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RESUM  

En el present Projecte de Final de Carrera es durà a terme el disseny d’un car-
cross de competició, en el qual es realitzaran les tasques que un enginyer de 
monoplaces ha de dur a terme per dissenyar aquest tipus de vehicles.  

Les parts principals que conformen el projecte són les següents: 

• En primer lloc, es troben les especificacions tècniques que ha de reunir el 
Car-cross. Aquestes especificacions venen marcades per la Real Federació 
Espanyola d’Automobilisme (RFEDA). 

• Seguidament, es du a terme una petita descripció dels elements 
dissenyats i de com resisteixen a les sol�licitacions.  

• A continuació, es mencionen les característiques principals del Car-cross 
dissenyat. 

• Finalment, es troba el resum del pressupost final. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

La realització d’aquest projecte neix fruit de l’interès que el projectista té enfront 
el tema del disseny de prototips de vehicles de carreres.  

Amb aquest projecte s’ha aconseguit endinsar en els aspectes de disseny com 
son els càlculs estudis,o bé els problemes de disseny típics en el món de 
l’automoció.  

Els motius que han fet que s’optés per al disseny d’un Car-cross de competició 
són els següents: 

• Dintre de tot és un vehicle que no presenta una gran complexitat en el seu 
disseny, comparat amb altres vehicles, degut bàsicament a la seva 
estructura tubular.  

• Són vehicles que, tot i no ser molt complexes, presenten unes prestacions 
immillorables pel que fa a la seva conducció. 

• El preu d’aquests vehicles és relativament baix, comparat amb altres 
disciplines del motor. 
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CAPÍTOL 2: 

OBJECTE DEL 

PROJECTE I ABAST 

 

2.1. Objecte del projecte  
L’objectiu principal que es persegueix amb la realització d’aquest projecte és fer 
el disseny d’un Car-cross de competició homologable.  

Aquest disseny es du a terme tenint en compte les situacions de càrrega amb les 
que es pot trobar el monoplaça en carrera, així com respectant els requisits que 
especifica la Federació Espanyola d’Automobilisme.  

Per garantir que els components dissenyats resisteixen les hipòtesis de càrrega, 
es realitza una simulació virtual dels esforços als que estaran sotmesos. 

Cal tenir present que aquest disseny es durà a terme sense disposar de cap 
experiència inicial ni coneixements tècnics més enllà de la normativa de la 
RFEDA.   

 Disseny d’un Car-cross de competició 
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2.2. Abast 
L’abast del projecte inclou les parts que es llisten a continuació: 

• Disseny del xassís 

• Disseny dels trapezis davanters i posteriors 

• Disposició espacial dels elements en el xassís 

• Disseny del sistema de direcció 

• Especejament de tot el Car-cross 

 

Les parts que conformen un Car-cross i que queden fora de l’abast d’aquest 
projecte són les següents: 

• Disseny de la carrosseria 

• Disseny dels suports de cada element 

• Disseny dels sistemes de comandament del motor 

• Disseny de les proteccions laterals 
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CAPÍTOL 3: 

ESPECIFICACIONS 

BÀSIQUES 

Les especificacions bàsiques que acotaran el nostre projecte estan definides per 
Real Federació Espanyola d’Automobilisme (RFEDA), en l’article que defineix el 
Reglament Tècnic dels Car-cross citat a continuació.  

3.1. Motor 
Per l’any 2010, la versió de motor més moderna admesa serà la del MODEL 
2008. 

El motor haurà de ser d’estricta sèrie1 i no es permet cap modificació. Es 
seguiran les condicions següents:  

3.1.1. L’alleugeri’t, llimat, mecanitzat, polit, equilibrat o qualsevol classe de 
tractament físic, químic o mecànic de qualsevol dels elements del motor estan 
prohibits. També resta prohibida l’addició o eliminació de material a qualsevol 
peça del motor. No es poden afegir o eliminar peces al motor. 

Només s’autoritza el següent:  

3.1.2. Es permet anul�lar o eliminar els dispositius anti-pol�lució del motor.  

                                       
1 Que no se l’hi ha modificat res després de sortir de fàbrica. 
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3.1.3. El motor haurà de comptar amb un sistema d’engegada amb els 
mitjans disponibles a bord del vehicle. Es prohibeix expressament l’ús de 
bateries auxiliars exteriors.  

3.1.4. L’escapament pot ser lliure, sempre que es compleixi el següent:  

• La sortida d’escapament serà per la part del darrere del vehicle i estarà 
situada a un màxim de 80 cm i un mínim de 10 cm respecte al terra.  

