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4  Mesuraments extensomètrics

4.1 Correccions elèctriques

Les correccions elèctriques que s'ha de fer després d'un mesurament
extensomètric són, principalment, dues: les degudes al factor de galga, K,  i
les degudes a la resistència dels cables de connexió.

Correccions degudes al factor de galga, K

Si es disposa d'un instrument de mesurar que tingui un comandament per a la
correcció del factor K, el mateix aparell és el que fa la correcció. Ara bé, si no
hi ha aquest aparell corrector, o bé es prenen les lectures de diverses galgues
amb factors diferents, es pot agafar un factor comú per a totes i, després,
realitzar la correcció que a continuació s'explica.

Primer cal entendre com actua un corrector. La seva acció consisteix a
variar el guany de l'amplificador, de manera que es mantingui constant el
producte G @ K, on G és el guany i K, el factor de galga.

La lectura correcta, L , s'obté ajustant el valor K amb el de la galga, K .c g

En aquest cas, el guany resultant és G .Kg

Si es fes la lectura amb un altre factor K, l'únic que s'aconseguiria és
variar el guany, que ara seria G , però no el factor de galga, que nomésK

depèn de la galga i que, per tant, continuaria essent K . Així doncs,g

s'obtindria una lectura incorrecta, de valor 



Li ' Kg @ GK @ g

Lc ' K @ GK @ g

Lc ' Li @
K
Kg

Lc ' Li @
2

2,1
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La lectura correcta s'hagués obtingut ajustant el guany a GK

De les equacions 2 i 3 es dedueix que ha de ser

Així, per exemple, si una galga amb factor K  = 2,1 es llegeix amb un guanyg

corresponent a K = 2, la lectura obtinguda, L , s'ha de corregir de la manerai

següent per obtenir Lc

Correccions degudes a la resistència dels cables de connexió

Els fils, com ja s'ha vist a la secció 3.5 del capítol 3 (Vol. I), aporten a les
branques del pont unes resistències, R , en sèrie amb la resistència de la galga,L

R .G

Si la galga experimenta una variació de resistència )R , el pont mesuraG 

)R  /(R  + R ). Això fa, per tant, que el pont es dessensibilitzi. AquestaG G L

dessensibilització depèn de la forma de connexió que s'utilitzi.



1

2

3

4

RG RL

RL

VS
VE

K '

)RG

RG

g

K ) '

)RG

RG % 2RL

g

D '
K )

K
'

)RG

RG % 2RL

)RG

RG

'
RG

RG % 2RL

4  MESURAMENTS EXTENSOMÈTRICS 4.1  CORRECCIONS ELÈCTRIQUES

M. MARTÍN,  F. ROURE  i  J. SANZ,  Extensometria  II  (Tem-UPC, 1992) 11

(6)

(7)

(8)

Si la forma de connexió és de quart de pont amb dos fils, s'obté el següent 
circuit (Fig. 4.1):

Figura 4.1

El factor de galga és definit per

Des del moment que a la branca del pont existeixen altres resistències a més
de R , és com si tinguéssim un nou factor aparent, K', de valor G

amb la qual cosa es produeix una dessensibilització, D, de valor
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Un altre cas és el del quart de pont amb tres fils (Fig. 4.2)

Figura 4.2

En aquest cas, la resistència en sèrie a la branca activa és només R , ja que laL

R  de la branca AD no s'ha de tenir en compte perquè, allà no hi ha variacionsL

de R . La resistència del fil central A1 tampoc s'ha de considerar, perquè laG

caiguda de potencial aquí és pràcticament zero, pel fet que no passa corrent
a causa de la gran impedància d'entrada de l'aparell de mesurament. Per tant,
la dessensibilització, D, en aquest cas és 

També hi ha el cas de mig pont només amb una galga activa i una altra de
compensació (Fig. 4.3).
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Figura 4.3

La resistència dels cables de la galga de compensació no s'ha de tenir en
compte, perquè en aquesta zona no hi ha variacions de R . Així doncs, laG

dessensibilització, D, en aquest cas és 

Per a l'anàlisi d'altres casos, s'actua com en els tipus anteriors.

Per conèixer la resistència dels cables, R , es pot fer el càlcul a partir de laL

fórmula

on:
D =  Resistivitat del coure (0,01754 Smm /m)2

l =  Longitud del fil (m) 
s =  Secció del fil (mm )2



GR

RC

/0000
/0000

F1 0

0 0
/0000

/0000
g1 0

0 g2
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Aquesta correcció es pot evitar si es calibra el pont amb una resistència de
calibratge, sempre i quan es faci just en els caps de la galga, és a dir, en els
terminals impresos o en el connector de sortida (Fig. 4.4). Així, el calibratge
ja es realitza tenint en compte la dessensibilització.

Figura 4.4

4.2 Càlcul de tensions

Introducció

Les galgues, tal com s'ha vist, mesuren únicament la deformació longitudinal
en la direcció segons la qual està orientada la seva reixeta (exceptuant l'efecte
de sensibilitat transversal, esmentat abans).

