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Resum 

Els sistemes de retenció infantil (SRI) són els dispositius encarregats de protegir els 

nens, durant els seus primers anys de vida, davant d’un impacte amb un vehicle. El present 

projecte consisteix en modelitzar, simular i analitzar diferents models de SRI per determinar 

la influència d’uns certs criteris de disseny enfront els impactes frontal, posterior i lateral. 

Un primer anàlisi consisteix en comparar els dos principals SRI, existents actualment en el 

mercat: el sistema convencional i el sistema Isofix. D’aquest últim es presenten dos models 

diferents, els quals també s’analitzen i es comparen per escollir-ne un.  

El segon anàlisi es basa en l’estudi de la influència dels següents criteris per al sistema 

Isofix escollit prèviament: 

• Nombre de nervis en el seient del SRI: 0, 6 i 12. 

• Materials: Acer i Alumini per l’estructura; Polipropilè i Poliamida pel seient. 

• Posicions pel SRI: 0º, 7º i 14º d’inclinació respecte el pla horitzontal del vehicle. 

El disseny dels diferents models es fa amb un software de disseny en tres dimensions, 

mentre que les simulacions es realitzen amb un software d’elements finits. Aquest últim 

permet avaluar i analitzar els resultats de totes les simulacions mitjançant mapes de 

deformació, de concentració de tensions i de factors de seguretat. 

Per realitzar els dissenys i definir les condicions de contorn dels impactes frontal, posterior i 

lateral alhora de simular els models, es segueix el Reglament ECE R44/04 de les Nacions 

Unides, que és l’encarregat de dictar totes les normes per tal de realitzar els testos 

d’impacte als SRI reals. 
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1. Glossari 

• Coeficient de Poisson: és una constant elàstica que proporciona una mesura de 

l’estrenyiment de secció d’un prisma de material elàstic lineal isòtrop quan s’estira 

longitudinalment i s’aprima en les direccions perpendiculars a la d’estirament. 

 

• Dummy: és un maniquí utilitzat en les proves d’impacte. 

 

• EURONCAP: European New Car Assessment Programme, “Programa Europeu 

d’Avaluació d’Automòbils Nous”. 

 

• Factor de seguretat: és el coeficient entre un nombre que mesura la capacitat 

màxima d’un sistema dividit del requeriments tècnics o admesos com usuals. 

 

• ISOFIX: és un estàndard ISO (ISO 13216) de sistemes de retenció infantil. 

 

• Límit de ruptura: és el valor del gràfic tensió deformació en el qual el material es 

trenca. 

 

• Límit elàstic: és la tensió màxima que un material elàstic pot suportar sense patir 

deformacions permanents. 

 

• Mallat: és el conjunt d’elements que s’obté d’un procés de discretització d’un model 

analitzat per mètodes d’elements finits. 

 

• Mètode d’elements finits: Mètode numèric general per l’aproximació de solucions 

diferencials parcials molt utilitzat en diversos problemes d’enginyeria i física. 

 

• Mòdul elàstic o mòdul de Young: és una constant elàstica que relaciona la tensió i 

deformació a la qual està sotmès un material. 

 

• Suport de recolzament: És el tercer punt del sistema ISOFIX pels SRI del grup 0+. 

 

• Reglament R44/4: És el reglament de les Nacions Unides per regular les 

homologacions dels Sistemes de retenció infantils. 
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• SRI: Sistema de retenció infantil. 

 

• Top Tehter: és el tercer punt de fixació del sistema ISOFIX per als SRI del grup 1. 

 

• Ultimate Tensile Strength (UTS): valor màxim del gràfic tensió deformació el qual 

separa la zona plàstica amb la zona on el material comença a experimentar el 

fenomen d’estricció. 

 

• Zona elàstica del gràfic tensió deformació d’un material: zona en la qual el 

material pateix deformacions al aplicar-hi un esforç, però un cop es deixa aquest 

esforç el material recupera la forma original. 

 

• Zona plàstica del gràfic tensió deformació d’un material: zona en la qual el 

material pateix deformacions al aplicar-hi un esforç i no recupera la forma original un 

cop es deixa aquest esforç. 
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2. Introducció 

L’accidentalitat i sinistralitat a les carreteres són termes que en els últims anys han 

disminuït d’una manera molt ràpida. Els principals motius d’aquest descens són dos: la 

conscienciació dels conductors degut a les campanyes d’informació per part dels governs 

dels països i per una altra banda, el progrés de la tecnologia en el món de la seguretat 

activa i passiva de l’automoció. 

La seguretat infantil en els vehicles és un clar exemple d’aquesta evolució. La World Health 

Organization estima que a l’any 2008, un 22,3% del total de víctimes de tot el món 

compreses entre 0 i 17 anys d’edat van ser conseqüència d’accidents de trànsit, sent la 

primera causa de mort. Tot i aquesta dada, les estadístiques de mortalitat infantil a les 

carreteres mostren una tendència a disminuir any rere any. 

D’aquesta manera, els sistemes de retenció infantil (SRI) i la seva continua millora tenen la 

missió de protegir els nens dins el vehicle en els seus primers anys de vida. Durant aquests 

primers anys el cos dels nens és fràgil degut a la desproporció entre cap i cos, concentrant-

se la major part de massa al cap en comparació amb una persona adulta. A més, en l’etapa 

de creixement la musculatura cervical i de la columna vertebral no està desenvolupada del 

tot. És per aquest motiu que el risc de lesions greus és molt elevat quan es produeix un xoc, 

per tant, la importància d’aquests elements de seguretat és obvia. D’aquesta manera són 

necessaris estudis i projectes que analitzin i simulin els SRI per tal de trobar millores 

continues. 

Un d’aquests estudis és el que realitza anualment el Real Automòbil Club de Catalunya 

(RACC) que fa un anàlisi sobre els SRI que hi ha al mercat. En aquest estudi es puntuen dits 

sistemes a partir dels següents criteris: seguretat (protecció davant impactes frontals i 

laterals, ajust del cos a la cadireta, estabilitat, recolzament del cap), facilitat d’ús, comoditat i 

manteniment. L’últim informe (2010) analitza 27 cadiretes, cap de les quals va obtenir la 

categoria de molt bona, 15 van ser bones, 7 acceptables, 4 suficients i 1 deficient. 

En els sistemes de retenció menys valorats s’obtenien resultats com el trencament de peces 

al realitzar els tests d’impacte, l’excessiu desplaçament del dummy (que podria provocar 

lesions cervicals o cops contra les portes i seients) i/o la penetració de l’arnès de retenció a 

la pelvis del dummy (que possiblement provocaria lesions internes greus en un infant real). 

Les conclusions anteriors sobre alguns SRI en el mercat plantegen projectes d’investigació 

per millorar dits sistemes i poder reduir i evitar el nombre de víctimes infantils. 
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El present projecte doncs, té la finalitat de minimitzar els danys dels nens petits causats per 

un accident de trànsit. 

2.1. Objectius 

L’objectiu d’aquest projecte és fer un anàlisi sobre els dos sistemes de retenció infantil 

existents i actualment disponibles al mercat. Aquest anàlisi es basa principalment en els tres 

possibles impactes en un vehicle: frontal, posterior i lateral. 

El principal objectiu és fer una comparació entre aquests dos sistemes mencionats: un que 

és el sistema convencional utilitzat encara avui dia, i el sistema Isofix, el que actualment 

s’utilitza i a la llarga acabarà substituint el sistema convencional. En aquest principal objectiu 

també s’analitza les dues possibles variants que té el sistema Isofix. 

El següent objectiu és l’anàlisi del sistema Isofix que presenti millors resultats, avaluant el 

comportament d’aquest enfront dels impactes i en funció d’uns criteris i paràmetres de 

disseny. 

Paral·lelament a tot l’anterior, es fixa també com a objectiu cercar una metodologia per 

aquest tipus d’anàlisi i que faciliti possibles projectes semblants a aquest. 

 

2.2 Metodologia 

Com a tot projecte, s’estableix un seguit de passos pel correcte desenvolupament d’aquest: 

 

1er: Recollida d’informació 

Es fa una cerca profunda sobre el tema a tractar i s’avalua la viabilitat del projecte. 

S’aconsegueix un SRI de referència que serveix com a model per començar la següent fase. 

 

2on: Disseny 

Primerament es trien tots els paràmetres de disseny i els motius de l’elecció. A continuació i 

utilitzant un software adequat de disseny en tres dimensions es dibuixen tots els models, 

sempre complint els requeriments de la normativa R44/04 per aquests SRI. 
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3er: Simulacions 

S’utilitza un software d’elements finits per portar a terme totes les simulacions dels diferents 

models. S’estableix una metodologia alhora d’assajar-los ja que la combinació de tots els 

criteris fa que hi hagi un nombre elevat de models els quals seria impossible simular-los tots 

per qüestió de temps. També es fa una sèrie d’hipòtesis per definir les possibles diferències 

que hi ha a la realitat i alhora de simular.  

 

4re: Anàlisi de resultats 

Un cop obtinguts tots els resultats de les simulacions és procedeix a analitzar-los i extreure 

les respectives conclusions per a tots els criteris. 

 

5è: Estudi econòmic i mediambiental 

Finalment es realitza l’estudi econòmic del projecte que contempla tots els costos d’aquest i 

el que costaria si fos un projecte per a entregar al client. El estudi mediambiental serveix per 

determinar i definir les conseqüències de l’impacte que ha tingut aquest projecte amb el 

medi ambient. 

 

2.3 Abast del projecte 

L’abast del projecte és arribar a poder decidir en base d’una sèrie de resultats quin dels dos 

sistemes de retenció infantil es comporta millor davant dels impactes frontal, posterior i 

lateral. 

També aquest abast inclou l’anàlisi de la influència d’uns paràmetres de disseny per a un del 

dos sistemes Isofix, avaluant també el comportament d’aquests enfront dels impactes 

mencionats. 

No entra en l’abast del present projecte l’anàlisi dels resultats, mitjançant assaigs de xocs 

reals. 

 

 



Pàg. 10  Memòria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelització i simulació d’impacte frontal, posterior i lateral d’un SRI del Grup 0+ Pàg. 11 

 

3. Estat de l’art 

En aquest apartat es fa una breu introducció sobre els aspectes més importants dels 

sistemes de retenció infantil. Primerament es classifiquen en funció d’uns paràmetres, es 

descriu el sistema Isofix, seguidament s’explica en que consisteix el procés d’homologació 

dels SRI i finalment s’introdueix el concepte de dummy. 

 

3.1 Classificació dels sistemes de retenció infantil 

En els primers anys de vida dels nens, el cos creix ràpidament i l’altura i pes del nadó varia 

constantment. És per aquest motiu que existeixen diferents grups de sistemes de retenció 

infantil, cada un d’ells dissenyat per protegir les parts més vitals de cada etapa de 

creixement del nen. D’aquesta manera es poden diferenciar cinc tipus de SRI, en funció de 

la massa: 

 

Grup Massa (kg) Edat (aprox.) 

0 0-10 fins als 9 mesos 

0+ 0-13 fins als 18 mesos 

I 9-18 entre 9 mesos i 4 anys 

II 15-25 entre 3 i 6 anys 

III 22-36 entre 6 anys i fins als 12 
Taula 3.1: Classificació dels grups de SRI. 

 

A continuació s’expliquen les característiques bàsiques de cada grup: 

Grup 0: És un cabàs adaptat per a nens acabats de néixer. S’ha d’instal·lar en el seient 

posterior del vehicle, en posició transversal, col·locant el nadó amb el cap mirant a l’interior 

del vehicle. 

Grup 0+: És com un cabàs on el nen adopta una posició semi-estirat.  Aquest sistema 

permet portar el nen tant a la part posterior com a la part davantera del vehicle, sempre i 

quan l’airbag del copilot estigui desconnectat o no en porti. El SRI sempre es col·loca en el 

sentit contrari a la marxa del vehicle. El sistema de retenció protegeix el nadó a través d’uns 

arnesos incorporats al seient. 
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Fig. 3.1: SRI del grup 0 i 0+ , respectivament. 

 

Grup I: És el primer sistema de retenció on el nen va assegut. El nen està subjectat a la 

cadireta a través d’un arnés, i aquesta al vehicle, permetent la seva col·locació en els dos 

sentits de la marxa. Els Grups 0, 0+ i I són els únics que permeten la utilització del sistema 

ISOFIX.  

Grup II: És un elevador amb respatller que permet adaptar el recorregut del cinturó de tres 

punts als sistemes de retenció, utilitzant el cinturó de seguretat del vehicle per subjectar el 

nen. Amb aquest sistema el nen pot viatjar en el seient davanter o posterior i en el sentit de 

la marxa. 

Grup III: Pot ser un elevador amb respatller o bé un coixí que aixequen el nen i permeten 

adaptar el cinturó de seguretat de tres punts del vehicle al nen amb total seguretat. Poden 

anar, també, als seients davanters o posteriors i en el sentit de la marxa. 

 

 

Fig. 3.2: SRI del grup I, II i III respectivament. 
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La normativa també inclou un altre tipus de classificació dels sistemes de retenció infantil, 

aquesta es fa per categories: 

 

Categoria universal: Serveix per a tot tipus de vehicles. Pot instal·lar-se als seients 

davanters o posteriors utilitzant el cinturó de seguretat i seguint les instruccions del fabricant. 

Categoria d’ús restringit: Només serveix per a un grup determinat de vehicles. Pot muntar-

se als seients davanters o posteriors utilitzant el cinturó de seguretat i seguint les 

instruccions del fabricant. 

Categoria semi-universal: Només serveix per a un grup determinat de vehicles. Pot 

muntar-se als seients davanters o posteriors utilitzant el cinturó de seguretat abdominal i 

seguint les instruccions del fabricant. 

