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CAPÍTOL 6:MÈTODE 

DELS ELEMENTS 

FINITS 

L’anàlisi enginyeril té com objectius principals: la capacitat d’identificar els 
principis bàsics que regeixen el comportament d’un sistema i a més 
transformar aquests principis en models matemàtics compostos d’una o 
varies equacions que es puguin resoldre, d’aquesta manera es pot 
preveure el comportament quantitatiu i qualitatiu del sistema, sempre 
buscant una predicció el més precisa possible. 

Quan es desitja predir el comportament d’un sistema relativament simple, 
és possible analitzar el problema mitjançant l’ús de sistemes tradicionals a 
través d’equacions diferencials. No obstant, els sistemes actuals tendeixen 
a ser cada cop més complexos, pel que la solució del sistema d’equacions 
demana l’ús d’un mètode d’aproximació o mètode numèric. 

Fins fa poc temps el mètode més emprat per analitzar problemes 
complexos que involucren sistemes d’equacions diferencials ordinals i 
parcials era el mètode de diferència finita o diferencial finit, utilitzat en 
alguna de les seves múltiples formes. 

Durant l’últim quart de segle, el mètode dels elements finits s’està 
convertint en una alternativa viable que en molts aplicacions té 
avantatges sobre el mètode de les diferències finites. 
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6.1. Història 
El mètode dels elements finits va irrompre en el món de l’enginyeria 
pràctica en la dècada dels seixanta i avui s’ha convertit en una eina 
indispensable en quasi totes les branques de l’enginyeria. 

Les idees bàsiques del mètode van sorgir a partir dels avanços en l’àrea 
de l’anàlisi estructural relacionat amb l’aviació. El 1942, Hrenikoff va 
presentar una solució a un problema d’elasticitat utilitzant el que es 
coneixia com mètode d’estructura de treball (frame work method). Un 
mètode altern va aparèixer el 1943, el seu creador va ser Courant i 
utilitzava interpolacions polinomials sobre regions triangulars per la 
solució de problemes relacionats amb la torsió. 

A mitjans dels anys 50 van començar a aparèixer els resultats producte de 
l’esforç dedicat a resoldre problemes continus d’elasticitat amb l'ús de 
petits elements per descriure el comportament d’una barra elàstica. 

El progrés d’aquests mètodes va continuar al llarg d’aquesta dècada i el 
1956 va sorgir el nom de mètode dels elements finits fonamentalment en 
una publicació de Clough, Turner, Martin i Topp. Van introduir l’aplicació 
d’elements finits simples (barres i plaques triangulars amb càrregues en el 
seu pla) a l’anàlisi d’estructures aeronàutiques, utilitzant els conceptes de 
discretació i funció de forma. 

Al principi el mètode dels elements finits estava restringit a la aplicació 
d’aquestes tècniques per problemes estructurals. Però la versatilitat del 
mètode i les seves fortes bases matemàtiques inherents van ser 
reconegudes i aplicades a altres àrees, sent els treballs de Zienkiewicz i 
Cheung i de Zienkiewicz i Tailor els primers en aplicar aquest mètode a 
problemes de camp, ampliant la seva interpretació a conceptes com 
conductors de calor, fluids irrotacionals, entre d’altres. 

El 1976 Belytschko va considerar problemes amb deformacions llargues, 
comportament dinàmic no lineal i va millorar les tècniques numèriques per 
la solució de sistemes d’equacions, el que va significar un gran avanç per 
l’aplicació del mètode, que viuria un auge sense precedents. El ràpid i 
evolutiu món de la computació impulsaria a diferents companyies de 
software a desenvolupar programes per l’aplicació d’aquest mètode, ja 
que el mètode dels elements finits havia traspassat la barrera de l’anàlisi 
estructural i s’havia adequat per una infinitat d’aplicacions i branques 
d’estudi, que van desde l’enginyeria d’aliments, passant per l’enginyeria 
mecànica, l’enginyeria aerospacial, fins arribar a la simulació de sistemes 
atmosfèrics i predicció de l’estat del temps. 