Això constitueix una informació només parcial de l'estat de tensions en un
punt i, per tant, s'ha de distingir diversos casos, que es veuen a continuació.

Estat de tensió uniaxial

Aquest estat de tensió es produeix en una peça sotmesa a un esforç de
compressió o tracció pura, o a les cares superior i inferior d'una peça treballant
a flexió.

Els tensors tensió i deformació són 



F1 ' E @ g1

F2 ' 0

g2 ' &L @ g1

F2 '
E

1 & L2
@ (g2 % Lg1 ) '

'
E

1 & L2
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1
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Si la galga s'encola segons la direcció 1 (direcció en què es té aplicada la
tensió), la tensió s'obté directament a partir de la deformació lineal mesurada
per la galga g  d'aquesta manera:1

Si s'encola una galga en direcció transversal, la lectura d'aquesta galga és

La tensió calculada a partir de la galga transversal ha de ser zero. 

Efectivament,

Una disposició habitual és col·locar dues galgues com les de la figura 4.5.

Figura 4.5



gT ' g1 & g2 ' g1 (1 % L )

F1 ' &
E

1 & L2
@

gT
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La lectura del pont és

i la tensió

Sol·licitació biaxial

En una sol·licitació biaxial, és a dir, en un estat pla de tensió, s'ha de distingir
dos casos:

 a) De direccions principals conegudes
 b) De direccions principals desconegudes

 a) De direccions principals conegudes 

Moltes vegades, les direccions principals són conegudes, bé pel tipus de
sol·licitació de la peça, bé per la seva geometria. En aquest cas, el
coneixement total de l'estat de tensió del punt s'obté encolant dues
galgues segons les direccions principals (Fig. 4.6a) o una roseta a 90E en
aquestes dues direccions (Fig. 4.6b).

Figura 4.6
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Les tensions segons 1 i 2, tensions principals, són

 b) De direccions principals desconegudes

Correspon al cas més general, en el qual, per conèixer l'estat de tensió en
un punt, calen tres dades: F , F  i J , o F , F  i 2 . Per obtenir-les, fan1 2 xy 1 2 1

falta tres lectures, que es fan amb tres galgues en tres direccions o, millor,
amb rosetes de tres direccions. (L'elaboració de dades de rosetes de tres
direccions es tractarà a la secció següent.)

4.3 Rosetes de tres direccions

Tipus de rosetes de tres direccions

Les rosetes de tres direccions habituals són les de 45E, 60E i 120E. Les de 60E
i 120E tenen les mateixes direccions, però en sentit oposat, i es tracten de la
mateixa manera. Per tant, únicament es distingeix entre rosetes de 120E i de
45E (Fig. 4.7a i b).

Figura 4.7
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Si les direccions principals són totalment desconegudes, és millor utilitzar la
roseta de 120E per la seva simetria.

En canvi, si es preveu quina és la direcció de tensió més gran, es pot utilitzar
una roseta de 45E, fent coincidir la galga central amb la tensió suposada.

A partir de les lectures de les tres direccions de la roseta, g , g  i g , es potA B C

obtenir les deformacions principals, g  i g , i la seva direcció 2 , i, a partir1 2 1

d'aquí, les tensions principals, F  i F . 1 2

Per fer-ho, s'ha de trobar dos valors típics del cercle de Mohr de deformacions
(Fig. 4.8):

el centre

i el radi

Figura 4.8
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Les deformacions principals valen, respectivament, 

Càlcul numèric

 a) Rosetes de 120E

L'angle 2  s'obté a partir de l'angle auxiliar 2N de la manera que es mostra1

a la taula 1:

Taula 1

N + + - -

D + - - +

22 2N 180E - 2N 180E + 2N 360E - 2N1

L'angle 2  dóna la direcció de la deformació principal, g , algebraicament1 1

més gran segons el criteri gràfic de la figura 4.7a.

 b) Rosetes de 45E



1 2,

càlcul 2 1

BA C, ,

E,
, ,21 1

1 2,càlcul

r ,d ,càlcul 2,
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L'angle 22  s'obté a partir de l'angle auxiliar 2N de manera idèntica a com1

s'ha descrit abans l'angle 2  amb el conveni de la figura 4.7b.1

 c) Programes de càlcul

Mitjançant una calculadora programable o un ordinador, es pot preparar
els programes de càlcul corresponents basats en les fórmules anteriors. El
diagrama de flux seria el de la figura 4.9.

Figura 4.9



g = 2.5271 µg

2 1.326g = µg

= 1.370Cg µg
B 2.010=g µg

A = 2.400g µg

1.370= µg

g
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µ2.400= g
A
g

2.010= µgBg
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Com a exemple, s'ha resolt la roseta de la figura 4.10.