Categoria per a vehicles específics: Només serveix per a un grup determinat de vehicles. 

Pot muntar-se als seients davanters, posteriors i també a la zona de càrrega sempre i quan 

es fixi seguint les instruccions del fabricant. 

 

3.2 El sistema ISOFIX 

Els SRI convencionals es fixen a les places posteriors utilitzant el cinturó de seguretat de 

tres punts instal·lat al vehicle. Tot i emprar el mateix punt de fixació, cada fabricant utilitza un 

procés d’instal·lació diferent, variant el recorregut a resseguir pel cinturó. A més, amb aquest 

sistema l’usuari no rep cap confirmació de què el dispositiu ha estat instal·lat correctament. 

De la necessitat de facilitar i millorar la unió dels dispositius de retenció infantil al vehicle 

neix el sistema ISOFIX. Es tracta d’un sistema d’ancoratges estandarditzat que permet unir 

rígidament i de forma segura aquests dispositius a la pròpia estructura del vehicle. 

Segons el Reglament R44/04, l’ISOFIX es defineix com: “un sistema per a la connexió dels 

dispositius de retenció infantil al vehicle, format per dos ancoratges rígids sobre el vehicle i 

els dos corresponents connectors al dispositiu de retenció, conjuntament amb un element 

per evitar la rotació del dispositiu”. Més endavant es descriuen aquests elements de forma 

detallada. 

L’ISOFIX aporta notables millores en comparació amb el sistema convencional de fixació per 

mitjà de tres punts del vehicle: 
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• Proporciona una subjecció òptima de la cadireta al xassís del vehicle, disminuint de 

forma considerable qualsevol moviment en cas de xoc o rotació. La desacceleració 

del dispositiu de retenció i del nen s’inicia abans que en els sistemes de fixació 

convencional, motiu pel qual el nen es sotmet a uns valors d’acceleració menors, tal i 

com es mostra a la Fig. 3.3. 

 

Fig. 3.3: Gràfic comparatiu d’acceleracions. Font: [3]. 

• Assegura el seu muntatge, disminuint el temps emprat per a la seva instal·lació i 

reduint la probabilitat de mal ús, ja que disposa de confirmació òptica i audible del 

correcte enclavament. 

• Disminueix de forma considerable el desplaçament longitudinal del cap del nen en 

cas de xoc frontal i, en conseqüència, disminueix el risc de lesions per contacte. 

Al gràfic de la Fig. 3.4 es mostra una comparació de les probabilitats d’ús correcte d’un 

sistema convencional i del sistema ISOFIX. Tal i com es comprova, la probabilitat d’una 

correcta instal·lació augmenta de forma molt notable amb el sistema ISOFIX. 

 

Fig. 3.4: Percentatges d’error d’instal·lació. Font: Jané. 
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L’estàndard ISOFIX només és aplicable per reglament a dispositius dels Grups 0, 0+ i I. En 

aquest cas, l’ISOFIX actua com a sistema de retenció substitutiu del cinturó de tres punts del 

vehicle. Per tant, els sistemes de retenció que disposen d’aquest estàndard es fixen al 

vehicle únicament amb els ancoratges ISOFIX, i no amb el cinturó de tres punts. 

No obstant, degut als grans avantatges que aporta tant en facilitat d’ús com en seguretat, 

alguns fabricants estan incorporant als seus dispositius de grups superiors aquest 

estàndard. El sistema ISOFIX aplicat als Grups II i III s’anomena sistema de connectors 

universals d’anelles. En aquest cas els connectors no actuen com a sistema substitutiu, sinó 

que es tracta d’un sistema de fixació complementari al cinturó del vehicle. 

 

3.2.1 Ancoratges 

El principal element de l’estàndard ISOFIX són els dos ancoratges rígids instal·lats sobre el 

vehicle que permeten fixar la cadireta. Aquests ancoratges en forma d’anelles, cargolats o 

soldats al xassís del vehicle, es troben situats a la intersecció del respatller amb la base del 

seient, tal i com es veu a la Fig. 3.5. 

Les anelles es complementen amb els connectors de la Fig. 3.5, instal·lats al dispositiu de 

retenció infantil. Aquests connectors es tanquen sobre les anelles del vehicle, assegurant la 

unió entre ambdós elements. 

 

Fig. 3.5: Ancoratge i anella del sistema ISOFIX. 

Els connectors de les cadiretes disposen d’un indicador òptic que permet conèixer 

mitjançant una combinació de colors si el sistema està ben ancorat. Igualment, en el 
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moment de realitzar l’ancoratge, l’usuari pot percebre una notificació audible de què els 

connectors s’han tancat sobre les anelles. 

Actualment tots els vehicles nous equipen ancoratges ISOFIX a les places posteriors 

laterals, essent opcional en la majoria dels casos equipar-los al seient davanter de 

l’acompanyant. 

3.2.2 Sistema per evitar la rotació 

Si el dispositiu de retenció només es subjecta pels ancoratges inferiors, al ser aquest un 

punt situat per sota del centre de gravetat del conjunt, el dispositiu experimenta una rotació 

respecte el punt d’articulació de les anelles, augmentant el desplaçament del cap del nen i el 

rebot de retorn provocat per l’efecte d’absorció del seient de l’automòbil. 

Per evitar aquest moviment, el sistema ISOFIX incorpora un tercer punt que pot ser: 

• El punt d’ancoratge Top Tether, solidari al vehicle. Generalment es situa a la safata 

posterior del seient o al compartiment del porta equipatges. La unió entre el punt Top 

Tether i la cadireta es realitza mitjançant una cinta de seguretat que disposa d’un 

element indicador que informa a l’usuari de què la tensió de la cinta és correcte. 

També pot ser que aquest punt d’ancoratge es situí al terra del maleter, tal com 

mostra la Fig. 3.4. 

 

• Un suport que es recolza al terra del vehicle. En aquest cas es disposa d’una barra 

vertical regulable en alçada que es recolza sobre el terra del vehicle i impedeix la 

rotació del SRI en el cas d’un impacte frontal. Aquest sistema s’utilitza en el Grup 0+, 

ja que es munta en el sentit contrari a la marxa del vehicle. Veure Fig. 3.4. 

 

Fig. 3.4: Les dues versions del Top Tether. 
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3.3 Procés d’homologació dels SRI 

Els sistemes de retenció infantil són certificats per organismes acreditats mitjançant una 

sèrie d’assaigs estàtics i dinàmics (Crash Test), d’acord amb el Reglament de Nacions 

Unides: R44\04. Mitjançant aquest protocol es valoren dos factors: 

• L’efectivitat de la protecció del nen davant d’un impacte. 

• L’estabilitat de la producció per mitjà d’estudis estadístics sobre els resultats de 

diferents sensors incorporats a un maniquí d’impacte anomenat dummy (Crash Test 

Dummy). 

 

3.3.1 Proves d’impacte 

Els Crash Tests o proves d’impacte són les proves a que se sotmeten les cadiretes per tal 

de determinar el grau de satisfacció que ofereixen aquestes alhora de retenir el nen en cas 

de xoc. El procediment és semblant als Crash Test realitzats als vehicles, la diferència és 

que per als SRI el vehicle és un element intermedi per a obtenir els resultats. D’aquesta 

manera, s’utilitza el mateix model de vehicle per provar totes les cadiretes per tal de tenir 

uns resultats amb la màxima objectivitat.  

Aquestes proves es divideixen en tres grups: test solament amb la cadireta, test amb 

l’estructura del vehicle més la cadireta i finalment el test amb el vehicle complert i la cadireta. 

En cada un d’aquests tests es realitza l’impacte frontal i el posterior. Avui dia l’impacte lateral 

no és un test obligatori per tal d’obtenir la homologació del SRI. No obstant, aquests poden 

ocasionar lesions igual de greus que els impactes frontals i posteriors. 

Per realitzar aquests impactes es munta una estructura mòbil sobre uns rails. Aquesta 

estructura permet diferents configuracions en funció de la prova que s’estigui realitzant. En 

el cas que s’assaja únicament la cadireta, s’instal·la sobre la plataforma mòbil un element 

que simula el seient sobre el qual es munta el sistema de retenció. En les altres dues proves 

com que es munta sobre el vehicle, aquest ja incorpora el seient i per tant no fa falta simular-

lo.  

Abans de començar el test s’ha de fer una sèrie de comprovacions: quantitat de blocs situats 

com obstacles, escollir el dummy adequat en funció del grup de la cadireta, fixar 

correctament aquest sobre la cadireta, inclinació del seient, etc. Totes aquestes 

comprovacions es troben al Reglament R44/04. Un cop està tot correcte es procedeix a 

realitzar el xoc. Les condicions dinàmiques d’aquest són les següents: 
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Test Sentit 
marxa 

Impacte frontal Impacte posterior 

Velocitat
(km/h) 

Distància
d'aturada 

(mm) 
Velocitat

(km/h) 
Distància 
d'aturada 

(mm) 

Cadireta 
Igual 48 - 50 650 ± 50 - - 

Contrari 48 - 50 650 ± 50 28 - 30 275 ± 25 

Cadireta + 
 estructura 
del vehicle 

Igual 48 - 50 650 ± 50 - - 

Contrari 48 - 50 650 ± 50 28 - 30 275 ± 25 

Cadireta + 
 vehicle 
complet 

Igual 48 - 50 - - - 

Contrari 48 - 50 - 28 - 30 - 
Taula 3.2: Condicions dinàmiques dels xocs. 

 

En els casos en que el sistema de retenció es col·loqui en sentit oposat a la marxa del 

vehicle, la plataforma mencionada anteriorment es gira 180º (o el vehicle) segons si 

l’impacte és frontal o posterior. 

 

Durant totes les proves es realitzen les següents mesures: 

• Velocitat del conjunt mòbil just abans de l’impacte. 

• Distància d’aturada. 

• Desplaçament del cap del dummy, tant en l’eix vertical com en l’horitzontal. Només 

per als dummies dels grups 1, 2 i 3. 

• Desacceleració del pit en els tres eixos espacials, excepte en els sistemes de 

retenció del grup 0. 

• Desacceleració del cap del dummy. 

• Qualsevol signe en el dummy que impliqui un cop contra algun element intern del 

vehicle, excepte quan s’assaja únicament la cadira, que no hi ha possibilitat de cop. 

• Qualsevol signe de penetració dels arnesos de seguretat sobre el cos del dummy. 

• Inspecció visual de l’estat del dummy i del seient, sense modificar les seves 

configuracions finals. 

• Enregistrament gràfic de tot el procés d’impacte i des de diferents punts de vista, 

amb l’objectiu de poder visualitzar posteriorment i detectar possibles errades o punts 

dèbils del sistema de retenció. 
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Un cop finalitzats els tests dinàmics, per considerar apte un dels sistemes de retenció s’han 

d’acomplir la sèrie de requisits següents: 

• Cap element que ajudi a subjectar el dummy o la cadira pot trencar-se o descordar-

se. 

• La resultant de la desacceleració del pit no pot superar 55 g, o si es tracta d’un pic de 

desacceleració aïllat, aquest no pot superar 80 g durant més de 3 ms. 

• La component vertical de la desacceleració de qualsevol punt des de l’abdomen fins 

el cap no pot superar 30 g, excepte en períodes inferiors als 3 ms. 

• No pot haver-hi signes de lesions al cos del nadó degudes a la penetració d’algun 

dels arnesos o elements de subjecció. 

• El desplaçament del cap no pot superar els 550 mm des de la posició inicial quan la 

cadira s’instal·la en el mateix sentit de la marxa. 

• En sentit contrari de la marxa, el cap no pot arribar a xocar contra el respatller del 

seient. 

• Els desplaçaments del dummy estan acotats per un pla superior que no poden 

superar. 

 

 

Fig. 3.5: Dummies muntats sobre la cadireta per fer els testos. 

 

Paral·lelament a aquests assajos requerits per la normativa per a poder homologar un 

dispositiu de retenció, hi ha diversos organismes independents que valoren la seguretat 

d’aquests components. 

Entre ells cal destacar l’EURONCAP. El seu objectiu és establir en els vehicles uns requisits 

de seguretat que van més enllà dels exigits per la normativa, ja que en molts casos aquesta 

es troba poc actualitzada en referència a les tecnologies disponibles actualment. A partir 

d’uns protocols molt reconeguts, l’EURONCAP realitza diferents assajos sobre cada vehicle i 

analitza els valors obtinguts en cada un d’ells. 
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A partir del 2003 es va introduir l’estudi per a la protecció dels infants en els vehicles, 

incloent en el xoc frontal i lateral dummies representatius d’un any i mig (P1/2) i de tres anys 

(P3) instal·lats en dispositius de retenció recomanats pel fabricant del vehicle. 

Mitjançant els resultats obtinguts i seguint els protocols establerts, l’EURONCAP atorga una 

valoració en un rànking d’estrelles. L’objectiu d’aquesta valoració és transformar els resultats 

del complicat anàlisi que es realitza en resultats entenedors pel públic. 

Actualment l’EURONCAP ha aconseguit ser el referent en seguretat dels automòbils, ja que 

els fabricants es marquen com a objectiu obtenir una bona qualificació en els assajos 

EURONCAP. 

 

3.3.2 Proves estàtiques 

Les proves estàtiques es centren en la duració del producte: cicles de muntatge, 

comportament davant el fred i la calor, resistència a l’exposició a la llum, corrosió en 

atmosfera salina, resistència estàtica, composició química de diversos components (prova 

de toxicitat), resistència al foc i auto extinció dels teixits i espumes, etc. 

Un cop obtinguda la homologació, el fabricant està obligat a passar un test de producció en 

el que s’ha d’analitzar un SRI per cada cinc mil unitats produïdes, enviant una unitat al 

laboratori d’homologació perquè es realitzin nous assaigs d’impacte i estàtics. 