 
• S’ha d’evitar que els gasos d’escapament puguin perjudicar al pilot del 

vehicle situat darrere. 
  

• Cap element de l’escapament sobrepassarà el perímetre de l’estructura 
del xassís, ni de la carrosseria vista des de dalt.  

 
• És obligatori que l’escapament compleixi el límit de soroll establert en 

l’Art. 8.1.2 del present Reglament. 

3.1.5. Els radiadors d’aigua no podran sobresortir del perímetre del xassís ni 
de la carrosseria, i estaran situats per darrere de l’habitacle del pilot, sense que 
puguin estar en contacte amb ell.  

3.1.6. S’autoritza el muntatge d’un radiador d’oli quan el motor no el tingui 
d’origen, o substituir-lo per un altre en cas de tenir-lo, sempre que no es 
modifiqui el motor amb la seva instal�lació. Només es permet adaptar els 
ràcords o conductes d’entrada i sortida de l’oli. S’haurà de respectar tota la 
normativa sobre radiadors i conduccions del present reglament. 

3.1.7. El vehicle haurà d’estar equipat amb una bateria sòlidament fixada i 
protegida. Si se situa prop de l’habitacle ha d’estar recoberta per una protecció 
aïllant i estanca.  

3.1.8. Els sistemes de canvi de marxa (Cut-off 2 i/o similars) automàtics estan 
autoritzats.  

3.1.9. Es permet la instal�lació d’una bomba de gasolina elèctrica que 
substitueixi a l’original del vehicle del que procedeix el motor, sempre que 
respecti tota la normativa que li sigui d’aplicació del present reglament. El 
regulador de pressió de gasolina original pot ser substituït per un altre regulable 
manualment.  

3.1.10. Es permet la polvorització exterior d’aigua sobre els radiadors, sempre 
que l’únic fi d’aquesta sigui la refrigeració dels mateixos. El dispositiu no s’ha de 
situar fora del perímetre del xassís o carrosseria. No es superaran els 2 litres de 
capacitat i hauran de complir amb l’art. 3.10.1 del present reglament.  

 

                                       
2 Sistema que permet un canvi de marxa instantani mitjançant un tall en la injecció de gasolina. 
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3.1.11. A més els motors d’injecció tindran en compte: 

1. Que tots els perifèrics del motor (sensors, alternador, motor d’arrencada, 
caixa d’admissió, trompetes, etc.) haurien de ser d’estricta sèrie i no es 
permet cap modificació, tots han de funcionar correctament i no es permet 
la seva anul�lació o desactivació. 

2. Únicament es poden eliminar els cables, sensors i/o actuadors que no 
enviïn informació a la centraleta i que manquin de funció en el Car-cross 
(fars, intermitents, botzina, pinyes de commutadors, sensor de pota de 
cabra i similars), es pot modificar el cablejat elèctric pel que fa a la 
longitud dels cables, però no en quant a la seva secció i/o funcions. Es pot 
substituir el commutador d’arrencada original per un altre, i la clau de 
contacte per un interruptor.  

3. L’aspecte exterior de la centraleta i tots els seus connectors han de seguir 
sent d’origen, mantenir la seva funció original i ser intercanviables amb la 
centraleta original. L’interior de la centraleta és lliure.  

3.1.12. Els motors amb carburador tindran en compte:  

• Que s’ha de mantenir el sistema de carburació d’origen del motor, sent 
lliures únicament els seus reglatges (xiclets, agulles i molles). La caixa 
d’aire d’admissió i les seves preses d’aire són lliures. 

• El sistema d’encesa, centraleta, bugies, cablejat, etc., és lliure.  

• L’alternador pot eliminar-se. 

3.2.  Transmissió  

3.2.1. La caixa del canvi i l’embragatge, seran els d’origen del motor sense 
cap modificació. Només es permet l’accionament de les marxes amb una 
palanca manual amb esquema seqüencial. Es permet canviar el sistema 
d’accionament de l’embragatge: mecànic per un altre hidràulic o al reves.  

