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A. La competició i l'equip 

A.1. La Formula Student 

A.1.1. Orígens i breu història 

La Formula Student és una competició universitària d'enginyeria a la qual hi participen 

equips d'estudiants d'arreu del món. L'objectiu d'aquests equips és dissenyar i construir 

monoplaces que són avaluats mitjançant un seguit de proves. 

Els orígens d'aquesta competició es remunten a l'any 1981, en el qual es va disputar per 

primera vegada una competició a la Universitat de Texas a Austin amb el nom de Formula 

SAE. La Society of Automotive Engineers, altrament coneguda amb el nom de SAE o SAE 

International, és l'entitat que organitza de forma ininterrompuda des de llavors la competició 

als Estats Units. 

Tanmateix, l'any 1998 la competició va prendre una nova dimensió. Per primera vegada es 

va celebrar la competició al Regne Unit en una edició de prova on van participar dues 

universitats britàniques i dues americanes. L'esdeveniment va ser organitzat per la Institution 

of Mechanical Engineers, o IMechE, amb el suport de la SAE. L'esdeveniment es va celebrar 

amb el nom de Formula Student, amb la intenció de destacar la voluntat acadèmica de la 

competició. 

La SAE va seguir exportant el seu model de competició arreu del món. L'any 2000 es va 

celebrar la primera edició de la Formula SAE Australasia a Austràlia. El 2003 es va celebrar 

per primer cop la Formula SAE Japan, a la qual van seguir la FSAE Brazil el 2004 i la FSAE 

Italy el 2005. 

L'any 2006 es va celebrar per primer cop la Formula Student Germany, organitzada per la 

Verein Deutscher Ingeniure (VDI). Aquesta competició va recuperar el nom de Formula 

Student que originalment feia referència a la competició de Silverstone i que amb el temps 

ha esdevingut el nom que s'utilitza per fer referència a un conjunt d'esdeveniments amb la 

introducció de les competicions d'Àustria el 2009 (Formula Student Austria) i Hongria i 

Espanya el 2010 (Formula Student Hungary i Formula Student Spain, respectivament). 

Aquesta darrera competició se celebra al circuit de Montmeló organitzada per la Societat de 

Tècnics d'Automoció (STA). A l'any 2010 també es va introduir per primera vegada la 

modalitat de cotxe elèctric a les competicions d'Alemanya i d'Àustria. 

Malgrat la multiplicitat de competicions que han anat apareixent, existeix una normativa 

comuna per a totes les competicions, que és la que publica SAE International de forma 
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anual [10]. Les entitats organitzadores es reserven el dret de modificar lleugerament algun 

punt de l'articulat de la normativa, però sempre respectant la idea que un mateix cotxe ha de 

poder participar en diverses competicions.  

A.1.2. Objectius de la competició 

Segons la normativa de la FSAE de 2012, l'objectiu de la competició és que un equip 

d'estudiants concebi, dissenyi, fabriqui, desenvolupi i competeixi amb vehicles estil fórmula 

de mides reduïdes. 

Per donar la màxima flexibilitat en el disseny hi ha molt poques restriccions pel que fa a les 

característiques generals del vehicle. La pròpia competició ha de garantir als estudiants una 

oportunitat per posar a prova la seva creativitat i les seves habilitats d'enginyer davant 

d'estudiants d'altres universitats de tot el món. 

Pel que fa als objectius de disseny del vehicle, es poden resumir en els següents punts: 

 La normativa defineix el vehicle com a prototip per a competicions de cap de 

setmana per pilots no professionals.  

 També ha de tenir molt bones prestacions d'acceleració, frenada i maniobrabilitat i 

ha de tenir prou durabilitat com per resistir totes les proves de la competició.  

 El vehicle ha de poder acomodar pilots d'estatura compresa entre el 5è percentil de 

les dones i el 95è percentil dels homes i evidentment ha de satisfer els requeriments 

de la normativa de la FSAE.  

 Altres factors de disseny que cal tenir en compte són: l'estètica, el cost, l'ergonomia, 

el manteniment, la facilitat en la fabricació i la fiabilitat.  

 Finalment, un cop el cotxe ha estat fabricat i provat, l'equip ha de posar-se en la 

situació hipotètica d'haver de vendre el vehicle a una companyia que està 

interessada en la producció de vehicles de competició. La producció del cotxe ha de 

ser econòmicament rentable.   

La normativa espera dels equips participants que el disseny i la fabricació els seus 

monoplaces s'hagin fet d'acord amb unes bones pràctiques d'enginyeria. 

A.1.3. Funcionament de la competició 

Totes les competicions de Formula Student es divideixen en diverses proves per tal 

d'avaluar el cotxe de forma integral. Les proves es poden dividir en proves estàtiques i 
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dinàmiques i la suma de les puntuacions obtingudes a cadascuna de les proves estableix la 

classificació general de la competició. 

Malgrat que el pes específic de cada prova respecte de la puntuació total pot variar 

lleugerament en funció de l'any i de la competició, a la Taula A.1 es pot trobar la distribució 

dels punts entre les diverses proves de la competició segons la normativa de la Formula 

Student Electric a Alemanya l'any 2012 [13]. 

 
 

  Proves estàtiques   325 

 
Business Plan 75 

 
Engineering Design 150 

 
Cost Analysis 100 

Proves dinàmiques   675 

 

Acceleration 75 

 

Skid-Pad 75 

 

Autocross 100 

 

Efficiency 100 

 

Endurance 325 

TOTAL   1000 

   
Taula A.1. Assignació de punts per a cada prova 

Font: Formula Student Germany 2012 Rules [13] 

Les proves estàtiques es caracteritzen per avaluar diversos aspectes del vehicle sense la 

necessitat de posar-lo en funcionament. Són proves de caire acadèmic i sempre estan 

complementades pel corresponent feedback ofert pels jutges de la competició, per tal que 

els estudiants coneguin els errors que han comès i els puguin corregir en competicions 

posteriors. Com que el vehicle no ha d'estar en funcionament, qualsevol equip inscrit a la 

competició realitza aquestes tres proves: 

 Business Plan: consisteix en presentar el projecte des del punt de vista comercial en 

10 minuts per tal de vendre el projecte a una empresa per produir una sèrie de 1000 

unitats del vehicle. 

 Engineering Design: consisteix en defensar davant de jutges especialistes del sector 

de l'automoció les decisions preses en el disseny de cadascun dels sistemes i 

conjunts del cotxe. En aquesta prova cal demostrar que els estudiants disposen 

d'una base de coneixements sòlida, i poden respondre les preguntes dels jutges 

mostrant materials complementaris com ara dades d'assajos, experiments o 

simulacions d'elements finits. 
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 Cost Analysis: consisteix en presentar un informe de costos de totes les peces del 

cotxe, ja siguin de producció pròpia o comprada, emprant uns barems que 

estableixen el preu de tots els components comprats, els materials, els costos de 

processos productius, els costos d'assemblatge i de components d'unió. S'avalua 

que el cost total del cotxe sigui baix, però té molta més importància que el document 

s'ajusti perfectament al cotxe. Els jutges verificaran la veracitat del document 

escollint peces del cotxe de forma aleatòria i comparant-les amb les taules de 

l'informe de costos. 

Per tal de poder participar a les proves dinàmiques, els equips hauran de passar un conjunt 

d'inspeccions que comproven que tots els vehicles siguin prou segurs per competir al circuit i 

que verifiquen tots els punts de la normativa. La seguretat és una premissa indispensable 

que es té en compte durant tota la competició. Per tal de participar a les proves dinàmiques, 

els vehicles hauran de superar els següents passos, per aquest ordre: 

 E-Scrutineering (només hauran de fer aquesta prova els vehicles elèctrics): serveix 

per determinar que el cotxe és segur des del punt de vista elèctric. Fins llavors ningú, 

excepte el responsable de seguretat de l'equip (Safety Responsible) pot tocar el 

vehicle. Per determinar que el cotxe és segur es fan proves d'aïllament elèctric i 

també es fa un rain test (prova de pluja) per garantir l'estanquitat dels components 

elèctrics i electrònics del vehicle. 

 Scrutineering: és pròpiament la inspecció tècnica. Els jutges, especialistes del sector, 

comproven que el vehicle superi una llista de requisits fixats per la normativa. El 

procés es du a terme amb una gran minuciositat. En aquesta prova també es realitza 

el driver egress, que serveix per comprovar si els pilots del cotxe són capaços de 

sortir-ne en menys de cinc segons. També es comprova que els cinturons, cascs, la 

roba dels pilots i els extintors estiguin homologats. 

 Tilt test: aquesta prova consisteix en inclinar el cotxe 60º respecte del pla horitzontal 

mitjançant una estructura basculant. D'aquesta manera es comprova que el vehicle 

no bolcarà amb acceleracions laterals d'1,7 g (que és un dels requeriments de la 

normativa). Posteriorment s'inclina la taula a 45º i es comprova que amb aquesta 

inclinació el cotxe no presenti pèrdues de cap fluid. 

 Noise test (només hauran de fer aquesta prova els cotxes de combustió): serveix per 

comprovar que les emissions acústiques del vehicle no superin el llindar establert per 

la normativa. 

 Brake test: aquesta prova serveix per garantir que el cotxe és estable en frenada. El 

pilot ha de frenar el vehicle bloquejant les quatre rodes i el cotxe ha de seguir una 

trajectòria recta en el moment de la frenada.  
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Un cop superades totes les proves referents a la seguretat s'acredita que el vehicle és segur 

mitjançant uns adhesius que els jutges col·loquen visiblement a la carrosseria del vehicle. 

Amb aquests distintius el cotxe pot competir a les proves dinàmiques, que són les següents: 

 Acceleration: aquesta consisteix en recórrer 75 metres en el menor temps possible 

començant amb el cotxe aturat. Cada equip té dret de fer dos intents per pilot i pot 

presentar dos pilots a la prova. En total cada equip obté quatre temps per aquesta 

prova, el millor dels quals és el que es té en compte a la classificació. 