Figura 4.10
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5  Separació de sol·licitacions

5.1 Esforços normals de tracció i compressió

En el cas de les traccions i compressions, la distribució de tensions en una
secció suficientment allunyada del punt d'aplicació de la càrrega per evitar
efectes locals, sobretot si la càrrega s'aplica puntualment, és uniforme.

Figura 5.1

En aquest cas, les direccions principals són conegudes i se sap, a més, el valor
de F  = 0; així doncs, només ens interessa conèixer F .2 1
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Per trobar aquest valor, seria suficient una sola banda activa, A , connectada1

en quart de pont amb tres fils per compensar temperatures (Fig. 5.2a), o bé
utilitzar mig pont amb una galga de compensació (Fig. 5.2b). La deformació
que es llegeix en aquest cas és

Aquesta distribució de tensió uniaxial pura, a la pràctica, és difícil que es
doni. És fàcil que la càrrega aplicada tingui una certa excentricitat e respecte
al centre de gravetat de la secció o eix de la peça i, per tant, que existeixi una
distribució de tensions més complexa, resultat de la composició d'una tracció
o compressió, més una flexió pura. Per evitar aquests 
efectes superposats de flexió (com es veurà a la secció 5.2), és preferible
connectar dues galgues actives, A i A , a branques oposades del pont (Fig.1 3

5.2c). La lectura és  

Amb aquesta connexió no es compensen els efectes de temperatura i, per
aquesta raó, s'ha de treballar amb un pont complet quan l'assaig sigui de llarga
duració o bé quan es prevegin canvis de temperatura ràpids.
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Una altra connexió vàlida és col·locar en mig pont les galgues actives, A  i A' ,1 1

en una de les branques i, a l'altra, dues galgues de compensació (Fig. 5.2d).
Amb aquest muntatge també s'eviten els efectes de flexió i, a més, ja es tenen
compensats els efectes de temperatura. La lectura en aquest cas és

No és estrany que, tot i haver-hi dues galgues, el senyal es comporti com si
només n'hi hagués una: si es recorda l'equació

es veu clarament que, encara que les variacions de )R siguin dobles, també
ho és la resistència de la branca i, per tant, el quocient no varia

Per mesurar traccions o compressions, es recomanen aquests dos últims
muntatges. És important observar que en tots dos es necessiten quatre galgues,
dues d'actives i dues de compensació.

Per a mesuraments dinàmics, es pot fer una combinació dels casos de les
figures 5.2a i 5.2d, per tal d'evitar la galga de compensació i, simultàniament,
els efectes de la flexió (Fig. 5.2e).
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d)

e)

Figura 5.2 

5.2 Flexió

En el cas de les flexions, convé fer la distinció de quatre tipus:

 - flexió simple
 - flexió pura
 - flexió composta
 - flexió desviada

Flexió simple

Una peça es troba sol·licitada a flexió quan hi actuen moments flexors; si, a
més, van acompanyats d'un esforç tallant s'anomena flexió simple. La
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distribució de tensions en una secció, deguda al moment flexor, M, és lineal
(Fig. 5.3a), segons la fórmula de Navier, en què la tensió en una 
certa distància y de la fibra neutra val

quan

essent

Figura 5.3a
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   Tensions Cercles de Mohr     Direccions
     de tensions      principals

Figura 5.3b

A més d'aquesta distribució, a la secció n'existeix una altra causada pels
esforços tallants, T , que tenen el valor y

Es tracta, per tant, d'un estat pla de tensió, en què a cada punt actuen les
tensions normals i tangencials, excepte on s'ha col·locat les galgues A  i A1 2

(Fig. 5.3a), on J  = 0; en conseqüència, F  és la tensió principal.xy x

Mesurant, només, el valor de la galga A  amb una connexió de quart de pont1

(Fig. 5.4a), el moment M  a partir de la lectura obtinguda val z
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Aquesta connexió s'ha de fer amb tres fils, si es vol evitar els efectes de
temperatura.

És millor, però, utilitzar una connexió de mig pont (Fig. 5.4b), perquè, a més
de tenir compensats els efectes de temperatura, el senyal obtingut en aquest
cas és doble i s'eviten els efectes superposats de tracció o compressió )quan
n'existeixen) tal com es veu a la secció següent.

En aquest cas, el moment, M, val
La disposició de les galgues, A  (tracció) i A  (compressió), ha de ser a1 2

branques contigües del pont, amb la finalitat que els senyals se sumin.

La millor connexió que es pot utilitzar per mesurar el moment és un pont
complet amb quatre galgues actives (Fig. 5.3a i 5.4c): dues de tracció i dues
de compressió.
En aquest cas, el moment M  valz
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(13)

Finalment, cal dir que les galgues es col·loquen a les posicions ja indicades,
A  i A  (Fig. 5.3a), on J  = 0 i que, per tant, F  és la tensió principal. Si no fos1 2 xy 1

possible, es col·locarien en una distància y tan allunyada com fos possible de
la fibra neutra, ara tenint en compte que el valor de tensió obtingut

serveix per trobar el moment M , però no és el valor màxim en aquest punt,z

perquè F  no és principal (Fig. 5.3b).x

a)

b)

(Continua a la pàgina següent)

Figura 5.4
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c)

Figura 5.4 

Flexió pura

Aquest és un cas especial on l'esforç tallant és nul (T  = 0). Per tant, és vàlidy

tot el que s'ha dit a l'apartat anterior, amb l'excepció que, a qualsevol punt de
la secció, la tensió principal té la mateixa direcció (Fig. 5.5).