3.2.2. La relació final (pinyó-corona) és lliure. Es recomana muntar un 
protector de cadena.  

3.2.3. Es prohibeix l’ús de diferencials.  

3.3. Xassís i carrosseria 

3.3.1. Tots els vehicles construïts a partir del dia 1/01/2010, han de tenir la 
seva estructura dissenyada per a permetre l’ancoratge dels cinturons y arnesos 
d’acord amb les especificacions necessàries per a l’ús del sistema de retenció 
per al cap (HANS) per part del pilot. A més, tots els vehicles construïts a partir 
del 01/01/03 i tots els vehicles equipats amb motor d’injecció han de tenir una 
homologació de la RFEDA, basada en un estudi tècnic de resistència de 
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l’estructura (xassís) que compleixi les condicions exposades en l’Annex d’aquest 
Reglament Tècnic, inclòs en el Capítol 1.12 del document “Plec de condicions”. 
Tots els xassís haurien de tenir una placa soldada en un lloc visible del mateix, 
en la qual es reflecteixin les següents dades:  

• Fabricant.  

• Data de fabricació.  

• Numero de sèrie.  

• Número o referència d’homologació.  

El concursant haurà d’estar en possessió de la documentació necessària que 
acrediti l’homologació per part de la RFEDA del seu vehicle.  

3.3.2. Les dimensions màximes dels vehicles, inclosa la carrosseria, seran les 
següents:  

• Longitud: 2.600 mm  

• Amplada: 1.600 mm  

• Altura: 1.400 mm  

3.3.3. El xassís del vehicle estarà constituït per una estructura tubular que 
aculli els elements mecànics i proporcioni al pilot la protecció necessària en cas 
de bolcada o accident. Aquest xassís ha de complir les especificacions següents:  

• Estarà construït en tub d’acer al carboni no aliat, estirat en fred, sense 
soldadura, amb un contingut en carboni màxim de 0.22 %. El diàmetre 
mínim d’aquest tub serà de 30 mm i el seu espessor mínim de 2 mm.  

• Haurà d’existir un arc de seguretat davanter i altre central units per la part 
superior.  

• El diàmetre mínim d’aquests arcs serà de 40 mm i el seu espessor mínim 
de 2 mm.  

• La línia traçada entre la part superior dels arcs central i davanter ha de 
superar, com a mínim, en 5 cm el casc del pilot.  

• La distància mínima entre l’extrem anterior del xassís i els pedals serà de 
10 cm.  

• S’han d’instal�lar dos tirants longitudinals fixats a l’arc central i que es 
desplacin cap a enrere el màxim possible.  

• El terra o sòl del vehicle serà rígid des de la part davantera i, com a 
mínim, fins a la vertical que passa per l’arc central, ha de ser d’alumini 
amb un espessor mínim de 4 mm, o de xapa d’acer amb un espessor 
mínim de 2 mm.  

• Cap part del vehicle presentarà arestes vives tallants.  
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• No s’autoritza en cap cas reforços, proteccions o altres elements, l'única 
finalitat dels quals no sigui la descrita en els apartats anteriors.  

• A criteri dels Comissaris Esportius, i previ informe dels Comissaris Tècnics, 
podrà no autoritzar-se la sortida a un vehicle que presenti elements 
protectors que alhora puguin ser elements agressius.  

3.3.4. La carrosseria ha de ser rígida, de material dur i opac, presentar una 
forma fixa i no tenir caràcter provisional, havent d’estar fermament subjecta al 
xassís mitjançant un mínim de 4 ancoratges: dos en la part davantera, i dos en 
la del darrere situats en llocs de difícil contacte amb la terra, protegits de 
possibles cops amb altres vehicles.  

• No podrà presentar cap angle viu, vores tallants o parts punxegudes. Els 
angles i arestes han d’estar arrodonits amb un radi mínim de 15 mm. 

• La carrosseria, ha de protegir de les projeccions de pedres i altres 
objectes, tant en la part frontal com en els laterals del vehicle. L’altura 
d’aquesta carrosseria serà, com a mínim, de 420 mm mesurats des del pla 
on s’ancora el seient del pilot en el xassís fins a la part superior.  

• Vist el vehicle des de dalt, tots els elements mecànics necessaris per a la 
propulsió (motor, transmissió) han d’estar coberts per la carrosseria.   

• Els panells utilitzats no podran tenir un espessor superior a 10 mm.   

• És obligatòria la instal�lació d’un sostre rígid i opac sobre el pilot, format 
per una superfície fixada mitjançant abraçadores. Aquesta estructura 
s’aconsella que sigui formada mitjançant l’addició d’una xapa d’acer d’1,5 
mm soldada a l’estructura de seguretat per un mínim de 20 soldadures 
d’una longitud mínima de 20 mm cadascuna.  

• Es prohibeix foradar els tubs de l’estructura de seguretat. La carrosseria 
podrà acabar també en la part superior.  

