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A. Pneumàtics 

A.1. Introducció al comportament d’un pneumàtic 

A la porció del pneumàtic que està en contacte amb l’asfalt se l’anomena petjada. El material 

d’aquesta zona queda deformat, presentant un pla que es diferencia de la superfície cilíndrica 

original. La goma de la petjada es pot trobar en dues situacions diferenciades: 

 

- En primer lloc, pot estar adherida al paviment degut a l’adhesió molecular a la superfície i a 

l deformació del pneumàtic copiant la rugositat de l’asfalt. 

 

- Un cop s’ha assolit el coeficient de fricció estàtica local, una part o la totalitat de la goma de 

la petjada llisca sobre l’asfalt. La força que es genera en aquesta situació depèn de la 

velocitat de lliscament, de la càrrega local, de les característiques de la goma i de la 

superfície, etc. 

Malgrat els nombrosos estudis que s’han dut a terme, en cap dels casos anteriors es coneix en 

profunditat el funcionament dels mecanismes que generen les adherències i les forces. Del que sí que 

es té informació és dels resultats d’aquests fenòmens, que és el que realment interessa des del punt 

de vista de dissenyador d’un vehicle. 

Els efectes que es produeixen sobre el pneumàtic i el seu comportament són diferents si les forces 

que s’hi apliquen incideixen en direcció longitudinal o transversal a la direcció d’avanç del vehicle. En 

general se solen presentar les dues situacions combinades, però el fet de considerar-les per separat 

en fa més senzilla la comprensió. 

A.1.1. Forces laterals 

Si es manté un pneumàtic en posició vertical amb la petjada en contacte amb el terra i s’aplica una 

força lateral en el seu eix, es produeix un desplaçament lateral del centre de la roda, mentre que la 

petjada es manté en contacte amb el terra, com posa de manifest la Figura A.1. 
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Figura A.1 Vista lateral i posterior d'un pneumàtic fi i deformat 

 Aquest desplaçament relatiu entre el centre de la roda i la zona de la petjada implica una deformació 

de la goma en la zona propera a la petjada (a més d’originar una força de reacció a l’asfalt). 

Si ara es fa avançar mentre roda aquest pneumàtic deformat, cada vegada que uns nous punts entrin 

en contacte amb l’asfalt ho faran desplaçats respecte dels precedents, fent que la roda avanci en 

diagonal (Figura A.2). 

 

Figura A.2 Vista dels punts de la petjada en una situació de deriva 

L’angle que formen el pla longitudinal del pneumàtic i la direcció que segueixen els punts successius 

de la petjada (i també el centre de la roda) és el que s’anomena angle de deriva.  
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Per tant, una força lateral aplicada comporta sempre un angle de deriva. Tanmateix, per comprendre 

el funcionament d’un pneumàtic és més interessant adonar-se que força lateral i angle de deriva van 

sempre lligats, sense possibilitat que existeixi un sense l’altre. Quan un conductor gira les rodes del 

vehicle, el que està fent és col·locar el pneumàtic en una situació de deriva (en el primer instant, el 

vehicle segueix una trajectòria recta mentre que el pneumàtic està rodant girat), de manera que 

s’origina la força lateral que farà girar el cotxe. 

A més, per un pneumàtic i una càrrega vertical donades, per cada angle de deriva existeix una única 

força lateral i viceversa. El motiu és que l’angle de deriva és fruit de la deformació lateral del 

pneumàtic i aquesta depèn de la força que se li apliqui. El concepte de força lateral única per un angle 

de deriva determinat serà important de cara a l’anàlisi dels pneumàtics candidats. 

La presència de l’angle de deriva no sempre implica el lliscament del pneumàtic respecte del terra 

(excepte en la part final de la petjada), sinó que és un fenomen degut a la pròpia deformació de la 

goma. Per angles de deriva petits (entre 1˚ i 2˚) no es produeix lliscament i la força que genera el 

pneumàtic té un comportament lineal i és proporcional al valor de l’angle de deriva. 

Més enllà d’aquest rang d’angles, la relació deixa de ser lineal. Això es produeix perquè s’inicia el 

lliscament d’una part de la petjada, començant per la zona posterior. A mesura que es va 

incrementant encara més l’angle de deriva també ho fa la porció de petjada que llisca fins al punt en 

què tota la petjada presenta moviment relatiu respecte de l’asfalt. A partir d’aquest moment, el valor 

de força que es desenvolupa es manté constant. A la figura següent (Figura A.3) es pot veure com 

s’incrementa el lliscament de la petjada a mesura que augmenta l’angle de deriva, i com disminueix 

el coeficient d’adherència que ofereix el pneumàtic. 

 

Figura A.3 Evolució del lliscament de la petjada amb l’angle de deriva. La petjada negra 

manté tota la seva superfície adherida mentre que la petjada blanca està tota en 

lliscament. El gràfic mostra el coeficient d’adherència en funció de l’angle de deriva.  
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El valor de màxima força que és capaç d’oferir un pneumàtic sol aconseguir-se fora de la zona de 

comportament lineal, però abans d’assolir-se el lliscament de la totalitat de la petjada. Més enllà de 

l’angle de deriva que comporta aquest pic de força, les prestacions del pneumàtic decauen. La 

transició entre la zona lineal, el pic i la caiguda pot ser més radical, presentant canvis més abruptes o 

pot ser més suau, estenent-se al llarg d’un rang més ampli d’angles de deriva.  

Aquesta reducció de la petjada adherida a terra no tan sols afecta el valor d’adherència que és capaç 

de desenvolupar el pneumàtic sinó que modifica el punt d’aplicació de les forces laterals en la 

petjada.  

En una situació de no lliscament, la resultant de forces laterals que fa cada un dels punts de la petjada 

està més enrere de la projecció sobre el terra del centre geomètric del pneumàtic (Figura A.4). A 

mesura que s’introdueix més deriva, la porció de punts que llisquen i ofereixen menys adherència 

creix (de darrere cap endavant), de manera que el centre de pressions i de forces del pneumàtic es 

desplaça endavant (Figura A.4). 

 

Figura A.4 Reducció del pneumatic trail amb l’increment de l’angle de deriva 

La distància  en el pla longitudinal del pneumàtic que separa el centre teòric de la petjada del punt 

d’aplicació real de la força s’anomena pneumatic trail. 

Un altre aspecte que influeix en la relació entre l’angle de deriva i la força que genera el pneumàtic és 

la càrrega vertical. A major càrrega, augmenta l’angle de deriva a què s’assoleix la força màxima i el 

que és més important, es rebaixa el valor de força d’aquest màxim. És a dir, amb una càrrega més 

elevada, el pneumàtic veu mancades les seves prestacions. Aquesta variació del comportament del 

pneumàtic amb la força vertical aplicada s’anomena sensibilitat a la càrrega. 



Concepció, disseny, muntatge i evolució d’un sistema de suspensions per a un vehicle Formula Student Pág. 9 

 

A.1.2. Forces longitudinals 

Si s’agafa el mateix pneumàtic que a l’apartat anterior i es fa avançar mentre s’aplica una força 

longitudinal cap endavant a la seva petjada, la goma es deforma, acumulant-se en la part frontal de la 

petjada (Figura A.5).  

 

 

Figura A.5 Pneumàtic en situació d’acceleració 

Els punts que s’apropen cap a aquest amuntegament han de reduir la seva velocitat lineal (en 

referència vehicle) per no avançar-se als que hi havien arribat prèviament i que estan deformats cap 

endavant. A mesura que el pneumàtic avança, aquests punts comprimits passen a formar part de la 

petjada i van passant cap a la part posterior de la mateixa adherits a terra. La velocitat que porten 

aquests punts (en referència vehicle) és la mateixa que els punts de la zona d’acumulació, és a dir, 

velocitat lenta. En un punt determinat de la petjada es perd l’adherència amb el terra i els punts 

llisquen cap enrere per tal de recuperar la forma original del pneumàtic. Durant la recuperació de la 

forma, aquests punts han d’augmentar la seva velocitat (en referència vehicle) per tal d’atrapar els 

punts de la perifèria del pneumàtic de fora de la petjada. 

La velocitat lineal en referència terra del centre de la roda (i per tant, del vehicle) és igual a la 

velocitat lineal en referència vehicle dels punts de la petjada adherits a terra. Aquesta velocitat, tal i 

com s’ha dit anteriorment, és inferior a la que correspondria si es calculés la velocitat lineal del centre 

de la roda com a producte de la velocitat angular pel radi efectiu (radi de la roda tenint en compte la 

deformació vertical del pneumàtic deguda a la càrrega). 

El paràmetre que relaciona aquestes dues velocitats s’anomena slip ratio (rati de lliscament) i 

s’expressa com: 

   
    

  
  (Eq. A.1) 

O el que és el mateix: 
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    (Eq. A.2) 

En el cas d’una força de frenada, l’explicació del comportament és anàleg a l’anterior (amb la 

diferència de la inversió dels sentits de les forces, però no de la rotació del pneumàtic) i el concepte 

d’slip ratio és igualment aplicable. Quan parlem de forces longitudinals, aquest paràmetre es pot 

assimilar a l’angle de deriva esmentat en el cas de les forces laterals, de manera que a cada slip ratio 

de tracció o de frenada li correspon un únic valor de força. El comportament dels pneumàtics, en 

aquest cas, també presenta una zona lineal de ràpid creixement per slip ratios molt petits (inferiors a 

0,05). Per damunt d’aquest valor s’arriba a un màxim que sol trobar-se en els slip ratios compresos 

entre 0,10 i 0,15. Per slip ratios superiors les forces acostumen a caure de cop. 

Apropar-se al valor d’slip ratio que ofereix la força màxima té un cert risc. Abans d’arribar-hi, un 

increment d’slip ratio implica un augment de la força que és capaç de suportar el pneumàtic, però un 

cop superat el valor màxim, el mateix augment d’slip ratio comporta una disminució de les 

prestacions, de manera que el pneumàtic es torna inestable i tendeix a lliscar (provocant una rotació 

descontrolada en acceleració o un bloqueig en frenada). 

A.1.3. Angle de caiguda 

Un paràmetre important que influeix en la força que és capaç de generar un pneumàtic és l’angle de 

caiguda. Es defineix com a angle de caiguda l’angle format pel pla de simetria longitudinal de la roda i 

el pla perpendicular a la superfície de contacte. Aquest angle pren valors negatius quan la part 

superior de la roda queda més propera al vehicle que la inferior i positius en cas contrari. 

 

Figura A.6 Angle de caiguda 

Per norma general, una roda inclinada genera una força lateral en el mateix sentit que la inclinació 

degut a la distorsió de la petjada. La petjada d’una roda estàtica inclinada i sotmesa a una certa 

càrrega presenta una forma corbada, a diferència d’una roda no inclinada (Figura A.7). Quan es fa 

rodolar aquesta roda, però, els punts que entren a la petjada i s’adhereixen a l’asfalt són forçats a 

seguir una trajectòria recta i no segueixen la forma corbada. El que obliga els punts a seguir la 
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trajectòria recta és una força extra d’adherència que es genera en el contacte asfalt-goma i és una 

força que s’afegeix a la que genera el pneumàtic per un angle de deriva determinat. 

 

Figura A.7 Influència de la caiguda en la petjada 

En la zona de comportament lineal lateral del pneumàtic, l’aportació de la caiguda en la força lateral 

és aproximadament constant. Fora de la zona lineal, aquesta aportació es redueix, tot i que segueix 

present. El rang d’angles de caiguda en que aquest efecte pot ser beneficiós per l’automòbil està 

comprès entre els 0˚ i 5˚. Més enllà, la distorsió de la petjada és tan gran que apareixen lliscaments 

entre pneumàtic i terra que impliquen un sobreescalfament i un desgast prematur del pneumàtic. 