     Tensions  Cercles de Mohr     Direccions
     de tensions      principals

Figura 5.5
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(14)

(15)

(16)

Flexió composta

Si, a més d'una flexió, existeix una sol·licitació axial (tracció o compressió),
es té una flexió composta (Fig. 5.6).

Sumant les dues expressions s'obté

i restant-les

Figura 5.6
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(17)

(18)

Coneixent els valors de F  i F , es pot separar quina és la tensió normal, F ,a b N

deguda als esforços axials, N, i la tensió normal, F , deguda al moment M .M z

Això permet, per tant, calcular un d'aquests esforços (N i M ) independentmentz

de l'existència de l'altre.

Per trobar-los, es calculen els valors de F  i F  amb les galgues A  i A  (Fig.a b a b

5.6). Primer es fan les lectures de les dues galgues separadament per mitjà
d'una connexió de quart de pont (amb tres fils, si es vol compensar els efectes
de temperatura) o de mig pont amb galga de compensació. Després, es calcula
la semisuma i la semidiferència dels valors obtinguts per trobar,
respectivament, F  i n , que donaran els valors de N i M .N M z

Si s'actua d'aquesta forma, es desaprofita una de les propietats del pont de
Wheatstone (la de sumar o restar senyals de les branques del pont); cal
recordar que el senyal total és

essent aquestes deformacions, g , g , g  i g , les corresponents a cadascuna de1 2 3 4

les branques del pont, com mostra la figura 5.7.

Figura 5.7

Així doncs, col·locant les galgues actives, A  i A , a branques oposades ala b

pont, s'obté una lectura que és la suma F  + F  i, per tant, la tensió F ,a b N

independentment del valor de M  (així doncs, són vàlides totes les connexionsz

representades a les figures 5.2c, 5.2d i 5.2e i també els càlculs dels esforços
axials corresponents a aquestes connexions). 
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Si es col·loquen les galgues actives, A  i A , a branques contigües al pont,a b

s'obté una lectura que és la diferència F  - F  i, per tant, la tensió F , indepen-a b M

dentment del valor de N (així doncs, són vàlides totes les connexions de les
figures 5.4b i 5.4c, i també els càlculs dels seus moments). 

Flexió desviada

Si les forces que provoquen la flexió no estan totes contingudes en els plans
definits pels eixos principals d'inèrcia, es té una flexió desviada. Per veure
quina distribució de tensions provoca aquesta flexió es descompon la força,
P, en dues components segons aquests eixos i la flexió final és la suma de la
flexió segons els dos plans (Fig. 5.8).  

Figura 5.8



x

y

z

A

A

A

A

'

a

b

'

b

a

A'
b

A'a

xzJ

M Mz y
w=

z yH JF =
-

+

. z

X

Z

FV

=

M M
wF =

z yH wF =

+
X

Y

Aa

A
b

xyJ

yzy-
V

=

5  SEPARACIÓ DE SOL·LICITACIONS 5.2  FLEXIÓ

36 M. MARTÍN,  F. ROURE  i  J. SANZ,  Extensometria  II  (Tem-UPC, 1992) 

Si es dibuixa la planta i l'alçat de la peça sotmesa a flexió desviada, s'obté la
figura següent:

a) Planta

b) Alçat

Figura 5.9  
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D'aquestes figures es desprèn que, en els casos horitzontal i vertical, la
distribució és com la de la flexió composta. Per tant, connectant les galgues
A  i A  a branques contigües, s'obté F , que ens permet conèixer M , i si esa b V z

connecten a branques oposades, s'obté F , que ens permet conèixer M . Si esH y

connecten les galgues A'  i A' , igualment s'obtenen els valors de F  i F ,a b V H

encara que, com es pot veure, s'ha de fer les connexions contràries al cas
anterior.

5.3 Torsió 

En una sol·licitació de torsió, es produeix a cada secció una distribució de
tensions tallants, com ara la de la figura 5.10.

Figura 5.10



F A1

2F A

1

2

R

Mx ' J @ I0 @ R

5  SEPARACIÓ DE SOL·LICITACIONS 5.3  TORSIÓ

38 M. MARTÍN,  F. ROURE  i  J. SANZ,  Extensometria  II  (Tem-UPC, 1992) 

(19)

Aquesta distribució és exacta només per a seccions circulars i tubulars
circulars. 

Del cercle de Mohr corresponent a aquest estat de tensions es dedueix que les
tensions principals, F  i F  (tracció i compressió, respectivament), tenen el1 2

mateix valor que J i estan en una direcció de 45E respecte a l'eix del cilindre.