Un camp relativament nou d’aplicació del mètode és la bioenginyeria. 
Aquest camp encara s’ha d’enfrontar a grans reptes com són la modelació 
de materials no lineals, no linealitats geomètriques, geometries complexes 
i altres dificultats de modelació que encara s’estan descobrint. 

Sens dubte aquest mètode continuarà desenvolupant noves aplicacions en 
diferents disciplines i àrees, ja que la necessitat de productes més 
confiables, eficients i optimitzats, està creant una demanda.   



 48 

6.2. Conceptes elementals. 
Per entendre millor el concepte d’elements finits i l’aplicació del seu 
procediment es necessari reafirmar alguns conceptes bàsics: 

6.2.1. Esforços i equilibri. 

Un cos tridimensional que ocupa un volum, denotat per V , i que té una 
superfície S  es mostra en la següent figura: 

 

Figura 47 

Qualsevol punt en aquest cos està definit per les coordinades , ,x y z . La 
superfície o frontera està restringida a una regió, on el desplaçament està 
especificat. Sobre una part de la superfície s’aplica una càrrega distribuïda 
per unitat d’àrea, aquesta força de tracció es denomina T . Sota aquesta 
càrrega el cos es deforma. La deformació d’un punt [ , , ]Tx x y z=  està 
donada per les tres components del seu desplaçament [ , , ]Tu u v w= . 

La força distribuïda per unitat de volum, per exemple, el pes per unitat de 
volum, és el vector f  definit per [ , , ]T

x y zf f f f= .  

La força aplicada que actua sobre el volum elemental dV s’observa en la 
figura. La força superficial T  pot definir-se pels valors de les seves 
components sobre punts definits en la superfície [ , , ]T

x y zT T T T= . 

Exemples de tracció són forces distribuïdes de contacte i acció de pressió. 
Una càrrega P que actua en un punt i es representa per les seves tres 
components: [ , , ]T

i x y zp p p p= . 

Els esforços que actuen sobre dV  es mostren a la següent figura: 
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Figura 48 

On el volum dV  es redueix a un punt, l’esforç tensor es representa 
mitjançant la col�locació de els seus components en una matriu simètrica 
(3x3). No obstant, representem l’esforç per les sis components 
independents de la següent forma:  

[ , , , , , ]T
x y z yz xz xyσ σ σ σ τ τ τ=  

On , ,x y zσ σ σ  són esforços normals i , ,yz xz xyτ τ τ , són esforços tallants. Ara 
bé, si es considera que el volum mostrat en la figura es troba en equilibri 
és possible obtenir les equacions d’equilibri per l’element. Primer 
s’obtenen les forces per la multiplicació dels esforços per les seves àrees 
corresponents. 

Escrivint 0xF∑ = 0yF∑ =  i 0zF∑ = , i establint dV dxdydz= , les equacions 
seran: 

0xyx xz
xfx y z

τσ τ∂∂ ∂+ + + =
∂ ∂ ∂   (14)

 0xy y yz
yf

x y z

τ σ τ∂ ∂ ∂
+ + + =

∂ ∂ ∂   (15)

 0yzxz z
zfx y z

ττ σ∂∂ ∂+ + + =
∂ ∂ ∂   (16) 

6.2.2. Condicions de frontera. 

En l’anàlisi de la figura 49, és possible observar que hi ha condicions de 
frontera per desplaçament i condicions de càrrega en la superfície. Si u  
està definida en part de la frontera denotada per uS , es té 0u =  en uS . 
També és possible considerar les condicions de frontera com u a= , on a  
és un desplaçament prèviament definit. 
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Considerant-se l’equilibri d’un tetràedre ABCD, que es mostra en la 
següent figura: 

 

Figura 49 

On DA, DB i DC són paral�lels a els eixos , ,x y z  respectivament i l’àrea 
ABC, denotada per dA , es troba en la superfície. Si [ , , ]T

x y zn n n n=  és la 
unitat normal a dA , llavors l’àrea xBCD n dA= , àrea yADC n dA=  i l’àrea 

zADB n dA= . 