En funció del pneumàtic, de la càrrega vertical i de l’angle de deriva, l’aportació de l’angle de caiguda 

pot ser major o menor. En general, però, la diferència de força que pot generar el pneumàtic amb 

una caiguda o una altra pot arribar a variar un 10%. 

  

F 
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A.2. Què és el TTC? 

A.2.1. Introducció 

L’FSAE Tire Test Consortium (FSAE TTC) és una organització voluntària d’equips de la Formula SAE 

que uneixen els seus recursos financers per obtenir informació tècnica sobre els pneumàtics d’alta 

qualitat. L’objectiu del FSAE TTC és el de reunir els diners d’equips participants a la FSAE, organitzar i 

coordinar els tests als pneumàtics i distribuir-ne els resultats als equips. 

A.2.2. Sumari 

Els equips de la FSAE poden unir-se al FSAE TTC per 500$. A canvi, rebran tota la informació dels 

pneumàtics provats pel FSAE TTC. Fins a dia d’avui, s’han realitzat tres rondes de proves. Quan els 

diners i el temps ho permetin s’aniran succeint les rondes. 

A.2.3. Procediment de la prova 

En general, les dades es recullen en una sèrie d’escombrats. Per a escombrats de lliscament angular, 

inicialment l’angle avança des de zero a un màxim de força lateral, des de zero a un mínim de força 

lateral i després torna a zero.  Per a els escombrats de lliscament longitudinal s’aplica el mateix 

mètode. 

Els escombrats es realitzen a valors fixos d’angle d’inclinació, pressió d’inflat, velocitat de la pista i 

càrrega normal. Una col·lecció d’escombrats per a cada valor fixe conforma la matriu de prova.  

A.2.4. Dades enregistrades 

Les dades s’han recollit a 10-20Hz. El canal de sortida inclou 

 Temps transcorregut 

 Velocitat de la pista 

 Angle de deriva 

 Angle de caiguda 

 Rati de lliscament 

 Força normal 

 Força lateral 

 Força longitudinal 

 Força d’alineament 

 Moment de bolcada 

 Radi carregat 

 Radi efectiu 

 Revolucions de la roda 
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 Pressió de pneumàtic 

 Temperatura de la superfície del pneumàtic 

 Temperatura ambient 

 Temperatura de la pista 
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A.3. Gràfics de pneumàtics 

A.3.1. Goodyear 20,0-7,0-13 

Llanta de 6 polzades 

 

Gràfic A.1 Adherència longitudinal per al pneumàtic Goodyear 20,0-7,0-13, muntat 

sobre llanda de 6 polzades 

 

Gràfic A.2 Adherència lateral per al pneumàtic Goodyear 20,0-7,0-13, muntat sobre 

llanda de 6 polzades 
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Llanta de 7 polzades 

 

Gràfic A.3 Adherència longitudinal per al pneumàtic Goodyear 20,0-7,0-13, muntat 

sobre llanda de 7 polzades 

 

Gràfic A.4 Adherència lateral per al pneumàtic Goodyear 20,0-7,0-13, muntat sobre 

llanda de 7 polzades 

Llanta de 8 polzades 
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Gràfic A.5 Adherència longitudinal per al pneumàtic Goodyear 20,0-7,0-13, muntat 

sobre llanda de 8 polzades 

 

Gràfic A.6 Adherència lateral per al pneumàtic Goodyear 20,0-7,0-13, muntat sobre 

llanda de 8 polzades 
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A.3.2. Hoosier 20,0-7,5-13 

Llanta de 7 polzades 

 

Gràfic A.7 Adherència longitudinal per al pneumàtic Hossier 20,0-7,5-13, muntat sobre 

llanda de 7 polzades 

 

Gràfic A.8 Adherència lateral per al pneumàtic Hossier 20,0-7,5-13, muntat sobre llanda 

de 7 polzades 
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Llanta de 8 polzades 

 

Gràfic A.9 Adherència longitudinal per al pneumàtic Hossier 20,0-7,5-13, muntat sobre 

llanda de 8 polzades 

 

Gràfic A.10 Adherència lateral per al pneumàtic Hossier 20,0-7,5-13, muntat sobre 

llanda de 8 polzades 
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A.3.3. Hoosier 20,5-7,0-13 

Llanta de 6 polzades 

 

Gràfic A.11 Adherència longitudinal per al pneumàtic Hossier 20,5-7,5-13, muntat sobre 

llanda de 6 polzades 

 

Gràfic A.12 Adherència lateral per al pneumàtic Hossier 20,5-7,5-13, muntat sobre 

llanda de 6 polzades 
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Llanta de 7 polzades 

 

Gràfic A.13 Adherència longitudinal per al pneumàtic Hossier 20,5-7,5-13, muntat sobre 

llanda de 7 polzades 

 

Gràfic A.14 Adherència lateral per al pneumàtic Hossier 20,5-7,5-13, muntat sobre 

llanda de 7 polzades 
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Llanta de 8 polzades 

 

Gràfic A.15 Adherència longitudinal per al pneumàtic Hossier 20,5-7,5-13, muntat sobre 

llanda de 8 polzades 

 

Gràfic A.16 Adherència lateral per al pneumàtic Hossier 20,5-7,5-13, muntat sobre 

llanda de 8 polzades 
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A.3.4. Michelin 16-53-13 

Llanta de 7 polzades 

 

Gràfic A.17 Adherència longitudinal per al pneumàtic Michelin 16-53-13, muntat sobre 

llanda de 7 polzades 

 

Gràfic A.18 Adherència lateral per al pneumàtic Michelin 16-53-13, muntat sobre llanda 

de 7 polzades 
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Llanta de 8 polzades 

 

Gràfic A.19 Adherència longitudinal per al pneumàtic Michelin 16-53-13, muntat sobre 

llanda de 8 polzades 

 

 

Gràfic A.20 Adherència lateral per al pneumàtic Michelin 16-53-13, muntat sobre llanda 

de 8 polzades 
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A.4. Paràmetres per comparar els pneumàtics 

Els paràmetres escollits per a la comparació són:  

- Coeficient d’adherència màxim per càrrega de 900N: És el valor màxim de coeficient 

d’adherència que ofereix el pneumàtic en l’assaig corresponent a la càrrega de 900N. Com 

més elevat sigui, més capacitat tindrà el pneumàtic d’accelerar (lateralment o 

longitudinal) el vehicle. Aquest és un dels paràmetres fonamentals per la selecció del 

pneumàtic. 

 

- Angle de deriva o SR en què s’assoleix el coeficient d’adherència màxim per 900N:  és 

l’angle de deriva o el SR (pels casos d’assaig lateral o longitudinal, respectivament) en què 

s’assoleix el valor màxim de coeficient d’adherència del punt anterior. És un indicador de 

com s’ha d’exprimir el pneumàtic per obtenir-ne el seu màxim rendiment. 

 

- 95% del coeficient d’adherència màxim per càrrega de 900 N: Valor corresponent al 95% 

del coeficient d’adherència màxim que és capaç d’oferir aquest pneumàtic per aquesta 

càrrega. 

 

- Angle de deriva o SR en què s’assoleix un coeficient d’adherència corresponent al 95% del 

màxim per 900N: és l’angle de deriva o SR en què s’arriba a un coeficient d’adherència 

molt proper al màxim que ofereix el pneumàtic. És un indicador de com s’ha d’exprimir el 

pneumàtic per obtenir-ne un bon rendiment. Com s’ha mencionat anteriorment, l’angle 

de deriva (o l’SR) al que se solen sotmetre els pneumàtics de carrer és força baix. Un 

pneumàtic de competició que necessiti assolir una deriva molt elevada per oferir bones 

prestacions serà més difícil d’assimilar per un pilot no experimentat. Per altra banda, la 

combinació d’aquest valor amb l’anterior dóna una idea de com de gran és el rang 

d’angles de deriva o d’SR en què el pneumàtic ofereix unes bones prestacions. Si la 

diferència entre un i altre és gran, el pneumàtic presenta un comportament estable 

durant un gran rang d’angles de deriva o d’SR, cosa que el fa senzill de dominar pel pilot; 

no cal afinar en excés la posició dels pneumàtics respecte de la trajectòria del vehicle o la 

pressió del fre per obtenir un bon comportament. Si per cas contrari, el rang és petit, el 

pilot ha de ser molt més precís i ha de ser capaç de col·locar el pneumàtic en una situació 

molt més concreta per obtenir unes bones prestacions. Tenint en compte la naturalesa de 

l’equip i de la competició, amb pilots amateurs, aquests dos paràmetres cobren una 

importància cabdal. 

 

- Coeficient d’adherència màxim per càrrega de 1200N: Equivalent al cas de 900N, però en 

l’assaig de càrrega de 1200N. 

 

- Angle de deriva o SR en què s’assoleix el coeficient d’adherència màxim per 1200N: Anàleg 

al cas de 900N. 
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- 95% del coeficient d’adherència màxim per càrrega de 1200 N: Valor corresponent al 95% 

del coeficient d’adherència màxim que és capaç d’oferir aquest pneumàtic per aquesta 

càrrega. 

 

- Angle de deriva o SR en què s’assoleix un coeficient d’adherència corresponent al 95% del 

màxim de 1200N: De nou, equivalent al cas anterior però per càrrega de 1200N. 

 

- Comportament post equilibri: Descriu com es comporta la corba més enllà de la seva zona 

de màxims. S’entén per zona de màxims la part de la gràfica que queda més enllà del punt 

on se supera el 95% del coeficient d’adherència màxim que ofereix el pneumàtic. Un 

pneumàtic que presenti un creixement, dóna confiança al pilot, ja que sempre que 

sol·liciti més capacitat a les rodes, aquestes respondran correctament. L’inconvenient 

d’aquest pneumàtic és que fa difícil pel pilot saber exactament on es troba la situació de 

rendiment màxim, ja que és un punt molt concret, que a més, es trobarà al final de la 

corba, és a dir, en unes condicions de deriva molt radicals. En l’altre extrem, un pneumàtic 

que presenti una caiguda de propietats més enllà del màxim, és molt arriscat de muntar, 

ja que en cas que el pilot erri per excés a l’hora d’exprimir el pneumàtic, es produirà una 

davallada de propietats que pot provocar la pèrdua del control del vehicle. La situació 

intermitja correspon a una gràfica que presenti un pla un cop s’arriba a la zona de 

màxims; aquest és el cas més favorable de cara a l’adaptació del pilot al vehicle.  En 

aquesta situació, no és difícil arribar a extreure el màxim potencial del pneumàtic, però 

tampoc s’arriba a situacions crítiques en que un excés de sol·licitació comporti una 

davallada de les propietats. 

 

- Coeficient d’adherència màxim per càrrega de 600N: És el valor màxim de coeficient 

d’adherència que ofereix el pneumàtic en l’assaig corresponent a la càrrega de 600N. 

Malgrat ser una força a la qual no estaran sotmeses les rodes carregades del vehicle, 

permet avaluar com afecta la variació de càrrega a les propietats que ofereix el 

pneumàtic. 

 

- Variació del coeficient d’adherència entre 600N i 1200N: és la diferència de coeficient 

d’adherència màxim ofert pel pneumàtic que provoca la variació de carrega vertical entre 

600N i 1200N. Serveix com a indicador de la sensibilitat a la càrrega que presenta el 

pneumàtic. La dada s’avalua en valor absolut de coeficient d’adherència i en variació 

percentual respecte del valor màxim. 

 

- Forma de la corba: Aquest paràmetre indica si una variació en la càrrega vertical implica 

una variació de la forma de la corba. És un altre indicador de la sensibilitat a la càrrega. En 

alguns casos, la variació de la càrrega vertical provoca que les caigudes de la roda tinguin 

una menor influència en el comportament; en d’altres altera la situació després d’haver 
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assolit la zona de màxims. La majoria de vegades, però, la sensibilitat a la càrrega només 

afecta els valors màxims que pot assolir el pneumàtic, sense alterar la forma de la corba. 