 Skid-Pad: aquesta prova consisteix en recórrer un circuit format per dos cercles amb 

les cotes mostrades a la Figura A.1. L'objectiu de la prova és avaluar el 

comportament del cotxe en corbes de radi constant (situació estacionària). Com a la 

prova d'acceleració, els equips disposen de dues oportunitats per pilot i de dos pilots 

per fer la prova. Com es mostra a la figura, els pilots hauran de recórrer dues voltes 

en sentit horari i dues voltes en sentit antihorari. Es calcula la mitjana entre el temps 

de la segona i la quarta volta. El temps que serveix per la classificació és la millor 

mitjana dels quatre intents. 

 

Figura A.1. Plànol acotat de la prova d'Skid-Pad 

Font: FSAE Rules 2012 [10] 

 Autocross: consisteix en recórrer un circuit d'entre 700 i 900 metres de longitud en el 

menor temps possible. El circuit està delimitat per cons i presenta un traçat força 

revirat. S'avalua el comportament dinàmic del cotxe, tot i que l'habilitat del pilot juga 

un paper fonamental. La prova la realitzen dos pilots per equip amb dos intents per 

pilot. El temps de la classificació és el millor dels quatre intents. 
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 Endurance: és la prova més exigent de la competició i també és la que val més 

punts. Consisteix en recórrer un circuit d'entre 700 i 900 metres (generalment el 

traçat és molt similar al de l'autocross, però amb l'amplada del circuit lleugerament 

més ampla) diverses vegades, fins a recórrer aproximadament 22 quilòmetres. Quan 

es recorre la meitat de la distància total s'ha de fer un canvi de pilot. Els jutges 

revisen l'estat del cotxe tant al canvi de pilots com al final de la prova. 

 Efficiency: en aquesta prova s'avalua l'eficiència energètica del vehicle. Per fer-ho es 

té en compte el temps i el consum de la prova d'endurance. D'aquesta manera el 

cotxe més eficient és aquell que tingui una millor relació entre el temps total i el 

consum. En els cotxes de combustió el consum es calcula a través de la diferència 

de combustible entre el començament i el final de la prova d'endurance. En els 

vehicles elèctrics existeix un dispositiu anomenat Energy Meter que mesura el 

voltatge i la intensitat a la sortida de les bateries, en calcula el producte per obtenir la 

potència instantània i la integra per obtenir l'energia consumida. En cas que els 

equips tinguin sistema de recuperació d'energia (frenada regenerativa), l'energia 

recuperada es descompta del total. 

Cal destacar que l'objectiu de la competició no és formar els millors pilots, sinó dissenyar el 

millor cotxe. És per això que un pilot només pot competir en tres proves diferents, de manera 

que per completar totes les proves són necessaris, com a mínim, quatre pilots diferents. 

D'aquesta manera s'aconsegueix que els cotxes hagin de ser fàcils de conduir i amb una 

ergonomia regulable. 

A.2. L'equip ETSEIB Motorsport 

A.2.1. Orígens de l'equip 

A començaments de l'any 2007 un grup d'estudiants de l'Escola Tècnica Superior 

d'Enginyeria Industrial de Barcelona va començar, per iniciativa pròpia, un projecte de 

disseny i construcció d'un Formula Student per tal de participar a la competició de 

Silverstone a mitjans de juliol d'aquell mateix any. L'equip va prendre com a nom Esquadra 

BCN i el cotxe ha estat batejat a posteriori com a CAT00 per mantenir la coherència en els 

noms, malgrat el nom original era BCN01. 

Aquell equip disposava de pocs integrants (menys d'una desena) i de molts pocs recursos, 

ja que en aquell moment el projecte no estava vinculat a l'ETSEIB. El projecte es va haver 

de dur a terme en molt poc temps (menys de sis mesos) i tanmateix els estudiants van 

aconseguir acabar el cotxe a temps per participar a la competició.  



Disseny, fabricació i posta a punt de suspensions i conjunt roda a la Formula Student Pàg. 11 

 

 

 

Figura A.2. BCN01 amb els integrants de l'equip 

El cotxe va participar a la competició de Formula Student UK en representació de l'ETSEIB, i 

va obtenir la 52a posició de 69 participants ja que no va poder prendre part a les proves 

dinàmiques. L'experiència va ser tan positiva que la pròpia escola va decidir de fer un equip 

propi de Formula Student per la temporada següent, amb la voluntat de fomentar a 

estudiants a participar en projectes reals d'enginyeria.  

A.2.2. El CAT01 

Amb el curs 2007-2008 va començar també la primera temporada de l'equip ETSEIB 

Motorsport. Aquest va ser el nom que van decidir que havia de tenir l'equip els tretze 

integrants que el van formar, entre els quals no hi havia cap que continués de l'antiga 

Esquadra BCN. Aquesta vegada el projecte va començar més d'hora, seguint el curs 

acadèmic i l'escola va proposar a tres professors com a faculty advisors (coordinadors) del 

projecte. 

Els estudiants van aconseguir dissenyar un cotxe completament nou que es va presentar a 

l'Escola per primera vegada amb el nom de CAT01. El cotxe utilitzava un motor de Suzuki 

GSXR-600 i pesava 280 kg. Pel que fa a les suspensions presentaven un disseny de doble 

trapezi amb push rod (tirant a compressió) i pneumàtics Hoosier 20.5x7.0-13 R25A. 
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Figura A.3. CAT01 al Hall de l'ETSEIB amb els seus integrants 

El cotxe va participar a les competicions de Silverstone (53a posició de 72 participants) i 

Hockenheim (52a posició de 78 participants). A diferència del CAT00, el CAT01 ja va 

participar en proves dinàmiques, però no va aconseguir finalitzar totes les proves a causa de 

problemes en el sistema de suspensions. Malgrat que els trapezis de suspensions eren 

d'acer, els espàrrecs de les ròtules no estaven orientats en la direcció dels esforços i es 

trencaven degut al moment flector. 

 

A.2.3. El CAT02 

A la temporada 2008-2009 l'equip va créixer en nombre de integrants amb un total de 16. El 

CAT02 va presentar grans novetats en el disseny del xassís, amb una estructura autoportant 

construïda amb planxes de honeycomb (matriu hexagonal) d'alumini. El motor escollit per 

aquest nou cotxe va ser un Honda CBR 600 RR. Pel que fa a les suspensions es va introduir 

l'ús de tubs de fibra de carboni amb terminals d'alumini units amb adhesiu per als trapezis. 

Aquesta i d'altres novetats van fer que el CAT02 pesés 250 kg. 
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Figura A.4. CAT02 i integrants de l'equip després de la presentació 

El CAT02 va participar a les competicions de Formula Student Germany a Hockenheim (62a 

posició de 77 participants) i Formula SAE Italy a Varano (23a posició de 36 participants), 

amb una meritòria 3a posició al Cost Report a la competició italiana. El sistema de 

suspensions, que incloïa barres de fibra de carboni amb inserts adhesivats, va donar 

problemes de fiabilitat, ja que no es tenia experiència aplicant adhesius sobre la fibra de 

carboni. 

 

A.2.4. El CAT03 

Durant la temporada 2009-2010 l'equip va constar de 25 integrants que van dissenyar el 

CAT03, un cotxe totalment nou respecte el CAT02. Es va optar per seguir utilitzant el motor 

Honda CBR 600 RR, però es va tornar a l'ús d'un xassís de tub d'acer. Com tots els anys, un 

dels objectius va ser la reducció de pes, aconseguint un resultat final de 252 kg. Malgrat no 

reduir-se el pes, es va aconseguir un de similar millorant la rigidesa del xassís. 

Malgrat els problemes de fiabilitat causats per l'ús d'adhesius sobre els tubs de suspensions 

del CAT02, pel CAT03 es va optar per tornar a utilitzar aquesta tecnologia. Es van fer 

diversos assajos a tracció, provant diverses folgances entre el tub de fibra de carboni i 

l'insert d'alumini per garantir la màxima adherència de l'adhesiu. El resultat va ser que no es 

van repetir els problemes de l'any anterior. 
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Figura A.5. CAT03 i integrants de l'equip a Hockenheim 

El CAT03 va competir a Hockenheim (53a posició de 75 participants), a Varano (12 posició de 41 

participants) i a la primera edició de la Formula Student Spain al Circuit de Catalunya (5 posició de 11 

participants). 

 

A.2.5. El CAT04 

La temporada 2010-2011 va ser la primera en la qual es va plantejar un disseny de cotxe 

continuista. Els 26 estudiants de l'equip van dissenyar el CAT04, una evolució del CAT03 

amb lleugeres millores per reduir el pes i millorar la fiabilitat. Per motius normatius es va 

canviar el xassís, però es va conservar la mateixa geometria de suspensions. Cal destacar 

que per primera vegada els membres de l'equip van soldar el xassís del cotxe a les 

instal·lacions de la universitat i van manufacturar les peces de materials compòsits. 

El CAT04 va competir al circuit de Spielberg a la Formula Student Austria (19a posició de 27 

participants), a Hockenheim (21a posició de 74 participants) i a la Formula Student Spain (9a 

posició de 13 participants). Cal destacar que l'equip va acabar totes les proves dinàmiques 

que va disputar a la temporada i va obtenir la primera posició del Cost Report a la Formula 

Student Austria.  
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Figura A.6. CAT04 i integrants d l'equip a Hockenheim 

A.2.6. El CAT05e 

 

Figura A.7. CAT05e a la Formula Student Spain 
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B. Anàlisi i elecció de pneumàtics 

B.1. Criteri de signes 

 

 

Figura B.1. Criteri de signes segons diversos autors per a l'anàlisi de pneumàtics 

Font: Tyre and Vehicle Dynamics [3] 
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B.2. Altres paràmetres i variables 

B.2.1. Paràmetres constructius del pneumàtic 

Dels paràmetres constructius del pneumàtic els que més afecten en el comportament del 

pneumàtic són la rigidesa, el dibuix i el compost. 