La consideració d’equilibri al llarg dels tres eixos dóna com a resultat: 

x x xy y xz z xn n n Tσ τ τ+ + =
  (17)

 
xy x y y yz z yn n n Tτ σ τ+ + =

  (18)
 

xz x yz y z z zn n n Tτ τ σ+ + =
  (19)

 

Aquestes condicions han de complir-se a la frontera TS , on les forces de 
tracció són aplicades. En aquesta descripció, les càrregues puntuals han 
de ser tractades com càrregues distribuïdes sobre àrees petites però 
finites. 

6.2.3. Relació deformació desplaçament. 

Les deformacions de l’element es representen en un vector que correspon 
als esforços. 

[ , , , , , ]T
x y z yz xz xyε ε ε ε γ γ γ=

  (20)
 

On , ,x y zε ε ε  són les deformacions normals i , ,yz xz xyγ γ γ  les deformacions per 
l’esforç tallant. 
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6.2.4. Relació esforç deformació. 

Per a materials que presenten un comportament elàstic lineal, la relació 
esforç-deformació ve de la generalització de la llei de Hooke. Per materials 
isotòpics, les dos propietats dels materials són el mòdul de Young o mòdul 
d’elasticitat E  i la raó de Poisson v . Considerant un cub elemental dins 
del cos, la llei de Hooke dóna com a resultat: 

yx z
x v v

E E E

σσ σε = − −
  (21)

 

yx z
y v v

E E E

σσ σε = − + −
  (22)

 

yx z
z v v

E E E

σσ σε = − − +
  (23)

 

yz
yz G

τ
γ =

  (24)

 

xz
xz G

τγ =
  (25)

 

xy
xy G

τ
γ =

  (26)
 

On G  és el mòdul de rigidesa, i està donat per: 

2(1 )

E
G

v
=

+   (27)

 

De la llei de Hooke, es nota que: 

(1 2 )
( )x y z x y z

v

E
ε ε ε σ σ σ−+ + = + +

  (28)
 

Si es substitueix per ( )y zσ σ+  en la primera equació producte de la llei de 
Hooke, s’obtenen les relacions inverses Dσ ε=  

D  representa la matriu del material (6x6) donada per: 

1 0 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0.5 0 0(1 )(1 2 )

0 0 0 0 0.5 0

0 0 0 0 0 0.5

v v v

v v v

v v vE
D

vv v

v

v

− 
 − 
 −

=  −+ −  
 −
 

−   (29)
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Dins de la relació esforç-deformació existeixen a més, casos especials que 
es descriuen breument a continuació. 

• Unidimensional: En una dimensió, hi ha esforç normal σ  al llarg de 
x  i la deformació corresponent. La relació esforç-deformació és 
simplement Eεσ =  

• Bidimensional: En dos dimensions, els problemes són modelats com 
esforços plans i deformacions en el pla 

Esforços plans. Un cos pla prim, que està sotmès a una càrrega en el pla 
en el límit de la superfície, es diu que està sotmès a un esforç pla. Un 
anell subjectat a pressió en una fletxa és un exemple d’aquest tipus de 
càrrega: 

 

Figura 50 

 

En aquest cas els esforços són ,z xzσ τ  i 0yzτ = , pel que la llei de Hooke 
dóna: 

yx
x v

E E

σσε = −
  (30)

 

yx
y v

E E

σσε = − +
  (31)

 

2(1 )
xy xy

v

E
γ τ+=

  (32)

 

( )z x y

v

E
ε σ σ= − +

  (33)
 

Les relacions inverses són: 
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2

1 0

1 0
1

1
0 0

2

x x

y y

z xy

v
E

v
v

v

σ ε
σ ε
σ γ

 
    
     =    −    −    
    (34)

 

Que és utilitzada com Dσ ε=  

Deformació planar. Si un cos llarg de secció transversal constant, està 
subjecte a una càrrega transversal al llarg de la seva longitud, en petit 
espessor de la zona amb càrrega aplicada, com mostra la figura: 

 

Figura 51 

Pot ser tractada com subjecta a deformació en el pla. En aquest cas 
, ,z xz yzε γ γ  s’assumeixen com 0. L’esforç zσ pot ser un valor diferent de 

zero. La relació esforç-deformació pot obtenir-se directament de la matriu 
material D. 