Figura 5.11

Així doncs, col·locant una sola galga, A , en connexió de quart de pont, es1

troba el valor de F  i, per tant, de J, cosa que ens permet conèixer quin és el1

moment torçor, M ,x

Es pot col·locar dues galgues actives, A  i A , connectades en mig pont, amb1 2

la qual cosa, com que F  i F  són de signe contrari, els seus senyals se sumen1 2

i, per tant, s'obté un senyal doble.

Si es vol obtenir més senyal, es pot connectar un pont complet amb dues
galgues més: la A' , col·locada a la part antípoda de A  i en la seva mateixa1 1

direcció, i la A' , a la part antípoda de A . El senyal total és quatre vegades el2 2

d'una galga.

Per a aquestes dues últimes distribucions de galgues (45E respecte a l'eix del
cilindre), existeix un tipus de roseta especial (Fig. 2.3, Vol. I) que facilita la
seva col·locació.



M. MARTÍN,  F. ROURE  i  J. SANZ,  Extensometria  II  (Tem-UPC, 1992) 39

6  Captadors

6.1 Introducció

Un captador és un dispositiu capaç de transformar una magnitud física
qualsevol en una magnitud elèctrica, normalment proporcional.

Existeix una gran varietat de principis de funcionament dels captadors i
s'utilitzen diversos fenòmens elèctrics coneguts: inductància, piezoelectricitat,
efectes fotoelèctrics, capacitius, etc. Transformar una magnitud física en un
senyal elèctric presenta avantatges evidents. Els captadors s'apliquen per
mesurar forces, pressions, acceleracions, parells, vibracions, etc.

Entre els diferents tipus de captadors, els que es fonamenten en la utilització
de galgues extensomètriques són uns dels més emprats habitualment i
constitueixen l'objecte d'aquest capítol.

Un captador extensomètric es basa en el mesurament de les deformacions que
produeix la magnitud física que s'ha de mesurar sobre un element sensible.
Lògicament, aquestes deformacions es mesuren amb galgues extensomètriques
connectades adequadament.

Les precisions que es poden obtenir amb els captadors poden superar
àmpliament les que s'obtenen amb galgues en anàlisi de tensions. Això és per
una diferència fonamental entre el treball amb galgues i el treball amb
captadors: el captador es calibra directament, aplicant-li la magnitud que s'ha
de mesurar i, això, permet ajustar-lo fins a nivells de precisió molt elevats.
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Els captadors responen, a més del paràmetre per al mesurament del qual estan
concebuts, a altres paràmetres. Això és un efecte paràsit. La minimització
d'aquests efectes paràsits és un dels objectius bàsics en el disseny d'un
captador.

Sovint, s'utilitzen els anomenats pseudo-captadors. Aquests dispositius tenen,
com a element sensible, un dels elements transmissors d'esforç de la màquina.
Per exemple, col·locant galgues sobre una barra de direcció, se'n pot obtenir
l'esforç que transmet. Evidentment, es pot calibrar la barra com si fos,
pròpiament, un captador.

6.2 Dispositiu mecànic

A la figura 6.1 s'indiquen diferents dispositius per mesurar forces, parells,
vibracions o acceleracions i pressions. Els captadors utilitzats industrialment
usen elements sensibles de formes més complexes, però els sistemes que
s'indiquen a la figura 6.1 són vàlids com a esquema de base. 
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(Continua a la pàgina següent)

Figura 6.1
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(Continuació)

Figura 6.1

En el cas dels pseudo-captadors, s'ha d'intentar escollir en els elements
transmissors d'esforç les zones en què la sol·licitació que s'ha de mesurar
produeix els esforços més simples i origina els màxims valors de tensió de cara
a obtenir, també, un nivell de senyal elevat.
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Els principals aspectes que cal tenir en compte en dissenyar un captador
s'indiquen a continuació:

 a) Freqüència pròpia

Normalment, la freqüència pròpia de l'element sensible ha de ser tan alta
com sigui possible. Això, en general, exigeix una rigidesa elevada i unes
masses de l'element sensible reduïdes.

 b) Nivells de tensió adequats

A la capacitat nominal s'ha de produir, dins la zona de les galgues, uns
nivells de tensió de l'ordre d'1/5 a 1/10 del límit elàstic del material;
problemes de fatiga, histèresi, linealitat, etc. a l'element sensible i a les
galgues fan recomanable no superar aquests nivells. Evidentment,
convindria utilitzar materials de límit elàstic tan elevat com es pugui i amb
nivells baixos de fluència i d'histèresi.

 c) Distribució tan uniforme de tensions com sigui possible a la zona de
col·locació de les galgues

Això es tradueix en un increment del senyal de sortida. Convé, a més, situar
els connectors a zones de poca tensió per millorar el comportament de fatiga.

 d) Nivells baixos de tensió en les zones de l'element sensible en què no estan
col·locades les galgues