La rigidesa d'un pneumàtic és una característica que no només depèn de la geometria del 

mateix, sinó que també depèn de la pressió a la qual s'infla. L'orientació de les capes de 

reforç del pneumàtic (diagonal o radial) també afecta en la distribució de tensions sobre la 

petjada i per consegüent en els esforços en el pla de contacte. 

La rigidesa d'un pneumàtic determina la distribució de pressions a la petjada de contacte 

amb el terra. Es poden distingir diversos tipus de rigidesa en funció de l'esforç aplicat al 

pneumàtic: rigidesa a la torsió del parell de tracció o frenada, rigidesa a la càrrega vertical  i 

rigidesa a la flexió deguda a forces laterals. Totes aquestes rigideses defineixen el 

comportament estàtic i dinàmic del pneumàtic i tenen el seu mode propi vibratori associat 

(Figura B.2), fet que dificulta l'estudi dinàmic del pneumàtic. 

 

Figura B.2. Modes vibratoris i freqüències naturals corresponents 

Font: Tyre and Vehicle Dynamics [3] 

El dibuix de la banda de rodada del pneumàtic afecta especialment la superfície de contacte 

amb el terra. En funció de com sigui aquest terra (asfalt sec, asfalt moll, grava) el pneumàtic 

presentarà una adherència millor amb un dibuix determinat. Generalment, en vehicles d'estil 
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fórmula, s'utilitzen pneumàtics llisos (en anglès slicks) per tal de garantir la major superfície 

de contacte sense discontinuïtats. Només s'utilitzen pneumàtics amb dibuix en cas de pluja, 

ja que aleshores és necessari evacuar l'aigua de la petjada per evitar que la pel·lícula 

d'aigua impedeixi el contacte pneumàtic-terra (efecte conegut amb el nom d'aquaplaning). 

El compost del pneumàtic és el material que s'utilitza per conformar-lo, i que per tant és el 

que està amb contacte amb el terra. Cada fabricant utilitza nomenclatures pròpies per 

referir-se a aquests compostos pel fet que no existeix una nomenclatura normalitzada. Es 

pretén que el compost tingui una duresa superficial adequada a la funció que se'n vulgui 

donar: quan més baixa és la duresa superficial més senzill és que el pneumàtic pugui 

adaptar-se a la geometria de les crestes del terra, però també és més ràpid el desgast. El 

desgast del pneumàtic no és objecte d'estudi d'aquest projecte, ja que a la pràctica els 

cotxes de Formula Student han de recórrer menys de 30 km per competició i aquest ús no 

és prou prolongat com per desgastar en excés els pneumàtics. 

B.2.2. Pressió d'inflat dels pneumàtics 

La pressió d'inflat dels pneumàtics determina en gran mesura la rigidesa del pneumàtic, com 

s'ha comentat amb anterioritat. En funció de la pressió es pot aconseguir que un mateix 

pneumàtic presenti diferents rigideses, fet que dóna versatilitat als pneumàtics i fa que la 

pressió sigui una de les variables a controlar sempre que es fan proves en pista. 

Tot i això, la pressió depèn fortament de la temperatura. Suposant que el gas amb el qual 

s'inflen les rodes fos un gas ideal i que el volum i la massa de gas són constants, la pressió 

es directament proporcional a la temperatura, segons la llei dels gasos ideals. 

TRnVP ···   (Eq.  B.1) 

On P és la pressió del gas, V el volum de gas allotjat entre el pneumàtic i la llanta, n el 

nombre de mols de gas, R la constant dels gasos i T la temperatura. 

És difícil mesurar la pressió del pneumàtic en calent (és a dir, en condicions de 

funcionament, quan la temperatura del pneumàtic augmenta degut a l'energia dissipada en 

forma de calor en els processos de deformació viscosa del pneumàtic) i és per això que a 

vegades es fa en fred, de manera que utilitzant l'equació B.1 es pot establir una 

correspondència entre les dues.  

L'aspecte més important a tenir en compte de la pressió dels pneumàtics és que pot 

modificar sensiblement la distribució de pressions a la petjada de contacte. Una pressió 

excessiva farà que la major part dels esforços es concentrin al centre de la petjada, mentre 

que una pressió insuficient farà que els esforços es concentrin a les zones laterals de la 
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banda de rodada, més properes als flancs del pneumàtic. La distribució heterogènia 

d'esforços fa que el pneumàtic es desgasti prematurament i no es pugui aconseguir 

l'adherència desitjada. 

B.2.3. Temperatura del pneumàtic 

El polibutadiè és un elastòmer amb una temperatura de transició vítria de -112ºC. Per tant, a 

temperatura ambient té un mòdul elàstic molt baix, i quant més augmenta la seva 

temperatura, més llibertat adquireixen les cadenes del polímer. Això fa que l'augment de la 

temperatura del pneumàtic faciliti la possibilitat que l'elastòmer s'adapti a les crestes de 

l'asfalt a nivell microscòpic. 

Quan la temperatura del neumàtic supera un cert llindar la interacció entre el polímer i el 

terra és més forta que la pròpia cohesió del material. Això provoca que es desprenguin 

fragments de cautxú i s'acceleri el desgast del pneumàtic. 

La temperatura del pneumàtic depèn de molts factors: les condicions ambientals 

(temperatura de l'aire i de l'asfalt), la temperatura de components propers (frens), la 

geometria i el compost del pneumàtic, el tipus de conducció i el grau de lliscament amb el 

terra, entre d'altres. La majoria d'aquests factors són difícilment controlables, excepte el tipus 

de conducció del pilot, que ho és en certa mesura. Existeixen dissenys en cotxes de 

competició en els quals s'estudia la transferència de calor dels discs de frens i dels 

escapaments als pneumàtics, però no és un dels objectius d'aquest estudi. 

La temperatura del pneumàtic és també un indicador del seu funcionament. En condicions 

òptimes de contacte amb el terra la distribució de temperatures sobre la banda de rodada és 

força homogènia. Si la pressió d'inflat o l'angle d'inclinació de la roda respecte del terra no 

són els adequats la distribució de temperatures és heterogènia. Aquest fenomen és molt útil 

en el procés de posta a punt del sistema de suspensions del vehicle. 

B.3. Metodologia dels assajos 

B.3.1. Rutines d'assaig 

El banc de proves es pot programa perquè realitzi rutines d'assaig determinades, que seran 

iguals per tots els pneumàtics. El fet que les rutines siguin sempre les mateixes garanteix 

que els resultats entre els diferents candidats siguin comparables entre sí. Les dades 

estudiades presenten les següents rutines en pseudocodi: 
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1. Força lateral 

Rigidesa vertical a 0 mph 

Rigidesa vertical a 25 mph (mantenir 25 mph la resta de l'assaig) 

 

Escalfament: +/-2 deg SA, +/-2 deg IA durant 2,5 min @ 250 lb 

Condicionament: 2 escombrats de SA (-4,12,-12,3)@ 4 deg/s @ 250 lb 

Pressió = 12 psi 

 

per IA = 0, 2, 4, 1, 3 deg 

 per Fz = 350, 150, 50, 250, 100 lb 

  Slip angle: escombrat ± 12 deg (-4, 12, -12, 3) @ 4 deg/s 

 següent Fz 

següent IA 

 
 

2. Força longitudinal/Operació combinada I 

Rigidesa vertical a 0 mph 

Rigidesa vertical a 25 mph (mantenir 25 mph la resta de l'assaig) 

 

Escalfament: +/-2 deg SA, +/-2 deg IA durant 2,5 min @ 250 lb 

Condicionament: 2 escombrats de SR (0,2, -0,2, 0,2) @ 4 deg/s @ 250 lb 

Pressió = 12 psi 

 

per SA = 0, 3, 6 deg 

 per Fz = 350, 150, 250, 50 lb 

  per IA = 0, 2, 4 deg 

   Slip ratio: escombrat ± 0,2 (0,2, -0,2, 0,2) 

  següent IA 

 següent Fz 

següent IA 
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3. Força longitudinal/Operació combinada II 

No escalfament, no condicionament 

Pressió =12 psi 

 

Repetir el bloc 5 vegades 

per SA = 0, 6 deg 

 per Fz = 150, 350 lb 

  per IA = 0, 4 deg 

   Slip ratio: escombrat ± 0,2 (0,2, -0,2, 0,2) 

  següent IA 

 següent Fz 

següent SA 

 

La primera rutina permet conèixer el valor de la força lateral pura Fy de cada pneumàtic en 

funció de la força vertical Fz, l'slip angle i l'inclination angle, sense influència de forces 

longitudinals. 

La segona rutina conté informació sobre la força longitudinal pura Fx i sobre forces 

combinades en funció de la força vertical Fz, l'slip ratio, l'slip angle i l'inclination angle. 

La tercera rutina també conté informació sobre la força longitudinal pura Fx sobre forces 

combinades. Tanmateix en aquest assaig hi ha només dos nivells de Fz, slip angle i 

inclination angle. Es repeteix el mateix bloc de consignes cinc vegades per tal d'estudiar 

l'efecte de la temperatura sobre el pneumàtic. Tot i això en aquest projecte la influència de la 

temperatura en els pneumàtics no s'estudia. 

Es tracten les dades de les diferents rutines per cada pneumàtic eliminant les dades de les 

fases d'escalfament i posteriorment s'agrupen en funció de si són dades de forces laterals 

pures, longitudinals pures o combinades. 

B.3.2. Especificacions tècniques del banc d'assaig 

El banc d'assaig es compon de tres sistemes bàsics: el sistema de posicionament del 

pneumàtic, el sistema de la banda i el sistema d'adquisició de dades. 

La principal funció del sistema de posicionament del pneumàtic, juntament amb el de la 

banda, és controlar les variables bàsiques que afecten la resposta del pneumàtic (força 

vertical, slip ratio, slip angle i inclination angle). El sistema de posicionament del pneumàtic 
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disposa de tres servomotors que controlen l'angle de convergència (direcció), l'angle 

d'inclinació i l'alçada del centre de la roda. Mitjançant el control de l'alçada de la roda es pot 

controlar la força vertical sobre el pneumàtic. El sistema disposa d'un quart servomotor que 

controla la velocitat de gir de la roda, que permet el control sobre l'slip ratio. 