 

3.4. Protecció del pilot contra incendis i 
cremades 

3.4.1. S’ha de col�locar una mampara vertical solidària al terra del vehicle i 
als muntants de l’arc central, que s’estendrà a tota l’amplada d’aquests. La 
seva aresta superior estarà, com a mínim, per sobre les espatlles del pilot i en 
cap cas la seva altura serà menor de 50 cm des del terra del vehicle.  

3.4.2. És obligatori la instal�lació de deflectors, panells o mampares que 
protegeixin eficaçment al pilot de cremades produïdes per qualsevol òrgan 
mecànic (radiadors, conduccions, taps d’emplenat, pots d’expansió, etc.) o per 
qualsevol fluid del motor.  
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3.4.3. És obligatori el muntatge de llums del darrere, situades a una altura 
mínima de 70 mm respecte al terra.  

3.5. Proteccions laterals 

3.5.1. Estaran formades per una estructura en tub d’acer amb unes 
dimensions mínimes de 30 x 2 mm soldades al xassís; situant-se a banda i 
banda del vehicle, a l’altura de l’eix de les rodes, i ocupant, almenys , el 60% 
de la batalla. Aquestes estructures s’estendran cap a l’exterior, com a màxim, 
fins a la línia imaginària que uneix les superfícies externes de les rodes.  

3.6. Parabrises i obertures laterals 

3.6.1. El parabrises format per vidre laminat o policarbonat d’un espessor 
mínim de 5 mm podrà ser substituït per una xarxa metàl�lica unida a 
l’estructura del vehicle de manera segura i fixa, que recobreixi tota la seva 
obertura. El pas de la malla estarà comprès entre 10 x 10 mm i 25 x 25 mm, 
sent el diàmetre mínim del fil amb el qual s’ha teixit la xarxa d’1 mm. La malla 
en tot el seu perímetre haurà d’estar soldada a un fil amb un diàmetre mínim 
de 5 mm.  

3.6.2. Les obertures laterals estaran cobertes per una xarxa metàl�lica, fixada 
de forma segura a l’estructura del vehicle, haurien de tenir un tancament de 
sivella o similar. Les xarxes metàl�liques tindran les mateixes característiques 
que les utilitzades per al parabrises. En les xarxes plàstiques o de corda el seu 
pas de malla serà com a màxim de 50 x 50 mm i a més hauran de ser 
suficientment segures segons el criteri del Delegat Tècnic del Campionat 
d’Espanya d’Autocross.  

3.7. Pes  
En cap moment de la prova el pes mínim del vehicle podrà ser inferior a 310 kg 
sense pilot, sense combustible, sense aigua en el polvoritzador, i en ordre de 
marxa. L’ús de llastos està prohibit.  

3.8. Suspensions 

3.8.1. Els eixos estaran suspesos, no estant permès el muntatge de topalls 
rígids entre els eixos i qualsevol part del xassís.  

3.8.2. El nombre i tipus dels amortidors i dels ressorts és lliure. Es prohibeix 
connectar hidràulicament els amortidors entre sí.  
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3.9. Direcció 

3.9.1. El sistema de direcció és lliure, actuant únicament sobre les rodes 
davanteres. Els sistemes per cadenes, cables o hidràulics estan prohibits.  

3.9.2. És obligatori utilitzar un sistema d’extracció del volant del tipus SPA.  

3.10. Dipòsits de combustible, oli i aigua de 
refrigeració 

3.10.1. Tots els dipòsits han d’estar situats darrere del pilot i aïllats del 
compartiment del conductor per mitjà de panells, de manera que, en el cas de 
fuga o trencament del dipòsit, no pugui passar líquid a aquest compartiment. 
Això s’aplica igualment als dipòsits de combustible, en relació amb 
compartiment del motor i al sistema d’escapament. La boca d’omplert de 
combustible ha de ser estanca i no sobresortir de la carrosseria. El dipòsit 
d’aigua de refrigeració ha de tenir un tap equipat amb una vàlvula de 
sobrepressió. 

3.10.2. El dipòsit de combustible ha de ser metàl�lic i ha d’estar situat darrere 
del seient. Ha d’estar muntat en una situació suficientment protegida i 
fermament ancorat al vehicle. No pot estar en el compartiment del pilot, i ha 
d’estar separat d’ell per un panell antifoc. El dipòsit de combustible ha d’estar 
instal�lat, almenys, a 30 cm de la culata i del sistema d’escapament, llevat de si 
està separat d’aquests per un panell estanc i ignífug.  

