllaços està representada en color blau i la dels sòlids en color verd. 



90  5. Disseny mecànic del sistema d’actuació 

 

  Translació Rotació  

Tipus d’enllaç � � � �� �� �� 
GDLL 

Enllaç 1 Articulació Restringit Restringit Restringit Restringit Restringit Permès 1 

Enllaç 2 Ròtula 

esfèrica 

Restringit Restringit Restringit Permès Permès Permès 3 

Enllaç 3 Articulació Restringit Restringit Restringit Restringit Restringit Permès 1 

Enllaç 4 Parell 

cilíndric 

Restringit Permès Restringit Restringit Permès Restringit 2 

Enllaç 5 Parell 

helicoïdal 

Restringit Restringit Permès 

(lligat a �>) 
Restringit Permès 

(lligat a *) 

Restringit 1 

Enllaç 6 Ròtula 

esfèrica 

Restringit Restringit Restringit Permès Permès Permès 3 

Enllaç 7 Junta 

d’acoblament 

Permès Permès Permès Permès Restringit Permès 5 

Els motius de la selecció de cada tipus d’enllaç s’indiquen a continuació: 

• Enllaç 1 – Articulació del genoll (Unió del Suport proximal (1) amb el Suport distal (2)) 

En aquest enllaç s’ha mantingut la solució prèvia, una articulació d’un sol grau de llibertat. 

Constructivament s’ha realitzat de forma senzilla, dues superfícies cilíndriques amb un 

coixinet de fricció entre elles. 

• Enllaç 2 – Articulació Biela (3) - Suport distal (2) 

En aquest enllaç s’ha decidit permetre’n tots els girs possibles amb una ròtula esfèrica. A part 

de la rotació ��, els altres graus de llibertat no són estrictament necessaris per la cinemàtica 

del mecanisme, però ajuden a corregir possibles desalineacions de la biela. Constructivament 

s’ha solucionat amb un coixinet de ròtula esfèrica fixat al Suport distal. 

Taula 5.6 Caracterització dels enllaços del mecanisme d’actuació. 
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• Enllaç 3 – Articulació Biela (3) – Femella (4) 

Aquest enllaç soluciona la mateixa problemàtica que l’anterior. En aquest cas però, s’han 

utilitzat coixinets cilíndrics en lloc d’esfèrics per problemes d’espai. 

• Enllaç 4 – Unió Femella (4) – Guies (1) 

En aquest enllaç s’ha utilitzat un parell cilíndric. De fet, el grau de llibertat de rotació �> no és 

desitjat, pel que s’han fet servir dues guies per restringir-lo. Això pot comportar certes 

dificultats de muntatge, ja que les guies són redundants entre elles. El que s’ha tingut en 

compte en les toleràncies de fabricació. Constructivament s’han utilitzat unes guies 

cilíndriques metàl·liques amb coixinets de fricció entre aquestes i la femella. 

• Enllaç 5 – Unió Femella (4) - Cargol de boles (5) 

Aquest enllaç ve donat pel fabricant del cargol de boles, la seva caracterització és la d’un parell 

helicoïdal. Permet el gir d’un element mentre l’altre es trasllada el valor del pas a cada volta. 

Constructivament, l’element que fa el contacte entre cargol i femella són unes boles 

metàl·liques que rodolen tal com ocorre en els rodaments. 

• Enllaç 6 – Unió Cargol de boles (5) - Suport proximal (1) 

Aquest enllaç ha de permetre principalment el gir sobre l’eix axial del cargol, però tal com s’ha 

comentat prèviament cal assegurar que només rep esforços axials. S’ha optat per un rodament 

a ròtula esfèrica. En ser aquest l’únic punt d’enllaç, les guies són els únics elements que poden 

suportar les càrregues axials. Constructivament s’ha realitzat amb un rodament a ròtula 

esfèrica de doble filera de boles, que a més pot suportar esforços axials importants en ambdós 

sentits. 

