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A. Glossari 

%antiaixecamentR %Anti aixecament posterior 

%antienfonsamentF %Anti enfonsament davanter 

%antienfonsamentR %Anti enfonsament posterior 

%Kϕ_e %Rigidesa a balanceig estabilitzadora  

%Kϕ_e_F %Rigidesa a balanceig estabilitzadora F 

%Kϕ_e_R %Rigidesa a balanceig estabilitzadora R 

%Kϕ_F %Rigidesa a balanceig eix F 

%Kϕ_m %Rigidesa a balanceig molles 

%Kϕ_m_F %Rigidesa a balanceig molles F 

%Kϕ_m_R %Rigidesa a balanceig molles R 

%Kϕ_R %Rigidesa a balanceig eix R 

%LR %Força lift R 

%Wns %Massa no suspesa 

%Ws %Massa suspesa 

%ΔFe_y_FL %Variació de càrrega normal, degut a una ay, (Ws elàstica FL) 

%ΔFg_y_FL %Variació de càrrega normal, degut a una ay, (Ws geomètrica FL) 

%ΔFy_FL %Variació de càrrega normal, degut a una ay, (FL) 

A Àrea frontal del vehicle 

Atub_F Àrea tub suspensió F 

Atub_R Àrea tub suspensió R 

AX Acceleració longitudinal frenada o acceleració 

AX_bolcada Acceleració longitudinal bolcada 

AY Acceleració lateral 

AY_bolcada Acceleració lateral bolcada 

AY_d  Acceleració lateral per a l'angle de balanceig desitjat 

AJR 
 
CC_F 

Suport subxassís amortidor  
Esmorteïment crític massa suspesa per roda F  
(amb pneumàtic) referent a esmorteïdor 

CC_R 
Esmorteïment crític massa suspesa per roda R  
(amb pneumàtic) referent a esmorteïdor 

Ccomp_hi_F Esmorteïment suspensió F a compressió per a velocitats altes 

Ccomp_hi_R Esmorteïment suspensió R a compressió per a velocitats altes 

Ccomp_lo_F Esmorteïment suspensió F a compressió per a velocitats baixes 

Ccomp_lo_R Esmorteïment suspensió R a compressió per a velocitats baixes 

Cext_hi_F Esmorteïment suspensió F a extensió per a velocitats altes 

Cext_hi_R Esmorteïment suspensió R a extensió per a velocitats altes 

Cext_lo_F Esmorteïment suspensió F a extensió per a velocitats baixes 

Cext_lo_R Esmorteïment suspensió R a extensió per a velocitats baixes 

CL Coeficient lift 

CL_F Coeficient lift F 

CL_R Coeficient lift R 

Cns_F Esmorteïment crític massa no suspesa per roda F 
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Cns_R Esmorteïment crític massa no suspesa per roda R 

CPM Coeficient moment de capcineig 

CRM Coeficient moment de balanceig 

Cs_F Esmorteïment crític massa suspesa per roda F 

Cs_p_F Esmorteïment crític massa suspesa per roda F (amb pneumàtic) 

Cs_p_R Esmorteïment crític massa suspesa per roda R (amb pneumàtic) 

Cs_R Esmorteïment crític massa suspesa per roda R 

CSF Marge de seguretat de l'amortidor F 

CSR Marge de seguretat de l'amortidor R 

Dinsert_F Diàmetre insert F on s'allotja l'adhesiu 

Dinsert_R Diàmetre insert R on s'allotja l'adhesiu 

Dtub_F Diàmetre exterior tub F 

dtub_F Diàmetre interior tub  F 

Dtub_R Diàmetre exterior tub R 

dtub_R Diàmetre interior tub R 

Etub Mòdul de Young del tub de la suspensió 

F Índex que fa referència a les suspensions davanteres (Front) 

f0_F Freqüència natural massa suspesa F (+ pneumàtic) 

f0_R Freqüència natural massa suspesa R (+ pneumàtic) 

F1_F Força de la barra: Superior davant F 

F1_R Força de la barra: Bieleta convergència R 

F2_F Força de la barra: Superior darrere F 

F2_R Força de la barra: Superior darrere R 

F3_F Força de la barra: Pull-rod F 

F3_R Força de la barra: Superior davant R 

F4_F Força de la barra: Inferior davant F 

F4_R Força de la barra: Pull-rod R 

F5_F Força de la barra: Inferior darrere F 

F5_R Força de la barra: Inferior darrere R 

F6_F Força de la barra: Bieleta direcció F 

F6_R Força de la barra: Inferior davant R 

Farb_i_F Força tirant estabilitzadora configuració i F (i=1…4) 

Farb_i_R Força tirant estabilitzadora configuració i R (i=1…5) 

fi Freqüència i assaig amortidor (i=1…5) 

Fi_F Força de dimensionament de les suspensions davanteres de la barra i-èssima (i=1…6) 

Fi_R Força de dimensionament de les suspensions posteriors de la barra i-èssima (i=1…6) 

Finsert_i_F Força màxima que pot suportar l'insert i-èssim F (i=1…6) 

Finsert_i_R Força màxima que pot suportar l'insert i-èssim R (i=1…6) 

FL Davant esquerra (Front Left) 

fns_F Freqüència pròpia massa no suspesa per roda F 

fns_R Freqüència pròpia massa no suspesa per roda R 

FR Davant dreta (Front Right) 

frenadaF Repartiment frenada en l’eix davanter 
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fs_F Freqüència massa  suspesa per roda F 

fs_p_F Freqüència massa  suspesa per roda F (amb pneumàtic) 

fs_p_R Freqüència massa  suspesa per roda R (amb pneumàtic) 

fs_R Freqüència massa  suspesa per roda R 

Fwns %Massa no suspesa F 

Fws %Massa suspesa F 

Fx Força longitudinal pneumàtic 

Fy Força lateral pneumàtic 

Fz Càrrega vertical pneumàtic 

h Alçada centre de gravetat del vehicle (amb pilot) 

h2 Distància entre el centre de gravetat de la massa suspesa i l'eix balanceig 

hs Altura centre de gravetat de la massa suspesa 

IF Moment inèrcia a torsió estabilitzadora F 

IR Moment inèrcia a torsió estabilitzadora R 

Itub_F Inèrcia tub F 

Itub_R Inèrcia tub R 

iztub_F Radi de gir tub F 

iztub_R Radi de gir tub R 

Km_F K molla F 

Km_F_antienfonsament_F K molla F per anti enfonsament F  

Km_R K molla R 

Km_R_antiaixecament_R K molla R per anti aixecament R  

Km_R_antienfonsament_R K molla R per anti enfonsament R  

Kmax_ϕ Rigidesa a balanceig màxima 

Kmin_ϕ Rigidesa a balanceig mínima 

Kp K pneumàtics 

Kr_F K molla F conjunt suspensions amb pneumàtic (ride rate) 

Kr_R K molla R conjunt suspensions amb pneumàtic (ride rate) 

Kw_F K molla F reduïda al punt contacte del pneumàtic (wheel rate) 

Kw_R K molla R reduïda al punt contacte del pneumàtic (wheel rate) 