 

- Coeficient d’adherència màxim per càrrega de 1200N, per la caiguda més desfavorable: És 

el valor màxim de coeficient d’adherència que ofereix el pneumàtic en l’assaig 

corresponent a la càrrega de 1200N per la caiguda que presenta el pitjor resultat. Aquest 

paràmetre permetrà avaluar l’efecte de la caiguda en el comportament del pneumàtic i 

posarà de manifest com d’important és tenir-la en compte. S’ha contemplat només el cas 

de 1200N perquè és la situació límit, i sovint, el paràmetre de caiguda s’utilitza per acabar 

d’afinar i treure el màxim rendiment del pneumàtic. 

 

- Variació del coeficient d’adherència degut a la variació de caiguda (1200N): És la 

diferència entre el valor màxim de coeficient d’adherència sota la càrrega de 1200N amb 

la caiguda més favorable i la més desfavorable. S’ha de tenir en compte que s’estan 

comparant els dos casos més extrems, i que malgrat que els valors puguin sortir elevats 

(de l’ordre de 10-20%), és un indicador de l’efecte de la caiguda. En cursa, en cap cas 

s’hauria de produir aquesta variació, ja que la cinemàtica s’ha d’encarregar que la caiguda 

no s’allunyi en excés de l’òptima. La dada s’avalua en valor absolut i en variació 

percentual. 

 

- Caiguda òptima a càrrega 900 N i a càrrega 1200: S’avalua quina és la caiguda que ofereix 

els millors resultats en aquestes càrregues, que seran les que condicionaran més el 

comportament del pneumàtic. Interessa que la caiguda òptima sigui la mateixa per totes 

dues. 
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B. Cinemàtica 

B.1. Paràmetres i els seus efectes 

La geometria d’una suspensió es pot descriure a partir d’una sèrie de paràmetres establerts, que si es 

coneixen amb prou profunditat, poden donar informació de com es mourà el conjunt roda respecte 

del xassís. A continuació es descriuen aquests paràmetres, juntament amb les seves característiques 

més importants. 

B.1.1. Paràmetres geomètrics del conjunt roda 

L’eix de gir (en anglès kingpin axis), queda definit per la recta que uneix els punts G i B de la 

suspensió. De l’eix de gir se’n deriven tota una sèrie de paràmetres a partir dels quals és més senzill 

determinar la seva influència sobre el comportament cinemàtic de la suspensió. 

 

Figura B.1 Paràmetres que es desprenen de la posició de l’eix de gir  

Angle d’inclinació 

L’angle d’inclinació és l’angle que forma la projecció de l’eix de gir sobre el pla YZ amb la vertical 

(Figura B.1). Aquest angle provoca que la roda disminueixi la seva caiguda negativa (és a dir, que 

guanyi caiguda positiva) quan gira, tant si ho fa cap a un costat com cap a l’altre. Com més gran és 

aquest angle d’inclinació i com més acusat és el gir de la roda, més gran és la disminució de la 

caiguda. 

Més enllà d’aspectes merament cinemàtics, l’angle d’inclinació facilita la distribució d’elements i el 

muntatge del conjunt roda: boixa, eix, frens i bieletes. Amb un angle d’inclinació prou gran, el punt G 

del trapezi superior no es fica tan endins de la roda i fa més senzilla la distribució. 
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Scrub Radius 

L’scrub radius es defineix com la distància en la direcció de l’eix y entre el punt de tall de l’eix de gir 

amb el pla de terra i el punt del centre de petjada no distorsionada (Figura B.2). És positiu si el punt 

de tall de l’eix de gir amb el terra queda més endins del vehicle que el centre de la petjada. 

L’scrub sadius afecta la sensibilitat de la direcció en relació amb les forces longitudinals que apareixen 

a la petjada del pneumàtic. Aquestes forces estan aplicades a una distància (igual a l’scrub radius) del 

punt de pivot, de manera que provoquen un moment de guinyada sobre la roda.  

 

Figura B.2 Efecte del paràmetre scrub radius en situació de frenada 

En una situació de frenada en una trajectòria recta, les forces a les dues petjades presenten la 

mateixa direcció i sentit, generant un moment igual a totes dues rodes però de sentit contrari, com 

mostra la Figura B.2. En aquest cas, el pilot no percep cap esforç a la direcció. 

Si en una situació de frenada límit es produeix un petit gir en la direcció, la transferència de pesos fa 

que la roda exterior quedi més carregada i sigui capaç de generar una força longitudinal més gran 

que la interior. En aquesta situació, el moment de guinyada de la roda carregada és la que determina 

el comportament de la direcció: amb un scrub radius positiu, la força provoca una autoalineació de 

les rodes, mentre que un scrub radius negatiu duu a la situació contrària (inestable). 

Angle d’avanç 

L’angle d’avanç és l’angle que forma la projecció de l’eix de gir sobre el pla XZ amb la vertical (Figura 

B.1). Es defineix positiu quan la part superior de l’eix de gir està situada més enrere que la part 

inferior. 

L’efecte de l’angle d’avanç sobre la caiguda de la roda és invers segons el sentit de gir: per la roda 

esquerra amb l’angle d’avanç positiu, si la roda gira en sentit horari, s’incrementa la caiguda negativa, 

mentre que si ho fa en sentit antihorari, es guanya caiguda positiva. 
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Combinant els paràmetres angle d’inclinació i angle d’avanç i tenint en compte la variació de caiguda 

en funció el balanceig, es pot determinar la caiguda que presentarà la roda en les diferents situacions 

de gir i de balanceig en què es trobarà el vehicle. 

Mechanical Trail 

El mechanical trail és el paràmetre anàleg a l’scrub radius, però en aquest cas, en la vista lateral del 

vehicle. Es defineix com la distància en la direcció x entre el punt de tall de l’eix gir amb el terra i el 

centre de la petjada (Figura B.3). Es considera positiu si el punt de tall està més endavant que el punt 

de la petjada. 

Igual que l’scrub radius, influeix en la sensibilitat de la direcció però en aquest cas, quan es generen 

forces laterals a la petjada. Amb un valor de mechanical trail positiu, les forces laterals provoquen un 

moment de guinyada de les rodes que tendeix a retornar-les a la posició d’equilibri, tal i com mostra 

la Figura B.3; si el seu valor és negatiu, provoca una situació d’inestabilitat. 

 

Figura B.3 Efecte del paràmetre mechanical trail en situació d’acceleració lateral 

Els moments generats sobre les rodes per l’existència de l’scrub radius i del mechanical trail tenen 

efectes sobre la sensibilitat i la resposta del vehicle en les rodes directrius (davanteres). A les rodes 

posteriors, aquests moments només afecten el valor dels esforços a què està sotmesa la bieleta. 

 Interacció entre el Mechanical Trail i el Pneumatic trail 

El pneumatic trail, tal i com s’ha definit en el capítol de pneumàtics, és la distància en la direcció x 

entre el centre del pneumàtic i el punt d’aplicació de les forces laterals. La suma del mechanical trail 

amb el pneumatic trail equival a la distància que determina el moment de guinyada que provoquen 

les forces laterals sobre la roda (Figura B.4). 

A mesura que el pneumàtic va incrementant l’angle de deriva i per tant, es va aproximant a la 

situació de pèrdua d’adherència, el valor del pneumatic trail decreix fins arribar a zero (o fins i tot a 

ser negatiu, en alguns casos). 

Si al mechanical trail se li assigna un valor similar al del pneumatic trail, quan la roda està a punt de 

perdre adherència (el pneumatic trail s’està aproximant a zero) l’esforç que percep el pilot a la 
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direcció es redueix aproximadament a la meitat de l’inicial, de manera que aquest és capaç 

d’interpretar el que està passant. 

 

Figura B.4 Interacció del Mechanical Trail i el Pneumatic trail. 

En un disseny on el moment d’autoalineament provingués majoritàriament del mechanical trail no es 

podria detectar aquesta situació d’aproximació al límit de les capacitats del pneumàtic; si en canvi el 

mechanical trail fos massa petit, la sensibilitat a la direcció quan el pneumàtic estigués a punt de 

perdre adherència seria nul·la. 

La millor solució és doncs, que mechanical trail i pneumatic trail presentin valors similars per a que el 

pilot sigui capaç de percebre la situació de perill de pèrdua d’adherència. 

B.1.2. Paràmetres de trapezis 

Centre de balanceig 

El centre de balanceig és el punt geomètric del pla XY de cada eix al voltant del qual rota la massa 

suspesa corresponent. Els trapezis permeten a la roda descriure un moviment circular respecte del 

xassís al voltant del seu centre instantani de rotació i combinant l’efecte de les dues rodes, es pot 

trobar la posició del centre de balanceig (Annex B). Si l’observador se situa a la referència xassís, veu 

com les rodes descriuen un moviment circular al voltant del centre de balanceig.  Situant-se ara en 

referència terra i mantenint les rodes en una posició estàtica, es veu com el xassís rota al voltant del 

centre de balanceig. En una simplificació de la suspensió, es pot substituir el conjunt roda i els 

trapezis per una barra que uneix el punt de la petjada amb el centre de balanceig, tal i com mostra la 

Figura B.5 en línia discontinua. 

Tenint en compte la geometria descrita, una força aplicada sobre qualsevol punt del vehicle en una 

direcció que passi pel centre de balanceig no provoca rotació de la massa suspesa. La força resultant 

a cadascuna de les petjades es pot descompondre en dues components: una en la direcció que passa 

pel centre de balanceig i una altra en la direcció perpendicular (Figura B.5). La primera d’elles no 

provoca balanceig, mentre que la segona sí que ho fa. 
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Figura B.5 Descomposició de les forces laterals i normals a la petjada segons la direcció 

que uneix la petjada amb el centre de balanceig  

Les molles (juntament amb la barra estabilitzadora) són les encarregades de suportar les forces que 

provoquen el balanceig; les forces en la direcció que passa pel centre de balanceig, en canvi, es 

transmeten a través dels trapezis. 

 

Figura B.6 Situació ideal, amb el centre de balanceig a nivell de terra. 

Un centre de balanceig situat al nivell de terra fa que la totalitat de les forces laterals generades a la 

petjada es transmetin a través dels trapezis, mentre que les forces verticals derivades del pes i de la 

seva transferència lateral se suporti a través de les molles. Aquest darrer cas és el que es mostra a la 

Figura B.6 i permet tenir un control total sobre la distribució de càrregues degudes a la transferència i 

del valor del balanceig de la massa suspesa mitjançant la rigidesa de les molles i de la barra 

estabilitzadora. És interessant, doncs, aconseguir una geometria de suspensió que permeti dur el 

centre de balanceig a una posició propera al nivell de terra, però especialment, cal que aquesta 

alçada presenti una variació petita davant dels moviments del vehicle. Això permet obtenir un 

comportament més constant i un major control sobre la dinàmica vehicular. 
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Unint els centres de balanceig davanter i posterior es pot trobar l’eix instantani de rotació de la 

massa suspesa del vehicle, que és l’eix al voltant del qual bascula el conjunt del xassís. 

Paràmetres Anti 

En el cas d’acceleracions longitudinals, el comportament del vehicle i de la suspensió es pot descriure 

de la mateixa manera que s’ha fet en l’apartat anterior. La geometria dels trapezis permet a les rodes 

realitzar un moviment circular i es pot trobar el que s’anomena centre de capcineig (veure annex B). 

A partir de la seva posició, es pot determinar quina part de les forces de transferència de pesos 

longitudinal es transmet a través dels trapezis i quina és suportada per les molles. 