 

3.4 Dummies 

Els dummies són els elements que substitueixen els éssers humans alhora de fer les proves 

d’impacte en un vehicle, o en aquest cas als SRI. Són maniquins amb un esquelet de metall 

i polièster recoberts d’una carcassa de poliuretà que simula l’estructura del cos humà. 

Distribuïts per tot el cos del dummy, els sensors són els encarregats de recollir la informació 

necessària quan es realitzen els tests d’impacte. 

A mitjans dels anys setanta es van desenvolupar els dummies tipus P, una sèrie de 

dummies que reprodueixen el cos dels nens petits, des de que neixen fins que tenen 12 

anys. Avui dia, aquesta sèrie tipus P encara són els utilitzats per fer els tests d’homologació 

que dicta el Reglament R44/04 (Fig. 3.6). 
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A principis dels anys noranta la International Child Dummy Working Group va començar a 

treballar amb el desenvolupament d’una nova sèrie de dummies per a nens: els dummies 

tipus Q (Fig. 3.7). 

Aquesta nova sèrie Q difereix de la P en diferents sentits. No només està més avançada en 

termes de biomecànica i de bases antropomètriques, sinó que també han estat 

desenvolupats per ser utilitzats tant en testos d’impacte frontal com posterior, essent 

aquests dummies els primers “multidireccionals”.    

 

 

Fig. 3.6: Diferents dummies de nens i nadons de la sèrie P. 

 

 

Fig. 3.7: Sèrie Q de dummies: Q1.5, Q3, Q0, Q6 i Q1 d’esquerra a dreta. 
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D’igual manera que existeixen diferents grups de sistemes de retenció infantil, també 

existeixen diferents tipus de dummies per tal de simular les diferents etapes de creixement 

dels nadons i els nens. D’aquesta manera el Reglament R44/04 presenta uns annexos on es 

descriuen les característiques que han de complir els dummies tipus P de 9 i 18 mesos, els 

de 3, 6 i 10 anys i els dummies que simulen els nadons. Amb aquests sis dummies es fan 

els tests d’impacte a tots els grups de SRI. 

 

Grup Límit Massa (kg) Dummy (P i Q) Massa del dummy (kg) 

0 
Inferior - P0, Q0 3 

Superior 10 P¾, Q1 9 

0+ 
Inferior - P0, Q0 3 

Superior 13 P1,5, Q1,5 11 

I 
Inferior 9 P3/4, Q1  9 

Superior 18 P3, Q3 15 

II 
Inferior 15 P3, Q3 15 

Superior 25 P6, Q6 22 

III 
Inferior 22 P6, Q6 22 

Superior 36 Hybrid III 32 
Taula. 3.3: Classificació dels dummies. 
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el dummy més gran, per poder estudiar les pitjors i més critiques condicions en quant a 

esforços i deformacions que rep el SRI. 

Respecte a les pitjors condicions d’acceleració i per tant lesions més greus en el nen, 

s’hauria d’utilitzar el dummy amb menor massa. 

El Grup 0+ incorpora masses de 0 fins a 13 kg però com que no hi ha cap dummy d’aquesta 

última massa s’utilitza l’immediatament inferior, el P11/2 de 11 kg. 

 

4.3 Valors d’assaig 

Un dels aspectes més importants a tenir en compte és la desacceleració que pateix el 

dummy en el moment de l’impacte. El Gràfic 4.1 mostra l’evolució de la desacceleració del 

pit del dummy, extreta de mesures enregistrades durant el procés d’un xoc frontal. S’observa 

com el valor màxim és 40 g. No obstant, aquest valor no s’utilitza perquè es produeix en un 

pic de temps molt petit (3 ms), per tant seria un valor molt restrictiu utilitzar-lo. D’aquesta 

manera és consideren 30 g ja que és el valor mig de la corba més alta. Per l’impacte 

posterior també s’utilitza un valor de 30 g. I pel lateral 20 g. 

 

 

Gràfic 4.1: Desacceleració del pit del dummy en un impacte frontal. 
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Resum dels requeriments tècnics que és sol·liciten al model: 

• SRI del grup 0+. 

• Dos ancoratges que uneixen el SRI amb el xassís del vehicle i situats a la base del 

seient. (Sistema Isofix). 

• Terra del vehicle amb la resistència necessària per al suport de recolzament. 

(sistema per evitar la rotació), Top Tehter. 

• S’utilitza el dummy P11/2, que té una massa de 11,01 kg, alhora de fer les 

simulacions. 

                      Frontal: 30 g 

• Desacceleracions utilitzades en el impacte:       Posterior: 30 g  

                       Lateral: 20 g 
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5. Disseny 

5.1 Model original 

Per poder realitzar els diferents models del SRI s’ha partit d’una cadireta del Grup 0+ 

existent al mercat. La principal característica d’aquesta és que no disposa del sistema Isofix 

per ancorar el SRI al vehicle. 

Per subjectar tot el conjunt al seient del vehicle, es passa el cinturó de seguretat per tres 

punts del dispositiu, on té uns allotjaments especials per poder-lo col·locar amb facilitat. 

Tampoc té cap sistema per evitar la rotació tals com el Top Tether o el suport de 

recolzament mencionats anteriorment. En canvi però, incorpora una nansa que fa la funció 

d’evitar la rotació en cas d’impacte posterior. 

Està format per un seient de material polimèric, una carcassa que fa d’estructura i dues 

barres d’acer que travessen la carcassa, aquest últim element també polimèric. 

 

 

Fig. 5.1: Model original. 
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També incorpora un arnés (amb tres punts d’ancoratge) per poder subjectar el nadó a la 

cadireta i un sistema que permet regular la inclinació de la cadireta mitjançant un vis sense fi 

que fa variar la inclinació d’aquesta. Veure Fig. 5.2. 

 

Fig. 5.2: Espuma de poliuretà i arnesos del model original. 

 

Finalment també incorpora elements de protecció secundaris tals com una espuma de 

poliuretà (Fig. 5.2) que adopta tota la forma interior del seient i les respectives fundes tèxtils 

(Fig. 5.1) que a part de fer una funció mínima de seguretat en cas d’impacte també 

serveixen per la comoditat del nadó i l’estètica de tot el conjunt. En qualsevol cas, aquests 

elements no es tenen en compte alhora de realitzar els models d’aquest projecte ja que no 

són elements estructurals importants. 

Les principals característiques del model original són les següents: 

Característica Valor 

Mesures 

Alçada 610 mm 

Amplada 440 mm 

Llargària 620 mm 

Materials 

Seient Polipropilè 

Carcassa Polipropilè 

Barres Acer 

Massa 8 kg 
Taula 5.1: Característiques principals del model original. 
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5.2 Model base 

Com s’ha comentat en el capítol anterior, el sistema Isofix està substituint els sistemes de 

retenció infantils utilitzats fins al moment degut als resultats més satisfactoris enfront als 

impactes. D’aquesta manera val la pena fer l’estudi amb aquest nou sistema, per tant la 

diferència més important respecte el model de referència anterior és que el SRI que es 

dissenya incorpora el sistema Isofix. Serà un fet a destacar en l’anàlisi de resultats ja que es 

farà una simulació dels dos sistemes per comprovar quin presenta millors resultats. 

El model base està format principalment per dos cossos: el seient i l’estructura. 

5.2.1 Seient 

El seient es dissenya agafant les principals dimensions del model de referència tals com 

l’altura, l’amplada, punts més importants de l’espai interior i els punts d’acoblament amb 

l’estructura. Amb aquestes dades i amb un software de disseny adequat es modelitza el 

seient en tres dimensions i com a superfície. L’espessor del seient s’assigna amb el software 

de simulació i és de 2 mm. Veure Fig. 5.3. 

 

 

Fig. 5.3: Seient i estructura. 

5.2.2 Estructura 

Per l’altre banda, l’estructura està formada per barres de secció rodona i tubular de 40 mm 

de diàmetre i 2 mm d’espessor les barres principals, 30 mm de diàmetre i 1,5 mm 

d’espessor les barres transversals que sostenen al seient i les que serveixen com a 

mecanisme per fer variar la posició, i finalment el suport de recolzament amb el terra que és 

de diàmetre 20 mm i 1 mm d’espessor. Al contrari del seient, l’estructura no està basada en 

cap model de referència i només es tenen en compte les dimensions per posicionar els 
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ancoratges Isofix (dictades pel Reglament R44/04) i les dimensions pròpies del seient del 

vehicle, on va recolzat tot el sistema de retenció infantil. 

La unió entre el seient i l’estructura es fa mitjançant dues barres metàl·liques de les 

mateixes característiques que aquesta. 

L’estructura també incorpora una barra de recolzament de secció quadrada de 10 mm de 

costat per 0,5 mm de gruix, que s’uneix amb el suport per evitar la rotació. En els SRI reals 

que disposen sistema Isofix aquest suport no és tot un conjunt en la seva llargada ja que la 

seva manipulació seria difícil i no es podria acoblar a tots els vehicles. Està formada per dos 

tubs, un de secció superior a l’altre, de tal manera que amb un sistema de fixació, un tub 

llisca per dins de l’altre fins que s’aconsegueix l’altura adequada. En aquest projecte es 

dissenya el suport de recolzament com si fos una sola peça. 

 

 

Fig. 5.4: Seient muntat a l’estructura. 

 

Detalls importants de l’estructura 

• Ancoratge Isofix: En els sistemes reals els ancoratges Isofix han de tenir una 

obertura per poder-los instal·lar i desinstal·lar quan desitgi l’usuari. En aquest 

projecte per simplificar el disseny i facilitar el procés de simulació s’ha optat per fer-
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los tancats i circulars per simular que a l’interior hi van les anelles que van ancorades 

al xassís. Veure Fig. 5.5. 

 

Fig. 5.5: Ancoratge Isofix. 

 

• Sistema de regulació de l’altura: Aquests elements només difereixen de la realitat 

en que no hi ha vis sense fi i la longitud de la barra es defineix per a cada model. Els 

elements que permeten inclinar les barres (torretes i passadors) sí que són autèntics 

i es podrien instal·lar en un SRI real (veure Fig. 5.6) 
 

                               

Fig. 5.6: Sistema de regulació de la posició del SRI. 

 

• Acoblament del seient: el seient és una peça independent de l’estructura i en els 

SRI reals d’aquest grup 0+ es poden desmuntar per poder transportar al nadó fora 

del vehicle. En aquest projecte no es contempla aquesta opció i no existeix ninguna 

obertura al seient per poder desacoblar-lo de l’estructura.  
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5.2.3 Carcassa del sistema Isofix 

Es dissenya també una carcassa (Fig. 5.7) pel sistema Isofix que no s’incorpora alhora de 

realitzar les simulacions, ja que en aquest cas la carcassa no té cap funció estructural i per 

tant no cal incorporar-la als models posteriors ja que només faria que els models tinguessin 

més nodes alhora de mallar i no interessa per motius de capacitat del PC. 

 

 

Fig. 5.7: Carcassa del sistema Isofix. 

 

Per tant doncs, és un element purament estètic i decoratiu que només té la funció d’ocultar i 

aïllar l’estructura del SRI. A partir d’ara doncs, tots els models es presenten sense aquest 

element.   

 

Fig.5.8: Sistema Isofix amb la carcassa muntada. 
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5.3 Models realitzats i criteris de disseny 

En aquest apartat es descriuen tots els criteris de disseny que s’han aplicat als models que 

es dissenyen en tres dimensions per ser simulats posteriorment. 

 

5.3.1 Sistema convencional enfront Sistema Isofix 

Abans d’escollir i aplicar cap criteri es dissenyen els dos sistemes de retenció principals: el 

sistema convencional i el sistema Isofix. 

El primer model, el sistema convencional, consta del seient explicat anteriorment però amb 

la diferència que aquest incorpora una nansa als laterals i un espai a la part superior per tal 

de poder simular el punt on es situa el cinturó de seguretat. En aquest cas l’estructura és 

una carcassa de plàstic. Aquest model és el que més s’aproxima al model original, el de 

referència. 

Un segon model és l’explica’t a l’apartat anterior, amb l’única diferència que aquest incorpora 

un braç de material polimèric ancorat a l’estructura que té la funció d’evitar la rotació en cas 

d’impacte posterior. En l’altre, aquesta funció la fa la nansa. 

Pel sistema Isofix també és dissenya un model on el seient incorpora una nansa. D’aquesta 

manera també es podrà avaluar quin sistema Isofix és comporta millor davant l’impacte 

posterior, que és on realment es comprova si és millor la nansa incorporada al seient, o el 

braç recolzat l’estructura. Aquests tres primers models, doncs, serveixen per determinar si 

realment el sistema Isofix presenta millors resultats que el sistema convencional. 

 

 

Fig. 5.9: Sistemes: convencional, Isofix amb braç i Isofix amb nansa. 
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Independentment i un cop analitzats els resultats obtinguts es procedirà a analitzar amb més 

detall el sistema Isofix amb millors resultats. 

 

5.3.2 Materials 

L’elecció dels materials és complexa degut a la gran varietat d’aquests i podria ser objecte 

d’un projecte només dedicat a aquest tema. A més, l’elecció dels materials s’hauria de fer en 

base a diferents criteris i cadascun d’ells amb una ponderació d’importància, és a dir s’hauria 

d’analitzar el comportament mecànic d’aquests, el seu preu, la viabilitat de fabricació i 

muntatge, etc. No obstant, en aquest projecte s’escullen els materials més característics per 

a aquest tipus de sistemes de retenció infantil sense tenir en compte l’anàlisi econòmic. 

Pel seient s’estudien dos materials polimèrics i per l’estructura dos de metàl·lics. 

 

 

Materials pel seient, la nansa i el braç per evitar la rotació  

Els materials d’aquests elements són polimèrics per diferents motius: 

• Densitat baixa. (s’ha de preveure el pes de tot el conjunt ja que el sistema ha de ser 

manipulat amb facilitat per part dels usuaris).  