• Enllaç 7 – Unió Motor (1) - Cargol de boles (5) 

Aquesta unió en principi només hauria de permetre el gir sobre l’eix axial del cargol i el motor, 

però ja que el cargol està articulat en un rodament a ròtula esfèrica també ha de permetre un 

cert grau de desalineació lineal i angular. L’element que constructivament compleix amb 

aquesta funció és un acoblament elàstic. Aquest s’uneix rígidament al motor i al cargol, 

connectant-los a través d’un element elàstic que admet un cert grau de deformació, o 

desalineació, entre aquests dos elements. El parell motor es transmet de forma gairebé rígida. 
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5.4.4. Solució constructiva 

En aquest punt del projecte ja s’ha escollit la tipologia de mecanisme i el model de motor que es 

vol utilitzar. El següent pas és desenvolupar el disseny de conjunt i la geometria de cada 

component. 

Els criteris principals de disseny han estat el pes i el cost, ambdós amb el menor valor possible. 

Amb l’objectiu de dissenyar una ortesi pràctica per a l’usuari a la vegada que assequible. 

Pel que fa als mètodes de fabricació, el mecanitzat i el tall amb làser així com les unions cargolades 

o amb clips seran les tècniques preferides. Ja que en tractar-se d’un prototip, se’n fabricarà una 

sola unitat. El que descarta mètodes com poden ser l’emmotllament o la forja que només són 

rentables en grans sèries. Així mateix, s’ha escollit el major nombre possible de components 

comercials, ja que presenten un cost menor en comparació als de fabricació pròpia. 

Pel que fa als materials, s’han preferit aquells amb una bona resistència específica i amb un cost 

raonable. Pel que s’han escollit els aliatges d’alumini com a principal opció, considerant també 

l’acer en alguns casos degut a la seva major duresa i resistència. 

El disseny s’ha dut a terme amb el programari SolidWorks® i n’ha resultat el de la Fig. 5.16.  

 
Fig. 5.16 CAD del disseny de detall del sistema d’actuació del genoll. 
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El conjunt es fixa mecànicament als tutors de l’ortesi a través d’uns suports estandarditzats. En 

tractar-se d’un sistema modular, es poden realitzar futures actualitzacions al sistema de forma 

independent a l’ortesi. El motor requereix una connexió elèctrica pel seu control i alimentació. 

A la Fig. 5.17 es mostren els principals elements del conjunt, que s’expliquen a continuació. 

 

Constructivament aquest conjunt està format per tres elements principals: el Subconjunt moto-

reductor (S1), l’articulació del genoll formada pels dos suports dels tutors (01 i 02) i la biela (13,14 

i 15). 

  

Fig. 5.17 Especejament i numeració dels components del Conjunt d’actuació. 
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Tot el conjunt d’actuació es fixa a l’ortesi a través d’unions cargolades. El suport proximal (01) es 

fixa al tutor extern de la cuixa i el suport distal (02) al tutor extern de la cama. Així mateix, aquests 

dos suports formen l’articulació del genoll amb l’ajut d’un coixinet de fricció amb valona (24), 

suportats per un circlip (26) i amb una volandera de sacrifici (27). Aquests dos suports són 

elements de fabricació pròpia. Ja que es tracta d’una peça bastant sol·licitada s’ha escollit l’acer 

C55 com a material, prèviament es va considerar l’aliatge d’alumini 7075-T6 (amb un tractament 

tèrmic de tremp de solubilització i posterior envelliment), que presenta una resistència superior 

a d’altres aliatges, però el posterior estudi a fatiga en va descartar el seu ús. 

Pel que fa als coixinets de fricció, tots els marcats en color verd són de tipus metal-polymer plain 

bearings, de la companyia GGB Bearings. Es tracta d’una matriu metàl·lica amb un polímer de baix 

coeficient de fricció com a recobriment interior, el que permet la seva utilització en superfícies no 

lubricades. 

La biela consta de tres subcomponents i dos coixinets de fricció. El seu cos principal (13), format 

per una barra d’alumini mecanitzada i els dos extrems formats per forquilles estandarditzades. La 

forquilla superior (14) és lleugerament més petita que la inferior (15), degut a restriccions d’espai. 