La utilització del concepte de centre de capcineig, però, és poc utilitzat i s’acostuma a parlar més dels 

paràmetres anti de la suspensió. Aquests paràmetres determinen directament quin percentatge de 

les forces verticals originades per les acceleracions longitudinals es transmeten a través dels trapezis i 

per tant, no provoquen capcineig de la massa suspesa. L’aplicació de geometries anti permet muntar 

molles menys rígides del que caldria per suportar les transferències de pesos longitudinals si no 

s’aprofités aquesta característica geomètrica. El resultat final és que el vehicle pot respondre millor 

davant d’una situació d’impacte a la petjada del pneumàtic degut a irregularitats de la pista. 

Hi ha quatre paràmetres anti, que es diferencien segons de la situació d’acceleració en què tenen 

efecte (frenada o acceleració) i sen funció de l’eix a què fan referència (davanter o posterior): 

Antidive, antirise, antilift o antisquat. 

- L’antidive (antiaixafament davanter) té el seu efecte en la situació de frenada i 

correspon al percentatge de les forces verticals que es transmeten a l’eix davanter a 

través dels trapezis (transferència deguda a la frenada). Un antidive del 0% faria que 

tota la transferència de pesos fos suportada per les molles, mentre que un antidive 

del 100% no permetria el capcineig del vehicle davant d’una frenada. 

 

- L’antirise (antiaixecament posterior) fa referència a la variació de les forces verticals 

de l’eix posterior derivada d’una frenada. Com més gran és l’antirise menys perceben 

les molles posteriors la reducció de la força vertical deguda a la transferència de pesos 

i per tant, menys s’aixeca la massa suspesa posterior. 

 

- L’antisquat (antiaixafament posterior) fa a l’eix posterior el mateix que fa l’antidive al 

davanter, però en aquest cas, en situació d’acceleració. Determina la quantitat de 

forces verticals derivades de l’acceleració que es transmeten a través dels trapezis 

posteriors. A major antisquat, menys es comprimeixen les molles posteriors davant 

d’una acceleració. 

 

- L’antilift (antiaixecament davanter) és l’equivalent a l’antirise, però per les rodes 

davanteres i en una situació d’acceleració. Un antilift elevat evita l’aixecament de la 

part davantera del vehicle davant d’una acceleració. 
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Cadascun d’aquests quatre paràmetres només té efecte quan apareixen forces longitudinals en la 

petjada del seu eix corresponent. En el cas del CAT03, les forces longitudinals de frenada provenen de 

les rodes de tots dos eixos, mentre que les forces de tracció només es generen a l’eix posterior. Per 

tant, en el vehicle estudiat, només té sentit parlar d’antidive, antirise i antisquat. L’antilift no té cap 

efecte sobre el comportament del vehicle. 

B.2. Mètode per trobar el centre de balanceig d’un eix 

Per trobar el centre de balanceig de la massa suspesa s’ha de seguir el procediment geomètric 

següent (Figura B.7): 

- Es projecta la geometria de trapezis d’un dels costats del cotxe en la vista frontal del 

vehicle. 

- Es prolonguen les línies corresponents als trapezis fins a trobar un punt T de creuament. 

- Aquest punt de creuament s’uneix amb el punt a terra P que representa el centre de la 

petjada de la roda corresponent al costat de cotxe analitzat. 

- El creuament de la línia anterior amb el centre del cotxe esdevé el centre de balanceig 

(cdb). 

 

 

Figura B.7 Projecció frontal de la geometria de trapezis d’un sol eix i una sol costat del 

cotxe 

B.3. Mètode per trobar els paràmetres anti 

Per tal de trobar els paràmetres anti en un vehicle, i per tant saber quin és el seu comportament 

quan pateix acceleracions longitudinals, cal fixar-se en la geometria de trapezis en la vista lateral 

(Figura B.8). 
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Figura B.8 Projecció lateral de la geometria de trapezis. Situació de frenada. 

En el cas de frenada es poden determinar els paràmetres d’antidive i antirise per a l’eix davanter i 

posterior respectivament. Per a un vehicle amb sistema de frens fora de la massa suspensa els angles 

ΦF i ΦR determinen, seguint la fórmula següent el % d’antidive i el % d’antirise. 

                          
 

    
       (Eq. B.1) 

                           
 

    
       (Eq. B.2) 

Per a un cas d’acceleració es determina el paràmetre d’anti-squat. En aquest cas i degut a que les 

forces  originen l’acceleració estan dins de la massa suspensa, l’angle a tenir en compte parteix de 

l’alçada de l’eix posterior. 

 

Figura B.9 Projecció lateral de la geometria de trapezis. Situació d’acceleració 
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Amb la fórmula següent es pot obtenir el % d’antisquat:  

           
     
    
 

      (Eq. B.3) 

Cal recordar que al no existir força longitudinal d’acceleració a l’eix davanter, no te sentit calcular-hi 

cap paràmetre anti. 

B.4. Punts geomètrics de suspensió 

  Punts suspensió CAT03 

  Davant   Darrere 

  x [mm] y [mm] z [mm]   x [mm] y [mm] z [mm] 

F1 -140 290 259   1450 280 291 

G -4 554 368   1565 501 368 

F2 155 290 261   1700 280 290 

        E1 -140 200 93   1450 230 123 

B -14 570 143   1565 525 138 

E2 150 200 101   1725 230 115 

        K -70 200 116   1730 280 290 

D -66 586 177   1640 501 368 

        Esm-Xassís 45 50 545   1480 35 465 

Esm-Rocker 8 201 533   1481 205 458 

ARB-Rocker 8 247 463   1449 225 388 

Push-Rocker -7 272 518   1489 251 429 

Push-B -11 536 158   1556 493 155 

Pull ARB-Blade 88 218 115 
 

1570 240 95 

Pivot ARB -20 218 90 
 

1476 240 79 

        

        Pivot rocker 1 2 199 467   1483 190 383 

Pivot rocker 2 35 208 472   1516 190 392 
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C. Dinàmica 

C.1. Paràmetres necessaris 

Batalla l 1600 [mm] 

Via davantera vf 1202 [mm] 

Via posterior vr 1106 [mm] 

Alçada centre de balanceig davanter hcdb_f 27 [mm] 

Alçada del centre de balanceig posterior hcdb_r 55 [mm] 

Alçada del centre de masses hcdm 280 [mm] 

Distribució de masses (davant) %mf 0,48 [-] 

Distribució de masses (darrere) %mr 0,52 [-] 

Alçada del centre de masses hcdm 280 [mm] 

Distribució de masses (davant) %mf 0,48 [-] 

Distribució de masses (darrere) %mr 0,52 [-] 

Distància entre l'eix davanter i el centre de masses lf 832 [mm] 

Distància entre l'eix posterior i el centre de masses lr 768 [mm] 

Alçada centre de massa suspesa hcdm_s 285 [mm] 

Distribució de massa suspesa (davant) %ms_f 0,48 [-] 

Distància entre l'eix davanter i el centre de massa suspesa ls_f 832 [mm] 

Distància del centre de massa suspesa a l'eix de balanceig hcdm_cdb 244 [mm] 

Alçada massa no suspesa davantera hcdm_ns_f 253 [mm] 

Alçada massa no suspesa posterior hcdm_ns_r 253 [mm] 

Massa del vehicle en ordre de marxa mvehicle 240 [kg] 

Massa del pilot mpilot 68 [kg] 

Massa total (vehicle en ordre de marxa + pilot) m 308 [kg] 

Massa eix davant mf 148 [kg] 

Massa eix darrere mr 160 [kg] 

Massa no suspesa davant (dues rodes) mns_f 25 [kg] 

Massa no suspesa darrere (dues rodes) mns_r 27 [kg] 

Massa suspesa ms 256 [kg] 

Massa suspesa davant ms_f 123 [kg] 

Massa suspesa darrere ms_r 133 [kg] 

Taula C.1 Paràmetres de geometria i massa del vehicle 
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Recorregut de centre de roda disponible compressió davant Δxr_disp_comp_f 28 [mm] 

Recorregut de compressió reservat per sotracs davant %Δxseg_comp_f 30 [%] 

Recorregut de centre de roda permès compressió davant Δxr_perm_comp_f 20 [mm] 

Recorregut de centre de roda disponible extensió davant Δxdisp_ext_f 28 [mm] 

Recorregut de centre de roda disponible compressió darrere Δxr_disp_comp_r 30 [mm] 

Recorregut reservat per sotracs compressió darrere %Δxseg_comp_r 30 [%] 

Recorregut de centre de roda permès compressió darrere Δxr_perm_comp_r 21 [mm] 

Recorregut de centre de roda disponible extensió darrere Δxr_disp_ext_r 30 [mm] 

Recorregut reservat per sotracs extensió darrere %Δxseg_ext_r 30 [%] 

Recorregut de centre de roda permès extensió darrere Δxr_perm_ext_r 21 [mm] 

Rati d'instal·lació esmorteïdors davant RIAf 0,58 [-] 

Rati d'instal·lació esmorteïdors darrere RIAr 0,69 [-] 

Taula C.2 Paràmetres referents als conjunts molla esmorteïdor 

C.2. Càlcul de desplaçament de massa suspesa en frenades i 
acceleracions 

La compressió o allargament del pneumàtic es pot obtenir a partir de la seva rigidesa longitudinal, 

que es troba entre les dades proporcionades pel TTC. Aquesta rigidesa varia en funció de la caiguda i 

per tant, en una situació de frenada, serà diferent per les rodes del tren davanter i posterior. En 

situació de frenada crítica la caiguda de les rodes davanteres és de 3,4˚ mentre que per les rodes 

posteriors (que es trobaran en situació d’extensió) és de 0,7˚. Les rigideses longitudinals són, en 

aquests casos (Taula C.3): 

Rigidesa longitudinal pneumàtic davant KTF 125,43 [N/mm] 

Rigidesa longitudinal pneumàtic darrere KTR 143,12 [N/mm] 

Taula C.3 Rigidesa longitudinal dels pneumàtics 

El desplaçament total de la massa suspesa de cadascun dels dos eixos quan es produeix una 

transferència de pesos longitudinal és, doncs: 

                                           
   

          
  (Eq. C.1) 

Si es desitja conèixer els recorreguts corresponents a la situació d’acceleració (de 0,8g) es pot operar 

seguint els mateixos raonaments que pel cas de la frenada. 

La taula següent (Taula C.4) resumeix les variacions d’alçada de les masses suspeses dels eixos 

davanter i posterior davant les situacions de frenada i acceleració. 
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Recorregut total davant (frenada) Δxfrenada_f 23 [mm] 

Recorregut total darrere (frenada) Δxfrenada_r 24 [mm] 

Recorregut total davant (acceleració) Δxacceleració_f 15 [mm] 

Recorregut total darrere (acceleració) Δxacceleració_r 15 [mm] 

Taula C.4 Recorreguts totals de suspensió en frenada i acceleració màximes 

C.3. Càlcul de rigidesa a balanceig 

Rigidesa a balanceig pneumàtic davant Kφ_p_f 99979 [N·m/rad] 

Rigidesa a balanceig molles + estabilitzadora davant Kφ_m+e_f 37384 [N·m/rad] 

Rigidesa a balanceig molles (davant) Kφ_m_f 12545 [N·m/rad] 

Percentatge de rigidesa molles (davant) %Kφ_m_f 34 [%] 

Força molles (davant) Fm_f 545 [N] 

Rigidesa a balanceig barra estabilitzadora (davant) Kφ_e_f 24839 [N·m/rad] 

Percentatge de rigidesa a balanceig estabilitzadora (davant) %Kφ_e_f 66 [%] 

 
 

Rigidesa a balanceig pneumàtic darrere Kφ_p_r 84646 [N·m/rad] 

Rigidesa a balanceig molles + estabilitzadora darrere Kφ_m+e_r 36365 [N·m/rad] 

Rigidesa a balanceig molles (darrere) Kφ_m_r 10201 [N·m/rad] 

Percentatge de rigidesa molles (darrere) %Kφ_m_r 28 [%] 

Força molles (darrere) Fm_r 334 [N] 

Rigidesa a balanceig barra estabilitzadora (darrere) Kφ_e_r 26164 [N·m/rad] 

Percentatge de rigidesa a balanceig estabilitzadora (darrere) %Kφ_e_r 72 [%] 

Taula C.5 Rigideses en l’eix del davanter i posterior
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D. Càlcul de forces 

D.1. Forces a la petjada 

L’impacte suposat provoca el mateix efecte sobre la roda en qualsevol de les situacions i en qualsevol 

de les rodes. 