• Procés de fabricació d’injecció (capaç de conformar superfícies i formes corbes 

complexes). 

• Propietats mecàniques suficients per tal de complir els requisits per passar les 

proves d’homologació. 

 

S’analitzen els dos polímers següents: el polipropilè (PP) i la poliamida (PA). Dintre 

d’aquestes dues famílies existeix un gran nombre de materials el comportament dels quals 

és molt diferent entre ells i no es pot extrapolar el resultat d’una poliamida concreta a tota la 

família de poliamides (el mateix passa amb els polipropilens). D’aquesta manera, per fer 

l’elecció dels materials, s’ha optat per fer-la en funció d’una propietat mecànica determinada, 

el valor UTS (màxim valor en el gràfic tensió deformació). Per tant els dos materials escollits 

tenen un valor UTS similar per tal d’avaluar quin dels dos presenta menors deformacions. 
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Gràfic 5.1: Corba tensió deformació d’un material general. 

Com es pot veure en el gràfic l’UTS és l’últim punt abans que el material comenci a 

experimentar l’efecte d’estricció. És important considerar aquest punt ja que els polímers 

poden treballar a una amplia zona plàstica del gràfic, això sí, sense poder recuperar la forma 

original. 

S’ha de tenir en compte que davant un impacte frontal, posterior o lateral fort, el SRI s’ha de 

substituir ja que internament els materials queden afectats i les deformacions poden ser 

mil·limètriques i no visibles al ull humà, per tant els materials poden no comportar-se d’igual 

manera en un possible segon impacte causant llavors danys no calculats prèviament. 

A continuació es resumeix en una taula les principals propietats físiques i mecàniques dels 

dos materials polimèrics escollits: 

  Materials polimèrics 

Propietats físiques i mecàniques Poliamida (PA) Polipropilè (PP) 

Densitat (gr/cc) 1,59 1,19 

UTS (MPa) 110 108 

Mòdul elàstic (GPa) 9,70 6,16 

Coeficient de Poisson 0,42 0,361 
Taula 5.2: Principals propietats dels materials polimèrics escollits. 

Ultimate Tensile Strength (UTS) 

Yield Strength 
Breaking Strength 

Strain (mm) 

Stress (MPa) 
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Materials per l’estructura 

L’estructura és metàl·lica perquè és el material amb millors propietats físiques alhora de 

suportar grans esforços i càrregues del tipus d’un impacte i a part, és l’element que 

transmetrà aquestes forces al xassís del vehicle. El punt feble és el pes d’aquests materials 

però en aquest cas s’escullen dos on la densitat és diferent. En quan al procés de fabricació 

s’ha de tenir en compte que les barres circulars i tubulars són estàndards a la indústria i 

només s’han de soldar entre elles, per tant només s’ha de tenir en compte que els materials 

siguin compatibles amb la soldadura. 

Els dos materials metàl·lics escollits són l’acer i l’alumini, el motiu és que són dos dels 

principals materials alhora de construir estructures petites d’aquest tipus i tenen un gran 

ventall d’aplicacions en l’àmbit de l’automoció degut a la seva relació qualitat preu. 

A continuació es presenta una taula amb les característiques principals d’aquests materials: 

 

  Materials metàl·lics 

Propietats físiques i mecàniques Acer Alumini 

Densitat (gr/cc) 7,85 2,7 

UTS (MPa) 500 310 

Mòdul elàstic (GPa) 196 68,9 

Coeficient de Poisson 0,29 0,33 
Taula 5.3: Principals propietats dels materials metàl·lics escollits. 

 

Als annexos es presenten les taules amb totes les propietats dels materials polimèrics i 

metàl·lics. 

 

5.3.3 Posicions 

Com s’ha comentat anteriorment, el model original disposa d’un sistema per fer variar la 

inclinació del seient que consisteix en un vis sense fi que fa variar la longitud d’una de les 

barres de l’estructura.  
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En el model que es dissenya, la idea és la mateixa, però el mecanisme de vis sense fi no 

existeix. D’aquesta manera, per simplificar aquest mecanisme que alhora de dissenyar-lo i 

simular-lo portaria certes dificultats s’ha optat per la opció de fer variar la longitud de dues de 

les barres de l’estructura. 

Per determinar quines inclinacions posar en el model, s’ha determinat l’angle mínim i màxim 

del model original, 0º i 14º. Per aquest projecte doncs, s’ha decidit estudiar el comportament 

del SRI per a tres posicions diferents (Fig. 5.10): 0º, 7º i 14 graus d’inclinació de la base del 

seient del SRI respecte al seient del vehicle on va recolzat tot el sistema, obtenint els 

següents dissenys: 

 

 

Fig. 5.10: Posicions possibles del SRI 

5.3.4 Nervis al seient 

Els nervis són un paràmetre important per l’impacte lateral. La seva finalitat és fer més 

rígides les parets laterals del seient.  

Es realitzen tres models de seient amb 0, 6 i 12 nervis col·locats al interior dels braços 

laterals de la cadireta (Fig. 5.11). L’objectiu d’aquest projecte no és optimitzar el numero de 

nervis ni estudiar la posició exacte on col·locar-los. D’aquesta manera doncs, és pretén 

estudiar la influencia dels nervis enfront de càrregues laterals importants i estudiar les 

deformacions del seient. 

La posició i distribució dels nervis s’ha escollit de manera que concordin amb els punts on 

s’apliquen les càrregues per simular l’impacte lateral. 

7º 14º 0º 
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6. Simulacions 

6.1 Procés d’assaig dels diferents models 

En el capítol anterior s’ha descrit tots els dissenys dels SRI realitzats en aquest 

projecte. Per qüestions de temps i de capacitat informàtica resulta impossible simular-los 

tots per la gran quantitat de combinacions que resulten amb els diferents criteris escollits. 

Per tant en aquest apartat s’exposa el procediment d’assaig que es segueix alhora de 

simular. S’han dividit les simulacions en dos assajos, en el primer es simulen solament els 

tres models que serveixen per analitzar el sistema convencional enfront el sistema Isofix i 

d’aquest últim s’escull el model que presenta millors resultats. En el segon assaig es parteix 

del model escollit prèviament i s’apliquen els criteris explicats al capítol anterior, començant 

pel nombre de nervis, seguidament els materials i finalment les diferents posicions, per tal 

d’avaluar com influencien en el SRI. 

 

6.1.1 Primer assaig: Sistema convencional enfront sistema Isofix 

Per aquest primer assaig s’assignen als models els materials dels quals està fet el sistema 

convencional (el de referència) per tal de ser més objectiu alhora d’analitzar els resultats. 

Per a la posició s’ha escollit la de 0 graus i en quant als nervis, cap (veure Taula 6.1). 

  

Característiques 
principals 

Model 1 
(sistema 

convencional)

Model 2 
(sistema Isofix 

amb nansa)

Model 3 
(Sistema Isofix 

amb braç) 

Material 
 

Estructura Polipropilè 
(carcassa) Acer Acer 

Seient Polipropilè Polipropilè Polipropilè 

Barres Acer - - 

Braç 
antirotació - - Polipropilè 

Posició  0 graus 0 graus 0 graus 

Nervis  0 0 0 

Taula 6.1: Característiques dels models del primer assaig. 
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6.1.2 Segon assaig: Sistema Isofix amb nansa 

Per poder descriure la metodologia del segon assaig s’avança als resultats per mencionar 

que el millor model obtingut és el sistema Isofix amb nansa. 

Per poder avaluar un dels tres criteris als diferents models, s’han de fixar els altres dos. Per 

tant, s’ha decidit que l’ordre dels criteris a simular és: nervis, materials i finalment posicions. 

D’aquesta manera s’avança en les simulacions amb els millors resultats de cada criteri 

simulat anteriorment. L’elecció d’aquests criteris fixes és el següent: 

  

Criteris 
Models a simular 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Nervis 

0 x        

6  x       

12   x      

Materials 

Polipropilè x x x x     

Poliamida     x x   

Acer x x x  x    

Alumini    x  x   

Posicions 

0 graus x x x x x x   

7 graus       x  

14 graus        X 

Taula 6.2: Matriu de criteris pels diferents models a simular. 

 

Notar que el model 4 de la taula és el model 2 del primer assaig i per tant no fa falta simular-

lo. (només està posat perquè el lector interpreti millor la taula). Les caselles rosades són les 

que s’han d’anar omplint cada cop que es canvia de criteri. 
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6.2 Metodologia de simulació 

Per descriure la metodologia de simulació es segueixen els mateixos passos que s’utilitzen 

en el software d’elements finits. L’anàlisi utilitzat és l’estàtic estructural. 

 

6.2.1 Geometria 

Els assemblatges dels diferents models s’importen al programa com a sòlids i superfícies. 

L’estructura de barres, la carcassa i barres del sistema convencional i el braç per evitar la 

rotació són sòlids que solament se’ls hi ha de definir el material. Les superfícies, que només 

són el seient i els nervis, també se’ls hi posa un espessor, en aquest cas de 2 mm. 

En la definició dels quatre tipus de materials utilitzats (Acer, Alumini, Polipropilè i Poliamida), 

s’entren els següents valors al programa: 

• Densitat 

• Mòdul elàstic (mòdul de Young) 

• Coeficient de Poisson 

• UTS (Tensile Ultimate Strength) 

 

6.2.2 Contactes 

Un cop importat el assemblatge del software de disseny, el mateix programa ja detecta 

alguns dels contactes del SRI. És el cas de tots els contactes entre el seient i l’estructura, 

que els defineix del tipus Bonded. Aquest contacte és de tipus rígid i significa que els 

elements que uneix estan “enganxats”. És la primera hipòtesis que s’ha fet alhora de 

simular. En la realitat això no és veritat perquè els elements que no són una sola peça, mai 

poden ser elements rígids, però pels impactes frontal i posterior és una hipòtesis vàlida ja 

que si l’impacte fos totalment simètric el seient no es desplaçaria lateralment (Fig. 6.1). 

Un altre contacte tipus Bonded, però que en aquest cas es defineix manualment perquè el 

programa no el detecta, són els nervis amb el seient. Aquest contacte sí que coincideix amb 

la realitat perquè el seient es fabrica per injecció i el motlle ja incorpora els nervis. 

L’últim contacte d’aquest tipus (Bonded) és el braç per evitar la rotació del model 3. En 

aquest cas tampoc és real però es fa la hipòtesi que a la realitat aquest element està ben 

collat a l’estructura i per tant no permet que tingui rotació amb l’eix de la barra. (Fig. 6.1). 
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Fig. 6.1: En vermell, contactes tipus Bonded. 

 

L’estructura s’ha optat per fer-la tota com un sòlid, per tant no s’ha de definir cap contacte. El 

mateix passa amb el seient i la nansa incorporada, és una mateixa superfície i no cal definir 

contactes. 

 

6.2.3 Mallat 

El procés de mallat és automàtic en el programa. Només s’ha definit que per les superfícies 

utilitzi elements triangulars i/o quadrilàters uniformes i per als sòlids sigui automàtic, però 

uniforme. 

Els elements que utilitza el programa depenen de si la geometria és una superfície (dos 

dimensions) o un sòlid (tres dimensions). Els elements, que estan definits a les llibreries del 

programa, són els següents:  

 

 

Fig. 6.2: Elements SOLID 186, SOLID 187 i SHELL 181 respectivament. 
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L’element SOLID 186 (20 nodes per element) i el SOLID 187 (10 nodes per element) 

permeten mallar volums tridimensionals. El primer és adequat per mallar geometries 

regulars mentre que el segon es pot utilitzar en qualsevol cas. L’element SHELL 181 (4 

nodes per element) s’utilitza per mallar volums en tres dimensions, on una de les tres és 

molt més petita que les altres dues. (és el cas del seient, Fig. 6.3). En qualsevol cas, és el 

programa qui escull automàticament aquests elements.  

 

 

Fig. 6.3: Mallat de la geometria. 

 

En ambdós casos s’ha escollit una mida de mallat de 6 mm de costat. S’ha optat per 

aquesta mida perquè com més petita sigui aquesta mesura més precisió hi haurà en els 

resultats. D’altra banda això incrementa el temps de càlcul del programa, tot i així aquest 

temps ha estat entre 15 i 20 minuts aproximadament per a tots els models. 

A continuació es presenta una taula amb les característiques del mallat dels models que 

presenten diferències més notables: 
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Model Nº de nodes Nº d’elements 
Temps de càlcul (min) 

(mitjana dels tres 
impactes) 

1 
(sistema 

convencional) 
176.607 100.421 17 

2 
(Isofix amb 

nansa) 
184.960 108.711 20 

3 
(Isofix amb 

braç) 
200.010 112.805 22 

11 
(Isofix amb 
nansa i 12 

nervis) 

191.217 112.287 20 

Taula 6.3: Característiques del mallat dels models principals. 

 

6.2.4 Restriccions 

S’utilitzen tres tipus de restriccions, en aquest projecte, alhora de simular les fixacions i els 

diferents contactes entre el SRI i el vehicle. Depenent del model i tipus d’impacte que 

s’analitzi, les restriccions són diferents. A continuació es descriuen les dues: 

• Fixed support: Les superfícies seleccionades amb aquesta restricció són fixes i per 

tant no tenen cap grau de llibertat. Pel sistema Isofix són els dos ancoratges que es 

munten al xassís del vehicle. Per al sistema convencional el concepte és diferent ja 

que el SRI esta subjectat amb el cinturó de seguretat del vehicle per tres punts i per 

tant, s’ha dissenyat una carcassa i un seient amb unes superfícies especials que 

s’aproximen a la realitat i que permeten simular aquet tipus de fixacions al programa 

(a l’apartat d’anàlisi de resultats s’analitza amb més detall aquesta restricció i les 

seves limitacions). 