Kθ Rigidesa a capcineig vehicle 

Kθ_e_F Rigidesa torsional estabilitzadora F 

Kθ_e_R Rigidesa torsional estabilitzadora R 

Kθ_m Rigidesa a capcineig molles 

Kθ_p Rigidesa a capcineig pneumàtics 

Kϕ Rigidesa a balanceig total vehicle 

Kϕ_bastidor Rigidesa mínima bastidor 

Kϕ_e Rigidesa a balanceig estabilitzadora total 

Kϕ_e_F Rigidesa a balanceig estabilitzadora F 

Kϕ_e_R Rigidesa a balanceig estabilitzadora R 

Kϕ_ei_F Rigidesa a balanceig estabilitzadora configuració i F (i=1...4) 

Kϕ_ei_R Rigidesa a balanceig estabilitzadora configuració i R (i=1...5) 

Kϕ_F Rigidesa a balanceig eix F 
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Kϕ_m Rigidesa a balanceig molles total 

Kϕ_m_F Rigidesa a balanceig molles F 

Kϕ_m_R Rigidesa a balanceig molles R 

Kϕ_mie Rigidesa a balanceig molles i estabilitzadora total 

Kϕ_mie_F Rigidesa a balanceig molles i estabilitzadora F 

Kϕ_mie_R Rigidesa a balanceig molles i estabilitzadora R 

Kϕ_p_F 
Kϕ_p_R 

Rigidesa a balanceig pneumàtics F 
Rigidesa a balanceig pneumàtics R 

Kϕ_R Rigidesa a balanceig eix R 

l Llum entre eixos 

l1 Distància entre eix davanter i centre de gravetat vehicle 

l1s Distància entre eix davanter i centre de gravetat massa suspesa 

l2 Distància entre eix posterior i centre de gravetat vehicle 

l2s Distància entre eix posterior i centre de gravetat massa suspesa 

Ladhesiu_F Longitud adhesiu F 

Ladhesiu_R Longitud adhesiu R 

LF Força lift F 

LF Suport triangle inferior F 

LFJF Suport monocasc inferior davanter (Lower Front Joint) 
LFJR 
Li_F 

Suport subxassís inferior davanter 
Longitud del tub i-èssim F (i=1…6) 

Li_R Longitud del tub i-èssim R (i=1…6) 

LR Força lift R 

LR Suport triangle inferior R 

LRJF Suport monocasc inferior posterior (Lower Rear Joint) 
LRJR 
Me_F 

Suport subxassís inferior posterior 
Massa estabilitzadora F 

Me_R Massa estabilitzadora R 

Mi Secció resistent ròtula mètric i (i=3…12) 

MRe_i_F Relació d'angles estabilitzadora F configuració i (i=1…4) 

MRe_i_R Relació d'angles estabilitzadora R configuració i (i=1…5) 

MRF Relació desplaçaments esmorteïdor i molla F (Motion ratio) 

MRR Relació desplaçaments esmorteïdor i molla R (Motion ratio) 

Mx Moment de bolcada pneumàtic 

My Moment de rodolament pneumàtic 

Mz Moment d'autoalineament pneumàtic 

NF Pes eix davanter 

NFL Normal roda davantera esquerra (Front Left) 

NFR Normal roda davantera dreta (Front Right) 

NR Pes eix posterior 

NRL Normal roda posterior esquerra (Rear Left) 

NRR Normal roda posterior dreta (Rear Right) 

P Pressió pneumàtics 

PA Angle de capcineig (Pitch Angle) 



Dinàmica d’un vehicle de Formula Student  Pàg. 13 

 

PG Gradient de capcineig (Pitch Gradient) 

Pi_F Càrrega crítica tub i-èssim F (i=1…6) 

Pi_R Càrrega crítica tub i-èssim R (i=1…6) 

PM Moment de capcineig (Pitch Moment) 

PMa Moment de capcineig aerodinàmic 

q Pressió 

R Índex que fa referència a les suspensions posteriors (Rear) 

RG Gradient de balanceig 

RL Darrera esquerra (Rear left) 

RM Moment de balanceig (Roll Moment) 

RMa Moment de balanceig aerodinàmic 

RR Darrera dreta (Rear Right) 

Rw %Pes darrere amb pilot 

Rwns %Massa no suspesa R 

Rws %Massa suspesa R 

RJR 
SA 

Suport subxassís balancí 
Angle de deriva (Slip Angle) 

SR Lliscament funcional (Slip Ratio) 

tf Via davantera (Track Front) 

tr Via posterior  (Track Rear) 

UF  Suport triangle superior F 

UFJF Suport monocasc superior davanter (Upper Front Joint) 
UFJR 
UR 

Suport subxassís superior davanter 
Suport triangle superior R 

URJF Suport monocasc superior posterior F (Upper Rear Joint) 
URJR 
v 

Suport subxassís superior posterior F 
Velocitat vehicle 

vhi Velocitat alta amortidor 

vlo Velocitat baixa amortidor 

W Massa total del vehicle amb pilot 

Wns Massa no suspesa total 

Wns_F Massa no suspesa F 

Wns_FL Massa no suspesa FL 

Wns_FR Massa no suspesa FR 

Wns_R Massa no suspesa R 

Wns_RL Massa no suspesa RL 

Wns_RR Massa no suspesa RR 

Wp Massa pilot 

Wr_FL Massa roda davantera esquerra (FL) 

Wr_FR Massa roda davantera dreta (FR) 

Wr_RL Massa roda posterior esquerra (RL) 

Wr_RR Massa roda posterior dreta (RR) 

Ws Massa suspesa total 

Ws_F Massa suspesa F 
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Ws_FL Massa suspesa FL 

Ws_FR Massa suspesa FR 

Ws_R Massa suspesa R 

Ws_RL Massa suspesa RL 

Ws_RR Massa suspesa RR 

Wsuspensions_F Massa suspensions F (conjunt suspensions + estabilitzadora) 

Wsuspensions_R Massa suspensions R (conjunt suspensions + estabilitzadora) 

WT_F Moment resistent a torsió estabilitzadora F 

WT_R Moment resistent a torsió estabilitzadora R 

Wv Massa vehicle sense pilot 

Xalero Posició X aleró 

Xamort Desplaçaments amortidor 

XFL_a Posició molla aero FL 

XFL_x Posició molla ax FL 

XFL_y Posició molla ay FL 

XFR_a Posició molla aero FR 

XFR_x Posició molla ax FR 

XFR_y Posició molla ay FR 

XPC Posició X eix de capcineig 

XRL_a Posició molla aero RL 

XRL_x Posició molla ax RL 

XRL_y Posició molla ay RL 

XRR_a Posició molla aero RR 

XRR_x Posició molla ax RR 

XRR_y Posició molla ay RR 

Zalero Posició Z aleró 

Zalero_θ Posició Z aleró amb capcineig 

ZPC Posició Z eix de capcineig 

Zrf Altura centre de balanceig F 

Zrr Altura centre de balanceig R 

Zwf Altura centre de gravetat massa no suspesa F 

Zwr Altura centre de gravetat massa no suspesa R 

αF Angle geomètric davanter 

αR Angle geomètric posterior 

γa_i_F Coeficient seguretat adhesiu tub i-èssim suspensió F (i=1…6) 

γa_i_R Coeficient seguretat adhesiu tub i-èssim suspensió R (i=1…6) 

γe_F Coeficient seguretat estabilitzadora F 

γe_R Coeficient seguretat estabilitzadora R 

γr_i_F Coeficient seguretat ròtula de la barra i-èssima suspensió F (i=1…6) 

γr_i_R Coeficient seguretat ròtula de la barra i-èssima suspensió R (i=1…6) 

γt_i_F Coeficient seguretat tracció tub i-èssim suspensió F (i=1…6) 