El sistema de banda també està controlat amb un servomotor que actua sobre un dels dos 

corrons de 1700 mm sobre els que gira la banda. El material a la superfície de la banda té el 

nom comercial 3mite®, que sovint s'utilitza en llimadores orbitals (similar al paper de vidre). 

La banda disposa d'un suport amb un sistema d'aire pressuritzat sota la zona de la petjada 

per garantir que la banda no tingui fletxa a causa de la càrrega vertical del pneumàtic. El 

sistema d'aire pressuritzat crea una pel·lícula d'aire entre la banda i el suport que redueix 

enormement el fregament, reduint el desgast dels components. 

 La Taula B.1 mostra el rang de les variables del pneumàtic controlades pel banc d'assaig. 

 
Característica Rang 

Slip Angle (a) ± 30º 

Inclination Angle (g) ± 30º 

Velocitat de canvi d'Slip Angle  10º/s 

Velocitat de canvi d'Inclination Angle 7º/s 

Velocitat de canvi de càrrega vertical (típica) 2000 lb/s 

Velocitat de desplaçament vertical 178 mm/s 

Velocitat de la banda 0 a 90 m/s 

Diàmetre exterior del pneumàtic (max) 1194 mm 

Amplada del pneumàtic (max) 610 mm 

Amplada de la banda 710 mm 

Taula B.1. Rang operatiu de les variables controlades pel banc d'assaig 

Font: The Formula SAE Tire Test Consortium [5] 

El sistema d'adquisició de dades enregistra tots els esforços transmesos a la petjada del 

pneumàtic. La mesura d'aquests esforços es fa mitjançant cèl·lules de càrrega. La Taula B.2 

mostra el rang de mesura de les cèl·lules de càrrega del banc d'assaig. 

 

Esforç Rang 

Força vertical ± 17800 N 

Força de tracció ± 17800 N 

Força lateral  ± 17800 N 

Moment d'autoalineament 680 N·m 

Moment de resistència al rodolament 270 N·m 

Moment de bolcada 1350 N·m 

Taula B.2. Rang d'esforços mesurables en el banc d'assaig 

Font: The Formula SAE Tire Test Consortium [5]  
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B.3.3. Dades enregistrades al banc d'assaig 

El banc disposa dels sensors necessaris per mesurar la pressió de l'aire del pneumàtic, la 

temperatura del pneumàtic en tres punts de la banda de rodolament, la temperatura de la 

banda i de l'ambient, la velocitat lineal de la banda, la velocitat angular de la roda sobre el 

seu eix de rotació i tots els esforços generats en el contacte roda-banda. 

En cada assaig es generen fitxers .dat que contenen columnes amb les següents mesures: 

temps (s), velocitat de la banda (km/h), velocitat angular de la roda (min-1), slip angle (º), 

inclination angle (º), radi mesurat (cm), radi efectiu (cm), pressió d'inflat dels pneumàtics 

(kPa), Fx (N), Fy (N), Fz (N), Mx (Nm), My (Nm), Fx/Fz (adimensional), Fy/Fz 

(adimensional), temperatura de la banda de rodada (ºC), temperatura interior de la banda de 

rodolament (ºC), temperatura al centre de la banda de rodolament (ºC), temperatura exterior 

a la banda de rodolament (ºC), temperatura ambient (ºF), slip ratio (adimensional). 
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C. Modelització dels pneumàtics 

C.1. Magic Formula 

C.1.1. Efecte dels paràmetres bàsics 

 

Figura C.1. Efecte de les variables C i E de la  Magic Formula 

Font:Tyre and Vehicle Dynamics [3] 
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C.1.2. Equacions de forces longitudinals i laterals pures 

Les forces longitudinals i laterals pures són un cas particular de les combinades, a les quals 

el factor G val la unitat. 

Algunes de les següents equacions incorporen coeficients que multipliquen la variable dpi. 

Aquesta variable és la pressió, que en aquest model no s'ha tingut en compte perquè no es 

disposaven de les dades necessàries per ajustar aquests coeficients. En conseqüència 

aquests coeficients s'igualaran a zero. 

També apareixen els termes λ que són factors escaladors de les equacions. Aquests termes 

permeten modificar ràpidament tot el model de pneumàtics sense haver de modificar el valor 

dels paràmetres ajustats experimentalment. 

Forces longitudinals pures 

 

(Eq.  C.1) 

 

(Eq.  C.2) 

(Eq.  C.3) 

(Eq.  C.4) 

(Eq.  C.5) 

(Eq.  C.6) 

(Eq.  C.7) 

(Eq.  C.8) 

(Eq.  C.9) 

(Eq.  C.10) 
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Forces laterals pures 

 

 

(Eq.  C.11) 

(Eq.  C.12) 

(Eq.  C.13) 

(Eq.  C.14) 

(Eq.  C.15) 

(Eq.  C.16) 

(Eq.  C.17) 

 

(Eq.  C.18) 

(Eq.  C.19) 

(Eq.  C.20) 

(Eq.  C.21) 

(Eq.  C.22) 

(Eq.  C.23) 

(Eq.  C.24) 

(Eq.  C.25) 

(Eq.  C.26) 
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C.1.3. Equacions de moments d'autoalineament purs 

 

 

(Eq.  C.27) 

(Eq.  C.28) 

(Eq.  C.29) 

(Eq.  C.30) 

(Eq.  C.31) 

 

(Eq.  C.32) 

(Eq.  C.33) 

(Eq.  C.34) 

(Eq.  C.35) 

(Eq.  C.36) 

 

(Eq.  C.37) 

(Eq.  C.38) 

(Eq.  C.39) 

  

C.1.4. Equacions de forces i moments combinats 

Força longitudinal combinada 

 (Eq.  C.40) 
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(Eq.  C.41) 

(Eq.  C.42) 

(Eq.  C.43) 

(Eq.  C.44) 

(Eq.  C.45) 

(Eq.  C.46) 

 

 

Força lateral combinada 

 

(Eq.  C.47) 

(Eq.  C.48) 

(Eq.  C.49) 

(Eq.  C.50) 

(Eq.  C.51) 

(Eq.  C.52) 

(Eq.  C.53) 

 

 

Moments d'autoalineament combinats 

 

(Eq.  C.54) 

(Eq.  C.55) 

(Eq.  C.56) 
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C.1.5. Equacions de moments de bolcada 

 

(Eq.  C.57) 

C.2. Ajust del model 

C.2.1. Coeficients ajustats 

Paràmetres força 
longitudinal pura 

 

Paràmetres força  
lateral pura 

 

Paràmetres moment 
d'autoalineament pur 

 

Paràmetres moment 
d'autoalineament combinat 

pCx1 1,271605 
 

pCy1 1,377455 
 

qBz1 10,05922 
 

sSz1 -0,027553 
pDx1 2,339706 

 
pDy1 2,485910 

 
qBz2 5,845129 

 
sSz2 -0,007390 

pDx2 -0,229325 
 

pDy2 -0,150316 
 

qBz3 -4,030109 
 

sSz3 1,975544 
pDx3 3,463465 

 
pDy3 -1,888950 

 
qBz4 -12,72741 

 
sSz4 -0,692725 

pEx1 0,391526 
 

pEy1 0,001124 
 

qBz5 165,4480 
   pEx2 -0,158755 

 
pEy2 0,000131 

 
qBz9 -106,2969 

 
Paràmetres moment  

de bolcada pEx3 -0,684081 
 

pEy3 0,000000 
 

qBz10 8,284146 
 pEx4 0,288247 

 
pEy4 -15729,78 

 
qCz1 1,349031 

 
qSx1 -0,046873 

pKx1 40,60268 
 

pKy1 -114,0879 
 

qDz1 0,058114 
 

qSx2 -2,324846 
pKx2 -9,313402 

 
pKy2 -3,621930 

 
qDz2 -0,001952 

 
qSx3 -0,034884 

pKx3 -0,096958 
 

pKy3 2,518860 
 

qDz3 1,154840 
 

qSx12 13,57724 
pHx1 0,007131 

 
pHy1 0,000000 

 
qDz4 4,629543 

 
qSx13 0,000426 

pHx2 0,017029 
 

pHy2 0,000000 
 

qDz6 0,005471 
 

qSx14 0,091702 
pVx1 -0,021214 

 
pHy3 -0,119538 

 
qDz7 0,014105 

 
qSx15 0,065350 

pVx2 0,010727 
 

pVy1 0,000000 
 

qDz8 -7,113097 
 

qSx16 0,007527 

   
pVy2 0,000000 

 
qDz9 -0,955231 

   Paràmetres força 
longitudinal combinada  

pVy3 0,000000 
 

qDz10 0,000000 
   

 
pVy4 0,424671 

 
qDz11 0,000000 

   rBx1 0,170095 
    

qEz1 -3,838503 
   rBx2 -4,552469 

 
Paràmetres força  
lateral combinada  

qEz2 6,997548 
   rCx1 1,064841 

  
qEz3 -3,744456 

   rEx1 -624144,2 
 

rBy1 16,61005 
 

qEz4 0,201294 
   rEx2 -25486,94 

 
rBy2 25,10575 

 
qEz5 3,330882 

   rHx1 0,000000 
 

rBy3 0,000000 
 

qHz1 -0,027333 
   

   
rCy1 0,992317 

 
qHz2 0,021770 

   Característiques físiques 
 

rEy1 -0,000023 
 

qHz3 -0,105841 
   Fz0 663,947280 

 
rEy2 -0,000022 

 
qHz4 0,101498 

   R0 0,260000 
 

rHy1 -0,001904 
      

   
rHy2 0,000283 

      
   

rVy1 -0,053667 
      

   
rVy2 0,037282 

      
   

rVy3 0,511559 
      

   
rVy4 2,000000 

      
Taula C.1. Coeficients d'ajust del model del pneumàtic 
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C.2.2. Primera etapa d'ajust 

 