3.10.3. Els conductes de gasolina han d’estar degudament protegits contra el 
foc.  

3.10.4. La capacitat màxima del dipòsit de combustible és de 10 litres.  

3.11. Rodes i pneumàtics 

3.11.1. El diàmetre màxim de la llanta és de 10’’ i la seva amplada màxima és 
de 8’’.  

S’autoritzen els pneumàtics de tacs específicament fabricats per a aquests 
vehicles.  

3.11.2. Es permet d’instal�lació en les rodes del darrere de tapaboques del 
mateix material que els faldons, fixats a la llanta de forma ferma i segura 
mitjançant cargols.  
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3.11.3. És obligatòria la instal�lació de faldons de 5 mm d’espessor i d’una 
altura màxima respecte el terra de 50 mm.  

3.11.4. És obligatòria la instal�lació al darrere de totes les rodes, d’un panell de 
material plàstic flexible d’una amplada màxima igual a l’amplada de la roda 
completa més 50 mm.  
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CAPÍTOL 4: DISSENY 

DEL XASSÍS 

Per al disseny del xassís s’ha utilitzat l’estudi de les hipòtesis de càrrega del 
Capítol 1 del document “Annexes 1”, per sotmetre el prototip virtual a les 
càrregues més desfavorables en carrera i a les que exigeix la federació, 
modificant els punts on es sobrepassa la tensió admissible, fins a obtenir el 
xassís definitiu.  

A continuació es mostren els resultats obtinguts per a cada hipòtesis més 
desfavorable, encara que l’estudi complert de la resistència del xassís, es troba 
en els Capítols 3 i 4 del document “Annexes 1”. 

El xassís definitiu es troba definit en el plànol XA de la pàgina 3 del document 
“Plànols”.  

4.1. Càlcul en base a la federació 
Com s’explica en el Capítol 1.1 del document “Annexes 1”, la RFEDA proposa 
unes càrregues que el xassís ha de resistir en cas d’accident.  

A continuació s’exposen els resultats obtinguts en l’estudi del Capítol 3 del 
document “Annexes 1”, en el que es comprova si el xassís resisteix cada una de 
les diferents càrregues proposades per la RFEDA.  

4.1.1. 2 vegades el seu pes lateralment  

En aquest cas es sotmet el xassís a un pes de 800 kg lateralment, de manera 
que es col�loquen les càrregues i els nusos amb geometria fixa en els 4 punts 
més perifèrics del xassís, simulant així, un cop lateral amb algun objecte.  
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Per una banda, el resultat tensional obtingut mitjançant el programa de CAD és 
el següent (Figura 4.1): 

 

 

Observem que la màxima tensió és de 91.9 MPa i es produeix en una petita 
porció de la regió d’unió entre l’arc principal posterior i la barra inferior que 
composa el terra del Car-cross. En el Capítol 9.1 del document “Annexes 1”, 
trobem que el límit elàstic de l’acer utilitzat per construir el xassís del monoplaça 
és de 220.59 MPa; per tant, pel que fa a la tensió, resisteix perfectament.  

Per altra banda, el resultat de la deformació obtingut mitjançant el programa de 
CAD és el següent (Figura 4.2): 

 

 

Figura 4.1. Resultat tensional 2 vegades el seu pes lateralment 

Figura 4.2. Resultat deformacions 2 vegades el seu pes lateralment 
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La deformació màxima és de 2.09 mm, un valor molt per sota dels 50 mm que 
permet la RFEDA. 

Per tant finalitzem l’estudi “2 vegades el seu pes lateralment” assumint que el 
xassís resisteix perfectament les sol�licitacions d’ aquesta càrrega. 

4.1.2. 6 vegades el seu pes longitudinalment en ambdós sentits 

 

En aquest estudi es sotmet el xassís a una força longitudinal de 2400 kg de 
compressió simulant un xoc frontal.  

La càrrega es distribueix de forma igual per als quatre punts situats a la posició 
més avançada del xassís. La fixació de xassís es realitza en els punts més 
enrederits del d’aquest. 

Per una banda, el resultat tensional obtingut mitjançant el programa de CAD és 
el següent (Figura 4.3): 

 

 

El valor màxim que pren la tensió en aquest cas, es produeix en una petita 
porció en la part posterior inferior del xassís, obtenint així, un valor de 149.8 
MPa. Aquest valor està per sota dels 220.59 MPa del límit elàstic d’aquest 
material. 

Per altra banda, el resultat de la deformació obtingut mitjançant el programa de 
CAD és el següent (Figura 4.4): 

Figura 4.3. Resultat tensional 6 vegades el seu pes longitudinalment 
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La deformació màxima és de 1.03 mm, un valor molt per sota dels 100 mm que 
permet la RFEDA. 