1 0

1 0
(1 )(1 2 )

1
0 0

2

x x

y y

z xy

v v
E

v v
v v

v

σ ε
σ ε
σ γ

 
   − 
     = −    + −       − 
   (35)

 

En aquest cas és una matriu (3x3), ja que representa tres esforços i tres 
deformacions 

Cossos anisotròpics, amb orientació uniforme, poden considerar-se 
utilitzant la matriu D apropiada pel material. 

Existeixen altres conceptes bàsics que són part fonamental en el mètode 
dels elements finits, no obstant, els mencionats són probablement els més 
importants 
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6.2.5. Energia potencial i equilibri. Mètode de Rayleigh-
ritz. 

En mecànica de sòlids, el problema és determinar el desplaçament u  d’un 
cos tridimensional amb volum V , mitjançant una solució que satisfaci les 
equacions d’equilibri de l’element. Notis que els esforços estan relacionats 
amb les deformacions, que a la seva vegada, estan relacionades amb els 
desplaçaments. Això porta a la necessitat de resoldre equacions 
diferencials de segon ordre. La solució d’aquest conjunt d’equacions es 
refereix generalment a una “solució exacta”. Aquestes solucions exactes 
són disponibles per geometries simples i condicions de càrrega. Però per 
geometries complexes i en general condicions de càrrega i frontera, 
l’obtenció d’aquestes solucions és una tasca quasi impossible. Alguns 
mètodes d’aproximació utilitzen l’energia potencial o mètodes 
variacionals, en els quals les condicions en les funcions són més flexibles. 

L’energia potencial és la suma de l’energia total de deformació i el treball 
potencial. 

Mètode de Rayleigh-Ritz. L’energia potencial pot utilitzar-se per trobar una 
solució aproximada, el mètode de Rayleigh-Ritz involucra la construcció 
d’un suposat camp de desplaçament, on dit desplaçament ha de ser 
cinèticament admissible. Això és, que les components del desplaçament 
han de satisfer condicions de frontera específiques. 

6.2.6. Principi de Saint Venant. 

En ocasió és necessari fer aproximacions en la definició de les condicions 
de frontera per representar una interfície suport-estructura. 

Consideris una biga en cantiliver, lliure en un dels seus extrems i subjecta 
en l’altre a una columna mitjançant rebladures. Algunes qüestions 
sorgeixen sobre la rigidesa de la unió reblada i sobre l’igualtat en les 
condicions de frontera de cada un dels elements situats en l’extrem fix. 
Saint Venant va considerar l’efecte que diferents aproximacions tenen 
sobre la solució total del problema. Aquest principi estableix que mentre 
les aproximacions realitzades siguin estàticament equivalents, les 
solucions resultants seran vàlides sempre i quan l’enfocament sigui una 
regió suficientment allunyada del suport. Això vol dir que, les solucions 
poden variar significativament només dins de la proximitat del suport. 

Fins ara, s’han discutit les bases necessàries pel mètodes dels elements 
finits, que per la seva versatilitat és aplicat cada vegada a més àrees. 

6.3. Mallat 
El programa que s’ha utilitzat per la simulació d’elements finits, 
Solidworks Simulation, incorpora una generador automàtic del mallat que 
simplifica considerablement la construcció de la malla. La densitat de la 
malla d’elements finits es suposa constant pel model complet, però si es 
requereix, pot refinar-se fàcilment en àrees locals. Preparar una malla per 
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una estructura complexa requereix, per tant, només uns minuts de temps 
de l’usuari. Cosa que amb d’altres programes podria tractar-se d’hores. 

El mallat per un estudi d’elements finits suposa una de les parts del 
procés més importants ja que si no es refina, o distribueix, amb sentit 
comú la generació de resultats no serà el suficientment precisa com per 
poder prendre aquests resultats com bons, com reals en el cas concret 
d’estudi. 

Però també s’ha de tenir en compte que si el refinament es excessiu és 
cert que s’aconseguiran uns resultats més aproximats als reals, 
pràcticament reals, però el cost computacional puja considerablement i 
per conseqüència el temps emprat en el càlcul. 

Un bon estudi d’elements finits és aquell en el que es consegueix un 
equilibri, conseguint una malla òptima que no converteixi el problema en 
una gran cost computacional però que els resultats siguin el suficientment 
aproximats a la realitat com per donar-los per vàlids i treure conclusions 
per realitzar el millor disseny possible. 