Això millora el comportament global del captador respecte a qüestions
com la fatiga, la histèresi, la fluència, etc. Així mateix, significa,
normalment, un increment de la rigidesa i de la freqüència pròpia.

 e) Mínim nombre de peces possible

L'existència de diverses peces comporta la presència d'unions. Aquestes
unions poden donar lloc a petits moviments relatius i friccions, que són
l'origen de problemes d'histèresi i no-linealitat.
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 f) Facilitat de mecanització i d'instal·lació de galgues

La primera qüestió és òbvia. Quant a la segona, convé ressaltar que els
processos de col·locació de galgues en els captadors són més delicats i
laboriosos que en els casos normals d'anàlisi de tensions. Una forma de
l'element sensible complicada, amb els llocs de col·locació de les galgues
poc accessibles, en dificulta la instal·lació i pot, evidentment, afectar la
qualitat dels resultats.

 g) Protecció contra les sobrecàrregues

Una de les causes més freqüents de la fallada dels captadors és l'aplicació
de sobrecàrregues. Normalment, un captador ha de poder suportar sense
alteracions sobrecàrregues del 150 al 200% de la capacitat nominal. La
destrucció del captador s'ha de produir entre el 300 i el 500% d'aquesta
capacitat. De vegades es poden col·locar límitadors mecànics que
impedeixin la destrucció del captador.

h) Selectivitat de la resposta

El captador ha de donar la màxima resposta possible per a la magnitud que
ha de mesurar i la mínima per a qualsevol altra. Per exemple, en un captador
de forces, les components aplicades transversalment han de donar el mínim
senyal possible. Això s'aconsegueix amb un disseny de l'element sensible
convenient i, fonamentalment, amb la col·locació de les galgues: un muntatge
adequat de les galgues permet reduir al mínim les components paràsites.

 i) Consideracions tèrmiques

Una galga és una resistència que genera una certa quantitat de calor que
es dissipa a l'element sensible. Per aconseguir la màxima simetria convé
que les galgues de signe diferent se situïn de dues en dues a llocs amb
capacitat de dissipació màximament semblant. Un altre aspecte que s'ha
de tenir en compte és el fet que en la majoria de captadors instal·lats es
produeixen gradients tèrmics més o menys importants. Convé, també per
raons de simetria del pont, situar les parelles de galgues de signe diferent
tan pròximes entre elles com sigui possible.
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Existeix un gran nombre de realitzacions pràctiques de captadors. A tall
d'exemple, a les figures 6.2a, b i c n'apareixen algunes.

a) Força

(Continua a la pàgina següent)

Figura 6.2
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b) Parell

c) Pressió

Figura 6.2

6.3  Muntatge elèctric

L'esquema utilitzat en els captadors és sempre el pont complet, amb el qual
s'aconsegueix la màxima simetria possible. Quan es fan servir les dues línies de
senyal (punts 1 i 4 del pont), els paràsits hi actuen de la mateixa manera i això
fa que s'aconsegueixi una millora notable de la relació senyal-soroll.
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Utilitzant materials adequats (acers d'un límit elàstic alt), es pot obtenir tensions
de 200 a 250 N/mm  a l'element sensible; això correspon a valors entre2

aproximadament 1.000 i 1.500 µm/m, amb la qual cosa el senyal de sortida pot
estar entre 4.000 i 6.000 m/m, és a dir, 2 o 3,5 mV/V. Les tensions
d'alimentació que cal utilitzar són imposades pel tipus de galga, tal com s'ha
indicat a capítols anteriors. Usualment, solen ser de 5 a 12 V. 

En el cas dels pseudo-captadors, normalment les tensions de treball han de ser
molt més baixes. Moltes vegades, són imposades per la peça que s'usa com a
captador, element que no és possible modificar. Aleshores, s'ha de calcular el
senyal de sortida i veure si amb aquest senyal es pot arribar als nivells de
precisió que es volen en el mesurament. En molts casos, les peces estan molt
sobredimensionades i els senyals que es poden obtenir són petits.

6.4  Correccions i compensacions

Si es vol afinar la construcció de captadors, és necessari utilitzar una sèrie de
dispositius elèctrics complementaris del pont. A la figura 6.3 apareix l'esquema
elèctric d'un captador de qualitat.