Conseqüència impacte 

Acceleració vertical impacte Az_imp 29,4 [N·m/s2] 

Massa un costat de vehicle m1/2 154 [kg] 

Força normal impacte vertical Fn_imp_f 4532 [N] 

Taula D.1 Conseqüències derivades de l’impacte suposat 

A partir de les situacions plantejades, es calculen les forces que es generen a les petjades del vehicle. 

El cas d’impacte només es considera per les rodes que es troben en les pitjors situacions. 

D.1.1. Frenada pura (μfrenada = 1,50) 

   
General Impacte 

 

   
Esquerra Dreta Esquerra Dreta 

 

Davant 

Força normal Fn_f 1122 1122 5654 - [N] 

Força longitudinal Fx_f 1683 1683 1683 - [N] 

Força lateral Fy_f 0 0 0 - [N] 

Darrere 

Força normal Fn_f 389 389 - - [N] 

Força longitudinal Fx_f 584 584 - - [N] 

Força lateral Fy_f 0 0 - - [N] 

Taula D.2 Forces a la petjada en situació de frenada pura 

D.1.2. Frenada + corba (μtotal = 1,50; μfrenada = 1,06; μcorba = 1,06) 

   
General Impacte 

 

   
Esquerra Dreta Esquerra Dreta 

 

Davant 

Força normal Fn_f 1184 643 5716 - [N] 

Força longitudinal Fx_f 1255 682 1255 - [N] 

Força lateral Fy_f 1255 682 1255 - [N] 

Darrere 

Força normal Fn_f 923 283 - - [N] 

Força longitudinal Fx_f 979 300 - - [N] 

Força lateral Fy_f 979 300 - - [N] 

Taula D.3 Forces a la petjada en situació de frenada combinada amb corba 
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D.1.3. Corba pura (μcorba = 1,50) 

   
General Impacte 

 

   
Esquerra Dreta Esquerra Dreta 

 

Davant 

Força normal Fn_f 1238 212 5771 - [N] 

Força longitudinal Fx_f 0 0 0 - [N] 

Força lateral Fy_f 1857 318 1857 - [N] 

Darrere 

Força normal Fn_f 1376 195 5908 - [N] 

Força longitudinal Fx_f 0 0 0 - [N] 

Força lateral Fy_f 2064 293 2064 - [N] 

Taula D.4 Forces a la petjada en situació de corba pura 

D.1.4. Acceleració + corba (μtotal = 1,50; μacceleració = 0,80; μcorba = 1,27) 

   
General Impacte 

 

   
Esquerra Dreta Esquerra Dreta 

 

Davant 

Força normal Fn_f 1046 277 - - [N] 

Força longitudinal Fx_f 0 0 - - [N] 

Força lateral Fy_f 1328 293 - - [N] 

Darrere 

Força normal Fn_f 1297 399 5830 - [N] 

Força longitudinal Fx_f -1038 423 -1038 - [N] 

Força lateral Fy_f 1646 423 1646 - [N] 

Taula D.5 Forces a la petjada en situació d’acceleració combinada amb corba 

D.1.5. Frenada pura (μfrenada = 0,80) 

   
General Impacte 

 

   
Esquerra Dreta Esquerra Dreta 

 

Davant 

Força normal Fn_f 514 514 - - [N] 

Força longitudinal Fx_f 0 0 - - [N] 

Força lateral Fy_f 0 0 - - [N] 

Darrere 

Força normal Fn_f 997 997 5529 - [N] 

Força longitudinal Fx_f -798 798 -798 - [N] 

Força lateral Fy_f 0 0 0 - [N] 

Taula D.6 Forces a la petjada en situació de frenada pura  
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D.2. Reaccions als rodament 

Per calcular els esforços als rodaments s’analitza la roda com si es tractés d’un sòlid rígid, al que se li 

apliquen les forces a la petjada determinades en l’apartat anterior. D’aquesta manera es poden 

quantificar les reaccions vertical, longitudinal i lateral en cadascun dels rodaments. A partir d’aquests 

valors es podrà, per una banda dimensionar els rodaments i per l’altra, dur a terme les simulacions 

dels components del conjunt roda. 

El càlcul només es realitza per les rodes carregades, que seran les que rebran els esforços més grans. 

 

Figura D.1 Reaccions en els rodaments. 

Per poder dur a terme el càlcul són necessaris alguns paràmetres geomètrics que queden definits a 

partir del disseny de components. La taula següent engloba les dades necessàries per tal de poder 

realitzar el càlcul. 

Geometria 

Distància fre de disc-rodament A dfre-A 14,5 [mm] 

Distància pla longitudinal-rodament A dG-A 2,5 [mm] 

Distància rodament A-rodament B dA-B 39 [mm] 

Radi disc de fre davant Rfre_f 102,5 [mm] 

Angle pinça de fre davant ϒfre_f 20 [˚] 

Massa roda davant mroda_f 10,5 [kg] 
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Inèrcia roda davant If 0,305 [kg·m2] 

Radi disc de fre darrere Rfre_r 90 [mm] 

Angle pinça de fre darrere ϒfre_r 0 [˚] 

Massa roda darrere mroda_f 10,5 [kg] 

Inèrcia roda darrere Ir 0,305 [kg·m2] 

Radi pneumàtic Rpneumàtic 254 [mm] 

Taula D.7 Paràmetres pel càlcul de reaccions als rodaments 

Per cadascun dels casos de càrrega es plantegen les equacions dinàmiques següents: 

*        +    →                 ( )             (Eq. D.1) 

*        +    →                    (Eq. D.2) 

*        +    →             ( )                   (Eq. D.3) 

*   ( )     +    →                       (Eq. D.4) 

*   ( )   +    →                             ( )         (Eq. D.5) 

*   ( )   +    →                       ( )         (Eq. D.6) 

I s’obtenen els resultats recollits en les taules que es presenten a continuació. 

D.2.1. Rodaments davanters 

Frenada pura 

Força longitudinal pneumàtic FTx 1683 [N] 
Força lateral pneumàtic FTy 0 [N] 
Força normal pneumàtic FTz 1122 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax 14,72 [m/s2] 
Acceleració lateral roda ay 0 [m/s2] 
Acceleració vertical roda az 0 [m/s2] 

Acceleració angular roda α 3,74 [rad/s2] 
Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 4181 [N] 

Força longitudinal A FAx 326 [N] 
Força lateral A FAy 0 [N] 
Força vertical A FAz 4299 [N] 

Força longitudinal B FBx 424 [N] 
Força vertical B FBz 1389 [N] 

Taula D.8 Càlcul de forces als rodaments davanters en situació de frenada pura 

 



Concepció, disseny, muntatge i evolució d’un sistema de suspensions per a un vehicle Formula Student Pág. 45 

 

 

Frenada pura + impacte 

Força longitudinal pneumàtic FTx 1683 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 0 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 5654 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax 14,72 [m/s2] 

Acceleració lateral roda ay 0 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 29,43 [m/s2] 

Acceleració angular roda α 3,74 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 4181 [N] 

Força longitudinal A FAx 326 [N] 

Força lateral A FAy 0 [N] 

Força vertical A FAz -524 [N] 

Força longitudinal B FBx 424 [N] 

Força vertical B FBz 1098 [N] 

Taula D.9 Càlcul de forces als rodaments davanters en situació de frenada amb impacte 

Frenada + corba 

Força longitudinal pneumàtic FTx 1273 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 1273 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 1188 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax 10,51 [m/s2] 

Acceleració lateral roda ay 10,51 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 0 [m/s2] 

Acceleració angular roda α 2,67 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 3161 [N] 

Força longitudinal A FAx 239 [N] 

Força lateral A FAy 1162 [N] 

Força vertical A FAz 11202 [N] 

Força longitudinal B FBx 320 [N] 

Força vertical B FBz 9316 [N] 

Taula D.10 Càlcul de forces als rodaments davanters en situació de frenada en corba 

Frenada + corba + impacte 

Força longitudinal pneumàtic FTx 1273 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 1273 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 5720 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax 10,51 [m/s2] 
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Acceleració lateral roda ay 10,51 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 29,43 [m/s2] 

Acceleració angular roda α 2,67 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 3161 [N] 

Força longitudinal A FAx 239 [N] 

Força lateral A FAy 1162 [N] 

Força vertical A FAz 6379 [N] 

Força longitudinal B FBx 320 [N] 

Força vertical B FBz 9026 [N] 

Taula D.11 Càlcul de forces als rodaments davanters en situació de frenada en corba 

amb impacte 

Corba pura 

Força longitudinal pneumàtic FTx 0 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 1857 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 1238 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax 0,00 [m/s2] 

Acceleració lateral roda ay 14,72 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 0,00 [m/s2] 

Acceleració angular roda α 0,00 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 0 [N] 

Força longitudinal A FAx 0 [N] 

Força lateral A FAy 1703 [N] 

Força vertical A FAz 10882 [N] 

Força longitudinal B FBx 0 [N] 

Força vertical B FBz 12018 [N] 

Taula D.12 Càlcul de forces als rodaments davanters en situació de corba pura 

Corba pura + impacte 

Força longitudinal pneumàtic FTx 0 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 1857 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 1238 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax 0,00 [m/s2] 

Acceleració lateral roda ay 14,72 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 0,00 [m/s2] 

Acceleració angular roda α 0,00 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 0 [N] 
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Força longitudinal A FAx 0 [N] 

Força lateral A FAy 1703 [N] 

Força vertical A FAz 10882 [N] 

Força longitudinal B FBx 0 [N] 

Força vertical B FBz 12018 [N] 

Taula D.13 Càlcul de forces als rodaments davanters en situació de corba pura amb 

impacte 

Corba + acceleració 

Força longitudinal pneumàtic FTx 3 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 1328 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 1046 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax -7,85 [m/s2] 

Acceleració lateral roda ay 12,45 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 0,00 [m/s2] 

Acceleració angular roda α -1,99 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 0 [N] 

Força longitudinal A FAx -85 [N] 

Força lateral A FAy 1197 [N] 

Força vertical A FAz 7637 [N] 

Força longitudinal B FBx 0 [N] 

Força vertical B FBz 8580 [N] 

Taula D.14 Càlcul de forces als rodaments davanters en situació d’acceleració en corba 

Corba + acceleració + impacte 

Força longitudinal pneumàtic FTx 3 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 1328 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 1046 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax -7,85 [m/s2] 

Acceleració lateral roda ay 12,45 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 0,00 [m/s2] 

Acceleració angular roda α -1,99 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 0 [N] 

Força longitudinal A FAx -85 [N] 

Força lateral A FAy 1197 [N] 

Força vertical A FAz 7637 [N] 

Força longitudinal B FBx 0 [N] 

Força vertical B FBz 8580 [N] 
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Taula D.15 Càlcul de forces als rodaments davanters en situació d’acceleració en corba 

amb impacte 

Acceleració pura 

Força longitudinal pneumàtic FTx 3 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 0 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 514 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax -7,85 [m/s2] 

Acceleració lateral roda ay 0,00 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 0,00 [m/s2] 

Acceleració angular roda α -1,99 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 0 [N] 