 

Fig. 6.4: Els ancoratges Isofix són exemples de restriccions Fixed support. 
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• Displacement: Aquesta opció permet limitar els desplaçaments de superfícies 

segons els eixos de coordenades. En aquest cas també depèn del tipus de model i 

impacte que es simuli es restringeixen unes direccions o unes altres. Pel sistema 

Isofix s’utilitza en el suport de recolzament, la nansa i el braç per evitar la rotació. En 

el cas del sistema convencional és més difícil d’analitzar, també s’estudia amb més 

detall a l’apartat d’anàlisi de resultats. A continuació es mostren algunes imatges 

d’aquest tipus de restricció. El sistema de coordenades és el mateix per a tots els 

models. 

 

 

Fig. 6.5 : Dos restriccions tipus Displacement 

 

La primera imatge (Fig. 6.5) correspon a l’anàlisi d’impacte posterior, s’ha definit la superfície 

en vermell de la nansa com que no pugui desplaçar-se en l’eix X (l’eix del xoc) ja que té el 

seient del propi vehicle. Sí que es pot desplaçar aquesta zona en les direccions Y o Z. 

La segona imatge (Fig. 6.5) correspon a un impacte frontal i s’ha definit la superfície en 

vermell del suport de recolzament com que no pugui desplaçar-se en l’eix Y ja que té el terra 

del vehicle. Sí que pot desplaçar-se pel pla X-Z (el terra del vehicle). 

Als annexos es troben totes les restriccions que s’imposen als diferents models i per als tres 

tipus d’impacte. 
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6.2.5 Càrregues 

El posicionament i distribució de les càrregues és l’aspecte de la simulació més important i 

crític. Són molts els mètodes que es poden utilitzar alhora de simular la massa del nen així 

com la superfície on impacta. D’aquesta manera és fa l’anàlisi dels tres impactes per separat 

i explicant les hipòtesis escollides en aquest projecte. 

Recordar que el SRI que s’estudia es situa al vehicle en el sentit oposat de la marxa (es 

puntualitza ja que alhora d’interpretar la direcció de les càrregues pels impactes frontal i 

posterior pot ser confús). 

 

Impacte lateral 

Per aquest impacte s’ha dividit la massa del dummy en tres parts: cap, tòrax més braços i 

cames. D’aquesta manera amb el software de disseny i el Reglament R44/4 (per conèixer 

les mides del dummy) s’han trobat els centres de gravetat dels tres punts per entrar-los al 

software de simulació. 

 

Part del cos Massa (kg) Càrrega (20 g) 
(N) 

Lloc on actua la 
càrrega: 

Cap 2,73 535,63 
Paret lateral del 

seient (100% de la 
massa del 
dummy) 

Tòrax i braços 6,1 1196,82 

Cames 2,18 427,71 

Taula 6.4: Distribució de massa i càrrega per el impacte lateral. 

 

Es pot veure que tota la massa recau en tres punts. Això a la realitat no és correcte perquè 

el nen té un volum i la superfície del qual impacta al seient distribuint-se aquesta massa per 

una superfície més gran que un punt puntual. En qualsevol cas, l’elecció d’aplicar les 

càrregues en tres punts puntuals fa que l’anàlisi sigui més restrictiu i s’estiguin estudiant les 

pitjors condicions en quant a esforços. A continuació es pot veure en quins punts s’han 

aplicat les càrregues per l’impacte lateral (Fig. 6.6): 
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Fig. 6.6: Localització de les càrregues en l’impacte lateral. 

 

Impacte frontal 

Per aquest impacte també s’han escollit tres punts per aplicar la càrrega. Dos d’ells són els 

mateixos que en el cas anterior: el cap i tòrax més braços. Pel tercer punt es fa la hipòtesi 

que actua l’arnés on el nen va subjectat. 

Com ja s’ha explicat anteriorment aquests tipus de SRI incorporen un arnés de tres punts 

per subjectar el nen al seient. D’aquesta manera, per aquest impacte, els dos punts de 

l’arnés superiors (els que lliguen el pit) no actuen ja que el xoc és frontal i el nen impacta 

amb l’esquena al seient. Com es pot veure a la següent imatge, Fig. 6.7, el seient pot actuar 

com una rampa en el moment del xoc, fet que faria impulsar el nen cap al sostre i a la part 

davantera del vehicle. És aquí on entra el tercer punt de l’arnés, les espatlles fan que els dos 

punts superiors de l’arnés actuïn paral·lelament al seient i no actuen directament sobre 

aquest, però alhora fan que el punt inferior de l’arnés si que treballi, evitant que el nen es 

desplaci impulsat cap a la part davantera del vehicle. 

D’aquesta manera, la distribució de càrregues és la següent: 

Part del cos Massa (kg) Càrrega (30 g) 
(N) 

Lloc on actua la 
càrrega: 

Cap 2,73 803,44 
Seient (80,2%) 

Tòrax i braços 6,1 1795,23 

Cames 2,18 641,56 
Tercer punt de 
l’arnès (19,8%) 

Taula 6.5: Distribució de massa i càrrega per el impacte frontal. 
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Com es pot veure, s’ha calculat que la massa que actua sobre el tercer punt és solament la 

massa de les cames, que equival a un 19,8% de la massa total del nen. 

Aquesta hipòtesis de que el propi seient pot actuar com una rampa es veu més clara quan 

s’analitzen les diferents posicions del SRI, ja que la inclinació fa que el nen estigui estirat i 

per tant, l’eix del nen tendeix a ser l’eix de l’impacte. 

 

 

Fig.6.7: Localització de les càrregues en l’impacte frontal. 

 

Impacte posterior 

Per aquest impacte es fa la hipòtesi de que actuen els dos punts superiors de l’arnés. 

Després d’analitzar la localització del tercer punt de l’arnés (l’inferior) s’ha arribat a la 

conclusió que aquest no treballa en aquest impacte. 

També seria erroni però, incorporar la massa de les cames en els dos punts superiors de 

l’arnés ja que la superfície on el nen recolza el cul i les cames és molt inclinada i per tant en 

un impacte posterior aquesta zona del nen xocaria contra aquesta part del seient (Fig. 6.8). 

Per tant la distribució de massa i càrrega queda de la següent manera: 
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Part del cos Massa (kg) Càrrega (30 g) 
(N) 

Lloc on actua la 
càrrega: 

Cap 2,73 
1298,5 x 2 

Dos punts 
superiors de 

l’arnés (80,2%) Tòrax i braços 6,1 

Cames 2,18 641,56 Seient (19,8%) 

Taula 6.6: Distribució de massa i càrrega per l’impacte posterior. 

 

 

Fig.6.8: Localització de les càrregues en l’impacte posterior. 

 

6.2.6 Visualització dels resultats 

Els resultats és visualitzen mitjançant uns mapes de colors que determinen en cada punt la 

solució que es desitja veure. D’aquesta manera les solucions escollides per posteriorment 

analitzar els resultats són les següents: 

• Mapa de tensions equivalent de Von Misses: Aquest mapa permet veure quina és 

la concentració de tensions acumulada al SRI al instant final de l’impacte. Es pot 

veure doncs, les zones més i menys critiques i permet avaluar les zones que 

treballen més i si els materials escollits realment aguanten els esforços aplicats. Les 

unitats del gràfic són MPa (veure Fig. 6.9). 

 

• Mapa de deformació total i direccional: Permet visualitzar gràficament les zones 

amb deformacions totals i direccionals, segons l’impacte, que pateix el SRI en cada 

punt. Les unitats són mil·límetres (veure Fig. 6.9). 
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Fig.6.9 : Mapes de tensions i deformacions respectivament. 

• Mapa del factor de seguretat: Aquest mapa és un ràtio entre un valor fix (l’UTS 

explicat anteriorment) i el paràmetre (en aquest cas la tensió) que pateix cada punt 

del SRI. D’aquesta manera es pot avaluar si els materials escollits realment aguanten 

els esforços aplicats. Aquests mapes no presenten unitats ja que són ràtios i el 

màxim valor que pot calcular el programa, per defecte és d’un factor de seguretat de 

15. 

 

 

Fig.6.10: Mapa del factor de seguretat. 

 

Les escales que utilitza el programa automàticament, en alguns casos es varien per una 

millor visualització i comprensió dels resultats degut a que estructura i seient es comporten 

de manera diferent i seria incorrecte utilitzar una mateixa escala. 
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7. Anàlisi de resultats 

Es presenten a continuació els resultats més destacables i importants obtinguts de 

les simulacions. Hi ha molts mapes que es repeteixen i no aporten informació rellevant i no 

es presenten en aquest apartat. Als annexos s’hi pot trobar tota aquesta informació aquí no 

present. 

Els diferents comentaris tècnics, explicacions i motius varis de cada impacte no es 

presenten tots en el primer assaig, es distribueixen al llarg de totes les simulacions. 

7.1 Primer assaig: sistema convencional enfront sistema Isofix  

A continuació es fa l’anàlisi de cada impacte per separat: 

7.1.1 Impacte frontal 

Els resultats obtinguts a les simulacions es recullen a la següent taula: 

Impacte frontal 

Model 
Tensió màxima 

Von Misses 
(MPa)  

Deformació 
màxima (mm) 

1 
(sistema 

convencional) 
334 14 

2 
(Isofix amb 

nansa) 
124 12 

3 
(Isofix amb 

braç) 
124 12 

Taula 7.1: Resultats de l’impacte frontal pel primer assaig. 

 

Com es pot comprovar a la taula, el sistema Isofix presenta una tensió màxima menor que el 

sistema convencional (els resultats del model 2 i 3 són iguals perquè només es diferencien 

entre ells amb el sistema per evitar la rotació, la nansa i el braç, i en aquest impacte aquest 

sistema no treballa, per tant és lògic que els valors siguin els mateixos). 

En el sistema convencional la màxima tensió es troba a la barra d’acer situada al centre del 

SRI. Això es degut a que les tres forces en l’eix d’impacte X generen un moment que fa 

aixecar el seient en la direcció Y, fent que treballi més aquesta barra que l’altre. La carcassa, 

que alhora fa d’estructura secundària, tot i ser un material polimèric només suporta tensions 
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màximes de 45 MPa (Fig.7.1). En canvi el seient suporta en dos punts tensions de fins a 133 

MPa (Fig.7.2). Això fa que el factor de seguretat sigui inferior a 1 (0,68) en algunes zones 

molt petites del SRI i per tant el seient no aguanta els esforços aplicats i es trenca. Al final 

d’aquest capítol, en el resum dels resultats s’analitza amb més profunditat els models que 

tenen els factors de seguretat inferiors a la unitat. 

 

 

Fig.7.1: Mapa de tensions de la carcassa. El valor de la llegenda màxim no correspon al màxim 
indicat a la carcassa, correspon al màxim de tot el conjunt. 

 

 

Fig.7.2: Mapa de tensions del seient. 
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En els dos sistemes Isofix la tensió màxima es troba en una de les dues barres on es 

recolza el seient. En aquest cas la tensió màxima és menor que en el sistema convencional, 

ja que gran part del moment que generen les forces recau sobre la pota de recolzament i 

això fa que disminueixin les tensions a les barres (Fig.7.3).  

 

 

Fig.7.3: Mapa de tensions de l’estructura. 

 

En aquest cas, el seient també suporta càrregues superiors al valor UTS del polipropilè. Són 

els dos punts de darrera del seient on hi ha la transició amb els dos suports que uneixen el 

seient amb les barres de l’estructura. Aquests dos punts fan que el coeficient de seguretat 

també sigui inferior a 1 (0,85), i per tant hi hagi ruptura dels materials del seient. 

En quant a les deformacions, són lleugerament inferiors les del sistema Isofix, 

aproximadament 12 mm enfront els 14 mm del sistema convencional i localitzades ambdues 

a la part superior del seient. Aquestes deformacions es distribueixen la gran majoria en l’eix 

X del impacte per al model 2 (Fig.7.5). En el sistema convencional es distribueixen en l’eix Y 

ja que alhora de posar les restriccions, en aquest model se’n posa una tipus Displacement 

amb l’eix X bloquejat justament a la part superior del seient, per tant gran part de la 

deformació és en la direcció Y (Fig.7.4). 
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És lògic que les deformacions es trobin a la part superior del seient ja que és on s’apliquen 

les càrregues del cap, braços i tòrax del dummy. 

 

Fig.7.4: Deformació màxima del model 1. 

 

 

Fig.7.5: Deformació màxima del model 2. 
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Per aquest impacte s’ha de mencionar que les restriccions imposades al software pel 

sistema convencional són fidels a la realitat. Pel sistema Isofix, en tots els impactes simulats, 

les restriccions són fidels a la realitat. Als annexos s’hi poden trobar totes aquestes 

condicions de contorn imposades per als dos sistemes i per a tots els models. 

 

7.1.2 Impacte posterior 

Taula de resultats: 

 

Impacte posterior 

Model 
Tensió màxima 

Von Misses 
(MPa)  

Deformació 
màxima (mm) 

1 
(sistema 

convencional) 
186 25 

2 
(Isofix amb 

nansa) 
275 13 

3 
(Isofix amb 

braç) 
372 15 

Taula 7.2: Resultats de l’impacte posterior pel primer assaig. 

 

En el sistema convencional, la tensió màxima és 186 MPa (Fig. 7.6) i es localitza a les 

barres d’acer. Al seient però, hi ha tensions superiors al valor UTS del polipropilè, això fa 

que el factor de seguretat sigui inferior a 1 (0,78) i per tant el seient es trenqui. Cal 

mencionar que la nansa treballa correctament com a sistema per evitar la rotació del SRI. 