γt_i_R Coeficient seguretat tracció tub i-èssim suspensió R (i=1…6) 

γv_i_F Coeficient seguretat vinclament tub i-èssim suspensió F (i=1…6) 
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γv_i_R Coeficient seguretat vinclament tub i-èssim suspensió R (i=1…6) 

ΔFFL_a Variació càrrega normal FL deguda a la força aerodinàmica  

ΔFFR_a Variació càrrega normal FR deguda a la força aerodinàmica 

ΔFRL_a Variació càrrega normal RL deguda a la força aerodinàmica 

ΔFRR_a Variació càrrega normal RR deguda a la força aerodinàmica 

ΔFx_e_FL Variació de càrrega normal, degut a una ax, (Ws elàstica FL) 

ΔFx_e_RL Variació de càrrega normal, degut a una ax, (Ws elàstica RL) 

ΔFx_FL Variació de càrrega normal, degut a una ax, FL 

ΔFx_g_FL Variació de càrrega normal, degut a una ax, (Ws geomètrica FL) 

ΔFx_g_RL Variació de càrrega normal, degut a una ax, (Ws geomètrica RL) 

ΔFx_ns_FL Variació de càrrega normal, degut a una ax, (Wns  FL) 

ΔFx_ns_RL Variació de càrrega normal, degut a una ax, (Wns  RL) 

ΔFx_RL Variació de càrrega normal, degut a una ax, RL 

ΔFy_e_FL Variació de càrrega normal, degut a una ay, (Ws elàstica FL) 

ΔFy_e_RL Variació de càrrega normal, degut a una ay, (Ws elàstica RL) 

ΔFy_FL Variació de càrrega normal, degut a una ay, FL 

ΔFy_g_FL Variació de càrrega normal, degut a una ay, (Ws geomètrica FL) 

ΔFy_g_RL Variació de càrrega normal, degut a una ay, (Ws geomètrica RL) 

ΔFy_ns_FL Variació de càrrega normal, degut a una ay, (Wns  FL) 

ΔFy_ns_RL Variació de càrrega normal, degut a una ay, (Wns  RL) 

ΔFy_RL Variació de càrrega normal, degut a una ay, RL 

ΔFy_tot Variació de càrrega normal ay  total 

ΔWx Variació càrrega normal per roda F 

ΔWx_a Variació normal acceleració per roda R 

ΔWx_f Variació normal frenada per roda F 

ΔXcomp_F Recorregut amortidor a compressió F 

ΔXcomp_R Recorregut amortidor a compressió R 

ΔXext_R Recorregut amortidor a extensió R 

ΔXmolla_F Recorregut esmorteïdor F 

ΔXmolla_R Recorregut esmorteïdor R 

ΔXroda_F Recorregut centre de roda F 

ΔXroda_R Recorregut centre de roda R 

θmax_F Angle màxim gir estabilitzadora F 

θmax_R Angle màxim gir estabilitzadora R 

λi_F Esveltesa tub i-èssim suspensió F (i=1…6) 

λi_R Esveltesa tub i-èssim suspensió R (i=1…6) 

λlimit Esveltesa límit tub 

ξcomp_hi_F Raó esmorteïment suspensió F a compressió per a velocitats altes 

ξcomp_hi_R Raó esmorteïment suspensió R a compressió per a velocitats altes 

ξcomp_lo_F Raó esmorteïment suspensió F a compressió per a velocitats baixes 

ξcomp_lo_R Raó  esmorteïment suspensió R a compressió per a velocitats baixes 

ξext_hi_F Raó esmorteïment suspensió F a extensió per a velocitats altes 

ξext_hi_R Raó esmorteïment suspensió R a extensió per a velocitats altes 
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ξext_lo_F Raó esmorteïment suspensió F a extensió per a velocitats baixes 

ξext_lo_R Raó esmorteïment suspensió R a extensió per a velocitats baixes 

ρa Densitat aire 

σr_i_F Tensió ròtula barra i-èssima F (i=1…6) 

σr_i_R Tensió ròtula barra i-èssima R (i=1…6) 

σrotules Tensió admissible ròtules 

σtub Tensió admissible tub 

σtub_i_F Tensió màxima tub i-èssim suspensió F (i=1…6) 

σtub_i_R Tensió màxima tub i-èssim suspensió R (i=1…6) 

τadhesiu Resistència cisalla adhesiu 

τF Tensió tallant  sol·licitada estabilitzadora F 

τmax_F Tensió admissible (Von Misses) estabilitzadora F 

τmax_R Tensió admissible (Von Misses) estabilitzadora R 

τR Tensió tallant sol·licitada estabilitzadora R 

ϕbolcada Angle bolcada 

ϕd Angle de balanceig desitjat 

ϕmax Angle màxim a balanceig 

ϕmin Angle mínim a balanceig 

𝛤 Moment de balanceig 

𝜔i Velocitat i-èssima angular assaig amortidor (i=1…5) 
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B. Programa ETSEIB Motorsport - Suspensions 

B.1. Funcionament 

El projecte Dinàmica d’un vehicle de Formula Student consta de la Memòria, dels Annexes, i 

d’un programa informàtic que recull totes les equacions descrites i automatitza el disseny i 

l’estudi de la dinàmica del monoplaça.  

Per a l’execució del programa cal tenir a la mateixa carpeta l’executable 

(ETSEIB_Motorsport_Suspensions.exe) i un arxiu .mat (variables.mat) on es guardaran les 

variables.  

 

Fig. B.1 Arxius programa 

S’executa el programa prement dues vegades sobre l’executable i apareix la següent 

finestra principal: 

  

Fig. B.2 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Accepta condicions ús 
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Cal acceptar les condicions d’ús, introduir la contrasenya i a continuació prémer el botó 

Continuar. Aleshores s’obrirà la finestra principal del programa: 

 

Fig. B.3 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Principal 

Aquest programa consta de 3 panells principals descrits a continuació: 

1. Aquest panell conté programes relacionats amb el disseny del vehicle, com ara el càlcul 

de les masses, molles, amortidors i estabilitzadores. 

2. Programes relacionats amb la dinàmica del vehicle: aerodinàmica, dinàmica 

longitudinal, lateral i finalment un programa que recull els tres casos anteriors citats.  

3. Panell de dimensionament dels components de les suspensions: càlcul de les forces de 

les barres de suspensions davanteres i posteriors, i dimensionament dels tubs de fibra 

de carboni, ròtules i adhesiu necessari per a l’encolat dels inserts. 

4. Aquest botó crea l’arxiu variables.mat en cas que s’hagués esborrat. Només es 

recomana prémer aquest botó si s’ha esborrat l’arxiu variables.mat. Aleshores, s’hauran 

d’introduir totes les variables en els següents programes i prémer guardar. 

El programa consta d’un total de 12.400 línies de codi, dividides en 14 programes. 
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B.2. Càlculs 

B.2.1. Masses 

Aquest programa calcula la massa suspesa, no suspesa, el percentatge de cadascuna i les 

longituds entre el centre de gravetat i l’eix davanter. A continuació es mostra una captura de 

pantalla. 

 

Fig. B.4 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Masses 

Descripció dels diferents botons i panells: 

1. Guardar Variables: La icona del disquet és per guardar les variables en l’arxiu 

“variables.mat” una vegada calculades. S’ha de prémer aquest botó (1) després 

d’executar el càlcul (5.a). 