Força longitudinal A FAx -85 [N] 

Força lateral A FAy 0 [N] 

Força vertical A FAz -443 [N] 

Força longitudinal B FBx 0 [N] 

Força vertical B FBz -33 [N] 

Taula D.16 Càlcul de forces als rodaments davanters en situació d’acceleració pura 

Acceleració pura + impacte 

Força longitudinal pneumàtic FTx 3 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 0 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 5046 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax -7,85 [m/s2] 

Acceleració lateral roda ay 0,00 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 29,43 [m/s2] 

Acceleració angular roda α -1,99 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 0 [N] 

Força longitudinal A FAx  
[N] 

Força lateral A FAy -85 [N] 

Força vertical A FAz 0 [N] 

Força longitudinal B FBx -5266 [N] 

Força vertical B FBz 0 [N] 

Taula D.17 Càlcul de forces als rodaments davanters en situació d’acceleració pura amb 

impacte 
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D.2.2. Rodaments posteriors 

Frenada pura 

Força longitudinal pneumàtic FTx 584 [N] 
Força lateral pneumàtic FTy 0 [N] 
Força normal pneumàtic FTz 389 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax 14,72 [m/s2] 
Acceleració lateral roda ay 0 [m/s2] 
Acceleració vertical roda az 0 [m/s2] 

Acceleració angular roda α 3,74 [rad/s2] 
Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 1660 [N] 

Força longitudinal A FAx -466 [N] 
Força lateral A FAy 0 [N] 
Força vertical A FAz 1966 [N] 

Força longitudinal B FBx -37 [N] 
Força vertical B FBz 592 [N] 

Taula D.18 Càlcul de forces als rodaments posteriors en situació de frenada pura 

Frenada pura + impacte 

Força longitudinal pneumàtic FTx 584 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 0 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 4921 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax 14,72 [m/s2] 

Acceleració lateral roda ay 0 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 29,43 [m/s2] 

Acceleració angular roda α 3,74 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 1660 [N] 

Força longitudinal A FAx -466 [N] 

Força lateral A FAy 0 [N] 

Força vertical A FAz -2857 [N] 

Força longitudinal B FBx -37 [N] 

Força vertical B FBz 302 [N] 

Taula D.19 Càlcul de forces als rodaments posteriors en situació de frenada amb 

impacte 

Frenada + corba 

Força longitudinal pneumàtic FTx 989 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 989 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 924 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax 10,51 [m/s2] 
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Acceleració lateral roda ay 10,51 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 0 [m/s2] 

Acceleració angular roda α 2,67 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 2802 [N] 

Força longitudinal A FAx -943 [N] 

Força lateral A FAy 879 [N] 

Força vertical A FAz 9408 [N] 

Força longitudinal B FBx -63 [N] 

Força vertical B FBz 7427 [N] 

Taula D.20 Càlcul de forces als rodaments posteriors en situació de frenada en corba 

Frenada + corba + impacte 

Força longitudinal pneumàtic FTx 989 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 989 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 5456 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax 10,51 [m/s2] 

Acceleració lateral roda ay 10,51 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 29,43 [m/s2] 

Acceleració angular roda α 2,67 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 2802 [N] 

Força longitudinal A FAx -943 [N] 

Força lateral A FAy 879 [N] 

Força vertical A FAz 4585 [N] 

Força longitudinal B FBx -63 [N] 

Força vertical B FBz 7136 [N] 

Taula D.21 Càlcul de forces als rodaments posteriors en situació de frenada en corba 

amb impacte 

Corba pura 

Força longitudinal pneumàtic FTx 0 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 2064 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 1376 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax 0,00 [m/s2] 

Acceleració lateral roda ay 14,72 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 0,00 [m/s2] 

Acceleració angular roda α 0,00 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 0 [N] 



Concepció, disseny, muntatge i evolució d’un sistema de suspensions per a un vehicle Formula Student Pág. 51 

 

Força longitudinal A FAx 0 [N] 

Força lateral A FAy 1909 [N] 

Força vertical A FAz 12080 [N] 

Força longitudinal B FBx 0 [N] 

Força vertical B FBz 13353 [N] 

Taula D.22 Càlcul de forces als rodaments posteriors en situació de corba pura 

Corba pura + impacte 

Força longitudinal pneumàtic FTx 0 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 2064 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 5908 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax 0,00 [m/s2] 

Acceleració lateral roda ay 14,72 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 29,43 [m/s2] 

Acceleració angular roda α 0,00 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 0 [N·m] 

Força pinça de fre Ff 0 [N] 

Força longitudinal A FAx 0 [N] 

Força lateral A FAy 1909 [N] 

Força vertical A FAz 7257 [N] 

Força longitudinal B FBx 0 [N] 

Força vertical B FBz 13062 [N] 

Taula D.23 Càlcul de forces als rodaments posteriors en situació de corba pura amb 

impacte 

Corba + acceleració 

Força longitudinal pneumàtic FTx -1062 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 1685 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 1328 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax -7,85 [m/s2] 

Acceleració lateral roda ay 12,45 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 0,00 [m/s2] 

Acceleració angular roda α -1,99 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 269 [N·m] 

Força pinça de fre Ff -3005 [N] 

Força longitudinal A FAx 1048 [N] 

Força lateral A FAy 1554 [N] 

Força vertical A FAz 5541 [N] 

Força longitudinal B FBx 68 [N] 

Força vertical B FBz 9771 [N] 

Taula D.24 Càlcul de forces als rodaments posteriors en situació d’acceleració en corba 
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Corba + acceleració + impacte 

Força longitudinal pneumàtic FTx -1062 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 1685 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 5860 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax -7,85 [m/s2] 

Acceleració lateral roda ay 12,45 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 29,43 [m/s2] 

Acceleració angular roda α -1,99 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 269 [N·m] 

Força pinça de fre Ff -3005 [N] 

Força longitudinal A FAx 1048 [N] 

Força lateral A FAy 1554 [N] 

Força vertical A FAz 719 [N] 

Força longitudinal B FBx 68 [N] 

Força vertical B FBz 9480 [N] 

Taula D.25 Càlcul de forces als rodaments posteriors en situació d’acceleració en corba 

amb impacte 

Acceleració pura 

Força longitudinal pneumàtic FTx -798 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 0 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 997 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax -7,85 [m/s2] 

Acceleració lateral roda ay 0,00 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 0,00 [m/s2] 

Acceleració angular roda α -1,99 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 202 [N·m] 

Força pinça de fre Ff -2258 [N] 

Força longitudinal A FAx 766 [N] 

Força lateral A FAy 0 [N] 

Força vertical A FAz -4055 [N] 

Força longitudinal B FBx 51 [N] 

Força vertical B FBz -903 [N] 

Taula D.26 Càlcul de forces als rodaments posteriors en situació d’acceleració pura 

Acceleració pura + impacte 

Força longitudinal pneumàtic FTx -798 [N] 

Força lateral pneumàtic FTy 0 [N] 

Força normal pneumàtic FTz 5529 [N] 

Acceleració longitudinal roda ax -7,85 [m/s2] 
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Acceleració lateral roda ay 0,00 [m/s2] 

Acceleració vertical roda az 29,43 [m/s2] 

Acceleració angular roda α -1,99 [rad/s2] 

Parell transmissió Γ 202 [N·m] 

Força pinça de fre Ff -2258 [N] 

Força longitudinal A FAx 766 [N] 

Força lateral A FAy 0 [N] 

Força vertical A FAz -8878 [N] 

Força longitudinal B FBx 51 [N] 

Força vertical B FBz -1194 [N] 

Taula D.27 Càlcul de forces als rodaments posteriors en situació d’acceleració pura amb 

impacte 

D.3. Reaccions als punts de suspensió 

Amb les forces de l’apartat anterior es du a terme la simulació mitjançant el Lotus per determinar els 

esforços als trapezis. Amb aquestes dades són utilitzades per establir les sol·licitacions que han de 

suportar els diferents components del conjunt trapezis. 

D.3.1. Reaccions als punts de suspensió davanters 

Frenada pura 

Punt x y z Mòdul  

E1 1401 -3790 739 -4107 [N] 

E2 1439 3422 -659 3770 [N] 

B 2857 453 1143 3110 [N] 

F1 -586 1113 -581 1385 [N] 

F2 -593 -926 477 -1198 [N] 

G -1179 187 -105 1198 [N] 

K 5 -639 144 -655 [N] 

Tirant -17 -821 -1063 -1343 [N] 

Balancí -209 -510 434 -701 [N] 

Esmorteïdor -441 -1859 -185 -1920 [N] 

Taula D.28 Reaccions en els punts de suspensió davanters en el cas de frenada pura 

Frenada pura + impacte 

Punt x y z Mòdul  

E1 1507 -6172 1088 -6445 [N] 

E2 1552 2058 -548 2636 [N] 

B 3141 -94 5743 -6546 [N] 

F1 -726 1545 -807 1889 [N] 

F2 -735 -1006 517 -1349 [N] 
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G -1462 539 -290 1585 [N] 

K 4 -445 100 -456 [N] 

Tirant -81 -4019 -5203 6575 [N] 

Balancí -1023 -2494 2125 -3433 [N] 

Esmorteïdor -365 -1540 -153 -1591 [N] 

Taula D.29 Reaccions en els punts de suspensió davanters en el cas de frenada amb 

impacte 

Frenada + corba 

Punt x y z Mòdul  

E1 1073 -1643 228 -1975 [N] 

E2 1094 3607 -506 3803 [N] 

B 2181 2769 841 3624 [N] 

F1 -456 530 -235 738 [N] 

F2 -461 -1054 458 -1238 [N] 

G -917 -524 223 -1079 [N] 

K 9 -972 166 -986 [N] 

Tirant -14 -806 -1119 -1379 [N] 

Balancí -215 -524 460 -730 [N] 

Esmorteïdor -359 -1497 -160 -1548 [N] 

Taula D.30 Reaccions en els punts de suspensió davanters en el cas de frenada en corba 

Frenada + corba + impacte 

Punt x y z Mòdul  

E1 1184 -4022 446 -4216 [N] 

E2 1211 2259 -468 2605 [N] 

B 2465 2162 5435 6347 [N] 

F1 -597 1019 -449 1264 [N] 

F2 -603 -1101 476 -1342 [N] 

G -1200 -81 28 -1203 [N] 

K 7 -808 137 -820 [N] 

Tirant -70 -3925 -5457 6723 [N] 

Balancí -1049 -2556 2248 -3562 [N] 

Esmorteïdor -280 -1168 -124 -1208 [N] 

Taula D.31 Reaccions en els punts de suspensió davanters en el cas de frenada en corba 

amb impacte 

Corba pura 

Punt x y z Mòdul  

E1 36 1365 -222 1384 [N] 

E2 36 1196 -211 1215 [N] 

B 88 3442 796 3534 [N] 

F1 -47 -410 182 -451 [N] 
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F2 -47 -505 225 -555 [N] 

G -94 -915 407 -1006 [N] 

K 6 -670 116 -680 [N] 

Tirant -16 -881 -1230 -1513 [N] 

Balancí -236 -579 496 -798 [N] 

Esmorteïdor -378 -1581 -182 -1636 [N] 

Taula D.32 Reaccions en els punts de suspensió davanters en el cas de corba pura 

Corba pura + impacte 

Punt x y z Mòdul  

E1 147 -1002 3 -1013 [N] 

E2 153 -142 -173 -271 [N] 

B 372 2833 5385 6096 [N] 

F1 -187 79 -36 206 [N] 

F2 -189 -550 243 -630 [N] 

G -376 -471 206 -638 [N] 

K 5 -504 87 -512 [N] 

Tirant -72 -3977 -5555 6832 [N] 

Balancí -1065 -2615 2244 -3607 [N] 