No obstant, per aquest impacte cal destacar els resultats dels dos sistemes Isofix. Es pot 

veure que la tensió màxima del model 2 (el que incorpora la nansa) és 100 MPa inferior al 

model 3 (el que incorpora el braç) i ambdues es localitzen als ancoratges. Això es degut a 

que el sistema per evitar la rotació, en el model 2 està ancorat al propi seient del vehicle i fa 

que les tensions de la nansa es puguin transmetre a l’estructura a través del seient. En el 

que incorpora el braç, passa al contrari perquè aquest està fixat a la pròpia estructura i en un 

punt inferior. D’aquesta manera l’estructura suporta tensions més elevades que la del model 

2. (Veure Fig. 7.6). 
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Fig. 7.6: Mapes de tensions per als models 2 i 3. 

 

Cal mencionar també que el factor de seguretat per aquests dos sistemes Isofix en aquest 

impacte ja és superior a 1 (1,5) i per tant no hi ha problemes de trencament dels materials. 

 

 

Fig. 7.7: Mapa del factor de seguretat del model 2. 
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En quant a les deformacions del seient, observar que al model 1 (sistema convencional) és 

de 25 mm enfront als 13 mm i 15 mm dels sistemes Isofix. Més endavant, al segon assaig, 

es fa una anàlisi de les deformacions direccionals per al impacte posterior. 

Per aquest impacte les restriccions imposades en el model 1 també s’aproximen a la realitat. 

 

7.1.3 Impacte lateral 

Taula de resultats: 

 

Impacte lateral 

Model 
Tensió màxima 

Von Misses 
(MPa)  

Deformació 
màxima (mm) 

1 
(sistema 

convencional) 
772 30 

2 
(Isofix amb 

nansa) 
133 45 

3 
(Isofix amb 

braç) 
140 74 

Taula 7.3: Resultats de l’impacte lateral pel primer assaig. 

 

Per al sistema convencional aquest impacte és el més complicat alhora de posar les 

restriccions. A la realitat, aquest sistema de subjecció del SRI amb el vehicle no té cap punt 

fix i quan es produeix un xoc real, el SRI no es queda immòbil sinó que experimenta un 

desplaçament transversal fins que impacta contra la paret del vehicle i comença a rebotar. 

És per aquest motiu que no es pot simular-lo correctament amb el software d’elements finits 

ja que aquest només permet analitzar sistemes estàtics estructurals.  

Pels impactes frontal i posterior s’han posat una sèrie de contactes Displacement restringint 

els graus de llibertats adequats i s’aproxima bastant a la realitat. En aquest cas (impacte 

lateral) s’han provat varies opcions i a la majoria d’elles el programa fallava. Finalment s’ha 

optat per posar com a contacte fix la superfície de la carcassa que esta recolzada al seient 

del vehicle. Això no és correcte i no es pot fer una comparació dels resultats obtinguts amb 

el que passaria a la realitat. 
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El impacte lateral és el punt més dèbil del sistema de retenció convencional i per tots els 

motius anteriors queda demostrat que el sistema Isofix és molt més segur i fiable. No 

obstant, s’analitzen amb més profunditat els dos sistemes Isofix per a aquest impacte. 

Les tensions màximes són molt semblants en els models 2 i 3 i ambdues es localitzen en els 

ancoratges de l’estructura (Fig.7.8 i 7.9). Es localitzen en aquest punt perquè les tres forces 

generen un moment que tendeix a fer girar el SRI en l’eix X. Comparant les màximes 

tensions que reben els seients, localitzades a la paret lateral d’impacte, el model 2 té una 

tensió més baixa (109 MPa) que el model 3 (120 MPa). Això es degut a que la nansa fa 

distribuir millor les tensions alhora de l’impacte. 

Aquesta tensió de 109 MPa, veure Fig. 7.8, es localitza en aquest punt perquè és un punt de 

transició de la paret lateral del seient a la part transversal d’aquest. Per aquest motiu, les 

càrregues aplicades en la direcció Z intenten separar aquestes dues superfícies generant un 

pic de tensió. 

 

 

Fig. 7.8: Mapa de tensions del model 2. 
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Fig. 7.9: Mapa de tensions del model 3. 

 

Un altre aspecte important a destacar en aquest impacte i pels sistemes Isofix són les 

deformacions obtingudes. Abans s’ha comentat que la nansa distribueix millor les tensions 

en el impacte lateral, doncs bé, també actua com a sistema per evitar la separació entre les 

dues parets laterals del seient, fent que en el model 2 la deformació en l’eix Z de l’impacte 

sigui 45 mm enfront dels 74 mm del model 3 (Fig. 7.10 i 7.11). 

 

 

Fig. 7.10: Mapa de tensions del model 2. 
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Fig. 7.11: Mapa de tensions del model 3. 

 

7.1.4 Resultats generals del primer assaig 

A l’apartat de conclusions s’avaluarà l’efectivitat dels dos sistemes de retenció. Per 

prosseguir amb el segon assaig però, s’ha de fer una elecció del millor sistema Isofix. 

En l’impacte frontal es comporten els dos d’una manera semblant, per tant no és 

determinant en la elecció. 

En l’impacte posterior s’ha vist com les tensions són més favorables en el model 2. 

En l’impacte lateral s’ha comprovat que les deformacions són menors en el model 2 degut a 

la segona funció de la nansa: evitar la separació de les parets laterals del seient. 

Per tots aquest motius anteriors el segon assaig es basa en el sistema Isofix amb nansa 

(model 2, que és el mateix que el model 4). 
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7.2 Segon assaig: sistema Isofix amb nansa 

A continuació es fa l’anàlisi de cada impacte per separat: 

7.2.1 Criteri: nervis 

Taula de resultats: 

 

Impacte frontal 

Model 
Tensió màxima 

Von Misses 
(MPa)  

Deformació 
màxima (mm) 

2 (0 nervis) 124 12 

5 (6 nervis) 115 10 

6 (12 nervis) 105 9 

Impacte posterior 

2 (0 nervis) 275 13 

5 (6 nervis) 267 10 

6 (12 nervis) 250 9 

Impacte lateral 

2 (0 nervis) 133 45 

5 (6 nervis) 160 24 

6 (12 nervis) 144 19 
Taula 7.4: Resultats dels impactes dels models 2, 5 i 3. 

 

S’han presentat els resultats dels tres impactes junts perquè el frontal i el posterior no 

aporten informació rellevant alhora d’analitzar aquest criteri. Els nervis es posen per fer més 

rígides les parets laterals del seient i per tant, on realment treballen són en el xoc lateral. 

Impacte frontal i posterior 

Només comentar que per aquests dos impactes, a mesura que s’incrementen el nombre de 

nervis, la màxima tensió que rep el SRI disminueix d’una manera lleu. Això és degut  a que 

per cada increment de nervis també augmenta la superfície i pes del SRI, d’aquesta manera 

les tensions tenen més superfície per distribuir-se per tot el conjunt. 

En quant a les deformacions, no s’aprecien canvis importants per aquests dos impactes. 
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Impacte lateral 

Si s’analitzen les tensions s’aprecia que en el model 2 (0 nervis) la tensió màxima (133 MPa) 

es localitza en un ancoratge. En canvi en els models 5 i 6 (6 i 12 nervis) les tensions 

màximes es localitzen al seient, justament a sobre dels nervis. Aquestes tensions tan 

elevades pel polímer són degudes a la posició dels nervis. S’han situat aquests molt pròxims 

a les tres línies de força que simulen els tres centres de gravetat del dummy, fet que 

produeix aquests pics de tensió a sobre dels nervis. Veure figures 7.8 i 7.12. 

Un altre motiu d’aquest increment de tensió és el canvi de geometria. En el seient les 

transicions de les parets longitudinals a transversals es fa mitjançant radis. Al posar-hi 

nervis, aquests fan contacte amb la superfície de forma perpendicular i sense cap tipus de 

transició radial, fet que produeix un canvi en la geometria brusc i una elevada acumulació de 

tensions. 

En les imatges següents, Fig. 7.12, s’aprecia com el nervi més inferior del seient és el que 

pateix la tensió més alta, no obstant és el nervi que ha de suportar la càrrega més baixa 

(427,71 N) que correspon a la massa de les cames del dummy. Això és degut a que aquest 

nervi és el més petit de tots degut al canvi de secció de la geometria del seient (Fig. 7.13). 

Aquestes elevades tensions del seient fan que els coeficients de seguretat d’aquests tres 

models siguin inferiors a 1 en uns punts determinats del SRI, essent el millor el model 2 

(0,94), però amb la ruptura del material del seient. 

  

Fig. 7.12: Mapes de tensions dels models 5 i 6. 

Veure en aquestes dues imatges anteriors (Fig. 7.12) com els punts de la paret on 

s’apliquen les càrregues presenten zones amb tensions més altes que la resta del seient. 
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Veure en la següent imatge el nervi més petit degut al canvi de secció de la geometria.  

 

Fig. 7.13: Mapa de tensions del model 6 en planta. 

 

Analitzant les deformacions, s’observa un clar descens d’aquestes a mesura que 

s’incrementen els nervis. És lògic ja que s’està fent més rígida la paret on impacte el 

dummy. Les següents imatges mostren la deformació que pateix el seient en els models 5 i 

6. Mirar també la figura 7.10 per poder comprovar aquesta reducció de deformació en el cas 

del model sense nervis. 

 

 

Fig. 7.14: Mapes de deformacions transversals (eix Z) dels models 5 i 6. 
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Fixar-se en les imatges anteriors (Fig. 7.14) que el nervi que suporta una tensió més gran no 

és el que rep una deformació més alta. Això és degut a que la càrrega més pròxima al nervi, 

la de les cames del dummy, no és la mes elevada. 

Elecció del millor model pel criteri dels nervis 

Per fer aquesta elecció només es té en compte l’impacte lateral ja que els altres dos no 

aporten informació rellevant. D’aquesta manera, basant-se en les tensions màximes i el 

coeficient de seguretat, el millor model és el 2, el que no porta nervis. Basant-se en les 

deformacions el millor model és el 6 (12 nervis). Com s’ha explicat anteriorment, les 

elevades tensions són degudes a una possible mal distribució dels nervis. La finalitat 

d’aquest projecte no és optimitzar el nombre de nervis ni la seva posició, és estudiar la 

influencia d’aquests, per tant és lògic continuar l’estudi basant-se en el model 6 (12 nervis), 

que és el model on s’han obtingut millors resultats en les deformacions. 

 

7.2.2 Criteri: materials 

Impacte Frontal 

Taula de resultats: 

Impacte frontal 

Model 
Tensió màxima 

Von Misses 
(MPa)  

Deformació 
màxima (mm) 

6 (PP i acer) 105 9 

7 (PP i alumini) 99 10 

8 (PA i acer) 104 6 

9 (PA i alumini) 95 7 
Taula 7.5: Resultats de l’impacte frontal dels models 6, 7, 8 i 9. 

 

Analitzant les tensions màximes, s’observa com els models on l’estructura és d’alumini 

aquestes són lleugerament inferiors als models que incorporen acer. Aquesta tensió màxima 

es situa al darrera de les torretes on es recolza la barra per subjectar el seient. És normal 

que aquestes zones siguin les que suporten més tensió ja que les càrregues aplicades 

tendeixen a fer rotar el seient en l’eix de la barra del darrera, on esta recolzat (Fig. 7.15). 
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Fig. 7.15: Mapa de tensions del model 7. 

 

Per a tots els models, aquesta tensió màxima es situa en aquest dos punts de l’estructura. 

S’ha comentat que aquesta tensió és pràcticament igual en els quatre models, però si 

s’estudia el comportament de l’alumini i l’acer per aquests valors, es comprova com l’acer 

esta treballant a la zona elàstica de la seva gràfica tensió deformació, mentre que l’alumini 

ho fa en la seva zona plàstica. Abans s’ha comentat que els resultats es posarien en funció 

de l’UTS, (últim punt abans de que comenci la estricció del material) per no restringir tant els 

resultats. Però si s’analitza el Yield Strength Point, o límit elàstic, el de l’acer és 

aproximadament 300 MPa, mentre que el de l’alumini és de 60 MPa. 

Per tant doncs, tenint en compte aquest detall, les tensions poden ser iguals, però el 

comportament dels materials és molt diferent. És un fet important i a tenir en compte alhora 

de fer la selecció del millor model per a aquest criteri. 

En quant a les tensions que suporta el seient, aquestes no presenten diferències notables 

respecte si el material és polipropilè o poliamida. Com s’ha comentat abans, aquestes es 

concentren a la part del darrera del seient, a les dues potes per recolzar-se a l’estructura. En 

aquests models però, aquesta tensió ja no supera l’UTS del polímer en qüestió i per tant fa 

que el factor de seguretat del conjunt sigui superior a 1 en tots els models i per aquest 

impacte. 
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Fig. 7.16: Mapa del factor de seguretat del model 8. 

  

Analitzant les deformacions de l’estructura no hi ha variacions pels dos metalls escollits per 

fer l’anàlisi i en aquests punts de treball relativament baixos. En quan al seient sí que 

s’observa una diferència en els materials emprats. Els seients amb poliamida presenten una 

deformació inferior respecte als de polipropilè. Això és degut a que el mòdul de Young és 

més elevat per al polipropilè. 

A continuació es presenten dues taules per veure i explicar les deformacions en els eixos X i 

Y per l’impacte frontal: 

 

Impacte frontal 

Model 
Deformació 

màxima eix X 
(mm) 

Deformació 
màxima eix Y 

(mm) 
6 (PP i acer) 7,4 5,4 

7 (PP i alumini) 8,4 6,1 

8 (PA i acer) 4,8 3,5 

9 (PA i alumini) 5,8 4,1 
Taula 7.6: Deformacions direccionals dels models 6, 7, 8 i 9. 
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Abans d’analitzar les deformacions direccionals, fixar-se en la taula 7.6 com els models amb 

poliamida presenten deformacions menors que els de polipropilè. 