A la part superior s’ha optat per un coixinet de fricció simple (23), més compacte. I a la part inferior 

s’ha optat per un coixinet a ròtula esfèrica (16), de dimensions lleugerament majors, però amb 

més graus de llibertat per permetre possibles desalineacions de la biela. En el cas de la biela s’ha 

escollit l’alumini 6061, un aliatge estàndard escollit pels casos en que els esforços no 

comprometen la resistència del material, com és el cas de la biela que només suporta esforços 

axials sense problemes de vinclament. 

Pel que fa al subconjunt moto-reductor (S1), és una part independent que proporciona el 

moviment de flexió/extensió a l’articulació del genoll a través de la seva connexió amb la biela. 

Està fixat al suport proximal (01) a través d’una unió cargolada (29), que s’ajusta amb precisió 

gràcies als separadors (21) que n’eviten el joc. 

A la Fig. 5.18 es mostra l’especejament d’aquest subconjunt. 
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Constructivament, aquest subconjunt està format per dos elements principals des del punt de 

vista funcional. Aquests són el motor elèctric (20) de l’empresa Maxon Motor AG i el cargol de boles 

del fabricant SKF, que està format pel propi cargol (03) i la femella (04), ambdós d’acer inoxidable. 

Des del punt de vista dels enllaços, el cargol de boles està fixat a l’estructura principal del 

subconjunt a través d’un rodament a ròtula esfèrica (17) de l’empresa SKF. Aquest rodament es 

fixa axialment a través d’un circlip (25) i una femella de bloqueig tipus KM (18) pel que fa a la pista 

interna. La fixació radial ve donada per un ajust precís amb l’allotjament del rodament (06), 

aquesta peça i el suport motor (07) són les que fixen axialment la pista exterior. Ambdós 

components (06 i 07) d’alumini 6061. Pel que fa als enllaços del motor, una unió cargolada (28) el 

fixa al suport motor (07) i un acoblament elàstic transmet el parell al cargol de boles. 

Fig. 5.18 Especejament i numeració dels components del Subconjunt moto-reductor (S1). 
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Cal dir que l’acoblament elàstic, fabricat per RW Couplings en alumini i plàstic, és un element que 

permet tots els graus de llibertat, per petits desplaçaments, a excepció de la rotació sobre el seu 

eix de simetria. El que permet transmetre el parell al cargol mantenint les rotacions del rodament 

a ròtula. 

Per enllaçar la femella del cargol de boles (04) amb la biela i les guies (11), s’ha utilitzat el 

component anomenat carro porta-femella (05). Aquest element es rosca amb la femella i utilitza 

coixinets de fricció (22) per reduir el fregament amb les guies. El carro es fabrica en acer C45 ja 

que ha de transmetre esforços a través d’un roscat. 

Des del punt de vista estructural, les platines (08, 09 i 10) juntament amb les guies (11) i el tirant 

(12) en formen els elements principals. Les guies són elements comercials de la marca Igus 

mecanitzades als extrems i en alumini 6061, el tirant és una barra mecanitzada del mateix 

material. Les dues platines superiors (08 i 09) serveixen per mantenir una certa compressió sobre 

la pista exterior del rodament a través d’una unió cargolada (30 i 31) i també per connectar 

rígidament el subconjunt a la resta del mòdul d’actuació. La platina inferior (10) dóna rigidesa al 

conjunt, ja que s’uneix (32, 33) amb les guies i el tirant. Les platines són susceptibles de ser 

fabricades per tall amb làser així com per mecanitzat, en funció dels mètodes disponibles al taller. 

En les dues superiors (08 i 09) s’ha escollit l’acer C55 com a matèria, ja que la rigidesa (gairebé 

tres vegades superior a la de l’alumini) i la resistència són dos factors clau en aquests dos 

components. En la inferior (10), s’ha escollit l’alumini estàndard 6061, ja que no és una peça 

sol·licitada. 

A la Fig. 5.19 es mostren les imatges dels components comercials més importants que formen part 

del conjunt. 