Figura 6.3
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Tot seguit, es veu amb detall cada una de les correccions i compensacions:

 a) Correcció del zero

Com ja se sap, es produeixen desequilibris en el pont per les diferències
de valor de resistència de les galgues i a causa de les operacions
necessàries per encolar-les. Això es tradueix en l'aparició d'un cert senyal
tenint el captador sense càrrega. Per corregir-ho, es col·loca una
resistència en sèrie o en paral·lel amb una de les branques del pont. Utilit-
zant les expressions que ja s'ha vist per al cas de les resistències de
calibratge, es pot determinar el valor necessari de resistència per corregir
un cert desequilibri. A la figura 6.3, la resistència a fa aquesta funció.
Aquesta resistència ha de variar el mínim possible amb la temperatura. Per
aconseguir-ho, se sol utilitzar fil de constantan, posant-hi la resistència de
valor adequat.

b) Correcció del senyal de sortida

És molt convenient que els captadors donin un cert valor fix de senyal de
sortida per a la càrrega nominal (per exemple, 2 mV/V o 2,5 mV/V).
Encara que els captadors estiguin sempre mecanitzats amb les mateixes
condicions i tinguin les galgues col·locades de la mateixa manera, s'hi
observen petites diferències. Per corregir-les, els captadors es calculen de
forma que donin un senyal superior al previst. Aleshores, s'hi col·loquen
unes resistències en sèrie amb els terminals d'alimentació (amb el mateix
valor a cada terminal per tal de no variar la tensió en mode comú a la
sortida). Aquestes resistències són les b de la figura 6.3. Han de variar el
mínim possible amb la temperatura, cosa per la qual, com ja s'ha dit, solen
ser de constantan. El valor de la resistència total que cal col·locar es
calcula tenint en compte que el senyal de sortida és proporcional a la
tensió d'alimentació. El procés és anàleg al que ja s'havia vist per reduir
la tensió d'alimentació del pont en el cas de les galgues.

 c) Compensació del zero

En captadors de prestacions elevades hi ha un sistema que compensa les
petites derives de zero causades per la temperatura. Aquestes derives es



6  CAPTADORS 6.4  CORRECCIONS I COMPENSACIONS

M. MARTÍN,  F. ROURE  i  J. SANZ,  Extensometria  II  (Tem-UPC, 1992) 49

produeixen, fins i tot, usant galgues autocompensades. Per a aquesta
compensació s'utilitza una resistència variable amb la temperatura,
indicada per c a la figura 6.3. Aquesta resistència pot ser, per exemple, de
níquel o de coure.

 d) Compensació del senyal de sortida

El mòdul elàstic dels materials varia amb la temperatura i, per tant, el senyal
dels captadors es veu afectat per aquest problema. Això es pot compensar de
forma anàloga a la indicada en el cas de la correcció del senyal de sortida,
però utilitzant resistències variables amb la temperatura. Són les resistències
d de la figura 6.3. Aquestes resistències solen ser de níquel.

e) Compensació de l'efecte de Poisson

En alguns tipus de captadors (per exemple, les barres en tracció i
compressió), es produeix un petit error de linealitat causat per la variació
de secció per l'efecte de Poisson. Per compensar-lo, s'utilitza una
resistència variable amb la deformació en sèrie amb els terminals
d'alimentació del pont. Aquesta resistència, la e de la figura 6.3, sol ser un
semiconductor.

Per als nivells de precisió necessaris en els pseudo-captadors, simplement cal
corregir el zero i el senyal de sortida. Aquestes correccions es poden fer
perfectament amb resistències de pel·lícula metàl·lica.

6.5 Materials, galgues i encolatge 

Material de l'element sensible 

En un captador amb galgues extensomètriques s'ha d'intentar, en la mesura que
sigui possible, obtenir un bon senyal de sortida, V . Amb aquesta finalitat, comS

ja s'ha vist en el muntatge elèctric (Sec. 6.3), s'utilitza un pont complet amb
quatre galgues actives, de manera que el senyal de sortida, V , sigui la suma deS

cada una de les galgues, si estan correctament col·locades.
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Normalment, aquest senyal de sortida queda comprès entre 1,5 i 3 mV/V i el
més freqüent és que sigui de 2 mV/V. Si ens centrem en aquest últim cas,
s'aprecia que cada una de les galgues extensomètriques dóna un senyal de 0,5
mV/V (en el millor dels casos, els senyals són iguals a cada una de les
galgues). Això equival a una deformació de 1.000 µm/m per a un factor de
galga K = 2,  i, per tant, a una tensió de F  = 210 N/mm  per a un acer de E =T

2

210.000 N/mm .2

D'altra banda, l'experiència ha demostrat que per obtenir un captador de bones
característiques (Sec. 6.8), la tensió de treball ha d'estar compresa entre 1/5 i
1/10 del límit elàstic del material que s'utilitzi com a element sensible. Això ens
porta immediatament a materials que tinguin el límit elàstic comprès entre
1.050 i 2.100 N/mm . Per tant, cal escollir un acer d'alta resistència, com ara2

el F-143 o el F-144, les característiques mecàniques dels quals es mostren a les
taules 2 i 3.