Com es veu a la següent imatge, Fig. 7.17, la màxima deformació es localitza a la part 

superior del seient ja que és on s’apliquen les càrregues en l’eix X, del cap, tòrax i braços. 

 

 

Fig. 7.17: Mapa de deformació en l’eix X del model 8. 

 

En canvi, la zona que presenta major deformació en l’eix Y (Fig. 7.18) és la zona on esta 

ancorat el tercer punt de l’arnés. S’ha comentat en el capítol anterior que es feia la hipòtesi 

de que aquest tercer punt actuava per evitar que el dummy sortís impulsat cap a la part 

davantera del vehicle, per tant la força té component longitudinal i vertical. D’aquí que 

aquesta zona presenti aquesta deformació. 

Notar també que la zona superior del cap també presenta deformació en l’eix Y, però en 

aquest cas cap avall, ja que les càrregues del cap i tòrax fan desplaçar el seient en l’eix Y 

negatiu. 



Pàg. 68  Memòria 

 

 

Fig. 7.18: Mapa de deformacions en l’eix Y del model 8. 

 

Impacte posterior 

Taula de resultats: 

 

Impacte posterior 

Model 
Tensió màxima 

Von Misses 
(MPa)  

Deformació 
màxima (mm) 

6 (PP i acer) 250 9 

7 (PP i alumini) 191 13 

8 (PA i acer) 229 7 

9 (PA i alumini) 159 10 
Taula 7.7: Resultats dels models 6, 7, 8 i 9 per l’impacte posterior. 

 

En aquest impacte passa com en el frontal. Les estructures d’alumini suporten tensions més 

baixes que l’acer, però igualment encara treballen a la zona plàstica del gràfic tensió 

deformació. En ambdós casos aquesta tensió es concentra en els ancoratges Isofix. (Fig. 

7.19). 
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Pel seient, les tensions es comporten d’igual manera independentment del material. Això és 

degut a que tant el propilè com la poliamida tenen mòduls de Young relativament semblants 

comparats per exemple entre l’acer i l’alumini. (Fig. 7.20). 

 

Fig. 7.19: Mapa de tensions de l’estructura del model 8. 

 

 

Fig. 7.20: Mapa de tensions del seient del model 8. 

 

En aquesta última imatge es comprova que la màxima tensió (50 MPa) que suporta el seient 

per aquest impacte es localitza a la unió entre la nansa i el seient. És lògic ja que la nansa 

està actuant com a sistema per evitar la rotació i justament aquest punt transmet els 
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esforços de la nansa al seient. Veure també en aquesta imatge com les zones on hi ha els 

dos punts superiors de l’arnés presenten tensions superiors a les altres zones del seient.  

El fet que el seient només presenti una tensió màxima de 50 MPa fa que pel model 8 (Acer i 

PA) el factor de seguretat pugi fins a 2. (Fig. 7.21). 

 

 

Fig. 7.21: Mapa del factor de seguretat per al model 8. 

 

A continuació es presenten dues taules per veure i explicar les deformacions en els eixos X i 

Y per l’impacte posterior: 

 

Impacte posterior 

Model 
Deformació 

màxima eix X 
(mm)  

Deformació 
màxima eix Y 

(mm) 
6 (PP i acer) 6,7 5,9 

7 (PP i alumini) 8,9 9,1 

8 (PA i acer) 4,7 4,5 

9 (PA i alumini) 6,4 6,9 
Taula 7.8: Deformacions direccionals dels models 6, 7, 8 i 9. 
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Per aquest impacte també presenta millors resultats la poliamida que el polipropilè. 

En les dues imatges següents, Fig 7.22 i 7.23, es pot comprovar que la zona que es deforma 

més és la zona superior del seient una altra vegada. Torna a ser lògic ja que és la zona on 

actuen els dos punts superiors de l’arnés i amb més càrrega. Veure també com la nansa no 

es desplaça en l’eix X ja que té el seient del vehicle però si ho fa lleument en l’eix Y. 

 

Fig. 7.22: Mapa de deformació en l’eix X del model 8. 

 

 

Fig. 7.23: Mapa de deformació l’eix Y del model 8. 
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Impacte lateral 

Taula de resultats: 

 

Impacte lateral 

Model 
Tensió màxima 

Von Misses 
(MPa)  

Deformació 
màxima (mm) 

6 (PP i acer) 144 18,5 

7 (PP i alumini) 155 21,7 

8 (PA i acer) 144 12,3 

9 (PA i alumini) 160 15,2 
Taula 7.9: Resultats dels models 6, 7, 8 i 9 per l’impacte lateral 

 

Els resultats d’aquest impacte segueixen la línia dels impactes frontals i posteriors explicats 

anteriorment. En aquest cas però, la tensió màxima es troba al seient (al nervi inferior que 

s’ha explicat abans) i això no permet tenir un coeficient de seguretat superior a 1 per a 

aquest impacte i per tant el seient presenta ruptura del material. 

En quant a les deformacions, aquestes es presenten en l’eix Z de l’impacte. 

 

Elecció del millor model pel criteri dels materials 

S’escull per prosseguir amb l’estudi i les simulacions el model 8, el de l’estructura d’acer i el 

seient de poliamida.  

L’acer s’escull per la seva zona elàstica a la qual treballa a totes les simulacions del 

projecte. I pel seient s’escull la poliamida ja que dóna resultats millors enfront a les 

deformacions obtingudes amb polipropilè. 
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7.2.3 Criteri: posicions 

Taula de resultats: 

Impacte frontal 

Model 
Tensió màxima 

Von Misses 
(MPa)  

Deformació 
màxima (mm) 

8 (0 graus) 104 6 

10 (7 graus) 116 5,4 

 11 (14 graus) 116 5 

Impacte posterior 

8 (0 graus) 229 7 

10 (7 graus) 242 7 

 11 (14 graus) 264 7 

Impacte lateral 

8 (0 graus) 144 12 

10 (7 graus) 141 12 

 11 (14 graus) 139 12 
Taula 7.10: Resultats dels impactes dels models 8, 10 i 11. 

 

Com es pot comprovar a la taula no hi ha diferències importants ni destacables per a les 

diferents posicions del SRI. Aquest fet és molt important perquè significa que qualsevol 

posició es comporta d’igual manera davant del respectiu impacte. 

 

Impacte frontal 

Els tres models presenten pràcticament les mateixes tensions màximes i es localitzen al 

mateix lloc que pels altres criteris, als suports que sostenen la barra on es recolza el seient. 

La variació màxima de deformació per als tres models es d’1mm, no és un valor important. 

Sí que és important que pels tres models el factor de seguretat és superior a 1 per l’impacte 

frontal: 1,13 pel model 8, 1,27 pel model 10 i 1,38 pel model 11. 
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Fig. 7.24: Mapa del factor de seguretat per al model 10. 

 

Impacte posterior 

Per aquest impacte sí que existeix una petita diferència entre les tensions màximes 

obtingudes. Cada cop que es puja la inclinació la tensió màxima augmenta aproximadament 

20 MPa. Això és degut a que en els models amb 7 i 14 graus d’inclinació al fer el nou 

posicionament de la càrrega aplicada als punts superiors de l’arnés, apareix una component 

de força vertical que en el model amb 0 graus d’inclinació no existia, ja que es va fer la 

hipòtesi que la càrrega era només en l’eix horitzontal X. 

D’aquesta manera i tot i què la component vertical sigui petita (158 N en el model 10 i 314 N 

en el model 11), la tensió màxima es localitza en els ancoratges Isofix, ja que aquestes 

forces verticals tendeixen a fer girar el SRI amb l’eix dels ancoratges. És per aquest motiu 

aquests increments de tensió per a les diferents posicions del SRI. 

Les següents imatges, Fig. 7.25 i 7.26, mostren aquestes tensions: 
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Fig. 7.25: Mapa de tensions del model 10. 

 

 

 

Fig. 7.26: Mapa de tensions del model 11. 

 

Pels tres models tampoc en aquest cas es superen les tensions màximes al seient i els tres 

presenten factors de seguretat superiors a 1 (2 per al model 8 i 1,7 pels models 10 i 11) (Fig. 

7.21). En quant a les deformacions les tres són pràcticament iguals al model 8, ja analitzat 

anteriorment. 
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Respecte a l’impacte lateral no hi ha res a destacar ja que els tres models es comporten 

exactament igual, en quant a tensions i a deformacions. Sí cal destacar el fet que el factor 

de seguretat per aquests models i per aquest impacte no ha superat l’1 (0,79 pel model 8, 

0,80 pel model 10 i 0,81 pel model 11). Els motius són els explicats anteriorment, la 

distribució dels nervis. En el següent apartat, s’analitza amb més profunditat el factor de 

seguretat per l’impacte lateral. 

 

Elecció del millor model pel criteri de les posicions 

En aquest apartat no s’escull un model en concret perquè ja s’ha vist que els tres models es 

comporten pràcticament d’igual manera a cada impacte. A part, les simulacions ja han 

finalitzat, per tant no fa falta tenir un model concret per continuar amb l’anàlisi. 

 

7.3 Resum dels resultats 

7.3.1 Impacte frontal 

 

 

Gràfic 7.1: Resultats de l’impacte frontal per a tots els models. 
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En el primer assaig,  utilitzat per comparar el sistema convencional enfront del sistema Isofix 

(models 1, 2 i 3), s’observa que tant les tensions màximes com les deformacions són més 

baixes per al sistema estàndard. En aquest cas, els dos models Isofix no es poden comparar 

perquè es comporten de la mateixa manera ja que només es diferencien del braç i la nansa i 

aquests elements no actuen en aquest impacte. Per aquest impacte doncs, presenta millors 

resultats el sistema Isofix. 

En el segon assaig, per avaluar el criteri dels nervis (models 4, 5 i 6), només interessa 

estudiar l’impacte lateral. 

Pel criteri dels materials (models 6, 7, 8 i 9), s’ha comprovat que les tensions màximes 

pràcticament són iguals per aquest impacte però amb la diferència que l’estructura d’alumini 

(models 7 i 9) està treballant a la zona plàstica de la seva gràfica tensió deformació. En 

canvi l’acer (model 6 i 8) treballa a la zona elàstica sense cap problema. En quant a les 

deformacions al seient s’observa que els models 6 i 7 (els de polipropilè) presenten 

deformacions més elevades que els models 8 i 9 que utilitzen poliamida. 

Pel criteri de les posicions (models 8, 10 i 11) no s’observen diferències destacables en les 

tensions màximes ni en les deformacions. 

 

 

Gràfic 7.2: Factor de seguretat del impacte frontal per a tots els models. 
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En el gràfic 7.2 s’observa que pel primer assaig (models 1, 2 i 3) el factor de seguretat és 

inferior a 1. També passa amb el model 5 (el que incorpora 6 nervis). En canvi però, a partir 

del model 6 (12 nervis) tots els models simulats ja incorporen aquest nombre de nervis i el 

factor de seguretat és superior a 1. 

Per aquest impacte, el fet de tenir 12 nervis no hauria de ser el motiu de fer variar el factor 

de seguretat fins obtenir un valor superior a 1 ja que aquests es col·loquen per millorar els 

resultats en el impacte lateral. No obstant, el motiu és el que s’ha explicat anteriorment: 

l’augment de nervis també implica un augment de superfície i de volum del seient. D’aquesta 

manera les tensions tenen més espai per distribuir-se i per tant els valors de les 

concentracions màximes en el cas dels models amb 12 nervis, són més baixos, fent que el 

factor de seguretat sigui superior a 1. 

En el cas del sistema convencional, aquest és una reproducció aproximada del SRI original, 

el seleccionat per basar-se en aquest projecte. És obvi que si és un SRI que està al mercat 

ha passat totes les proves d’homologació pertinents amb millors o pitjors resultats, però els 

requisits mínims els compleix. No obstant, el model 1 (sistema convencional d’aquest 

projecte) no és una reproducció exacte del model original i per tant existeixen diferències en 

el disseny. Aquest és el motiu pel qual el factor de seguretat és inferior a la unitat. 

No cal oblidar tampoc, i com s’ha comentat anteriorment, que les càrregues aplicades són 

puntuals i per tant es difereix respecte de la realitat en la superfície d’incidència d’aquestes 

forces. Aquest fet fa que les condicions estudiades siguin les pitjors en quant a esforços. 
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7.3.2 Impacte posterior 

 

 

Gràfic 7.3: Resultats del impacte posterior per a tots els models. 

 

Pel primer assaig (models 1,2 i 3) el sistema convencional presenta una tensió màxima (186 

MPa) menor que els dos sistemes Isofix (275 MPa i 372 MPa). S’obté millors resultats en el 

sistema convencional perquè alhora de posar les restriccions al programa, la superfície que 

es defineix com a Displacement (amb l’eix X bloquejat) a la carcassa és molt més gran que 

la superfície que es posa com a fixa en el sistema Isofix, que són els dos ancoratges. 

Pels dos sistemes Isofix (models 2 i 3), la nansa ha resultat millor sistema per evitar la 

rotació que el braç, degut a que la nansa va incorporada al seient i no a l’estructura tal com 

s’ha explicat anteriorment. 

En quant a les deformacions d’aquest primer assaig també és el model 2 (el de la nansa) el 

que ha obtingut millors resultats: 13 mm enfront dels 25 mm del sistema convencional i els 

15 mm del sistema Isofix amb braç. 
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En el segon assaig, el criteri dels nervis tampoc és concloent per aquest impacte. 

Respecte al criteri dels materials, l’estructura d’alumini (model 7 i 9) presenta unes tensions 

màximes inferiors als models 6 i 8 que incorporen acer. Tot i això ja s’ha explicat 

anteriorment que està treballant a la zona plàstica i l’acer no, per tant hi ha menys risc de 

danys si s’utilitza l’estructura d’acer. 