  
 

 
  

Fig. 5.19 Detall dels components comercials més rellevants. (a) Cargol de boles de SKF. 

(b) Rodament a ròtula esfèrica de SKF. (c) Coixinet de fricció Metal-Polymer de GGB Bearings. 

(d) Acoblament elàstic de RW Couplings. 

(a) (b) (c) (d) 
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A continuació, Taula 5.7, es pot veure una taula resum amb el llistat de components i les seves 

característiques. 

 
# Denominació Fabricant Material Massa (g) 

1 Suport proximal Fabricació pròpia Acer C55 62 
2 Suport distal Fabricació pròpia Acer C55 90 
3 Cargol de boles SKF Acer inox. 68 
4 Femella del cargol de boles SKF Acer inox. 25 
5 Carro porta-femella Fabricació pròpia Acer C45 96 
6 Allotjament del rodament Fabricació pròpia Al 6061 14 
7 Suport motor Fabricació pròpia Al 6061 15 
8 Platina de subjecció (superior) Fabricació pròpia Acer C55 41 
9 Platina de subjecció (inferior) Fabricació pròpia Acer C55 40 

10 Platina inferior Fabricació pròpia Al 6061 6 
11 Guies Igus Al 6061 30 
12 Tirant Fabricació pròpia Al 6061 15 
13 Biela Fabricació pròpia Al 6061 8 
14 Forquilla superior Estàndard comercial Acer inox. 12 
15 Forquilla inferior Estàndard comercial Acer inox. 21 
16 Coixinet a ròtula esfèrica Estàndard comercial Acer 5 
17 Rodament a ròtula esfèrica SKF Acer inox. 45 
18 Femella de bloqueig KM SKF Acer inox. 4 
19 Acoblament elàstic RW Couplings Al / Plàstic 8 
20 Motor elèctric Maxon Motor AG Varis 140 

Altres [21...33] (Coixinets, cargols, etc.) Estàndard comercial Varis 38 

TOTAL 783 

 

Tal com mostra la taula anterior, el pes total estimat del mòdul d’actuació és de 783 g. Un valor un 

56 % menor que els 1.771 g de l’anterior conjunt d’actuació. El principal canvi es deu a la utilització 

d’un mecanisme de reducció propi. A l’anterior prototip s’utilitzava un sistema reductor comercial 

d’engranatges planetaris, fabricat en acer i amb un pes total de 920 g.  

El nou sistema basat en el mecanisme amb cargol de boles resulta, a priori de la construcció d’un 

prototip, més lleuger i compacte que els models anteriors. El seu funcionament és reversible, el 

que permet absorbir energia amb el motor en els períodes del cicle de marxa en que és necessari. 

Presenta un joc reduït, proporcionant major seguretat a l’usuari. Gràcies a un rendiment de la 

transmissió elevat es facilita la implementació d’un sistema autònom amb bateries i la seva 

operació és silenciosa. Elements, com la biela, poden incorporar fàcilment components elàstics 

que en millorarien el funcionament global. Globalment, això pot resultar en una millora en el 

confort de l’usuari durant les sessions de rehabilitació, així com en una millor acceptació del 

dispositiu. 

  

Taula 5.7 Llistat de components del sistema d’actuació i pes total del conjunt. 
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Fig. 5.20 Diferents vistes renderitzades del disseny CAD del nou sistema d’actuació de l’ortesi. 
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6. Avaluació d’impactes 

El projecte aquí descrit presenta el disseny d’un dispositiu amb possibilitats de millorar el 

tractament de la lesió medul·lar. Això pot representar canvis positius a les persones afectades, al 

seu entorn i al conjunt de la societat; pel que és d’interès estudiar-ne la seva magnitud. Com a tot 

producte industrial, cal avaluar-ne l’impacte ambiental i el cost del seu desenvolupament. Tot 

seguit se’n discuteixen els detalls. 