2. Carrega variables: La icona de la carpeta serveix per carregar les variables de l’arxiu 

“variables.mat”. S’ha de prémer aquest botó (2) cada vegada que s’obri el programa 

per carregar les variables que es tenen guardades. 

3. Panell on s’ingressen les variables d’entrada. 
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4. Panell on es mostren les variables de sortida calculades. 

5. Operacions: aquest panell són els botons principals del programa: 

a. Calcula: Executa el programa, és a dir, agafa els valors de les variables 

d’entrada, les utilitza per a fer càlculs interns i finalment mostra els resultats 

en el panell de variables de sortida. 

b. Test: Carrega unes variables per defecte de mostra. 

c. Reset variables: Esborra totes les variable de la pantalla. 

6. Enrere: torna a la finestra principal de ETSEIB Motorsport Suspensions. 

7. Botons secundaris per mostrar imatges i/o gràfics. Cada programa tindrà uns botons 

determinats en funció de la seva utilitat. 

Per a poder guardar les variables, primerament cal ingressar en el panell 3 totes les 

variables exigides. A continuació es prem sobre el botó “calcula” i una vegada mostrades les 

variables de sortida, s’han de guardar mitjançant la icona de “guardar variables”. Aleshores 

se surt d’aquest programa amb el botó “Enrere” i es clica sobre el següent programa. Una 

vegada dins d’aquest, es prem sobre la icona de la carpeta per carregar les variables 

guardades anteriorment.  

Les equacions pel càlcul d’aquest apartat del programa són les següents: 

pv WWW   (Eq.  B.1) 

2
·5.0

_

__

Fssuspension

FLrFLns

W
WW   (Eq.  B.2) 

2
·5.0

_

__

Fssuspension

FRrFRns

W
WW   (Eq.  B.3) 

2
·5.0

_

__

Rssuspension

RLrRLns

W
WW   (Eq.  B.4) 
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Rssuspension
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WW   (Eq.  B.5) 

FRnsFLnsFns WWW ___   (Eq.  B.6) 

RRnsRLnsRns WWW ___   (Eq.  B.7) 

RnsFnsns WWW __   (Eq.  B.8) 
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w

Fs W
R

WW __ )
100

1·(   (Eq.  B.12) 

Rns
w

Rs W
R

WW __ )
100

·(   (Eq.  B.13) 

En aquestes dues últimes equacions s’ha de vigilar que es compleixi el següent: 

Fns
w W

R
W _)

100
1·(   (Eq.  B.14) 

Rns
w W

R
W _)

100
·(   (Eq.  B.15) 

 

 

 

 

 



Pàg. 22  Annexes 

 

Sinó es compleix, el programa llençarà un avís: 

 

Fig. B.5 ETSEIB Motorsport Suspensions: Avís 

També totes les variables d’entrada han de ser números, sinó hi ha un error que ens avisa: 

 

Fig. B.6 ETSEIB Motorsport Suspensions: Error 

Hi ha molts altres avisos al llarg del programa per tal de facilitar i conduir l’usuari al bon 

funcionament d’aquest. 

RsFss WWW __   (Eq.  B.16) 

100·%
W

W
W s

s  (Eq.  B.17) 

100·%
_

_

s

Fs

Fs
W

W
W   (Eq.  B.18) 

100·%
_

_

s

Rs

Rs
W

W
W   (Eq.  B.19) 
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5.0·__ FsFLs WW   (Eq.  B.20) 

5.0·__ FsFRs WW   (Eq.  B.21) 

5.0·__ RsRLs WW   (Eq.  B.22) 

5.0·__ RsRRs WW   (Eq.  B.23) 
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··· 
  (Eq.  B.30) 

)
100

)·((2 rf
ws

rfrrs Z
F

ZZhh   (Eq.  B.31) 

La descripció d’aquestes variables es troba en l’apartat 4.3.1 de la Memòria o bé en l’apartat 

inicial al glossari.  
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Fig. B.7 Planta CAT07e - explicació distàncies 

B.2.2. Dinàmica longitudinal 

 

Fig. B.8 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Dinàmica Longitudinal 
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Les equacions restants pel càlcul d’aquest apartat del programa són les següents: 

)
100

1·(· w
F

R
gWN   (Eq.  B.32) 

)
100

·(· w
R

R
gWN   (Eq.  B.33) 
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 (Eq.  B.37) 

 

B.2.3. Rigidesa capcineig 

 

Fig. B.9 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Rigidesa Capcineig 
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Les equacions utilitzades en aquest programa estàn descrites en l’apartat 4.3.3 de la 

Memòria. 

Els paràmetres anti determinen el percentatge de la variació de la força normal que és 

absorbida pels trapezis de suspensions, i 100-%anti és la quantiat absorbida pels elements 

elàstics de la suspensió (molla, amortidor i estabilitzadora). En funció del tipus de 

suspensions les fòrmules de càlcul són unes o d’altres. Aquest apartat explica exclusivament 

el càlcul per a suspensions independents de doble triangle i els frens situats en el conjunt 

roda. 

- Anti enfonsament davanter 

h

l
frenadaamentantienfons FFF )··tan(·100%   (Eq.  B.38) 

 

Fig. B.10 Angle αF 

- Anti-enfonsament posterior 

Pel càlcul de l’anti-enfonsament posterior s’utilitza la mateix equació anterior però 

agafant l’angle des del centre de la roda enlloc de la petjada, ja que es tracta d’una 

suspensió independent i les forces es troben aplicades al centre de la roda (es considera 

el parell motor que li arriba a la roda). 

h

l
amentantienfons RR )··tan(100%   (Eq.  B.39) 
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Fig. B.11 Angle αR 

- Anti aixecament posterior 

h

l

frenada
mentantiaixeca

F

R
R ·

1

)tan(
·100%





 (Eq.  B.40) 

 

αF Angle geomètric davanter 7,14 [º] 

αR Angle geomètric posterior 0,96 [º] 

frenadaF Repartiment frenada en l’eix davanter 0,6 [-] 

l Llum entre eixos 1,53 [m] 

h Altura centre de gravetat amb pilot 0,280 [m] 

Taula B.1 Paràmetres necessaris pel càlcul dels anti 

Els resultats obtinguts amb les equacions anteriors són els següents: 

%antienfonsamentF %anti enfonsament davanter 41,1 [%] 

%antienfonsamentR %anti enfonsament posterior 9,20 [%] 

%antiaixecamentR %anti aixecament posterior 22,9 [%] 

Taula B.2 Percentatges paràmetres anti 
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B.2.4. Rigidesa balanceig 

 

Fig. B.12 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Rigidesa Balanceig 

Les equacions que falten per aquest apartat són les següents: 

max

min_





K  (Eq.  B.41) 

d

dYA
RG



_
  (Eq.  B.42) 

On φd [º] és l’angle de balanceig desitjat per a una acceleració lateral AY_d [g]. 
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B.2.5. Distribució rigideses 

 

Fig. B.13 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Distribució Rigideses 

Les equacions restants d’aquest programa són: 
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I les variables de sortida són les de la taula següent: 

Kw_F K molla F reduïda al punt contacte del pneumàtic (wheel rate) 20.366,6 [N/m] 

Kw_R K molla R reduïda al punt contacte del pneumàtic (wheel rate) 30.028,3 [N/m] 

Kr_F K molla F conjunt suspensions amb pneumàtic (ride rate) 18.187,7 [N/m] 

Kr_R K molla R conjunt suspensions amb pneumàtic (ride rate) 25.520,4 [N/m] 