Figura C.2. Evolució de l'error quadràtic de Fx0 al llarg del primer procés iteratiu 

 

Figura C.3. Evolució de l'error quadràtic de Fy0 al llarg del primer procés iteratiu  
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Figura C.4. Evolució de l'error quadràtic de Mz0 al llarg del primer procés iteratiu  

 

C.2.3. Segona etapa d'ajust 
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 N  és el nombre de dades de Fx, Fy i Mz (N=45997), 

 PX, PY i QZ són els paràmetres obtinguts en la primera fase d'ajust; 

i 



























1

2
,

1

1

2
,

1

Hx
r

Ex
r

Ex
r

Cx
r

Bx
r

Bx
r

RX  































6
,

5
,

4
,

3
,

2
,

1

2
,

1

2
,

1

1

3
,

2
,

1

Vy
r

Vy
r

Vy
r

Vy
r

Vy
r

Vy
r

Hy
r

Hy
r

Ey
r

Ey
r

Cy
r

By
r

By
r

By
r

RY  

 
4

,
3

,
2

,
1 Sz

s
Sz

s
Sz

s
Sz

sSZ  

 
16

,
15

,
14

,
13

,
12

,
3

,
2

,
1 Sx

q
Sx

q
Sx

q
Sx

q
Sx

q
Sx

q
Sx

q
Sx

qQX  

Evolució dels errors en el segon procés iteratiu 

 

Figura C.5. Evolució de l'error quadràtic de Fx al llarg del segon procés iteratiu  
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Figura C.6. Evolució de l'error quadràtic de Fy al llarg del segon procés iteratiu  

 

Figura C.7. Evolució de l'error quadràtic de Mz al llarg del segon procés iteratiu  

 
No es disposa l'evolució de l'error quadràtic del moment de bolcada Mx. 
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C.3. Comparació del model ajustat amb dades experimentals 

C.3.1. Forces longitudinals 

Es representen a partir de la dada 21000, poc abans de començar la segona rutina d'assaig. 

 

 

Figura C.8. Comparació dels valors experimentals de Fx amb els estimats pel model 
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C.3.2. Forces laterals 

 

Figura C.9. Comparació dels valors experimentals de Fy amb els estimats pel model 
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C.3.3. Moments d'autoalineament 

 

 

 

Figura C.10. Comparació dels valors experimentals de Mz amb els estimats pel model 
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C.3.4. Moments de bolcada 

 

 

Figura C.11. Comparació dels valors experimentals de Mx amb els estimats pel model 
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D. Aplicació del model de pneumàtic en el disseny 

de suspensions 

D.1. Cercles de fricció 

D.1.1. Algorisme de generació de punts d'operació del pneumàtic 

Es parteix del model del pneumàtic amb tots els coeficients ajustats en un full de càlcul de 

Microsoft Excel. Aquest full de càlcul retorna el valor de les forces Fx i Fy conegudes les 

variables d'entrada: Fz, κ, α i γ. Es genera una macro amb Visual Basic que, donades les 

variables Fz i γ, que romandran constants, genera un llistat de vectors (Fx, Fy), que 

corresponen als representats a la Figura 5.2 de la memòria. Per generar aquests llistat de 

vectors, l'algorisme recorre el pla κ-α segons el següent algorisme (en pseudocodi): 

Genera_punts_operacio 

var 
 κ, α: real 
fvar 

κ = -0,22 

mentre κ < -0,04 
α = -0,22 

 mentre α < -0,02 
 genera_vector 
 α = α + 0,01 
 fmentre 

 mentre α < 0,02 
 genera_vector 
 α = α + 0,0025 
 fmentre; 

 mentre α < 0,023 
 genera_vector 
 α = α + 0,01 
 fmentre; 

κ = κ + 0,01 
fmentre   

mentre κ < 0,04 
α = -0,22; 

 mentre α < -0,02 
 genera_vector 
 α = α + 0,01 
 fmentre; 

 mentre α < 0,02 
 genera_vector 
 α = α + 0,0025 
 fmentre; 

 mentre α < 0,023 
 genera_vector 
 α = α + 0,01 
 fmentre; 

κ = κ + 0,0025 
fmentre   

mentre κ < 0,23 
α = -0,22 

 mentre α < -0,02 
 genera_vector 
 α = α + 0,01 
 fmentre; 

              mentre α < 0,02 
 genera_vector 
 α = α + 0,0025 
 fmentre; 

 mentre α < 0,023 
 genera_vector 
 α = α + 0,01 
 fmentre 

κ = κ + 0,01 
fmentre 

fGenera_punts_operacio 
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El recorregut de les variables κ i α es fa de manera que es generin més punts entorn de κ=0 

i α=0, que són les zones de l'el·lipse de fricció on les forces longitudinals i laterals són més 

grans. D'aquesta manera s'aconsegueix prou resolució als canvis de quadrant del diagrama 

d'operació combinada. Segons l'algorisme es genera un total de 3965 vectors. 

D.1.2. Algorisme de generació de cercles de fricció 

L'algorisme de generació de cercles de fricció transforma el llistat de 3965 vectors (Fx, Fy), 

que estan en coordenades cartesianes, en coordenades polars calculant el mòdul i la 

direcció de cada vector de força, de manera que es tenen vectors de la forma (|F|,θ). 

Posteriorment ordena els 3965 vectors segons l'angle θ. Donat un interval d'angle Δθ, 

l'algorisme escull els vectors amb un mòdul major compresos dins de cada interval i elimina 

la resta del llistat. Els vectors no eliminats són els que conformen el cercle de fricció. El 

nombre de vectors no eliminats es pot calcular amb la següent equació: 

1
·2

# 














Evectors  

(Eq.  D.1) 

On la funció E(x) és la funció part entera. La resolució del gràfic depèn de l'interval Δθ 

escollit. Els gràfics presentats en aquesta memòria s'han fet amb Δθ=0,1. Per tant cada 

gràfic conté un total de 63 punts que delimiten el cercle de fricció. 

De forma resumida, l'algorisme que genera els cercles de fricció, donats el llistat de vectors 

del diagrama d'operació combinada, és el següent: 

gernera_cercle_friccio 

var 

 Δθ, θ, M, max, : real 

 i, j: enter 

fvar 

Δθ = 0,1  

θ = 0 

i=0 

j=1 

mentre i < 3965 

llegeix_vector_cartesia 

transforma_polar 

i = i + 1 

fmentre 

ordena_polar 

 ordena_polar 

llegeix_angle (θ) 

mentre θ < 2·π 

max = 0 

mentre θ < j· Δθ 

llegeix_modul(M) 

si  

(modul > max)            → max = M 

no (modul > max)      →continuar 

fsi 

llegeix_angle (θ) 

fmentre 

guarda(max) 

j = j + 1 

fmentre 

fgenera_cercle_friccio 
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D.1.3. Cercles de fricció per a diferents estats de càrrega vertical 

 

Figura D.1. Cercles de fricció. Fz = 250 N 

 

Figura D.2. Cercles de fricció. Fz = 500 N 

 

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

Fx
 [N

]

Fy [N]

Cercle de fricció Fz= 250 N

Camber =  0,06 rad

Camber =  0,04 rad

Camber =  0,02 rad

Camber =  0 rad

Camber = -0,02 rad

Camber = -0,04 rad

Camber = -0,06 rad

-1000

-750

-500

-250

0

250

500

750

1000

-1000 -750 -500 -250 0 250 500 750 1000

Fx
 [N

]

Fy [N]

Cercle de fricció Fz= 500 N

Camber =  0,06 rad

Camber =  0,04 rad

Camber =  0,02 rad

Camber =  0 rad

Camber = -0,02 rad

Camber = -0,04 rad

Camber = -0,06 rad



Pàg. 42  Annexos A-E 

 

 

Figura D.3. Cercles de fricció. Fz = 1000 N 

 

 Figura D.4. Cercles de fricció. Fz = 1250 N 
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D.2. Optimització de l'angle de caiguda 

D.2.1. Representació de |F| al pla κ-α 

 

Figura D.5. Representació de la força al pla κ-α. γ =0 rad 

A la Figura D.5 es pot observar el mòdul de la força tangencial generada pel pneumàtic en 

funció de les variables κ i α, quan l'angle de caiguda és zero i la força vertical és Fz=600 N. 

En aquestes condicions es pot veure que el pneumàtic té un comportament simètric per a 

angles de deriva positius i negatius. La funció representada presenta quatre màxims relatius, 

un per a cada quadrant del pla κ-α. Es pot observar que els pics de tracció combinada 

(|F|>1160 N) són lleugerament superiors als pics de frenada combinada (|F|>1120 N), però 

iguals en corbes vers els dos sentits. 
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Figura D.6. Representació de la força al pla κ-α. γ =0,03 rad 

A la Figura D.6 es pot veure que un angle d'inclinació de 0,03 rad afavoreix clarament els 

pics situats a la dreta del gràfic, és a dir, que afavoreix les corbes vers la dreta. Aquests pics 

presenten una superfície al pla κ-α lleugerament superior als pics situats a la dreta del gràfic 

de la Figura D.5, i per tant el pilot podrà assolir l'aprofitament màxim del pneumàtic en una 

regió major del pla κ-α. Aquesta inclinació lleugera del pneumàtic presenta la contrapartida 

d'una reducció en la regió de màxim aprofitament del pneumàtic en corbes vers l'esquerra. 