6.1. Impacte socioeconòmic 

D’acord amb l’informe International Perspectives on Spinal Cord Injury publicat per la World Health 

Organization (WHO) [41], la incidència global de la lesió medul·lar s’estima entre 250.000 i 

500.000 casos anuals. Encara que les dades per estimar-ne la magnitud real són limitades, la 

majoria d’estadístiques nacionals provenen de països amb rendes altes. En el cas d’Espanya la 

incidència anual és de 25 casos per cada milió d’habitants i la prevalença, el nombre de persones 

amb la condició en un instant de temps determinat, és de 500 persones per cada milió d’habitants. 

En comparació a d’altres causes de discapacitat, la lesió medul·lar és relativament poc freqüent. 

Tot i això, causa profunds canvis en la vida de les persones que la pateixen i resulta en una condició 

costosa que requereix d’accés a recursos mèdics de qualitat. Sense l’assistència mèdica necessària  

el risc de mortalitat incrementa considerablement, en països subdesenvolupats sovint esdevé 

terminal. 

El dany a la medul·la espinal pot estar causat per traumatisme o a causa d’una patologia 

preexistent. Les causes de traumatisme més freqüents són les caigudes, els accidents de trànsit, 

les lesions esportives o laborals i la violència. Patologies com les malalties infeccioses, els tumors, 

l’osteoartritis o l’espina bífida també en poden ser causa. La incidència en els casos de 

traumatisme és marcadament major en homes. A la Fig. 6.1 es representa la incidència global de 

les causes traumàtiques més freqüents en diferents grups d’edat. 

 
Fig. 6.1 Incidència global de casos de lesió medul·lar traumàtica segons edat i causa. [41] 
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En els casos aguts, un cop el pacient està estabilitzat es passa a la fase de rehabilitació. Aquesta té 

per objectiu retornar la major funcionalitat possible al pacient, pel que és clau en la millora de la 

seva dependència i qualitat de vida. 

Pel que fa als costos associats a aquesta condició se’n fa una distinció entre els directes i els 

indirectes. Els directes, inclouen els serveis mèdics i de rehabilitació a més de l’assistència 

personal. Els indirectes, inclouen la pèrdua de productivitat laboral, aïllament social i estrès; 

habitualment superiors als directes. En molts casos la majoria del cost recau en la persona 

lesionada i la seva magnitud depèn en gran mesura del grau de la lesió i de la rapidesa en rebre un 

tractament mèdic de qualitat. A la Fig. 6.2 es presenta l’evolució dels principals costos directes en 

pacients tetraplègics a Australia  

Segons el National Spinal Cord Injury Statistical Center dels Estats Units el cost total per una 

persona lesionada als 25 anys és de 4.6 milions de dòlars Americans en els casos de tetraplegia i 

de 2.3 milions en els casos de paraplegia.  

 

Un dispositiu de rehabilitació eficaç i amb una bona acceptació com l’ortesi presentada pot 

millorar el desenvolupament de la fase de rehabilitació. Tal com s’ha vist en les dades anteriors 

això es pot traduir en una millora de l’autonomia de l’afectat, resultant en un impacte 

socioeconòmic positiu, gràcies a una possible disminució de la dependència i costos associats. 

  

Fig. 6.2 Evolució dels costos directes anuals en casos de lesió medul·lar a Austràlia. [41] 
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6.2. Impacte ambiental 

En tot producte industrial en disposició d’ésser comercialitzat cal complir amb certes directives 

europees pel que fa a l’estimació dels efectes sobre el medi ambient d’un determinat projecte. 

En l’hipotètic cas de la comercialització de l’ortesi amb el present sistema d’actuació caldria 

realitzar una l’Avaluació d’Impacte Ambiental (AIA) segons la Directiva Europea 2011/92/UE, de 

13 de desembre implementada a l’estat Espanyol per la Llei 21/2013 de 9 de desembre. La AIA es 

recull en el document anomenat estudi d’impacte ambiental a partir del qual el Ministeri de Medi 

Ambient publica la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA), que en recull els resultats i al·legacions. 

Segons aquestes normatives les possibles valoracions dels impactes són: 

• Impacte ambiental compatible: La recuperació del qual és immediata després de 

l’activitat, no precisa de mesures protectores. 