Per tant finalitzem l’estudi “6 vegades el seu pes longitudinalment” assumint que 
el xassís resisteix perfectament les sol�licitacions d’ aquesta càrrega. 

4.1.3. 8 vegades el seu pes verticalment 

 

En el present estudi es sotmetrà al xassís a un pes de 3200 kg verticalment.  

Les forces s’han disposat en les quatre cantonades superiors dels dos arcs 
principals i s’ha mantingut fixa tota la part inferior del Car-cross.  

Per una banda, el resultat tensional obtingut mitjançant el programa de CAD és 
el següent (Figura 4.5): 

Figura 4.4. Resultat deformacions 6 vegades el seu pes longitudinalment 

Figura 4.5. Resultat tensional 8 vegades el seu pes verticalment 
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Com podem observar, la màxima tensió és de 221.2 MPa i es produeix en una 
petita porció de la regió superior de l’arc principal davanter.  

Per tant, observem que la tensió màxima sobrepassa el límit elàstic de 
220.59MPa. Tot i així, no suposa cap problema, ja que aquest fet no significa que 
el xassís es trenqui, sinó que aquest experimentarà una deformació permanent. 
Aquesta deformació es pot acceptar, ja que les sol�licitacions que proposa la 
RFEDA són les màximes que es podrien produir en cas d’accident.  

Així doncs comprovem que la deformació plàstica no sobrepassi els 50 mm 
mesurats sota càrrega, al llarg de l’eix d’aplicació d’aqueta, que estipula la 
RFEDA (Figura 4.6). 

 

 

Observem que el valor màxim de deformació es de 3.92 mm, per tant un valor 
molt allunyat dels 50 mm estipulats per la RFEDA.  

Conseqüentment, podem concloure l’estudi garantint que el xassís resisteix les 
sol�licitacions d’ aquesta càrrega. 

4.1.4. Conclusions 

 

Observem que, segons els resultats del programa de càlcul utilitzat, el xassís 
resisteix correctament totes les especificacions. Per tant, es pot assumir que el 
xassís és homologable. 

 

 

 

Figura 4.6. Resultat deformacions 8 vegades el seu pes verticalment 
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4.2. Càlcul en base a les sol�licitacions de 
carrera 

 

A continuació s’inclouen els resultats de les sol�licitacions més crítiques per a 
cada eix obtingudes en l’estudi de la resistència del xassís realitzat en el Capítol 
4 del document “Annexes 1”.  

L’estudi únicament s’ha realitzat en una roda de cada eix ja que com que el 
xassís és simètric els resultats d’un cantó serveixen per l’altre.  

4.2.1. Eix posterior 

 

En la següent taula es llisten totes les forces que actuen a la roda de l’eix 
posterior en el cas de “pas per corba sense accelerar”. 

 

 

Reacció vertical (N) 
Força de fricció 
centrípeta (N) 

Força de fricció 
longitudinal (N) 

1769 992.1 678.38 

 

El resultat tensional que produeixen aquestes forces aplicades a la roda 
davantera esquerre és el que s’observa en la següent figura.  

 

 

Observem que la zona on hi ha el suport de la suspensió és la que té una major 
càrrega tensional, amb 58.5 MPa. Tot i així, la tensió obtinguda és molt inferior a 
la del límit elàstic del material, que és de 220.59 MPa. El factor de seguretat és 
el següent: 

Taula 4.1. Forces que actuen sobre la roda de l’eix posterior 

Figura 4.7. Resultat tensional eix posterior 
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Per tant, pel que fa a la part posterior, el xassís té un sobredimensionament de 
277%.  

4.2.2. Eix davanter 

 

El mateix es fa per la roda de l’eix davanter pel cas de “pas per corba accelerat 
negativament”. 

 

 

Reacció vertical (N) 
Força de fricció 
centrípeta (N) 

Força de fricció 
longitudinal (N) 

1181 370.6 649.62 

 

El resultat tensional que produeixen aquestes forces aplicades a la roda 
davantera esquerre és el que s’observa en la següent figura.  

 

 

Observem que la zona on hi ha el suport de la suspensió és la que té una major 
càrrega tensional, amb 98.0 MPa. Tot i així, la tensió obtinguda és molt inferior a 
la del límit elàstic del material, que és de 220.59 MPa. El factor de seguretat és 
el següent: 
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Taula 4.2. Forces que actuen sobre la roda de l’eix davanter 

Figura 4.8. Resultat tensional eix davanter 
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Per tant, pel que fa a la part davantera, el xassís te un sobredimensionament de 
125 %.  