Kϕ_p_F Rigidesa a balanceig pneumàtics F 107.578 [Nm/rad] 

Kϕ_p_R Rigidesa a balanceig pneumàtics R 100.989 [Nm/rad] 

Kϕ_m_F Rigidesa a balanceig molles F 12.888,3 [Nm/rad] 

Kϕ_m_R Rigidesa a balanceig molles R 17.838,3 [Nm/rad] 

Kϕ_m Rigidesa a balanceig molles total 30.726,5 [Nm/rad] 

%Kϕ_m_F %Rigidesa a balanceig molles F 29 [%] 

%Kϕ_m_R %Rigidesa a balanceig molles R 40,14 [%] 

%Kϕ_m %Rigidesa a balanceig molles total 69,14 [%] 

Kϕ_e_F Rigidesa a balanceig estabilitzadora necessària F 7.353,74 [Nm/rad] 

Kϕ_e_R Rigidesa a balanceig estabilitzadora necessària R 6.359,64 [Nm/rad] 

Kϕ_e Rigidesa a balanceig estabilitzadora necessària  13.713,4 [Nm/rad] 

%Kϕ_e_F %Rigidesa a balanceig estabilitzadora necessària F 16,55 [%] 

%Kϕ_e_R %Rigidesa a balanceig estabilitzadora necessària R 14,31 [%] 

%Kϕ_e %Rigidesa a balanceig estabilitzadora necessària  30,86 [%] 

Kϕ_F Rigidesa a balanceig eix F 17.036,4 [Nm/rad] 

Kϕ_R Rigidesa a balanceig eix R 19.520,6 [Nm/rad] 

%Kϕ_F %Rigidesa a balanceig eix F 46,6 [%] 

%Kϕ_R %Rigidesa a balanceig eix R 53,4 [%] 

RM Moment de balanceig 595,5 [Nm] 

RG Gradient de balanceig 0,933 [º] 

Taula B.3 ETSEIB Motorsport Suspensions - Distribució rigideses 
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B.2.6. Freqüències i esmorteïdors 

 

Fig. B.14 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Freqüències i Esmorteïdors 

 

Fig. B.15 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Gràfic esmorteïdors 
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La freqüència pròpia d’oscil·lació a balanceig de la massa suspesa (fs_φ) es calcula segons 

l’Eq.B.59, on Kφ és la rigidesa a balanceig del vehicle, i Iφ és la inèrcia a balanceig (eix X). 






 I

K
f s ·

·2

1
_   (Eq.  B.59) 

Les equacions per a poder determinar el gràfic força màxima vs velocitat de l’esmorteïdor 

desitjat (figura 4.17 de la Memòria) són les següents: 

FlocompFCFlocomp CC _____ ·  (Eq.  B.60) 

RlocompRCRlocomp CC _____ ·  (Eq.  B.61) 

FloextFCFloext CC _____ ·  (Eq.  B.62) 

RloextRCRloext CC _____ ·  (Eq.  B.63) 

FhicompFCFhicomp CC _____ ·  (Eq.  B.64) 

RhicompRCRhicomp CC _____ ·  (Eq.  B.65) 

FhiextFCFhiext CC _____ ·  (Eq.  B.66) 

RhiextRCRhiext CC _____ ·  (Eq.  B.67) 
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Les dades per a l’obtenció del gràfic força màxima vs velocitat es mostren a continuació: 

 

fi [Hz] 𝜔i [rad/s] 

0,33 2,07 

0,67 4,21 

1,68 10,55 

3,35 21,05 

5,12 32,17 

Taula B.4 Freqüències assaig 

 

 

Xamort [m] 

0 

0,0062 

0,0108 

0,0124 

0,0108 

0,0062 

0 

-0,0062 

-0,0108 

-0,0124 

-0,0108 

-0,0062 

0 

Taula B.5 Desplaçaments amortidor 
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A continuació es mostra com s’elabora la corba teòrica per a l’esmorteïdor davanter en el 

cas d’extensió. (𝜉=1,2915·e-2,558) 

 

f=0,33 Hz 

v [m/s] 𝜉 [-] F [N] 

0,0258 1,209 141,41 

0,0223 1,220 123,55 

0,0129 1,250 73,08 

0,0000 1,292 0,00 

-0,0129 1,250 -73,08 

-0,0223 1,220 -123,55 

-0,0258 1,209 -141,41 

-0,0223 1,220 -123,55 

-0,0129 1,250 -73,08 

0,0000 1,292 0,00 

0,0129 1,250 73,08 

0,0223 1,220 123,55 

0,0258 1,209 141,41 

MAX 0,0258 1,292 141,41 

Taula B.6 Freqüència 0,33 Hz 

 

f=0,67 Hz 

v [m/s] 𝜉 [-] F [N] 

0,0523 1,130 268,26 

0,0453 1,150 236,52 

0,0262 1,208 143,41 

0,0000 1,292 0,00 

-0,0262 1,208 -143,41 

-0,0453 1,150 -236,52 

-0,0523 1,130 -268,26 

-0,0453 1,150 -236,52 

-0,0262 1,208 -143,41 

0,0000 1,292 0,00 

0,0262 1,208 143,41 

0,0453 1,150 236,52 

0,0523 1,130 268,26 

MAX 0,0523 1,292 268,26 

Taula B.7 Freqüència 0,67 Hz 
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f=1,68 Hz 

v [mm/s] 𝜉 [-] F [N] 

0,1312 0,923 549,74 

0,1136 0,966 497,98 

0,0656 1,092 325,09 

0,0000 1,292 0,00 

-0,0656 1,092 -325,09 

-0,1136 0,966 -497,98 

-0,1312 0,923 -549,74 

-0,1136 0,966 -497,98 

-0,0656 1,092 -325,09 

0,0000 1,292 0,00 

0,0656 1,092 325,09 

0,1136 0,966 497,98 

0,1312 0,923 549,74 

MAX 0,1312 1,292 549,74 

Taula B.8 Freqüència 1,68 Hz 

 

f=3,35 Hz 

v [mm/s] 𝜉 [-] F [N] 

0,2616 0,661 785,23 

0,2266 0,723 743,82 

0,1308 0,924 548,65 

0,0000 1,292 0,00 

-0,1308 0,924 -548,65 

-0,2266 0,723 -743,82 

-0,2616 0,661 -785,23 

-0,2266 0,723 -743,82 

-0,1308 0,924 -548,65 

0,0000 1,292 0,00 

0,1308 0,924 548,65 

0,2266 0,723 743,82 

0,2616 0,661 785,23 

MAX 0,2616 1,292 785,23 

Taula B.9 Freqüència 3,35 Hz 
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f=5,12 Hz 

v [mm/s] 𝜉 [-] F [N] 

0,3999 0,464 842,66 

0,3463 0,533 836,95 

0,1999 0,774 702,64 

0,0000 1,292 0,00 

-0,1999 0,774 -702,64 

-0,3463 0,533 -836,95 

-0,3999 0,464 -842,66 

-0,3463 0,533 -836,95 

-0,1999 0,774 -702,64 

0,0000 1,292 0,00 

0,1999 0,774 702,64 

0,3463 0,533 836,95 

0,3999 0,464 842,66 

MAX 0,400 1,292 842,66 

Taula B.10 Freqüència 5,12 Hz 

Amb els màxims anteriors s’elabora la següent taula i es pot graficar la força màxima vs 

velocitat. 