• Impacte ambiental moderat: La recuperació no necessita pràctiques protectores 

intensives, tornar a les condicions ambientals inicials requereix cert temps. 

• Impacte ambiental sever: La recuperació de les condicions del medi exigeix l’adequació de 

mesures protectores, i en el que cal un període de recuperació dilatat. 

La caracterització i valoració dels impactes en el cas de l’ortesi es recull a la Taula 6.1. 
 

 

Tal com s’ha vist, l’impacte és petit. Pel que les línies d’acció més rellevants són les que 

disminueixen l’impacte durant l’obtenció i la recuperació de matèries primeres. A més, la 

minimització del recursos energètics així com la gestió eficient dels residus generats al llarg de 

totes les fases és clau en la reducció de l’empremta ecològica.  

  

Acció Impacte Caracterització Valoració 

Fase de construcció 
Obtenció matèries primes Residus de producció Notable, Negatiu Sever 
Transport de materials Emissions CO2, soroll Directe, Permanent Moderat 
Mecanitzat components Residus metall, soroll Reversible Moderat 
Assemblatge del conjunt Residus soldadura Simple, Directe Moderat 

Fase d’explotació 
Utilització del dispositiu Consum energètic Discontinu, Mínim Compatible 

Fase de recuperació 
Transport del dispositiu Emissions CO2, soroll Directe, Permanent Moderat 
Tractament de materials Residus, Energia Notable, Negatiu Sever 

Taula 6.1 Caracterització i valoració dels impactes resultants de la construcció de l’ortesi. 
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6.3. Resum econòmic 

La valoració econòmica del cost associat a la construcció d’un prototip així com de la redacció i 

execució del projecte es detallen a continuació. Pel sistema d’actuació s’han considerat les ofertes 

subministrades pels fabricants de components comercials així com els costos de les matèries 

primeres i el taller pels components de fabricació pròpia. 

 

Component Preu unitari Quantitat Preu total 

Suport proximal 73,40 € x1 73,40 € 
Suport distal 62,50 € x1 62,50 € 
Cargol de boles 355,60 € x1 355,60 € 
Femella del cargol de boles 120,50 € x1 120,50 € 
Carro porta-femella 60,50 € x1 60,50 € 
Allotjament del rodament 54,00 € x1 54,00 € 
Suport motor 42,50 € x1 42,50 € 
Platina de subjecció (superior) 23,00 € x1 23,00 € 
Platina de subjecció (inferior) 23,00 € x1 23,00 € 
Platina inferior 15,00 € x1 15,00 € 
Guies 35,30 € x2 70,60 € 
Tirant 15,50 € x1 15,50 € 
Biela 20,50 € x1 20,50 € 
Forquilla superior 12,40 € x1 12,40 € 
Forquilla inferior 12,40 € x1 12,40 € 
Coixinet a ròtula esfèrica 12,30 € x1 12,30 € 
Rodament a ròtula esfèrica 55,00 € x1 55,00 € 
Femella de bloqueig KM 15,50 € x1 15,50 € 
Acoblament elàstic 42,30 € x1 42,30 € 
Motor elèctric + encoder 271,24 € x1 271,24 € 
Altres (Coixinets, cargols, etc.) 24,50 € - 24,50 € 

TOTAL 1.382,24 € 

 

Pel que fa al pressupost total del projecte, s’han considerat els costos associats a la construcció del 

prototip i els associats a la tasca de disseny del sistema d’actuació. El disseny del prototip i la 

redacció del projecte han comportat 650 h de treball d’un equip d’enginyers. A més, despeses 

relacionades amb els consums energètics o de serveis així com les amortitzacions associades a l’ús 

dels equipaments, principalment informàtics, a l’oficina tècnica també es consideren. El 

pressupost es detalla a la Taula 6.3. 