6.3.1. Normes bàsiques 

Es recomana seguir les següents recomanacions per realitzar una malla 
òptima, regles que el mallat automàtic del programa segueix: 

1. En problemes que presentin càrregues concentrades i/o discontinuïtats 
geomètriques, aplicar el principi de St. Venant per trobat les regions 
que requereixen una malla refinada. Bàsicament el principi diu que les 
càrregues concentrades o discontinuïtats geomètriques causen només 
tensions i deformacions en les zones pròximes a la càrrega o 
discontinuïtat. 

 

Figura 52 Un bon exemple utilitzat per Timoshenko és 
considerar una abraçadera aplicada a una manguera de goma. 

La manguera només es deforma a la zona propera a la 
abraçadera. 

• La distància entre el punt d’aplicació de la càrrega i la zona on els 
efectes de la càrrega s’han dissipat s’anomena “longitud de 
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atenuació”. El codi ASME especifica la longitud d’atenuació de 
2.5<rt per cilindres. Altres fonts donen longituds de 2 a 4<rt. 

• Les longituds d’atenuació per bigues en fundacions elàstiques 
poden utilitzar-se en estructures “semi-infinites” tal com sistemes 
de piping i recipients a pressió. 

• La longitud d’atenuació ofereix una idea del mínim tamany del 
model. En molts casos, altres consideracions tal com simetries i 
punts de suport requereixen un model més gran. 

• El principi de St. Venant és també útil per determinar el nº 
d’elements requerit en diferents àrees del model. Basant-se en 
aquest principi, només àrees dins de la longitud d’atenuació de la 
carrega aplicada o discontinuïtat requereixen d’una malla refinada. 
Àrees fora de la longitud d’atenuació poden discretitzar-se amb una 
malla grossera. 

• Com a regla general, al menys 5 elements són necessaris al llarg de 
la distància d’atenuació. Per exemple, si la distància d’atenuació és 
de 1cm, requereix almenys de 5 elements de 0.2cm cada un. 

2. Generalment , una anàlisis de tensions requereix una malla més densa 
que un anàlisis de desplaçaments. Els anàlisis tèrmics requereixen 
malles encara més denses. 

3. Colocar nusos en apoiaments, punts d’aplicació de càrregues i en 
general on sigui necessari obtenir informació de desplaçaments, 
tensions o temperatures. 

• És important recordar que els nusos són la única font d’informació 
(l’informació que donen els elements es deriva dels nusos). 

4. Sempre que sigui possible, utilitzar mallat uniforme (igual separació 
entre nusos). En regions de transició d’alta a baixa densitat de malla, 
no canviar les dimensions dels elements adjacents per un factor major 
de 2. Si fos necessari, fer la transició sobre una sèrie d’elements per 
mantenir aquest factor. 

• En àrees normals, tractar de mantenir una malla uniforme. El 
mallat uniforme és fàcil de crear en l’ordinador i a més els resultats 
i comportament d’un mallat uniforme són més fàcils d’interpretar. 

• El mallat no uniforme només està justificat en zones de transició o 
en regions de geometria rara. 
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Figura 53 

• Mallar sempre que sigui possible en quadrilàters PLANE2D i SHELL4 
en comptes d’elements triangulars TRIANG i SHELL3. Utilitzar elements 
triangulars només per transicions de malla o exigències geomètriques. 

 

Figura 54 

• Els elements quadrilàters són generalment més exactes que els 
triangles. Això és particularment cert per elements sòlids. 

• L’excepció d’aquesta regla es troba en l’ús d’elements placa en 
problemes de flexió pura i en problemes no lineals on els elements 
triangulars han demostrat que donen resultats veraços. 

• Per suposat que hi ha situacions que requereixen elements 
triangulars com transicions de malla o limitacions geomètriques. Però 
en molts casos, és preferible utilitzar elements quadrilàters. 

5. Per elements triangulars i quadrilàters la relació base/altura o “Aspect 
Ratio” ha de ser el més propera a 1. Es permeten ratios de fins a 5, 
però sempre que sigui possible es mantindrà per sota de 3. 
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Figura 55 

6. Els elements triangulars i quadrilàters no han de presentar angles 
extremadament aguts o obtusos. No es permeten desviacions 
superiors a 30º de l’angle òptim equilàter en elements triangulars i de 
l’angle recte en quadrilàters. 