La Figura D.7 representa el comportament del pneumàtic amb un angle d'inclinació excessiu 

(0,06 rad). La zona afavorida del gràfic (valors d'angle de deriva positius), mostren una 

reducció de la regió corresponent als màxims del mòdul de força respecte del cas anterior 

(angle d'inclinació de 0,03 rad). Aquesta reducció és molt lleugera, però en contrapartida els 

valors màxims representats al semiplà esquerre del gràfic mostren valors clarament inferiors 

als del cas anterior. L'angle d'inclinació excessiu penalitza les corbes vers l'esquerra. 
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Figura D.7. Representació de la força al pla κ-α. γ =0,06 rad 

D.3. Càlcul de la distribució de forces normals 

La distribució de forces normals a les quatre rodes s'obté introduint les forces d'inèrcia de 

d'Alembert al sumatori de forces i moments sobre el vehicle segons les següents equacions: 
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frlrfestàticaff NNNN ,,    (Eq.  D.7) 

rrlrfestàticarr NNNN ,,    (Eq.  D.8) 

 

On  

ax, ay són les acceleracions longitudinal i lateral respectivament, 

Bf, Br són les vies davantera i posterior, respectivament, 

h, hs, hns,f, hns,r són les alçades del centre de masses del vehicle i pilot, de la 

massa suspesa, de la massa no suspesa a l'eix davanter i de 

la massa suspesa a l'eix posterior respectivament, 

L, Lf són les distàncies en el sentit longitudinal entre eixos davanter 

i posterior i la distància entre l'eix davanter i el centre de 

masses del vehicle respectivament, 

mcotxe, mpilot, ms, mns,f, mns,r són les masses del cotxe, del pilot, de la massa suspesa, de 

la massa no suspesa a l'eix davanter i de la massa suspesa a 

l'eix posterior respectivament, 

Nf, Nr, Nf-estàtica, Nr-estàtica són les forces normals aplicades a les rodes davanteres, 

posteriors, davanteres en situació estàtica i posteriors en 

situació estàtica, respectivament, 

ΔNf-r, ΔNl-r,f, ΔNl-r,r són les transferències de forces normals longitudinals, laterals 

a l'eix davanter i laterals a l'eix posterior respectivament, 

Φf, Φr són els repartiments de rigidesa al balanceig associades als 

eixos davanter i posterior en tant per u. 
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Cal remarcar que en les equacions D.7 i D.8 cal sumar el valor de transferència de normal 

deguda a l'acceleració lateral a les rodes de l'esquerra i restar-lo a les de la dreta, d'acord 

amb el criteri de signes adoptat. 

D.4. Diagrama G-G 

D.4.1. Hipòtesis de càlcul 

Les hipòtesis relatives al càlcul del diagrama G-G són les següents.  

 Es pressuposa que les quatre rodes poden fer força vers la mateixa direcció. 

Aquesta situació és clarament diferent de la realitat, ja que la direcció de les forces 

de les rodes depèn, en tot moment, de l'angle de deriva i el grau de lliscament, i 

aquestes dues variables depenen respectivament dels sistemes de direcció i 

suspensions i dels sistemes de transmissió i frens. Aquesta simplificació permet 

estalviar la modelització de tots els sistemes del cotxe implicats en la distribució de 

lliscaments a les rodes. 

 Es pressuposa que totes les rodes operen en tot el pla κ-α per a una força vertical Fz 

determinada. Això permetrà que totes les rodes generin el màxim de força possible 

en la direcció estudiada. A la realitat els sistemes de direcció, frens i transmissió 

també condicionen la relació entre les variables de lliscament de les diverses rodes. 

 Es pren un valor d'angle de caiguda constant, sense tenir en compte els efectes del 

balanceig i del capcineig (deguts a acceleracions laterals i longitudinals) que originen 

variacions en el valor d'aquest angle. 

D.4.2. Algorisme de càlcul 

Les forces que poden generar els pneumàtics en el pla tangencial al contacte roda-terra 

estan limitades per les forces normals. Aquesta limitació es pot observar amb els cercles de 

fricció corresponent a cada força normal. D'alta banda la distribució de normals depèn de les 

acceleracions longitudinals i laterals que experimenta el cotxe, tal i com es presenta a les 

equacions D.2 a D.7. Finalment, les acceleracions del vehicle depenen, en última instància, 

del sumatori de les forces generades pels pneumàtics. 

Es pot observar que perquè un estat d'acceleracions sigui assolible, és necessari que 

aquest estat d'acceleracions distribueixi les forces normals de les rodes de manera que les 

forces generades pels pneumàtics permetin l'estat d'acceleracions. 

Per tal de garantir els punts de màxima acceleració del vehicle en cada direcció, l'algorisme 

ha de iterar entre diferents mòduls d'acceleració fins que l'estat d'acceleracions sigui estable. 

Si l'estat d'acceleracions de direcció θ i mòdul |a1| origina una distribució de normals a les 
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quatre rodes, que sumant les forces màximes (segons el cercle de fricció) en la direcció θ 

origina una acceleració |a2|>|a1|, aleshores |a1| no és el mòdul d'acceleració màxima 

possible. Per contra, si |a2|<|a1| l'estat d'acceleracions amb mòdul |a1| no és possible. 

La situació descrita anteriorment porta al següent plantejament. Cada estat d'acceleracions 

no estable originarà un nou estat d'acceleracions que serà el resultant segons les forces 

màximes dels pneumàtics del primer estat d'acceleracions. 

La condició d'estabilitat serà la següent: un estat d'acceleracions amb mòdul |an| serà 

estable si (|an-1|-|an|)
2 < 10-4 m2·s-4. D'aquesta manera l'error en el valor del mòdul del 

diagrama G-G seran inferiors a 10-2 m·s-2. 

Quan s'acompleix la direcció d'estabilitat per a un estat d'acceleracions amb direcció θ 

l'algorisme ha de trobar un nou punt del diagrama G-G amb direcció θ+Δθ. Si Δθ és prou 

petit, l'estat d'acceleracions de la nova direcció tindrà un mòdul d'acceleració proper a 

l'anterior. Per accelerar el temps de càlcul l'algorisme utilitza, per a cada nova direcció, el 

mòdul de l'acceleració que ha resultat estable en la direcció anterior per començar el càlcul 

iteratiu. 

El primer estat d'acceleracions introduït a l'algorisme és ax=-10 m·s-2 i ay=0 m·s-2, que és un 

estat possible però no màxim i defineix la primera direcció θ. Els increments Δθ utilitzats són 

de 0,02 rad. 

Per facilitar el càlcul de les forces màximes per a cada normal, l'algorisme fa una recerca de 

forces màximes en cercles de fricció prèviament generats. Com que els cercles de fricció es 

tenen per a una força normal determinada i la força normal de qualsevol pneumàtic en 

qualsevol estat d'acceleracions pot no coincidir amb les utilitzades per elaborar els cercles 

de fricció, l'algorisme interpola linealment entre cercles de fricció consecutius. 

Els cercles de fricció generats descrits amb anterioritat estan conformats per un total de 63 

punts amb direccions θ diferents. L'algorisme ha de fer també una interpolació lineal entre 

les direccions tabulades. 

Com que el cotxe és simètric, l'algorisme fa la recerca dels estats que defineixen mig 

diagrama G-G i posteriorment es representa la simetria. L'algorisme es concep de forma que 

es pugui modificar fàcilment els paràmetres del cotxe que originen la distribució de forces 

normals, de manera que es pugui utilitzar el diagrama G-G per a la optimització de 

paràmetres, tal i com es mostra amb la Figura 5.8 de la Memòria. 

De forma molt simplificada, l'estructura de l'algorisme és la següent: 
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Genera_diagrama_gg 

var 

 a1, a2, θ, FL, FR, RL RR, m : real 

 estable : booleà 

fvar 

a1 = 10 

θ = 0 

m = 310 

mentre θ  <  π 

estable = fals 

 mentre no estable 

 distribucio_normals(a1, θ, FL, FR, RL, RR) 

 calcula_força(θ, FL) 

 calcula_força(θ, FR) 

 calcula_força(θ, RL) 

 calcula_força(θ, RR) 

 a2 = (FL+FR+RL+RR) / m 

 estable = ((a1-a2)^2<0,0001) 

 a1=a2 

 fmentre 

guarda(a1, θ) 

θ= θ+0,02 

fmentre 

fGenera_diagrama_gg 

La funció distribució_normals té per entrades les variables a1 i θ, que són el mòdul i la direcció 

de l'estat d'acceleració avaluat i FL, FR, RL i RR són les forces normals de cada roda, que 

són variables de sortida. Calcula la distribució de normals a les rodes en funció de l'estat 

d'acceleracions i els paràmetres interns del sistema, com ara masses, alçades de centres de 

masses i rigideses. 

La funció calcula_força té per entrada la direcció θ, mentre que l'altra entrada és d'entrada-

sortida. La funció calcula_força(θ, FL) calcula la força màxima en direcció θ  i força normal FL i 

ho retorna a la variable FL. El càlcul de la força inclou les interpolacions lineals entre forces 

normals i direccions dels valors tabulats. 

La funció guarda desa els valors de les variables d'entrada per poder representar els valors al 

diagrama G-G. 

 

  



Pàg. 50  Annexos A-E 

 

E. Disseny i model cinemàtic de suspensions 

E.1. Nomenclatura dels punts de suspensions 

El tipus de suspensió escollit es pot caracteritzar, des del punt de vista geomètric, amb la 

posició (vector de coordenades x, y i z) en situació de disseny (estàtica) de tots els punts 

que intervenen en la cinemàtica de les suspensions. La Figura E.1 mostra, de forma 

esquemàtica, els 16 punts que determinen la geometria de suspensions d'una sola roda (la 

roda davantera esquerra), amb el seu nom associat. Tots els punts fan referència a centres 

d'unions a ròtula (tres translacions restringides) a excepció de les parelles 11-12 i 15-16 que 

formen els eixos d'un parell cinemàtic cilíndric (tres translacions i dues rotacions 

restringides). 

Com que el cotxe és simètric, el disseny cinemàtic de suspensions consisteix en l'elecció de 

16 punts de suspensió per a les rodes de davant i 16 per a les rodes de darrere. D'aquesta 

manera cal determinar un total de 96 coordenades de punts (16 punts de davant per tres 

coordenades més 16 punts de darrere per tres coordenades).  