V [m/s] F [N] 

0,000 0,00 

0,026 141,41 

0,052 268,26 

0,131 549,74 

0,262 785,23 

0,400 842,66 

Taula B.11 Força màxima i velocitat per extensió F 

Anàlogament, només canviant els coeficients de l’exponencial decreixent desitjats segons la 

taula 4.33 de la memòria, s’obtenen les quatre corbes: extensió davanter, extensió posterior, 

compressió davanter, compressió posterior.  
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Fig. B.16 Força màxima vs velocitat 

Pel gràfic força vs desplaçament només cal considerar les forces calculades anteriorment i 

els desplaçaments, obtenint el següent gràfic: 

 

Fig. B.17 Força vs desplaçament F 
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Fig. B.18 Força vs desplaçament R 

A més s’assajen els esmorteïdors Sachs. 

 

Fig. B.19 Assaig amortidor Sachs 

 

 



Pàg. 40  Annexes 

 

Obtenint els resultats de les taules següents: 

 

Dur 

Velocitat [m/s] F compressió [N] Velocitat [m/s] F extensió [N] 

0,0000 0,0 0,0000 0,0 

0,0262 -96,3 0,0260 348,6 

0,0528 -148,3 0,0529 560,1 

0,1325 -340,0 0,1341 973,2 

0,2599 -673,9 0,2616 1499,8 

0,4008 -997,7 0,4020 1919,2 

Taula B.12 Configuració dura Sachs 

 

Mitjà 

Velocitat [m/s] F compressió [N] Velocitat [m/s] F extensió [N] 

0,0000 0,0 0,0000 0,0 

0,0259 -73,7 0,0265 51,5 

0,0525 -124,7 0,0534 69,6 

0,1329 -240,5 0,1340 202,5 

0,2599 -392,0 0,2619 597,6 

0,3993 -563,5 0,4035 1006,6 

Taula B.13 Configuració mitja Sachs 

 

Tou 

Velocitat [m/s] F compressió [N] Velocitat [m/s] F extensió [N] 

0,0000 0,0 0,0000 0,0 

0,0257 -74,5 0,0269 35,6 

0,0526 -124,8 0,0534 45,6 

0,1328 -225,8 0,1342 126,3 

0,2617 -335,2 0,2632 294,7 

0,3983 -431,0 0,4018 538,4 

Taula B.14 Configuració tova Sachs 
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També s’assagen els esmorteïdors Ohlïns obtenint els gràfics experimentals següents: 

 

Fig. B.20 Dades experimentals assajos amortidors 

Finalment, superposant el gràfic de la figura B.16 i el B.20 s’obté la configuració desitjada de 

partida (veure figura 4.21 de la Memòria).  
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Fig. B.21 Configuració teòrica FS02 Sachs 

S’observa com hi ha una desviació entre les corbes teòriques i experimentals. La línia blava 

és la configuració més tova, que correspon amb la 1 tant en extensió (forces positives) com 

en compressió (forces negatives). La línia verd fluix és la configuració mitjana que correspon 

a la 17 en extensió i la 5 en compressió, i finalment, la vermella és la més dura que 

correspon a la 34 en extensió i a la 10 en compressió.  
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B.2.7. Estabilitzadora 

 

Fig. B.22 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Estabilitzadora 

Anàlogament a l’estabilitzadora davantera, es tenen les següents equacions per a 

l’estabilitzadora posterior: 
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B.3. Dinàmica 

B.3.1. Aerodinàmica 

 

Fig. B.23 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions – Aerodinàmica 
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B.3.2. Dinàmica longitudinal  

 

Fig. B.24 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Dinàmica Longitudinal 

Per a l’estudi dinàmic longitudinal es fa la hipòtesis homòloga a l’estudi dinàmic lateral, com 

si les rodes es trobessin articulades en el punt de contacte amb el terra. Aquest fet a la 

pràctica és fals, ja que les rodes tenen un grau de llibertat en l’eix y que els permet el seu 

rodolament, però amb aquesta hipòtesis es suposa que el xassís capcineja (moviment de 

rotació entorn a l’eix de capcineig) i trasllada respecte un eix (eix de capcineig). Aquest eix 

de capcineig és com l’eix de balanceig del vehicle però transversalment. L’eix de capcineig 

es troba com la intersecció del punt de contacte de cada roda amb els seus respectius 

centres instantanis de rotació (pla longitudinal). 
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Fig. B.25 Eix capcineig (PC) 

Les equacions restants d’aquest apartat són les següents: 

)5.0·(
·2

_ wbolcadax R
h

l
A   (Eq.  B.86) 

L’acceleració de bolcada és doncs 1,98g. 

A continuació es detalla el càlcul de la nova cota de l’aleró després d’una acceleració 

longitudinal donada. Es suposa que l’aleró realitza un moviment circular al voltant de l’eix de 

capcineig. Per fer aquest càlcul, es determina la distància (r) entre l’eix de capcineig i el punt 

més allunyat i baix de l’aleró, es calcula l’angle que forma en la posició estàtica (θe), i se li 

suma l’angle que capcineja el vehicle (PA) i finalment determinar la nova posició de l’aleró 

(Zalero_θ). 
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))·sin()·sin((_ edaleroalero rrZZ    (Eq.  B.90) 

On Zalero i Xalero són les coordenades del punt més baix i allunyat de l’aleró davanter, i PA és 

l’angle que capcineja del vehicle en una situació de frenada o acceleració. 

 

Xalero Posició X aleró 0,872 [m] 

Zalero Posició Z aleró 0,05 [m] 

Taula B.15 Coordenades aleró davanter 
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Per a la compressió de les molles, es suposa que el vehicle realitza un moviment circular 

entorn a l’eix de capcineig. Només s’ha de considerar la deflexió vertical de la molla, i no del 

conjunt amb els pneumàtics, per aquest motiu es corregeix l’angle de capcineig amb la 

rigidesa que aporta el conjunt de les molles només.  
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XFL_x Posició molla ax FL 0,73 [mm] 

XFR_x Posició molla ax FR 0,73 [mm] 

XRL_x Posició molla ax RL -8,27 [mm] 

XRR_x Posició molla ax RR -8,27 [mm] 

Taula B.16 Posició molla dinàmica longitudinal 

 

Si l’eix de capcineig es trobés sobre l’origen (XPC=0m) les molles davanteres davant d’una 

frenada no es veurien comprimides. El mateix succeiria amb les molles posteriors si l’eix de 

capcineig estigués sobre la via posterior (XPC=-1.53m). Si l’eix es trobés per davant de 

l’origen (XPC>0m), en una situació de frenada, les quatre molles s’extensionarien, i si l’eix es 

trobés per darrere de la via posterior (XPC<1,53m), davant d’una frenada les quatre molles es 

comprimirien.  

 

 

Fig. B.26 Forces dinàmica longitudinal 
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B.3.3. Dinàmica lateral 

 

Fig. B.27 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Dinàmica Lateral 
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  (Eq.  B.99) 

La rigidesa mínima del bastidor ha de ser 9 vegades la de les suspensions per tal de negligir 

aquest i no afectar als càlculs, considerant-lo com un sòlid rígid indeformable. 