Esmorteïdor -300 -1251 -143 -1294 [N] 

Taula D.33 Reaccions en els punts de suspensió davanters en el cas de corba pura amb 

impacte 

D.3.2. Reaccions als punts de suspensió posteriors 

Corba pura 

Punt x y z Mòdul  

E1 36 1365 -222 1383 [N] 

E2 36 1196 -211 1215 [N] 

B 88 3442 796 3534 [N] 

F1 -47 -410 182 -451 [N] 

F2 -47 -505 225 -555 [N] 

G -94 -915 407 -1006 [N] 

K 6 -669 116 -679 [N] 

Tirant -16 -881 -1230 1513 [N] 

Balancí -236 -579 496 -798 [N] 

Esmorteïdor -378 -1581 -182 -1636 [N] 

Taula D.34 Reaccions en els punts de suspensió posteriors en el cas de corba pura 

 

 



Pàg. 56  Annexos 

 

Corba pura + impacte 

Punt x y z Mòdul  

E1 1325 -5769 110 -5920 [N] 

E2 1309 661 -151 1474 [N] 

B 983 556 6495 6593 [N] 

F1 -634 1549 -599 1778 [N] 

F2 -629 -723 283 -1000 [N] 

G -1264 826 -316 1542 [N] 

K 281 683 -267 785 [N] 

Tirant 1651 -5663 -6537 8805 [N] 

Balancí -794 -1587 3040 -3520 [N] 

Esmorteïdor 14 -1716 -95 -1719 [N] 

Taula D.35 Reaccions en els punts de suspensió posteriors en el cas de corba pura amb 

impacte 

Corba + acceleració 

Punt x y z Mòdul  

E1 -449 1496 -192 1574 [N] 

E2 -440 -566 41 -718 [N] 

B -1341 2494 1647 3276 [N] 

F1 41 -767 292 -822 [N] 

F2 40 -522 199 -560 [N] 

G 81 -1289 491 -1382 [N] 

K 197 481 -184 552 [N] 

Tirant 452 -1564 -1798 2425 [N] 

Balancí -219 -444 847 -981 [N] 

Esmorteïdor 15 -1901 -96 -1903 [N] 
Taula D.36 Reaccions en els punts de suspensió posteriors en el cas d’acceleració en 

corba 

Corba + acceleració + impacte 

Punt x y z Mòdul  

E1 467 -3008 -97 -3047 [N] 

E2 467 -470 -33 -664 [N] 

B -681 2110 6304 6683 [N] 

F1 -250 52 -18 256 [N] 

F2 -248 -764 290 -855 [N] 

G -498 -712 271 -911 [N] 

K 117 287 -109 329 [N] 

Tirant 1616 -5589 -6435 8676 [N] 

Balancí -782 -1597 3034 -3517 [N] 

Esmorteïdor 13 -1605 -81 -1607 [N] 

Taula D.37 Reaccions en els punts de suspensió posteriors en el cas d’acceleració en 

corba amb impacte 
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Acceleració pura 

Punt x y z Mòdul  

E1 -331 -193 -47 -386 [N] 

E2 -325 -1351 167 -1400 [N] 

B -1063 -110 1666 -1979 [N] 

F1 181 -126 56 -228 [N] 

F2 180 466 -210 542 [N] 

G 362 340 -154 520 [N] 

K -97 -230 104 -271 [N] 

Tirant 407 -1435 -1546 2148 [N] 

Balancí -194 -345 734 -834 [N] 

Esmorteïdor 16 -2141 -61 -2142 [N] 

Taula D.38 Reaccions en els punts de suspensió posteriors en el cas d’acceleració pura 

Acceleració + impacte 

Punt x y z Mòdul  

E1 494 -4241 239 -4277 [N] 

E2 490 -1288 95 -1381 [N] 

B -477 -387 5873 -5905 [N] 

F1 -64 566 -254 624 [N] 

F2 -64 281 -126 314 [N] 

G -128 847 -380 937 [N] 

K -194 -460 208 -541 [N] 

Tirant 1460 -5142 -5539 7698 [N] 

Balancí -757 3726 5246 6479 [N] 

Esmorteïdor 14 -1878 -53 -1879 [N] 

Taula D.39 Reaccions en els punts de suspensió posteriors en el cas d’acceleració pura 

amb impacte 

D.3.3. Reaccions als punts de suspensió (resum de màxims) 

Màxims compressió 

Punt 
Força (davant) 

[N] 
Força (darrere) 

[N] 

E1 1384 1574 

E2 3803 1474 

B 6347 6683 

F1 1889 1778 

F2 0 542 

G 1585 1542 

K 0 785 
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Tirant 6832 8805 

Balancí 0 6479 

Esmorteïdor 0 0 

Taula D.40 Resum de forces màximes a compressió en els punts de suspensió 

Màxims tracció 

Punt 
Força (davant) 

[N] 
Força (darrere) 

[N] 

E1 -4107 -386 

E2 0 -1381 

B 0 -1979 

F1 0 0 

F2 -1238 -560 

G -1079 -911 

K -820 -541 

Tirant 0 0 

Balancí -798 -981 

Esmorteïdor -1591 -1879 

Taula D.41 Resum de forces màximes a tracció en els punts de suspensió 

Màxims absoluts 

Punt 
Força (davant) 

[N] 
Força (darrere) 

[N] 

E1 6445 5920 

E2 3803 1474 

B 6546 6683 

F1 1889 1778 

F2 1349 1000 

G 1585 1542 

K 986 785 

Tirant 6832 8805 

Balancí 3607 6479 

Esmorteïdor 1920 2142 

Taula D.42 Resum de forces màximes absolutes en els punts de suspensió 
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E. Selecció i disseny de components 

E.1. Especificacions Axson H9951T 
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E.2. Especificacions Loctite Hysol 9466 
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E.3. Especificació dels tubs de fibra de carboni 
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E.4. Procediment d’adhesivat 

Seguint els consells oferts pel fabricant, es prepara un protocol d’adhesivat per garantir l’obtenció 

dels resultats esperats. La seqüència a seguir és la següent: 

- Netejar la superfície d’alumini a unir aplicant-hi una quantitat generosa de netejador, 

assegurant que el líquid entra en contacte amb tota la seva àrea. Netejar amb un drap 

net, vigilant de no deixar restes de drap a la zona grafilada. Aplicar netejador de nou i 

deixar assecar l’aire. 

 

- Preparar la superfície de fibra a unir eliminant la primera capa de resina. Això 

s’aconsegueix polint l’interior del tub amb un paper de vidre de gramatge entre 60 i 120. 

S’identifica que s’ha tret tota la capa de resina quan el color de la pols que es desprèn 

passa d’un to blanquinós a un gris fosc, indicant que s’està traient fibra. Abans de donar-

ho per definitiu es fa una inspecció visual de l’interior del tub per assegurar que s’ha polit 

una longitud mínima de 25 mm. 

 

- Amb tots els inserts i els tubs a punt, preparar la mescla de cola. Es treu de l’envàs la cola 

corresponent a 3 o 4 inserts, per evitar que s’iniciï el procés de curat abans d’acabar 

l’aplicació. 

 

- Aplicar la cola sobre la superfície grafilada de l’insert a unir. Comprovar que tota la seva 

superfície queda coberta per una fina capa d’adhesiu. Tot seguit, col·locar l’insert dins del 

seu allotjament tot aplicant una petita rotació mentre va entrant, per escampar la cola 

d’una manera més homogènia dins del tub. Fer el mateix amb l’insert de l’altre extrem del 

tub. 

 

- Un cop acabat, deixar el conjunt en repòs a temperatura ambient (22 ˚C) durant 24 hores. 

A partir de llavors es pot manipular el component i fins i tot, en un cas d’urgència, es 

podria muntar al vehicle i ser utilitzat. Per més seguretat, s’intenta esperar un mínim de 

48 hores abans de sotmetre’l a esforç. 

En cas que sigui necessària una reparació d’urgència, hi ha l’opció d’accelerar el procés de curat 

augmentant la temperatura. A 40˚C es pot obtenir el mateix resultat amb només 3 hores d’assecat, i 

fins i tot, si la urgència és màxima, es pot escalfar el component a 80˚C reduint el temps de curat a 45 

minuts. Aquesta darrera opció no es recomana, ja que el fabricant de tubs no garanteix les propietats 

del material compost si se’l sotmet a temperatures superiors a 80˚C. 
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E.5. Especificacions de les ròtules 

E.5.1. Cap d’articulació amb rosca mascle: SAKB 8 F 
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E.5.2. Ròtula insertada: ABWT4V 
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E.5.3. Forces necessàries per a inserta la ròtula ABWT4V  
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E.6. Especificacions del rodament del balancí: NKIA 5902 
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E.7. Especificacions dels rodaments de les boixes 

E.7.1. Rodaments de contacte angular: 
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E.7.2. Rodaments radials de boles: 
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E.8. Especificacions esmorteïdor 

E.8.1. Característiques tècniques 
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E.8.2. Corba de comportament 
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E.10. Especificacions discs de fre 

E.10.1. Disc davanter 
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E.10.2. Disc posterior 

 

 

 

  



Pàg. 76  Annexos 

 

E.11. Procediment d’ajustament d’esmorteïdors 

La metodologia que es presenta a continuació i que és la base per la configuració dels esmorteïdors 

del CAT03 ha sigut preparada per la casa KONI i Orlando Rios la resumeix a una de les seves 

publicacions [7] 

Resistència a la compressió 

Controla la massa no suspesa. També el moviment cap amunt de la suspensió al trobar una 

protuberància. No s’utilitza aquesta característica per controlar el moviment cap avall del cotxe al 

trobar un sotrac. Tampoc s’ha d’utilitzar aquest control per regular el balanceig o per evitar que la 

suspensió arribi al seu límit de compressió. Les característiques del cotxe i del circuit o carretera 

determinaran en quin punt de la gamma de regulacions es trobarà la millor resistència a la 

compressió. La regulació correcta a la compressió es trobarà quan el cotxe experimenti petits salts 

cap al costat en corbes molt irregulars i la seva marxada no sigui massa aspra o dura. 

El mètode d’ajustament de la compressió és: 

- Posar els quatre esmorteïdors a la regulació mínima de pressió i extensió. 

- Fer una o dues voltes al circuit per “sentir” el cotxe. És important concentrar-se en sentir 

com es comporta el cotxe al passar per sotracs. S’ha d’intentar sentir quan el cotxe 

comença a fer petits salts cap al costat en les corbes o en zones amb el terra irregular. 

- Un cop fet això, augmentar en tres punts de regulació la resistència a la compressió. Girar 

novament amb el cotxe, concentrant-se en sentir els mateixos símptomes que abans. 

Repetir aquesta operació ajustant la compressió fins que es comenci a notar el cotxe 

massa dur a les zones amb sotracs. 

- Quan es nota que el cotxe està massa dur, tornar enrere disminuint la resistència a 

compressió en dos punts. Aquest hauria de ser el reglatge correcte. 

Important: És provable que el punt de màxima duresa s’assoleixi abans en un dels eixos. Si passés 

això, seguir incrementant la resistència a la compressió en l’eix més tou fins que aquest es 

comenci a notar dur. 

Control de l’extensió 

- Amb la regulació de l’extensió en la posició de menor resistència i amb l’ajustament de 

compressió ja establert, fer una o dues voltes prestant atenció a la manera com el cotxe 

balanceja a l’entrada de les corbes. 

- Augmentar la resistència a l’extensió en tres puntes en les quatre rodes i fer dues voltes 

més. 

Repetir el pas anterior fins que el cotxe entri a les corbes amb suavitat, sense canvis dràstics d’actitud 

i sense una inclinació excessiva. Qualsevol increment de la resistència a l’extensió més enllà del punt 

òptim pot ser contraproduent.  
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E.12. Càlcul de rosques 

En aquest apartat es recull el càlcul de comprovació de les rosques que uneixen els inserts exteriors 

amb l’adaptador. La rosca és de mètric 8 i el material és alumini 7075-T6 per tots dos components. 