 

Punt Descripció 

 

1 Trapezi superior davant 

2 Trapezi superior mig 

3 Trapezi superior darrere 

4 Trapezi inferior davant 

5 Trapezi inferior mig 

6 Trapezi inferior darrere 

7 Pull rod-rocker 

8 Pull rod-mangueta 

9 Bieleta-cremallera/xassís 

10 Bieleta-mangueta 

11 Rocker centre 

12 Rocker eix 

13 Amortidor-rocker 

14 Amortidor-xassís 

15 Roda centre 

16 Roda eix 

Figura E.1. Nomenclatura dels punts de suspensions 
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Els punts 1, 3, 4, 6, 11 i 14 són fixos al xassís (el punt 9 en les rodes posteriors) i en 

conseqüència la geometria del xassís els restringeix fortament. Els punts 2, 5, 10 i 15 són 

fixos a la roda i en conseqüència també estan fortament restringits. 

L'elecció dels punts de suspensions és difícil d'optimitzar degut al gran nombre de variables 

(en aquest cas 96 coordenades) i de restriccions (pràcticament tots els punts depenen de la 

geometria del xassís i de la roda). Aquest fet dificulta enormement un possible càlcul 

d'optimització de la geometria de suspensions. Per tant el procés d'elecció dels punts no 

serà purament analític, sinó que seguirà diversos estadis iteratius fins a trobar una solució 

de compromís entre la cinemàtica desitjada i les restriccions imposades pel package. 

E.2.  Ajust de si en funció de qh, qr, qp i qs 

E.2.1. Valor dels coeficients ajustats 

A la Taula E.1 es presenten els coeficients que defineixen la longitud dels grups molla-

amortidor de cada roda en funció de les coordenades generalitzades de suspensions. 

Coeficient FL FR RL RR 

Ch2 0,00094404 0,00094404 0,00163857 0,00163857 

Ch 0,43066666 0,43066666 0,47442222 0,47442222 

Cs2 -0,00030918 -0,00030918 0 0 

Cs -0,026 0,026 0 0 

Chs 0,00011 -0,00011 0 0 

Cp2 0,2311765 0,2311765 0,23735293 0,23735293 

Cp -6,77000024 -6,77000024 5,79299995 5,79299995 

Cps 0,005375 -0,005375 0 0 

Cph -0,03015 -0,03015 0,0405 0,0405 

Cr2 0,11045918 0,11045918 0,1697449 0,1697449 

Cr 4,16892827 -4,16892827 4,43892971 -4,43892971 

Crh 0,02066667 -0,02066667 0,03416667 -0,03416667 

Crs -1,033E-06 -1,033E-06 0 0 

Crp -0,32375 0,32375 0,40958333 -0,40958333 

L0 170 170 170 170 

Taula E.1. Coeficients del model de longituds del grup molla-amortidor 

Es pot observar que les longituds dels grups molla-amortidor posteriors no depenen de la 

coordenada generalitzada qs i per això tots els coeficients que es multipliquen per aquesta 

coordenada generalitzada a l'equació 6.8 valen 0. També es pot observar que els coeficients 

de heave i pitch són iguals i els de roll i steer són de mateix valor i signe oposats a dreta i 

esquerra del cotxe. 
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E.2.2. Comparació entre valors experimentals i modelats 

Els valors experimentals s'obtenen d'un disseny d'experiments on les quatre coordenades 

generalitzades presenten cinc estats diferents, tal i com s'observa a la Taula E.2 i a la Figura 

E.2. Els valors extrems estan lleugerament per sobre dels valors esperats en funcionament 

per tal de no haver d'extrapolar valors amb el model. 

Estat Heave [mm] Roll [º] Pitch [º] Steer [mm] 

1 -25 -25 -2  -30 

2 -12,5 -1,5 -1  -15 

3 0 0 0  0 

4 12,5 1,5 1 15 

5 25 3 2 30 

Taula E.2. Estats del disseny d'experiments de longitud d'amortidor 

 

Figura E.2. Estats del disseny d'experiments de longitud d'amortidor 

Es pot representar la comparació entre les longituds modelades i experimentals per a tots 

els estats del disseny experimental. Com que tots els gràfics són molt similars, es representa 

únicament el corresponent a la longitud de l'amortidor de davant a l'esquerra (Figura E.3). 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

0 125 250 375 500 625 

Rotació [º] 
Desplaçament 
[mm] 

Estat del disseny d'experiments 

Heave 

Steer 

Roll 

Pitch 



Disseny, fabricació i posta a punt de suspensions i conjunt roda a la Formula Student Pàg. 53 

 

 

 

Figura E.3. Comparació de longituds d'amortidor modelades i experimentals 

E.3.  Ajust de coordenades en funció de si i qs 

E.3.1. Valor dels coeficients ajustats 

 

Taula E.3. Coeficients ajustats de les coordenades de davant a l'esquerra 
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Longitud 
d'amortidor [mm] 

Estat del disseny d'experiments 

FL modelada 

FL experimental 

FL1 FL2 FL3 FL4 FL5 FL6 FL7 FL8 FL9 FL10 FL11 FL12 FL13 FL14 FL15 FL16

cx3 0,00E+0 1,62E-5 0,00E+0 0,00E+0 1,32E-5 0,00E+0 -5,61E-7 1,42E-5 0,00E+0 1,45E-5 0,00E+0 0,00E+0 1,45E-7 0,00E+0 7,17E-6 2,49E-5

cx2 0,00E+0 -9,89E-3 0,00E+0 0,00E+0 -7,61E-3 0,00E+0 2,47E-3 -8,65E-3 0,00E+0 -8,27E-3 0,00E+0 0,00E+0 -1,95E-4 0,00E+0 -3,79E-3 -1,56E-2

cx1 0,00E+0 2,14E+0 0,00E+0 0,00E+0 1,25E+0 0,00E+0 -8,12E-1 1,87E+0 0,00E+0 1,41E+0 0,00E+0 0,00E+0 1,05E+0 0,00E+0 5,81E-1 3,23E+0

cx0 1,15E+2 -1,62E+2 -1,65E+2 1,70E+2 -4,35E+1 -1,85E+2 4,32E+1 -1,44E+2 5,00E+1 3,24E+0 8,16E+0 8,12E+0 -1,66E+2 -1,62E+2 -2,46E+1 -2,22E+2

cy3 0,00E+0 2,06E-4 0,00E+0 0,00E+0 8,29E-5 0,00E+0 -1,82E-8 1,77E-4 0,00E+0 1,25E-4 0,00E+0 0,00E+0 -1,14E-6 0,00E+0 1,53E-4 1,21E-4

cy2 0,00E+0 -1,23E-1 0,00E+0 0,00E+0 -4,95E-2 0,00E+0 -5,34E-5 -1,06E-1 0,00E+0 -7,49E-2 0,00E+0 0,00E+0 5,09E-3 0,00E+0 -9,06E-2 -7,27E-2

cy1 0,00E+0 2,50E+1 0,00E+0 0,00E+0 9,82E+0 0,00E+0 -2,83E-1 2,14E+1 0,00E+0 1,51E+1 0,00E+0 0,00E+0 -1,63E+0 0,00E+0 1,82E+1 1,49E+1

cy0 2,41E+2 -1,21E+3 2,36E+2 2,50E+1 -1,21E+2 1,40E+2 2,54E+2 -9,96E+2 1,82E+2 -4,84E+2 2,03E+2 1,87E+2 2,68E+2 1,32E+2 -6,68E+2 -5,71E+2

cz3 0,00E+0 -5,56E-5 0,00E+0 0,00E+0 -1,21E-4 0,00E+0 -2,39E-8 -5,23E-5 0,00E+0 -1,01E-4 0,00E+0 0,00E+0 -8,56E-7 0,00E+0 -1,14E-4 -5,33E-5

cz2 0,00E+0 3,73E-2 0,00E+0 0,00E+0 7,48E-2 0,00E+0 -3,26E-5 3,48E-2 0,00E+0 6,40E-2 0,00E+0 0,00E+0 3,92E-3 0,00E+0 7,10E-2 3,51E-2

cz1 0,00E+0 -9,96E+0 0,00E+0 0,00E+0 -1,71E+1 0,00E+0 -2,21E-1 -9,16E+0 0,00E+0 -1,53E+1 0,00E+0 0,00E+0 -1,26E+0 0,00E+0 -1,66E+1 -9,20E+0

cz0 2,51E+2 1,26E+3 2,59E+2 8,08E+1 1,48E+3 1,21E+2 1,90E+2 1,16E+3 1,11E+2 1,43E+3 1,50E+2 1,71E+2 1,99E+2 9,45E+1 1,58E+3 1,06E+3

sx3 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 -3,93E-5 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 -2,64E-8 7,91E-6

sx2 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 -8,75E-3 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 -7,10E-4 2,78E-3

sx1 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 -1,98E-1 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 -6,59E-1 9,93E-1

sy3 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 -2,32E-6 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 -2,57E-5 3,76E-5

sy2 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 5,60E-4 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 -5,66E-3 8,07E-3

sy1 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 1,00E+0 9,96E-1 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 -7,92E-2 -8,49E-2

sz3 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 -3,17E-6 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 -2,86E-6 4,76E-6

sz2 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 -5,86E-4 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 -6,81E-4 1,10E-3

sz1 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 9,60E-2 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 0,00E+0 -5,76E-2 6,41E-2
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La Taula E.3 mostra les tres primeres xifres significatives dels coeficients que determinen la 

posició de totes les coordenades referents a la roda davantera de l'esquerra. El model inclou 

vuit xifres significatives, que no s'han representat per motius de format. 

Cal tenir en compte que la simetria del vehicle fa que tots els coeficients referents a les 

coordenades x i z són iguals per a la roda davantera dreta. Per a la coordenada y cal que el 

valor obtingut sigui simètric, per tant tots els coeficients tindran el signe contrari. 

Pel que fa a les rodes posteriors, no és necessari incloure l'efecte de la direcció, i per tant 

s'han d'ajustar menys coeficients. La Taula E.4 mostra els coeficients corresponents a la 

roda posterior esquerra: 

 

Taula E.4. Coeficients ajustats de les coordenades de darrere a l'esquerra 

De forma anàloga als coeficients referents a les coordenades dels punts de suspensions 

davanters, la simetria també es manifesta a les coordenades dels punts posteriors. Per tant, 

els coeficients referents a la roda posterior dreta seran iguals per a les coordenades x i z i de 

signe canviat per a les coordenades y. 