4.2.3. Conclusions 

 

Observem que segons els resultats del programa de càlcul utilitzat, el xassís 
resisteix correctament totes les sol�licitacions. 
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CAPÍTOL 5: DISSENY 

DELS COMPONENTS 

 

5.1. Direcció 
 

La direcció s’ha dissenyat un cop s’ha tingut el xassís dissenyat i calculat, ja que 
d’aquesta forma s’ha disposat de les dimensions finals per tal de poder col�locar i 
dimensionar tot el sistema de direcció.  

Tal i com es pot observar en el plànol DG de la pàgina 2 del document “Plànols”, 
dintre de les possibilitats que hi ha, les distàncies són el més anatòmiques i 
còmodes possibles, per tal de garantir una bona posició a l’hora de conduir. 

 

Les distàncies que s’han imposat són les següents: 

• La distància entre el centre del volant i la part final del “bàquet” on es 
recolzen les cames és de 332 mm. 

• La distància entre el centre del volant i l’arc de seguretat davanter és 
de 312 mm. 

• La distància entre el centre del volant i la part del bàquet on estan en 
contacte les espatlles és de 490 mm. 

 

Les peces que composen el sistema de direcció es poden observar en el plànol 
DD1 de la pàgina 16 del document “Plànols”. 

La disposició geomètrica i dimensions de la direcció, necessaris per el muntatge, 
es poden observar en el plànol DD2 de la pàgina 17 del document “Plànols”. 
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5.2. Trapezis 
Per tal de dissenyar els trapezis, primerament, s’han elaborat uns trapezis 
prototips en el programa de CAD, amb les dimensions que precisa el xassís i el 
sistema de suspensió. Aquests prototips, posteriorment, s’han analitzat amb les 
forces que rebran mitjançant el programa d’elements finits. 

Per a l’estudi de les forces que sotmetran els trapezis, s’han utilitzat les 
calculades en el capítol 4 del document “Annexes 1”, referent a les sol�licitacions 
de carrera.  

5.2.1. Trapezi inferior davanter 

 

A continuació, es mostra quin és el resultat tensional degut a les forces que 
sotmeten el trapezi definitiu al cas més crític. 

 

 

Tal com es pot observar, la màxima tensió desenvolupada és de 106.9 MPa, un 
valor molt baix respecte als 220,59 del límit elàstic del material. El factor de 
seguretat amb el que treballa aquest trapezi és el següent: 

 

 

 

Per tant, pel que fa al trapezi superior davanter, aquest té un 
sobredimensionament de 106 %.  

El trapezi davanter inferior definitiu es pot observar en el plànol TID1 de la 
pàgina 15 del document “Plànols”. 
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Figura 5.1. Resultat tensional part inferior trapezi davanter 
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5.2.2. Trapezi superior davanter 

 

Tot seguit, es mostra quin és el resultat tensional degut a les forces que 
sotmeten el trapezi definitiu al cas més crític. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar, la màxima tensió desenvolupada és de 23.5 MPa, un valor 
molt petit respecte als 220,59 del límit elàstic del material. El factor de seguretat 
amb el que treballa aquest trapezi és el següent: 

 

 

 

Per tant, pel que fa al trapezi inferior davanter, té un sobredimensionament de 
838%.  

El trapezi davanter superior definitiu es pot observar en el plànol TDS1 de la 
pàgina 14 del document “Plànols”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.9
5.23

59.220lim ===
σ

σ
Fs

Figura 5.2. Resultat tensional part superior trapezi davanter 



Aitor López Vilalta  

 - 26 - 

5.2.3. Trapezi posterior 

 

A continuació es mostra quin és el resultat tensional degut a les forces que 
sotmeten el trapezi definitiu al cas més crític. 

 

 

Com es pot observar la màxima tensió desenvolupada és de 88,4 MPa. El factor 
de seguretat amb el que treballa aquest trapezi és el següent: 

 

 

 

Per tant, pel que fa al trapezi posterior, té un sobredimensionament de 149 %.  

El trapezi posterior definitiu es pot observar en el plànol TP1 de la pàgina 10 del 
document “Plànols”. 
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Figura 5.3. Resultat tensional trapezi posterior 
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CAPÍTOL 6: 

CARACTERÍSTIQUES 

DEL CAR-CROSS 

En aquest capítol es mencionen quines són les característiques i capacitats del 
Car-cross. 

6.1. Centre de gravetat 
El centre de gravetat del Car-cross dissenyat s’ha obtingut mitjançant el 
programa de CAD i es pot observar en el plànol DG de la pàgina 2 del document 
“Plànols”. 