Per als materials polimèrics els resultats són els mateixos que per l’impacte frontal, els 

models amb poliamida (8 i 9) presenten deformacions menors respecte els models 6 i 7 amb 

el seient de polipropilè. 

En el criteri de les posicions els resultats dels tres models són pràcticament iguals. Només hi 

ha una diferència en les tensions màximes. Aquestes augmenten cada cop que s’inclina més 

l’estructura. Tal com s’ha comentat abans, això és degut a què la distribució de la càrrega 

per a les posicions de 7º i 14º (models 10 i 11) apareix una component vertical en els 

arnesos superiors que en el model 8 (0 graus) no existia. 

 

 

Gràfic 7.4: Resultats del factor de seguretat per a tots els models. 

 

A la taula s’observa com el factor de seguretat només és inferior a 1 en el sistema 

convencional (model 1), en canvi al gràfic 7.3 s’ha vist que per aquest model s’obté la menor 

tensió màxima dels tots els models. Aquest fet és degut a què la tensió màxima que s’obté 
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es localitza al seient i no a les barres d’acer de l’estructura, en canvi per al sistema Isofix les 

tensions màximes es situen a l’estructura de barres. 

En aquest cas es demostra que tot i portar els mateixos seients i rebre la mateixa càrrega 

d’impacte en els sistemes convencional i Isofix, és l’estructura la que fa que el 

comportament del sistema estàndard presenti millors resultats que el convencional, fent que 

el factor de seguretat sigui superior a 1 per a tots els models Isofix en aquest impacte. 

Cal mencionar també en aquest impacte que el model 1 (sistema convencional) no és una 

reproducció exacte del model original. Aquest fet, juntament amb les hipòtesis fetes en quant 

a càrregues puntuals (pitjors condicions en quant a esforços) fan que el factor de seguretat 

hagi estat inferior a la unitat. 

 

7.3.3 Impacte lateral 

 

 

Gràfic 7.5: Resultats de l’impacte lateral per a tots els models. 
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En el primer assaig, ja s’ha comentat quan s’ha analitzat l’impacte lateral pel sistema 

convencional que no s’ha pogut reproduir la simulació correctament ja que a la realitat, 

aquest sistema no està fix i els cinturons de seguretat no actuen, per tant l’anàlisi estàtic i 

estructural alhora de la simulació no funciona. D’aquesta manera les restriccions imposades 

no són correctes i no es poden equiparar amb la realitat, per tant no es pot fer una 

comparació estricte amb el sistema Isofix en quant a deformacions i tensións. D’aquí que el 

valor de la tensió màxima del model 1 al gràfic 7.5 sigui tant elevat (800 MPa). 

Sí que es pot afirmar però, que el sistema Isofix es comporta millor que el convencional 

degut als dos ancoratges fixes. Aquest fet no permet el desplaçament de tot el SRI en cas 

d’impacte lateral. 

Respecte als dos models Isofix sí que hi ha una diferència notable en quant a les 

deformacions ja que la nansa també actua com a sistema per evitar la separació de les 

parets laterals. Per tant doncs, en el model 2 (nansa) es redueix pràcticament a la meitat la 

deformació del model 3 (braç). 

Respecte a les tensions màximes que rep l’estructura són les mateixes pels models 2 i 3. 

En el segon assaig, el més destacat és la influència del criteri dels nervis. S’observa una 

clara disminució de la deformació en l’eix de l’impacte a mesura que s’incrementa el nombre 

de nervis.  

Per al criteri dels materials, passa el mateix que pels impactes frontals i posteriors: 

l’estructura d’alumini treballa a la zona plàstica mentre que l’acer ho fa en l’elàstica. I 

respecte al polímer del seient també la poliamida presenta menors deformacions. 

Respecte al criteri de les posicions, no s’observen diferències importants en les diferents 

inclinacions i per aquest impacte lateral. 
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Gràfic 7.6: Resultats del factor de seguretat per a tots els models. 

 

Per l’impacte lateral, en cap model s’ha obtingut un factor de seguretat superior a 1. A 

continuació s’analitzen les causes. 
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Isofix), en canvi, els factors de seguretat també són inferiors a la unitat però en aquest cas el 
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Veure en el gràfic 7.6 com els dos sistemes Isofix que no incorporen nervis (models 2 i 3) 
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que incorporen nervis. Aquest fet és una contradicció ja que s’ha demostrat anteriorment 

que la incorporació de nervis redueix notablement la deformació del lateral del seient. Els 

possibles motius d’aquestes altes concentracions de tensions localitzades als nervis del 

seient s’exposen a continuació.   

La situació dels nervis. Aquests s’han situat a la mateixa línia d’impacte de les tres forces 
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favorable en la paret sense nervis que amb la paret que incorpora els nervis. D’aquesta 

manera doncs, la localització dels nervis és un factor important que influeix en el resultat de 

les simulacions. 

Un altre motiu d’aquestes altes tensions als nervis és la geometria i inclinació d’aquests així 

com la manera en la qual “s’enganxen” al seient. És a dir, en un procés de fabricació real el 

seient surt del motlle amb els nervis ja incorporats, en una sola peça. D’aquesta manera la 

transició entre les superfícies corbes del seient amb les parets verticals dels nervis es poden 

fer mitjançant radis generosos, evitant cantonades vives i arestes de 90º. 

En aquest projecte, els models que incorporen nervis, aquests són peces independents que 

s’han unit amb el seient en el programa de simulació mitjançant una definició de contacte 

tipus Bonded (unió fixa). Per tant, els radis comentats anteriorment no existeixen i les 

transicions del seient amb els nervis són totalment perpendiculars i deixen cantonades i 

arestes vives, produint una concentració de tensions elevada en aquests punts crítics alhora 

de les simulacions. 

Un altre dels motius pel qual els models simulats no superen la unitat en el factor de 

seguretat és perquè el disseny està basat en un model real i actualment en el mercat. Com 

s’ha explicat en l’apartat de l’estat de l’art, el Reglament R44/04 de les Nacions Unides no 

contempla el impacte lateral en les proves de xoc per l’homologació dels SRI. Per tant, el 

model de referència basat en l’original no està dissenyat específicament per obtenir resultats 

òptims en aquest tipus d’impacte. 

D’aquesta manera, un dels objectius del projecte és l’anàlisi de la influència de diferents 

paràmetres enfront els tres tipus d’impacte possibles en un vehicle. Per aquest cas concret 

del criteri dels nervis en el xoc lateral, s’ha vist que és rellevant el nombre de nervis utilitzats 

(0, 6 i 12) i el sistema analitzat (convencional i Isofix) en quant a les deformacions i 

localització de les tensions, per tant l’objectiu del projecte està assolit en aquest sentit. 

A partir d’aquí doncs, s’hauria de fer un anàlisi per realitzar les millores pertinents en 

aquests models per poder obtenir resultats on el factor de seguretat sigui superior a 1. 

Aquestes millores passen per estudiar les localitzacions òptimes dels nervis o posar reforços 

al seient (poden ser reforços externs com per exemple una làmina de metall a la paret 

lateral, una espuma de poliuretà que actualment tots els SRI ja la incorporen o bé reforçar el 

propi seient de material polimèric augmentant l’espessor de les zones i punts més crítics). 

No obstant, es deixa la porta oberta per realitzar futurs projectes en els quals es pretengui 

analitzar l’impacte lateral amb més profunditat i poder passar els requisits mínims del 
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Reglament R44/04 si mai aquesta normativa obliga a passar als SRI aquests tipus de testos 

per  aquest impacte en concret. 

 

7.4 Elecció dels millors models 

Es finalitza aquest apartat d’anàlisi de resultats proposant els millors models obtinguts per a 

cada assaig. 

• Primer assaig: model 2 (Sistema Isofix amb nansa) 

• Segon assaig: 

- Criteri nervis: model 6 (12 nervis) 
- Criteri materials: model 8 (Acer per l’estructura i poliamida pel seient) 
- Criteri posicions: models 8, 10, 11 (no afecta la variació de posicions) 

 

D’aquesta manera, si s’hagués de fabricar un SRI basat en aquest projecte, aquest seria un 

sistema Isofix amb nansa incorporada al seient, 12 nervis incorporats a les parets laterals 

del seient i utilitzant l’acer per a l’estructura de barres i la poliamida com a polímer pel seient. 

Per a les diferents posicions de l’estructura no hi hauria cap problema si es posés una 

inclinació de 0º a 14º. 
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Conclusions 

Com a primera conclusió, es pot afirmar que dels dos sistemes estudiats, el que es 

comporta millor enfront dels impactes frontal i posterior és el sistema Isofix degut a les 

deformacions i concentració de tensions més baixes. 

Pel sistema convencional no s’ha pogut simular correctament l’impacte lateral degut al 

comportament dinàmic del SRI en un xoc real, ja que no té cap punt fix i els cinturons de 

seguretat no actuen correctament. Per tant, la trajectòria del SRI és imprevisible i es fa 

impossible simular-lo mitjançant un estudi estàtic i estructural (com ha estat el cas de tots els 

altres models del projecte). 

Per aquests motius doncs, també el sistema Isofix és més segur i fiable que el sistema 

convencional en l’impacte lateral, ja que la fixació mitjançant els ancoratges fa que el SRI no 

pugui desplaçar-se lateralment, anul·lant els riscos d’impacte amb la paret del vehicle i els 

possibles rebots i xocs amb el sostre. 

Respecte als dos sistemes Isofix, s’ha escollit el que incorpora la nansa al seient degut als 

millors resultats en les deformacions obtingudes en l’impacte lateral. S’ha vist que la nansa 

no només actua en l’impacte posterior com a sistema per evitar la rotació, sinó que també 

actua com a sistema per evitar la separació de les parets laterals del seient en cas d’impacte 

lateral. 

La influencia dels diferents criteris enfront dels impactes també es rellevant. El nombre de 

nervis és un paràmetre molt important per l’impacte lateral ja que redueix de manera 

significativa la deformació de la paret del seient. 

Els diferents materials escollits també han estat rellevants. Si bé els dos metalls de 

l’estructura, acer i alumini, obtenen resultats de deformacions i concentració de tensions 

pràcticament iguals, es comporten de manera diferent ja que un treballa elàsticament i l’altre 

plàsticament. Respecte als dos materials polímers també hi ha una lleugera diferencia en les 

deformacions obtingudes degut a la diferència entre els mòduls de Young dels seus 

materials respectius.  

En quant a les diferents posicions del SRI no hi ha hagut diferències significatives en els 

resultats. Això és molt important perquè vol dir que la variació de posicions no afecta d’una 

manera diferent al comportament de l’estructura ni del seient en cas d’impacte. Per tant, 

doncs el nadó té les mateixes probabilitats de patir lesions tant si va assentat com si va 

estirat. 
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Estudi econòmic 

Per fer l’estudi econòmic del projecte s’ha tingut en compte les hores dedicades a 

cada fase del projecte i el material informàtic necessari per poder realitzar-lo. 

Les hores invertides es facturen tal com està estipulat pel Col·legi d’Enginyers: 30 €/h per a 

les hores de disseny i 60 €/h per les hores de simulació i anàlisi dels resultats. 

Respecte al suport informàtic es té en compte el cost de les llicències dels dos programes 

principals utilitzats i el cost del hardware, incloent les respectives amortitzacions de la 

duració del projecte. 

 

Pressupost 

Concepte Hores Cost 

Fase I i II 

Recerca i disseny: 
 
Recerca d’informació 
Criteris de disseny 
Disseny amb CAD 
 

250 7.500,00 €

Fase III i IV 

Simulacions i anàlisi de 
resultats: 
 
Preparació de la simulació 
Simulació models previs 
Simulació models finals 
Anàlisi de resultats 
 

350 21.000,00 €

Durant tot el 
projecte 

Software i hardware: 
 
PC 
Llicència Solid Works 
Llicència Ansys Workbench 
 

  400,00 €
1.200,00 €
1.500,00 €

Total (sense IVA) 
IVA (18%)   31.600,00 €

5.688,00 €

TOTAL     37.288,00 €
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Estudi d’impacte ambiental 

En aquest apartat s’analitzen dos aspectes: l’impacte ambiental degut a la realització 

del present projecte i una descripció breu de l’impacte ambiental del SRI en el cas que 

entrés en producció, analitzant breument el cicle de vida dels components que el formen.  

El projecte s’ha desenvolupat en gran part amb eines informàtiques, per tant l’impacte 

ambiental generat per la utilització d’aquestes, és el consum energètic. Com a complement 

d’aquestes eines informàtiques també s’ha utilitzat cartutxos de tinta, CD’s, paquets de fulls i 

piles pels elements que no utilitzen cables com pot ser per exemple el ratolí del PC. També 

s’han utilitzat piles per realitzar els càlculs amb la calculadora. 

Tots aquests elements mencionats es poden reciclar amb més o menys facilitat. És el cas 

del paper, que no requereix un procés de reciclatge tant complex com per exemple els 

cartutxos de tinta de la impressora o les piles. 

També s’ha de tenir en compte el consum energètic utilitzat en els viatges a la universitat 

per tal de fer les consultes i correccions amb el meu tutor. En aquest cas el transport emprat 

ha estat un vehicle Diesel. 

Per finalitzar aquest estudi, només mencionar l’impacte ambiental que tindria el present 

projecte en el cas que s’arribés a fabricar el Sistema de Retenció Infantil, que en cap cas 

entrava en l’abast del present. 

Els dos components principals del projecte són l’acer i la poliamida. El principal impacte 

alhora de la fabricació seria el consum energètic pels dos casos. 

Pel reciclatge dels components tampoc hi hauria cap problema ja que no s’ha barrejat 

diferents materials entre sí per tal de facilitar dit procés. 
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