Taula 2

Estat R E A Duresa
N/mm N/mm % HRC2 2

Tremp i reveniment
a 350EC - - - -

Tremp i reveniment
a 400EC 1.700 1.600 - 49/51

Tremp i reveniment
a 450EC 1.300 1.400 3 47/49

Tremp i reveniment
a 500EC 1.500 1.300 4 44/46

Tremp i reveniment
a 550EC 1.400 1.200 5 42/44

Tremp i reveniment
a 600EC 1.300 1.100 6 40/42

Característiques mecàniques de l'acer F-143
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Taula 3

Estat R E A Duresa
N/mm N/mm % HRC2 2

Tremp i reveniment
a 350EC - - - -

Tremp i reveniment
a 400EC 1.950 1.750 - 55/57

Tremp i reveniment
a 450EC 1.700 1.500 - 50/52

Tremp i reveniment
a 500EC 1.600 1.400 4 46/48

Tremp i reveniment
a 550EC 1.400 1.200 5 42/44

Tremp i reveniment
a600EC 1.250 1.050 7 37/39

Característiques mecàniques de l'acer F-144

Respecte a les galgues i a les coles, es procura seguir les recomanacions del
fabricant. Les coles bones per a l'encolatge de galgues de captadors són
d'enduriment en calent; per tant, són vàlids els mètodes d'encolatge esmentats
a la secció 2.3 (Vol. I). L'enduriment de les coles és especialment important a
la construcció de captadors i s'ha de tenir cura en aquest aspecte. A més,
existeixen formes de galgues especials per a captadors, com ara les de les
figures 2.3 i 2.4a (Vol. I), d'ús en transductors de tracció, torsió i pressió. En
cas que el fabricant no recomani un tipus de galga per a la construcció de
captadors, s'escullen les de trama pel·licular, amb suport de resina fenòlica amb
fibra de vidre.

6.6  Càlcul

Hi ha una gran varietat de captadors i el càlcul d'alguns tipus és bastant
complex. De tota manera, s'ha de tenir present que, en els captadors, el càlcul
és solament orientatiu i que les seves característiques exactes sempre es
determinen de forma experimental.



 capacitat nominal

Lectura

Cárrega
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6.7  Calibratge

El procés de calibratge d'un captador es realitza aplicant esglaons successius
de càrrega fins a arribar a la càrrega nominal. A partir d'aquí, es torna enrera,
amb descàrregues fins a arribar al zero. Per determinar l'error de linealitat, es
calcula la separació màxima entre les lectures obtingudes i una recta teòrica des
de l'origen fins a la capacitat nominal (Fig. 6.4).

Figura 6.4

Aquest valor, referit en tant per cent a la lectura de la capacitat nominal,
subministra el percentatge d'error de linealitat, un valor que generalment
s'utilitza a la pràctica.

La diferència entre el camí de pujada i el de baixada dóna la histèresi. En tornar
a la càrrega zero, després de passar pel màxim, es pot trobar una certa
desviació de la lectura respecte al zero: aquest valor es denomina no retorn a
zero. 

És interessant observar amb detall l'error de linealitat en funció de la càrrega;
a partir d'aquesta dada, es pot deduir alguna fallada de principi del captador.

En el captador de la figura 6.4, per exemple, a partir d'uns certs nivells de
deformació es produeix una tracció a les zones A i B. Un model equivalent
apareix a la figura 6.5.



model equivalent

A B
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Figura 6.5

Aquest comportament del captador ja no correspon a un cas de flexió simple,
cosa que fa observar un error de linealitat, més gran a mesura que augmenta la
càrrega. 

En qualsevol cas, és convenient realitzar el procés de càrrega i descàrrega per
al calibratge diverses vegades, 4 o 5, i fent-ho un mínim de 10 a 15 esglaons.
Un problema habitual en el calibratge de captadors consisteix a poder disposar
d'un sistema de càrregues de precisió suficient. Amb els captadors es pot
arribar fàcilment a precisions que estan per sobre de la precisió dels sistemes
de calibratge disponibles: peses, manòmetres, màquines d'assaig, etc.
Lògicament, no es pot indicar un error del captador inferior al del sistema de
calibratge.

6.8 Característiques dels captadors

A continuació, s'indiquen les principals característiques dels captadors: 

 a) Capacitat nominal

 b) Senyal nominal

És la sortida de la capacitat nominal, normalment en mV/V.
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 c) Tolerància sobre el senyal nominal

És la desviació màxima respecte al senyal nominal. Se sol indicar en
percentatges.

 d) Error de linealitat

És la desviació màxima entre la corba de sortida del captador i una recta
traçada des de l'origen fins al punt corresponent a la capacitat nominal.
S'indica en percentatges.

 e) Histèresi

És la diferència màxima entre les lectures obtingudes per a una mateixa
càrrega, però preses una amb càrrega creixent i l'altra amb càrrega decrei-
xent.

 f) Error combinat

Inclou els conceptes d'histèresi i linealitat.

 g) Repetibilitat

Diferència màxima entre les lectures obtingudes per a una mateixa
càrrega aplicada en ocasions successives.

 h) Fluència

Variació de la lectura amb el temps a càrrega constant. Cal especificar el
temps que s'ha pres.

 i) Resistència d'entrada i sortida

 j) Marge de tensions d'alimentació
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 k) Marge de temperatura nominal

 l) Marge de temperatura d'emmagatzematge
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