 

Figura 56 

• Les tensions en elements es deriven de funcions d’interpolació 
basades en formes raonables de l’element. 

• Elements de longitud zero, excessivament corbats o oblics 
produiran resultats impredictibles o causaran problemes durant 
l’execució del programa. 

7. Les superfícies corbades poden mallarse amb elements plans SHELL4, 
però l’angle escombrat no ha de ser major de 15º i els nusos de 
l’element han d’estar en el mateix pla. 
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Figura 57 

8. Els elements no han d’abarcar zones de canvis d’espessor o amb 
discontinuïtats geomètriques, el que causaria errors numèrics i 
resultats inexactes. En aquests casos és recomanable afegir nusos 
addicionals i utilitzar elements de menor tamany. 

 

Figura 58 

9. El mòdul de Poisson ha de ser inferior a 0.5. Els materials pròxims a 
aquest valor requereixen de tractaments especials. 

 

6.4. Pre-processament, processament i 
post-processament 

L’anàlisi per elements finits implica tres etapes d’activitat: pre-
processament, processament i post-processament.  

6.4.1. Pre-processament 

El pre-processament implica la preparació de dades, com les coordinades 
nodals, la connectivitat, les condicions de frontera i l’informació sobre 
càrregues i material. Si bé aquest pas podem fer-lo dins d’un mateix 
paquet d’anàlisis per elements finits, generalment s’utilitza un paquet de 
CAD per generar l’estructura o cos d’estudi ja que ofereix millors eines en 
el dibuix i modelat del mateix, clar que l’ús d’aquestes eines dependrà de 
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la destresa i experiència de l’usuari per determinar cada una de les 
simplificacions que han d’introduir-se per representar el cos d’interès. El 
resultat final d’aquest pas és un arxiu de dades en el que se li especifica al 
programa que ha de realitzar i amb que ha de treballar. 

6.4.2. Processament 

L’etapa de processament implica la generació i la modificació de la 
rigidesa, així com la solució d’equacions que resulten en l’avaluació de les 
variables nodals. Altres quantitats relacionades com els gradients o 
esforços poden avaluar-se també en aquesta etapa. 

Aquest nivell és completament transparent i restringit per l’usuari de 
programes d’anàlisis de elements finits, a menys que es realitzi de forma 
manual. 

6.4.3. Post-processament 

L’etapa de post-processament tracta de la presentació dels resultats. En 
general, en aquesta etapa es calculen i mostren la configuració 
deformada, les formes modals, la temperatura i la distribució d’esforços. 
Una anàlisis complet per elements finits és una interacció entre les tres 
etapes. La preparació de les dades i el seu post-processament necessiten 
d’un esforç considerable si totes les dades seran manejades manualment. 
Lo tediós del maneig de les dades i la possibilitat d’incórrer en errors al 
incrementar-se el número d’elements  són factors desalentadors per 
l’analista de l’element finit. 

6.5. Resultats de l’estudi 

6.5.1. Pre-procés 

Per portar a terme l’estudi s’han importat les peces al mòdul d’elements 
finits Solidworks Simulation. Com les peces han estat fetes amb el mateix 
programa ens estalvia molta feina d’importació de geometria. 

Tot i que el programa Solidworks Simulation no és el més avançat en el 
mercat per fer estudis d’elements finits, les seves solucions són bastant 
ben aproximades, a més, no deixarem cap peça amb un coeficient de 
seguretat més baix de 2. 

Un cop tenim la geometria al mòdul, definirem tan els punts on la 
geometria esta fixada com el tipus contacte entre els diferents sòlids que 
la formen. 

Per últim aplicarem les càrregues de les hipòtesis anteriorment calculades 
i el programa ja generarà automàticament la malla i la solució. 