  

Taula 6.2 Quadre de preus dels diferents components que integren el sistema d’actuació. 
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Concepte Cost 

  Construcció d’un prototip del sistema d’actuació 1.382,24 € 
  Muntatge i verificació del conjunt 250,00 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 1.632,24 € 
  Despeses generals i consums a l’oficina tècnica 273,29 € 
  Amortitzacions d’equipaments a l’oficina tècnica 326,13 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 2.231,66 € 
  Tasca de disseny i redacció del projecte 16.250,00 € 
  IVA, 21% 3.412,50 € 
HONORARIS PROFESSIONALS 19.662,50 € 

PRESSUPOST TOTAL 21.894,16 € 

 

El concepte “Construcció d’un prototip del sistema d’actuació” considera els costos associats a la 

compra de components comercials i a la fabricació de components propis, tal com es detalla en el 

quadre de preus de la Taula 6.2. El  concepte “Muntatge i verificació del conjunt” inclou la feina d’un 

tècnic durant el procés de muntatge dels components d’acord amb el plànol del conjunt. Aquests 

dos costos resulten en el pressupost d’execució material (PEM). El concepte “Despeses generals i 

consums a l’oficina tècnica” té en compte els costos associats al funcionament normal de l’oficina, 

tant energètics com de serveis. El concepte “Amortitzacions d’equipaments a l’oficina tècnica” 

considera la pèrdua de valor dels diferents equipaments utilitzats en la fase de disseny, a destacar 

l’amortització de l’equip informàtic i dels sistemes de mesura del laboratori de biomecànica. 

Aquests conceptes juntament amb el PEM resulten en el pressupost d’execució per contracte 

(PEC). El concepte “Tasca de disseny i redacció del projecte” considera el treball realitzat per un 

equip d’enginyers al llarg de 650 h, principalment de l’enginyer autor del projecte, però també 

considera la supervisió i consultes a d’altres professionals.  

A la tasca de disseny i redacció del projecte cal afegir l’impost sobre el valor afegit (IVA), d’acord 

amb la legislació Espanyola, resultant en els honoraris professionals.  

Finalment, en resulta que el pressupost total d’execució del present projecte és de 21.894,16 €. 

 

 

Taula 6.3 Pressupost total d’execució del projecte. 
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Conclusions 

Al llarg d’aquest document s’han descrit els mètodes utilitzats en l’anàlisi i disseny d’un nou 

sistema d’actuació destinat a assistir l’articulació del genoll d’una ortesi SCKAFO que s’utilitzarà 

durant el procés de rehabilitació de persones amb lesió medul·lar incompleta de grau AIS C o AIS 

D. El sistema d’actuació és clau, substitueix els moviments manuals del fisioterapeuta i de 

l’adequació d’aquests depèn el correcte desenvolupament de la rehabilitació. A més, l’acceptació 

de dispositius robòtics per part dels pacients és, en gran mesura, resultat de l’efectivitat i confort 

que proporcionin. 

Tal com s’ha vist a l’anàlisi previ de dispositius de rehabilitació presentat al Capítol 2, la diversitat 

de dissenys és considerable tot i tractar-se d’un camp relativament recent. També ha estat 

interessant observar que només un nombre reduït de dispositius s’utilitzen a la clínica i que 

encara no proporcionen un comportament ideal, pel que l’activitat de recerca en el camp de la 

robòtica de rehabilitació és important. 

El primer pas és comprendre de forma acurada i quantitativa el moviment de marxa i les forces 

que el generen. A través de l’estudi dinàmic invers del cos humà al caminar s’ha obtingut el parell 

articular requerit per reproduir un patró de marxa sa, tal com s’ha presentat al Capítol 3. Aquesta 

dada és clau per discutir diferents tipologies d’actuació i per acotar-ne el dimensionat. 

La diversitat de solucions constructives presentades a l’estat de l’art ha inspirat el Capítol 4, en el 

que s’han analitzat diverses propostes rellevants d’actuació. S’ha pogut comprovar que en alguns 

casos no es compleixen els requeriments i que certes solucions presenten millors característiques 

des del punt de vista de l’acceptació del dispositiu. S’ha decidit escollir una solució amb un motor 

DC compacte sense escombretes juntament amb un mecanisme que inclou un cargol de boles per 

transmetre el moviment fins al genoll. Aquesta és una de les solucions més robustes que s’han vist 

a la literatura. 