 KK bastidor ·9_   (Eq.  B.100) 

Ja que si es considera l’anteriorment citat, es cometria una desviació del 10% en la rigidesa 

del conjunt del vehicle. 
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  (Eq.  B.101) 
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  (Eq.  B.109) 

L’efecte jacking és l’aixecament del cos d’un vehicle produït pel moment de balanceig que 

s’origina pel pas d’una corba degut a la força centrípeta [8]. Consideracions prèvies per al 

concepte d’aquest efecte: 

- L’altura del centre de balanceig va ser concebuda inicialment per a que el 

dissenyador de les suspensions pogués fer estimacions del comportament del 

vehicle a balanceig sobre la seva posició estàtica. La seva intenció no era mai la de 

descriure la resposta dinàmica del vehicle, ja que hi ha una migració del centre de 

balanceig en l’eix Y. Tanmateix, la tècnica és simple i elegant, i la construcció 

geomètrica d’un punt a través del qual totes les forces de les suspensions 

interactuen amb el xassís com una única força (sense cap moment addicional) té 

moltes aplicacions fora del cas estàtic. Per a fer un estudi del centre de balanceig, es 

fa la hipòtesis com si les rodes estiguessin articulades en el punt de contacte amb el 

terra (roda-terra no llisca), i per tant no hi ha una variació de l’ampla de vida de l’eix. 

A més, és un moviment pla, i es fa una secció transversal del vehicle perpendicular 

al terra i que passa pels punts de contacte roda-terra.  
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- Simetria geomètrica: si la geometria del sistema de suspensió existeix sobre el pla 

longitudinal del vehicle, aleshores el centre de balanceig, definit com la intersecció 

del vector del punt de contacte de cada roda amb el seus respectius centres 

instantanis de rotació, ha de pertànyer al pla longitudinal. Aquest fet permet al 

dissenyador predir la reacció de la força lateral examinant només el comportament 

d’una suspensió. 

 

Fig. B.28 Centre de balanceig 

- Simetria de forces: una altra suposició heretada del concepte del centre de balanceig 

és que les dues rodes de cada eix són iguals. Durant un gir, aquest fet no es 

compleix, i les components verticals de les barres de suspensions que actuen sobre 

el xassís no es cancel·len fora del centre de balanceig. En aquest cas, encara que el 

centre de balanceig seguiria sent el punt de reacció de la força lateral del xassís, 

també seria el punt d’entrada d’una força vertical sobre el xassís. Aquesta força 

vertical sobre el xassís és el que s’anomena jacking force, que provoca un 

aixecament de la massa suspesa del vehicle. A la pràctica, si no hi ha una simetria 

geomètrica (en un gir per exemple), aleshores existirà l’efecte jacking. A més, si hi ha 

una migració molt petita del centre de balanceig en un gir, es pot considerar una 

simetria geomètrica (centre balanceig en el pla longitudinal), però les forces verticals 

de cada roda són diferents, i per tant les seves forces laterals també ho són (bastant 

proporcionals si ens movem sobre el tram lineal del pneumàtic), i en conseqüència, 

existeix l’efecte jacking per la diferència de forces laterals dels pneumàtics.  
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Les equacions pel càlcul de la força jacking són les següents: 
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Els resultats obtingut són els de la següent taula B.17: 

 

Fy_ext_F Força lateral màxima pneumàtic exterior F 3.262,64 [N] 

Fy_int_F Força lateral màxima pneumàtic interior F 563,72 [N] 

Fy_ext_R Força lateral màxima pneumàtic exterior R 3.647,83 [N] 

Fy_int_R Força lateral màxima pneumàtic interior R 685,63 [N] 

βF Angle jacking F 6,39 [º] 

βR Angle jacking R 8,45 [º] 

Fjacking_F Força jacking F 302,25 [N] 

Fjacking_R Força jacking R 541,91 [N] 

%Fjacking_F %Força jacking F 20,88 [%] 

%Fjacking_R %Força jacking R 24,87 [%] 

Taula B.17 Efecte jacking 

S’observa com en l’eix posterior, la força de jacking representa el 25% de la massa de l’eix 

posterior. Per tal de disminuir aquest percentatge, el que s’ha de fer és reduir l’altura del 

centre de balanceig. 
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Les variables de sortida romanents d’aquest apartat del programa són les següents: 

Kϕ_bastidor Rigidesa mínima bastidor 335.068 [Nm/rad] 

AY_bolcada Acceleració lateral bolcada 1,98 [g] 

ϕbolcada Angle bolcada 63,18 [º] 

NFL Normal FL 365,78 [N] 

NFR Normal FR 1081,76 [N] 

NRL Normal RL 427,74 [N] 

NRR Normal RR 1341,36 [N] 

%ΔFg_y_FL %Variació de càrrega normal, degut a una ay, (Ws geomètrica FL) 37,58 [%] 

Taula B.18 Variables sortida Dinàmica lateral 

B.3.4. Dinàmica global 

 

Fig. B.29 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Dinàmica Global 

Les equacions són la suma lineal de  les tres situacions anteriors comentades. 

FLyFLxFLaFL FFFF ___   (Eq.  B.116) 
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FRyFRxFRaFR FFFF ___   (Eq.  B.117) 

RLyRLxRLaRL FFFF ___   (Eq.  B.118) 
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FLyFLxFLaFL XXXX ___   (Eq.  B.124) 

FRyFRxFRaFR XXXX ___   (Eq.  B.125) 

RLyRLxRLaRL XXXX ___   (Eq.  B.126) 

RRyRRxRRaRR XXXX ___   (Eq.  B.127) 
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B.4. Dimensionament 

B.4.1. Forces davanteres 

 

Fig. B.30 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Forces davanteres 

Explicació dels diferents botons i panells: 

1. Aquest panell són les coordenades dels punts de les suspensions davanteres. S’han 

d’introduir els punts de les suspensió davantera esquerra. La base de dits punts és la 

comentada ja anteriorment, ISO 8855. 

2. Introducció de les forces a la petjada: 

a. Força longitudinal (Fx): positiva en cas d’acceleració i negativa en cas de 

frenada. 

b. Força lateral (Fy): positiva en situació de gir a l’esquerra, i negativa en 

situació de gir a la dreta.  

c. Normal (Fz): sempre positiva. 
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d. Moment bolcada (Mx): positiu segons l’eix x. 

e. Moment rodolament (My): positiu segons l’eix y. 

f. Moment autoalineament (Mz): positiu segons l’eix z. 

3. Panell on es mostren les forces en la barra descomposades segons els eixos x, y z. 

Aquestes forces són molt útils per altres seccions de l’equip, ja que seran les que 

s’introduiran en programes de simulació com ara l’Abaqus per a poder simular el 

monocasc i subxassís.  

4. Mostra el mòdul de les forces de cada barra de suspensions. A partir d’aquestes 

forces es dimensionarà els diversos elements de les suspensions, com ara les 

ròtules, els tubs de fibra de carboni, els suports del monocasc, el balancí, etc. El 

criteri de signes és: positiu per a forces a tracció, negatiu per a forces a compressió 

sobre la barra. 

5. Mostra un dibuix explicatiu dels punts de la suspensió davantera.  

Els altres botons ja estan explicats en l’apartat B.2.1 dels Annexes.  

 

Fig. B.31 Explicació punts suspensió davantera 
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Punt X Y Z 

LF 170 25 80 

LR -186,01 140 110,05 

LJ 14,05 514,91 134 

UF 112,47 245,27 260,02 

UR -164,56 258,68 245 

UJ -3,76 487,16 368,79 

TJ 100 541,4 180 

PJ -6,81 443,31 333,51 

P -22,05 223,79 156,85 

T 41 130 101 

CT 0 563,28 0 

Taula B.19 Coordenades suspensió davantera 

 

El punt TJ pertany a la direcció, i és el punt d’unió de la bieleta amb la manota. 