A l’hora del disseny el Car-cross, s’ha tingut present el fet que el centre de 
gravetat és important que sigui el més baix possible i centrat longitudinalment i 
lateralment, ja que d’aquesta manera es garanteix una bona resposta a la 
conducció. 

6.2. Sistema de propulsió 
El motor que dota al Car-cross de moviment, és un motor extret d’una Honda 
CBR 600 cc. i reuneix les següents característiques: 

• Cilindrada: 599,0 cc. 

• Potència / R.P.M. : 86 kw /1300 rpm. 

• Tipus de motor: 4T. 

• Cilindres: 4. 
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• Diàmetre per carrera: 67 x 42,5 mm. 

• Relació de comprensió: 12:1. 

• Alimentació: Injecció electrònica de gasolina PGM-DSFI. 

• Refrigeració: líquida. 

• Encesa: elèctrica. 

• Embragament: humit, multidisc amb molles helicoïdals. 

 

6.3. Ample de vies 
Ample de vies3 posterior: 1357 mm. 

Ample de vies davanter: 1311 mm. 

 

6.4. Acceleració i desacceleració màximes 

6.4.1. Acceleració màxima 

 

Per trobar quina és l’acceleració positiva màxima s’ha fet un estudi (Capítol 8.1 
del document “Annexes 1”) tenint en compte el coeficient de fricció entre les 
rodes posteriors i la potència del motor.  

S’han obtingut les dues acceleracions màximes que s’expliquen a continuació: 

• L’acceleració màxima es produeix partint del repòs i és de 4.084 2sm . 
Aquesta acceleració és la màxima que pot assolir el vehicle. 

• L’acceleració màxima que permet el motor a la velocitat més elevada és 
de 3.93 2sm a una velocitat de 39.69 hkm . 

 

6.4.2. Desacceleració màxima 

 

Per trobar quina és la desacceleració màxima s’ha fet un estudi (Capítol 8.2 del 
document “Annexes 1”)tenint en compte el coeficient de fricció entre les rodes 
posteriors i davanteres.  

S’ha obtingut una desacceleració màxima de 8.926 2sm  a una velocitat de 120 
hkm . 

 

                                       
3 Distància entre centres de les rodes de cada eix. 
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6.5. Pes del Car-cross 
En el Capítol 3 del document “Plec de condicions” s’ha fet una aproximació de 
tots els pesos de tots els components més pesants que formen el Car-cross 
dissenyat obtenint dos pesos: 

• Pes en vuit4: 310 kg 

• Pes en carrera: 400 kg 

 

6.6. Altura del terra del Car-cross 
L’altura màxima del terra del Car-cross en carrera, és a dir, amb un pes de 400 
kg, és de 13,59 cm (plànol DG de la pàgina 2 del document “Plànols”). 

 

6.7. Dimensions generals del Car-cross 
Les dimensions generals del Car-cross, com es pot observar en el plànol DG de la 
pàgina 2 del document “Plànols”són: 

• Altura: 1162.2 mm 

• Amplada: 1597 mm 

• Longitud: 2493 mm 

 

6.8. Visualització del Car-cross final  
En el plànol XV de la pàgina 1 del document “Plànols” es pot observar el prototip 
del Car-cross dissenyat en el present projecte en perspectiva.  

 

 

 

                                       
4 Amb tots els dipòsits vuits i sense pilot. 
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CAPÍTOL 7: RESUM 

PRESSUPOST 

La valoració econòmica total d’un Car-cross es resumeix a la següent taula 
(Taula 4.2). L’estudi complert s’ha especificat en el document “Pressupost”. 

 

 

Elements que intervenen Preu (€) 

Materials i peces 7355 

Mà d’obra  1630 

Amortització del disseny 318,28 

Secretaria 150 

Imprevistos 500 

Lloguer nau i amortització maquinària 166.6 

Beneficis  5690.12 

Subtotal  15810 

I.v.a. (18%) 2845.8 

Total 18655.8 

 

Taula 4.2. Elements que intervenen en el preu del Car-cross 
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CAPÍTOL 8: 

NORMATIVA 

D’APLICACIÓ 

La normativa que s’ha utilitzat per dur a terme aquest projecte és la Normativa 
de la Real Federació Espanyola d’automobilisme (RFEDA) l’apartat del Reglament 
tècnic de Car-cross. Aquest document es pot trobar en aquest mateix projecte en  
el Capítol 1 del document “Plec de condicions”. 
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