E.3.2. Comparació entre valors experimentals i modelats 

Si es compara els valors experimentals amb els valors estimats pel model de les tres 

coordenades d'un punt de suspensions en funció del recorregut d'amortidor s, es pot 

observar que el model és tan precís que és difícil observar la diferència entre els dos valors. 

Aquest fet succeeix amb tots els punts de suspensions modelats pel model. Les figures de la 

E.4 a la E.7 són exemples de la precisió del model tant a punts pertanyents a les 

suspensions davanteres com a les posteriors. 

 

RL1 RL2 RL3 RL4 RL5 RL6 RL7 RL8 RL9 RL10 RL11 RL12 RL13 RL14 RL15 RL16

cx3 0,00E+0 -1,31E-5 0,00E+0 0,00E+0 -2,81E-5 0,00E+0 -5,01E-7 -1,31E-5 -3,13E-6 -1,31E-5 0,00E+0 0,00E+0 3,28E-8 0,00E+0 -2,47E-5 -1,34E-5

cx2 0,00E+0 6,86E-3 0,00E+0 0,00E+0 1,55E-2 0,00E+0 2,05E-3 6,85E-3 1,66E-3 6,85E-3 0,00E+0 0,00E+0 -5,78E-4 0,00E+0 1,34E-2 7,32E-3

cx1 0,00E+0 -1,01E+0 0,00E+0 0,00E+0 -2,70E+0 0,00E+0 -6,31E-1 -1,01E+0 -2,59E-1 -1,01E+0 0,00E+0 0,00E+0 -7,47E-1 0,00E+0 -2,23E+0 -1,21E+0

cx0 -1,34E+3 -1,53E+3 -1,52E+3 -1,19E+3 -1,47E+3 -1,68E+3 -1,58E+3 -1,62E+3 -1,54E+3 -1,62E+3 -1,60E+3 -1,59E+3 -1,45E+3 -1,43E+3 -1,49E+3 -1,54E+3

cy3 0,00E+0 5,67E-4 0,00E+0 0,00E+0 2,14E-4 0,00E+0 -1,78E-7 5,51E-4 1,10E-4 5,51E-4 0,00E+0 0,00E+0 1,31E-6 0,00E+0 4,08E-4 3,51E-4

cy2 0,00E+0 -3,15E-1 0,00E+0 0,00E+0 -1,19E-1 0,00E+0 6,08E-4 -3,06E-1 -6,13E-2 -3,06E-1 0,00E+0 0,00E+0 -5,37E-3 0,00E+0 -2,27E-1 -1,95E-1

cy1 0,00E+0 5,90E+1 0,00E+0 0,00E+0 2,21E+1 0,00E+0 -4,37E-1 5,75E+1 1,15E+1 5,75E+1 0,00E+0 0,00E+0 1,61E+0 0,00E+0 4,23E+1 3,66E+1

cy0 2,75E+2 -3,22E+3 2,55E+2 2,78E+2 -8,59E+2 1,11E+2 2,23E+2 -3,14E+3 -4,27E+2 -3,14E+3 1,73E+2 1,58E+2 1,18E+2 2,60E+2 -2,11E+3 -1,87E+3

cz3 0,00E+0 -3,15E-4 0,00E+0 0,00E+0 -4,55E-4 0,00E+0 7,38E-8 -3,08E-4 -5,77E-5 -3,08E-4 0,00E+0 0,00E+0 1,04E-6 0,00E+0 -4,45E-4 -2,77E-4

cz2 0,00E+0 1,78E-1 0,00E+0 0,00E+0 2,54E-1 0,00E+0 -3,98E-4 1,74E-1 3,26E-2 1,74E-1 0,00E+0 0,00E+0 -4,06E-3 0,00E+0 2,49E-1 1,56E-1

cz1 0,00E+0 -3,50E+1 0,00E+0 0,00E+0 -4,88E+1 0,00E+0 -7,81E-2 -3,41E+1 -6,43E+0 -3,41E+1 0,00E+0 0,00E+0 1,62E+0 0,00E+0 -4,82E+1 -3,06E+1

cz0 2,62E+2 2,72E+3 2,32E+2 1,50E+2 3,34E+3 1,01E+2 1,19E+2 2,67E+3 6,91E+2 2,67E+3 8,93E+1 1,08E+2 -2,15E+1 8,58E+1 3,43E+3 2,31E+3
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Figura E.4. Coordenades x,y i z del punt FL2 en funció de sFL 

 

Figura E.5. Coordenades x,y i z del punt FL4 en funció de sFL 
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Figura E.6. Coordenades x,y i z del punt RL2 en funció de sRL 

 

Figura E.7. Coordenades x,y i z del punt RL7 en funció de sRL 
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E.4. Validació del disseny cinemàtic 

E.4.1. Angle de caiguda 

Mitjançant el model cinemàtic obtingut es pot calcular l'angle de caiguda en funció de les 

coordenades generalitzades de suspensions. L'angle de caiguda es calcula com a l'angle 

que formen el pla de la roda amb el pla vertical, segons l'equació 1231. Cal recordar que els 

punts 15 i 16 de cada roda són el centre de la llanta i un punt per definir l'eix de rotació de la 

roda vers l'interior del cotxe, respectivament. 
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  (Eq.  E.1) 

Mitjançant l'equació E.9 es determina el valor absolut de l'angle de caiguda. El signe es 

determina segons el següent criteri: l'angle de caiguda serà positiu si el valor de z16 és major 

que el de z15 i viceversa. 

Combinant l'equació E.9  i el model, es pot calcular l'angle de caiguda de qualsevol roda del 

cotxe per qualsevol estat de suspensions. D'aquesta manera, fixant tres de les quatre 

coordenades generalitzades es pot observar la relació entre el valor de l'angle de caiguda i 

la coordenada variable.  

 

Figura E.8. Camber en funció del heave 
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Figura E.9. Camber en funció del roll 

Es pot observar a la Figura E.9 que en el recorregut  de roll l'angle de caiguda varia molt 

lleugerament, de manera que se situa en tot moment en torn dels -2º (aproximadament -0,03 

rad). Aquest és el valor objectiu de disseny recollit a la Taula 5.1 de la memòria. 

 

Figura E.10. Camber en funció del pitch 
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Tanmateix també es pot representar l'angle de caiguda respecte dues variables 

combinades, que és especialment útil en les rodes davanteres per estudiar l'angle de 

caiguda en funció de la posició de direcció i el balanceig simultàniament.  

 

Figura E.11. Camber de la roda davantera esquerra en funció de roll i steer 
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La Figura E.11 mostra el camber de la roda davantera esquerra en funció del balanceig i el 

desplaçament de la cremallera de direcció de forma simultània. Es pot observar que la 

direcció té un efecte molt més gran, en el seu recorregut, que el balanceig. 

Es pot observar que els valors de caiguda obtinguts dins del l'espai de variables 

generalitzades estudiat pel model es troben entorn dels valors requerits per tal d'optimitzar 

les forces generades pels pneumàtics resumits a Taula 5.1. No obstant això, la relació final 

entre els valors de les coordenades generalitzades i les acceleracions del vehicle dependrà 

de les rigideses reduïdes a cadascun dels moviments estudiats, fenomen que estudia la 

dinàmica de suspensions. Aquesta relació imposarà els límits de roll i de pitch. 

El valor de l'angle de caiguda quan les quatre coordenades generalitzades valen 0 rep el 

nom d'angle de caiguda estàtic. Aquest angle es podrà modificar mitjançant galgues a la 

mangueta, tal i com s'exposa a l'apartat de disseny de components. El canvi en la caiguda 

estàtica deguda a l'ús de galgues s'ha de sumar al model presentat.  

E.4.2. Angle de convergència 

De forma anàloga a l'angle de caiguda, també es pot estudiar l'angle de convergència (o toe 

in, en anglès) a través de les coordenades dels punts 15 i 16, segons l'equació 1231. 
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  (Eq.  E.2) 

L'equació sempre retorna un angle de convergència   positiu. L'angle de convergència serà 

positiu si la part davantera de la roda es tanca vers l'interior del vehicle, és a dir, si x16 és 

menor que x15. En cas contrari l'angle de convergència serà negatiu. 

L'estudi de la relació entre l'angle de convergència   i la resta de coordenades 

generalitzades de suspensions correspon al disseny del sistema de direcció en les rodes 

davanteres. En les rodes posteriors, que no són directrius,  l'angle de convergència ha de 

mantenir-se lleugerament constant. La relació entre els angles de convergència de les 

quatre rodes respecte de les coordenades generalitzades es pot consultar a les figures E.12 

a E.15. 
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Figura E.12. Angle de convergència en funció del heave 

 

Figura E.13. Angle de convergència en funció del roll 

Es pot observar que l'efecte del heave, el roll i el pitch sobre els angles de convergència és 

inferior a les rodes posteriors que a les davanteres, que era un dels objectius de disseny. En 

situacions operatives normals, l'angle de convergència o divergència és inferior a 1º a les 

rodes posteriors. 
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Figura E.14. Angle de convergència en funció del pitch 

 

 

Figura E.15. Angle de convergència en funció del steer 

E.4.3. Model cinemàtic complet 
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del terra es realitza de forma conjunta en un únic full de càlcul. D'aquesta manera es pot 

representar la posició de tots els punts de suspensions en funció de les quatre coordenades 

generalitzades, al mateix temps que es coneix la longitud de cada amortidor i el 

posicionament de cada roda (angle de caiguda i de convergència). 

 

Figura E.16. Visualització del model cinemàtic complet 

A la Figura E.16 es pot observar, de manera simultània, la posició dels 64 punts de 

suspensions amb vistes d'alçat, planta, perfil i isomètrica, per a un vector de coordenades 

generalitzades concret, que es representa a dalt a l'esquerra de la imatge. La figura també 

mostra els valors de les longituds dels quatre amortidors i els quatre angles de caiguda i 

convergència. 

 