Característiques del roscat 

Denominació Símbol Valor Unitats 

Diàmetre primitiu d 8,00 [mm] 

Pas P 1,25 [mm] 

  d2 7,19 [mm] 

  d3 6,47 [mm] 

  H1 0,68 [mm] 

Secció resistent AT 36,6 [mm2] 

Nombre de filets n 3 [-] 

Límit elàstic σe 505 [N/mm2] 

Límit de cisalla τe 360 [N/mm2] 

Condicions de treball 

Força màxima Fmàx 6445 [N] 

Tensions de treball 

Ruptura del nucli del cargol 

Tensió al nucli σ 176 [N/mm2] 

Coeficient de seguretat Cs 2,9 [-] 

Aixafament dels filets 

Pressió superficial p 141 [N/mm2] 

Coeficient de seguretat Cs 3,6 [-] 

Cisallament dels filets 

Tensió de cisallament τ 85 [N/mm2] 

Coeficient de seguretat Cs 4,3 [-] 

Taula E.1 Càlcul de comprovació de les rosques dels inserts 
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E.13. Càlcul de vida dels rodaments de les boixes 

Condicions de funcionament 

Velocitat vehicle 45 [km/h] 

  12,5 [m/s] 

Velocitat angular roda 49,2 [rad/s] 

  470 [min-1] 

Taula E.2 Condicions de funcionament dels rodaments 

E.13.1. Eix davanter 

Forces sobre els rodaments 

  Rodament A Rodament B 
 

  
Força radial 

[N] 
Força axial 

[N] 
Força radial 

[N] 
Força axial 

[N] 
Freqüència 

[%] 

Frenada pura 4311 0 1452 0 0,15 

Frenada + corba 11043 1146 9196 0 0,10 

Corba pura 10882 1703 12018 0 0,50 

Acceleració + corba 7638 1197 8580 0 0,10 

Acceleració pura 451 0 33 0 0,10 

Acceleració pura (imp.) 5267 0 323 0 0,05 

Taula E.3 Forces sobre els rodaments de l’eix davanter 

Rodaments rígids de boles 

Rodament radial de boles A 

d D B C C0 Pu kr f0 

65 85 10 12,4 12,7 0,54 0,015 17 

Situació 

Càrrega equivalent Duració 

f0·Fa/C0 e Fa/Fr 
Cal 

composar? 
P P3·f Pequivalent L10 Lh 

Frenada pura 0,00 - 0,00 NO 4311 1,202E+10 

9446 2,26 80 

Frenada + corba 1,53 0,31 0,10 NO 11043 1,347E+11 

Corba pura 2,28 0,35 0,16 NO 10882 6,444E+11 

Accel. + corba 1,60 0,32 0,16 NO 7638 4,455E+10 

Acceleració pura 0,00 - 0,00 NO 451 9,192E+06 

Accel. pura + imp. 0,00 - 0,00 NO 5267 7,304E+09 

Taula E.4 Càlcul de vida del rodament radial de boles A davanter 
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Rodament radial de boles B 

d D B C C0 Pu kr f0 

60 78 10 11,9 11,4 0,49 0,015 17 

Situació 

Càrrega equivalent Duració 

f0·Fa/C0 e Fa/Fr 
Cal 

composar? 
P P3·f Pequivalent L10 Lh 

Frenada pura - - - - 1452 4,591E+08 

10031 1,67 59 

Frenada + corba - - - - 9196 7,776E+10 

Corba pura - - - - 12018 8,678E+11 

Accel. + corba - - - - 8580 6,317E+10 

Acceleració pura - - - - 33 3,540E+03 

Accel. pura + imp. - - - - 323 1,691E+06 

Taula E.5 Càlcul de vida del rodament radial de boles B davanter 

Rodaments de contacte angular 

Determinació de càrregues axials 

Situació FrA/YA FrB/YB FrA/YA>FrB/YB? 0,5·(FrA/YA-FrB/YB) Faxial>ant? Faxial_A Faxial_B 

Frenada pura 7563 2547 NO - - 1274 0 

Frenada + corba 19374 16133 NO - - 9213 0 

Corba pura 19092 21084 SI 996 SI 12245 0 

Accel. + corba 13399 15053 SI 827 SI 8724 0 

Acceleració pura 792 58 NO - - 29 0 

Accel. Pura + imp. 9240 567 NO - - 284 0 

Taula E.6 Determinació de càrregues axials sobre els rodaments de contacte angular 

davanters 

Rodament de boles de contacte angular A 

d D B C C0 Pu kr e X Y 

45 85 19 37,7 28 1,2 0,095 1,14 0,35 0,57 

Situació 
Càrrega equivalent Duració 

Fa/Fr Cal combinar? P P3·f Pequivalent L10 Lh 

Frenada pura 0,30 NO 4311 1,202E+10 

9447 63,56 2254 

Frenada + corba 0,83 NO 11043 1,347E+11 

Corba pura 1,13 NO 10882 6,444E+11 

Acceleració + corba 1,14 SI 7646 4,469E+10 

Acceleració pura 0,06 NO 451 9,192E+06 

Acceleració pura (imp.) 0,05 NO 5267 7,304E+09 

Taula E.7 Càlcul de vida del rodament de boles de contacte angular A davanter 
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Rodament de boles de contacte angular B 

d D B C C0 Pu kr e X Y 

40 80 18 36,4 26 1,1 0,095 1,14 0,35 0,57 

Situació 
Càrrega equivalent Duració 

P P3·f Pequivalent L10 Lh 

Frenada pura 1452 4,591E+08 

10031 47,79 1695 

Frenada + corba 9196 7,776E+10 

Corba pura 12018 8,678E+11 

Accel. + corba 8580 6,317E+10 

Acceleració pura 33 3,540E+03 

Accel. pura + imp. 323 1,691E+06 

Taula E.8 Càlcul de vida del rodament de boles de contacte angular B davanter 

E.13.2. Eix posterior 

Forces sobre els rodaments 

  Rodament A Rodament B 
 

  
Força radial 

[N] 
Força axial 

[N] 
Força radial 

[N] 
Força axial 

[N] 
Freqüència 

[%] 

Frenada pura 2020 0 593 0 0,15 

Frenada + corba 9341 869 7344 0 0,10 

Corba pura 12080 1909 13353 0 0,50 

Acceleració + corba 5512 1516 9548 0 0,10 

Acceleració pura 4127 0 905 0 0,10 

Acceleració pura (imp.) 8911 0 1195 0 0,05 

Taula E.9 Forces sobre els rodaments de l’eix posterior 

Rodaments rígids de boles 

Rodament radial de boles A 

d D B C C0 Pu kr f0 

65 85 10 12,4 12,7 0,54 0,015 17 

Situació 

Càrrega equivalent Duració 

f0·Fa/C0 e Fa/Fr 
Cal 

composar? 
P P3·f Pequivalent L10 Lh 

Frenada pura 0,00 - 0,00 NO 2020 1,237E+09 

10077 1,86 66 

Frenada + corba 1,16 0,29 0,09 NO 9341 8,151E+10 

Corba pura 2,56 0,35 0,16 NO 12080 8,814E+11 

Accel. + corba 2,03 0,34 0,27 NO 5512 1,675E+10 

Acceleració pura 0,00 - 0,00 NO 4127 7,030E+09 

Accel. pura + imp. 0,00 - 0,00 NO 8911 3,538E+10 

Taula E.10 Càlcul de vida del rodament radial de boles A posterior 
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Rodament radial de boles B 

d D B C C0 Pu kr f0 

60 78 10 11,9 11,4 0,49 0,015 17 

Situació 

Càrrega equivalent Duració 

f0·Fa/C0 e Fa/Fr 
Cal 

composar? 
P P3·f Pequivalent L10 Lh 

Frenada pura - - - - 593 3,132E+07 

10962 1,28 45 

Frenada + corba - - - - 7344 3,961E+10 

Corba pura - - - - 13353 1,190E+12 

Accel. + corba - - - - 9548 8,703E+10 

Acceleració pura - - - - 905 7,409E+07 

Accel. pura + imp. - - - - 1195 8,533E+07 

Taula E.11 Càlcul de vida del rodament radial de boles B posterior 

Rodaments de contacte angular 

Determinació de càrregues axials 

Situació FrA/YA FrB/YB FrA/YA>FrB/YB? 0,5·(FrA/YA-FrB/YB) Faxial>ant? Faxial_A Faxial_B 

Frenada pura 3544 1041 NO - - 520 0 

Frenada + corba 16388 12884 NO - - 7311 0 

Corba pura 21193 23426 SI 1117 SI 13622 0 

Accel. + corba 9671 16750 SI 3540 NO 9891 3320 

Acceleració pura 7241 1587 NO - - 794 0 

Accel. pura + imp. 15634 2097 NO - - 1048 0 

Taula E.12 Determinació de càrregues axials sobre els rodaments de contacte angular 

posteriors 

Rodament de boles de contacte angular A 

d D B C C0 Pu kr e X Y 

45 85 19 37,7 28 1,2 0,095 1,14 0,35 0,57 

Situació 
Càrrega equivalent Duració 

Fa/Fr Cal combinar? P P3·f Pequivalent L10 Lh 

Frenada pura 0,26 NO 2020 1,237E+09 

10164 51,04 1810 

Frenada + corba 0,78 NO 9341 8,151E+10 

Corba pura 1,13 NO 12080 8,814E+11 

Acceleració + corba 1,79 SI 7567 4,333E+10 

Acceleració pura 0,19 NO 4127 7,030E+09 

Acceleració pura (imp.) 0,12 NO 8911 3,538E+10 

Taula E.13 Càlcul de vida del rodament de boles de contacte angular A posterior 
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Rodament de boles de contacte angular B 

d D B C C0 Pu kr e X Y 

40 80 18 36,4 26 1,1 0,095 1,14 0,35 0,57 

Situació 
Càrrega equivalent Duració 

P P3·f Pequivalent L10 Lh 

Frenada pura 593 3,132E+07 

10962 36,61 1298 

Frenada + corba 7344 3,961E+10 

Corba pura 13353 1,190E+12 

Accel. + corba 9548 8,703E+10 

Acceleració pura 905 7,409E+07 

Accel. pura + imp. 1195 8,533E+07 

Taula E.14 Càlcul de vida del rodament de boles de contacte angular B posterior 

E.13.3. Resum de duracions 

Resum de duracions 

Rodament 
Davant Darrere 

Duració A 
[h] 

Duració B 
[h] 

Duració A 
[h] 

Duració B 
[h] 

Radial de boles 80 59 66 45 

De contacte angular 2254 1695 1810 1298 

Taula E.15 Resum de duracions dels diferents rodaments
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E.14. Càlcul de l’acanalat 

Moment que és capaç de transmetre l’acanalat 

Mt = 0,75 · p · h · L · i · rm   (Eq. E.1) 

Característiques de l’acanalat 

Tipus 
 

Mitjà [-] 

Número de ranures i 8 [-] 

Diàmetre interior di 42 [mm] 

Diàmetre exterior de 48 [mm] 

Radi mitjà rm 22,5 [mm] 

Longitud L 18 [mm] 

Alçada dents h 3 [mm] 

Límit elàstic σe 505 [N/mm2] 

Material i condicions de treball 

Acer / Alumini 

 

Alumini [-] 

Impactes 

 

Si [-] 

 

Parell Mt 3681450 [N·mm] 

Parell admissible Mt_adm 1472580 [N·mm] 

  
1473 [N·m] 

Parell màxim roda Mr 582 [N·m] 

    

Taula E.16 Càlcul de l’acanalat de l’eix posterior