Durant el procés de disseny, en el Capítol 5, s’han desenvolupat un parell d’eines que han ajudat a 

optimitzar la disposició dels elements constructius. Un model mecànic amb el que s’ha analitzat el 

comportament dinàmic del mecanisme i un procés d’optimització matemàtica amb el que és 

possible trobar-ne el dimensionat més adient. Finalment, s’ha presentat el disseny de detall amb 

tots els components necessaris per construir-ne un primer prototip. El sistema d’actuació 

presentat presenta característiques interessants. La massa i el volum són menors als prototips 

anteriors, pot operar de forma silenciosa i amb un joc reduït comparat amb d’altres alternatives i 

presenta facilitat d’incorporar elements elàstics que en millorarien el comportament global. A 

més, l’elevat rendiment i reversibilitat de la transmissió poden donar lloc a una major autonomia 

i un control que actuï durant el bloqueig en la fase de recolzament.  
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Per concloure, en el Capítol 6 es presenta una reflexió dels impactes en la societat i en el medi 

ambient de la comercialització d’un dispositiu de rehabilitació com el descrit anteriorment.  

Aquest projecte ha comportat l’estudi de camps diversos, com la medicina, la robòtica i la 

mecànica. Multidisciplinearitat habitual en treballs emmarcats en l’enginyeria biomèdica. També 

ha esta de gran interès l’aplicació de diverses metodologies, com l’experimental en la captura del 

moviment al laboratori de biomecànica, l’analítica en l’estudi del comportament dinàmic de 

diferents models físics i finalment el disseny mecànic d’un sistema real. 

Cal remarcar que el disseny resultant d’aquest projecte és una proposta prèvia a la construcció 

d’un prototip. Cal doncs construir el sistema d’actuació i avaluar si el comportament és el desitjat. 

Es preveu la construcció d’un banc d’assaig per realitzar-ne la caracterització experimental. A més, 

aspectes pràctics com la inclusió d’una carcassa de protecció envers el contacte amb parts mòbils 

són necessaris abans de passar a la utilització amb pacients. 

Segons la literatura i alguns anàlisis previs és de gran interès la incorporació d’una configuració 

SEA amb elements elàstics passius. Aquests, de forma anàloga als músculs i tendons, 

emmagatzemen energia en certes fases del cicle i l’alliberen en d’altres, el que resulta en una 

millora important de l’eficiència i una reducció dels requeriments a l’actuador. Al disseny 

presentat es poden incorporar fàcilment, per exemple substituint la biela per un element elàstic. 

Això és un important objecte d’estudi futur que també és pot analitzar experimentalment en un 

banc d’assaig. 

D’altres aspectes globals de l’ortesi, inclosos en els objectius del projecte del Pla Nacional, són el 

desenvolupament d’un model biomecànic personalitzat a cada pacient. Aquest ha d’ajudar a la 

planificació de les sessions de rehabilitació i al control de l’actuació i futura FES de forma 

individualitzada. El model ha de poder representar la marxa patològica durant la rehabilitació 

incloent un model de l’ortesi i un model de contacte entre el dispositiu i la cama de l’usuari. El 

sistema de control i el model de contacte estan en procés de desenvolupament. Les primeres 

captures amb els primers prototips en pacients reals s’estan començant a realitzar a La Corunya. 

Aquestes dades són especialment rellevants per comprovar les hipòtesis establertes en l’obtenció 

dels requeriments pel disseny del sistema d’actuació, així com per aproximar-se més a la realitat 

clínica.  

Un aspecte important que no s’ha pogut considerar és el tractament estadístic dels patrons de 

marxa. Tothom camina diferent, pel que els resultats dinàmics seran lleugerament diferents per a 

cada persona. En el cas d’un ús més enllà del laboratori, cal augmentar el nombre de captures en 

ambdós casos, marxa sana i patològica, per aconseguir avaluar la dispersió dels patrons i destinar 

l’ortesi a un cert percentil de la població.
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