6.5.2. Resultats acceleració màxima 

En acceleració màxima els esforços només afectaran a la peça que uneix, 
motor, xassís i basculant. 
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Figura 59 Diagrama de distribució de tensions 

 

Figura 60 Diagrama de distribució de desplaçaments 

 

Figura 61 Diagrama de distribució del factor de seguretat 
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Com podem veure l’anàlisi en aquesta hipòtesis amb el disseny estudiat 
dona un factor de seguretat mínim de 6,18. Per tant, es pot assegurar 
que la peça aguantarà els esforços en acceleració. Inclòs es podria 
optimitzar el disseny. 

6.5.3. Frenada màxima anterior 

En la frenada màxima anterior intervenen, el xassís, la forquilla davantera 
i els dos triangles articulats de la suspensió. 

 

Figura 62 Diagrama de distribució de tensions 

 

Figura 63 Diagrama de distribució de desplaçaments 
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Figura 64 Diagrama de distribució del factor de seguretat 

 

Figura 65 Diagrama de distribució de tensions 

 

Figura 66 Diagrama de distribució de desplaçaments 
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Figura 67 Diagrama de distribució del factor de seguretat 

 

Figura 68 Diagrama de distribució de tensions 

 

Figura 69 Diagrama de distribució de desplaçaments 
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Figura 70 Diagrama de distribució del factor de seguretat 

 

Figura 71 Diagrama de distribució de tensions 

 

Figura 72 Diagrama de distribució de desplaçaments 
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Figura 73 Diagrama de distribució del factor de seguretat 

En aquesta altre hipòtesis, també es veu com totes les peces involucrades 
aguanten els esforços amb un factor de seguretat major de 2. 
Concretament tenim uns factors de seguretat mínims de 2,16 pel xassís, 
2,06 per la forquilla, 2,13 pel triangle de suspensió inferior i finalment un 
factor de 2,11 pel triangle de suspensió superior. 

6.5.4. Resultats frenada màxima posterior 

En frenada màxima posterior els esforços només afectaran a la peça que 
uneix, motor, xassís i basculant. 

 

Figura 74 Diagrama de distribució de tensions 
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Figura 75 Diagrama de distribució de desplaçaments 

 

Figura 76 Diagrama de distribució del factor de seguretat 

Aquesta hipòtesis és la que menys esforços genera i es pot veure en que 
el factor mínim de seguretat de la peça és de 17,3. 

6.5.5. Resultats pas per corba 

En el pas per corba és la única hipòtesis en la que totes les peces del 
disseny estan sotmeses a esforços al mateix temps. 



 68 

 

Figura 77 Diagrama de distribució de tensions 

 

Figura 78 Diagrama de distribució de desplaçaments 

 

Figura 79 Diagrama de distribució del factor de seguretat 
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Figura 80 Diagrama de distribució de tensions 

 

Figura 81 Diagrama de distribució de desplaçaments 

 

Figura 82 Diagrama de distribució del factor de seguretat 
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Figura 83 Diagrama de distribució de tensions 

 

Figura 84 Diagrama de distribució de desplaçaments 

 

Figura 85 Diagrama de distribució del factor de seguretat 
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Figura 86 Diagrama de distribució de tensions 

 

Figura 87 Diagrama de distribució de desplaçaments 

 

Figura 88 Diagrama de distribució del factor de seguretat 
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Figura 89 Diagrama de distribució de tensions 

 

Figura 90 Diagrama de distribució de desplaçaments 

 

Figura 91 Diagrama de distribució del factor de seguretat 
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En aquesta última hipòtesis també es veu que totes les peces aguanten el 
esforços als que estan sotmeses. Els coeficients de seguretat mínims són 
de 3.7 pel xassís, 4.36 per la forquilla, 2.13 pel triangle de suspensió 
inferior, 7.73 pel superior i de 5.38 per la peça que uneix el xassís amb el 
basculant. 

6.5.6. Conclusions estudi 

Es pot observar que no tenim cap peça amb un factor de seguretat més 
baix de 2, objectiu que ens havíem marcat al principi. En algunes peces 
inclòs es més gran, cosa que podria donar peu a un redisseny per una 
optimització. 

També s’observa que no hi ha grans deformacions, cosa que interessa per 
la rigidesa del conjunt i un comportament dinàmic homogeni. 

Tot i això, faria falta la construcció d’un prototip i un pilot provador 
experimentat per saber realment si té un bon comportament en pista. 