El punt T també pertany a la direcció i és la unió de la bieleta amb la cremallera. 

Finalment el CT és el punt de contacte del pneumàtic amb el terra. 

Vectors de càlcul: 

UJUFd 1  (Eq.  B.128) 

UJURd 2  (Eq.  B.129) 

PJPd 3
 (Eq.  B.130) 

LJLFd 4  (Eq.  B.131) 

LJLRd 5
 (Eq.  B.132) 

TJTd 6
 (Eq.  B.133) 
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Coeficients matriu [C]: 
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  (Eq.  B.134) 
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  (Eq.  B.136) 
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  (Eq.  B.137) 

2

5

2

5

2

5

5
5

zyx ddd

d
u


  (Eq.  B.138) 
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  (Eq.  B.139) 

yzzyx uUJuUJm 111 ··   (Eq.  B.140) 

yzzyx uUJuUJm 222 ··   (Eq.  B.141) 

yzzyx uPJuPJm 333 ··   (Eq.  B.142) 

yzzyx uLJuLJm 444 ··   (Eq.  B.143) 

yzzyx uLJuLJm 555 ··   (Eq.  B.144) 

yzzyx uTJuTJm 666 ··   (Eq.  B.145) 

xzzxy uUJuUJm 111 ··   (Eq.  B.146) 

xzzxy uUJuUJm 222 ··   (Eq.  B.147) 
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xzzxy uPJuPJm 333 ··   (Eq.  B.148) 

xzzxy uLJuLJm 444 ··   (Eq.  B.149) 

xzzxy uLJuLJm 555 ··   (Eq.  B.150) 

xzzxy uTJuTJm 666 ··   (Eq.  B.151) 

yxxyz uUJuUJm 111 ··   (Eq.  B.152) 

yxxyz uUJuUJm 222 ··   (Eq.  B.153) 

yxxyz uPJuPJm 333 ··   (Eq.  B.154) 

yxxyz uLJuLJm 444 ··   (Eq.  B.155) 

yxxyx uLJuLJm 555 ··   (Eq.  B.156) 

yxxyy uTJuTJm 666 ··   (Eq.  B.157) 

Una figura explicativa d’aquestes components es troba en l’aparta 4.5.1 de la Memòria 

(figura 4.27). 
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Les situacions estudiades són les següents: 

1. Frenada pura 

 

Fig. B.32 Força longitudinal en situació de frenada pura 

 

2. Corba pura 

 

Fig. B.33 Força lateral en situació de corba pura 1 
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3. Frenada + corba  

 

Fig. B.34 Força combinada en situació de frenada i corba 1 

Es considera aquella força lateral i longitudinal que maximitzen el mòdul. 

 

B.4.2. Forces posteriors  

Anàlogament a les forces davanteres, es té un programa que calcula les forces de les barres 

de la suspensió posterior. Aquest programa segueix la mateixa estructura que l’anterior.  

 

Fig. B.35 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Forces posteriors 
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Fig. B.36 Explicació punts suspensió posterior 

 

Punt X Y Z 

LF -1304,47 295,72 153,27 

LR -1555 215 162,5 

LJ -1552 487,11 141,27 

UF -1221,86 280,37 332,34 

UR -1423,6 215,26 341,86 

UFJ -1495 456,63 356,92 

URJ -1588 456,63 356,93 

PJ -1497,4 435,83 330,15 

P -1512,8 302,26 158,23 

T -1450,28 205,53 338,95 

CT -1530 545,06 0 

Taula B.20 Punts suspensió posterior 
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Vectors de càlcul: 

URJTd 1  (Eq.  B.158) 

UFJURd 2  (Eq.  B.159) 

UFJUFd 3
 (Eq.  B.160) 

PJPd 4  (Eq.  B.161) 

LJLRd 5
 (Eq.  B.162) 

LJLFd 6
 (Eq.  B.163) 

La matriu [C] segueix la mateixa estructura que l’anterior, però amb lleugeres modificacions 

en els coeficients mij, ja que els vectors han canviat.  

 

Les situacions estudiades són les següents: 

1. Acceleració pura 

 

Fig. B.37 Força longitudinal en situació d'acceleració pura 
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2. Corba pura 

 

Fig. B.38 Força lateral en situació de corba pura 2 

 

3. Acceleració + corba 

 

Fig. B.39 Força combinada en situació de acceleració i corba 2 
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B.4.3. Dimensionament 

 

Fig. B.40 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Dimensionament 

Explicació del programa de ETSEIB Motorsport Suspensions – Dimensionament: 

1. Panell d’entrada de variables de la suspensió davantera. 

2. Panell d’entrada de variables de la suspensió posterior. 

3. Introducció de les forces [N] de les barres a partir de les quals es vol dimensionar els 

diversos elements de les suspensions. Aquestes forces són les de la Taula 4.52 i 

4.57 de la Memòria. 

4. Introducció de les longituds [mm] entre les ròtules de les barres de suspensions. 

5. Panell d’entrada de les característiques dels tubs i dels inserts de la suspensió 

davantera. 

a. Diàmetre exterior del tub [mm]. 

b. Diàmetre interior del tub [mm]. 
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c. Diàmetre de l’insert [mm]: és el diàmetre on hi ha l’adhesiu (Dinsert). 

d. Longitud adhesiu [mm]: és la longitud que ocupa l’adhesiu (Linsert). 

 

Fig. B.41 Insert M8 

 

6. Panell d’entrada de les característiques dels tubs i dels inserts de la suspensió 

posterior.  

7. Panell d’entrada de les característiques dels tubs, de les ròtules i de l’adhesiu. 

a. Mòdul de Young del material del tub, en aquest cas, fibra de carboni [MPa]. 

b. Límit elàstic del material del tub [MPa]. 

c. Límit elàstic del material de l’espàrrec de les ròtules [MPa]. 

d. Tensió tallant admissible (τmax) de l’adhesiu. Aquesta tensió depèn del 

material que es desitgi adhesivar. 

8. Prement sobre el botó 8, es procedeix al càlcul i s’obtenen els resultats mostrats en 

la següent figura (B.39). 
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Fig. B.42 Captura pantalla ETSEIB Motorsport Suspensions - Dimensionament variables sortida 

1. Panell de variables de sortida de les suspensions davanteres. 

2. Panell de variables de sortida de les suspensions posteriors. 

3. CSt: mostra el coeficient a tracció de les barres. El mètode de càlcul està explicat en 

la secció 4.5.3 estudi dels tubs de fibra de carboni. 

4. Pcrítica: és la força màxima a la qual pot estar sotmesa la barra. El mètode de càlcul 

està explicat en la secció 4.5.3 estudi dels tubs de fibra de carboni. 

5. CSv: mostra el coeficient de seguretat a vinclament de les barres.  

6. CScola: mostra el coeficient de seguretat de l’adhesiu de cada barra. El mètode de 

càlcul està explicat en la secció 4.5.3 estudi de l’adhesiu dels inserts.  

7. CSròtules: és una taula on es mostra el coeficient de seguretat de les ròtules amb 

espàrrec en funció del mètric. A partir d’aquesta taula es pot seleccionar les ròtules 

adients per a cada barra. Cal remarcar que no s’aconsella en cap cas escollir ròtules 

més petites que les de mètric 6 (basat en la experiència personal dels anteriors 

vehicles dissenyats amb l’equip). El mètode de càlcul està explicat en la secció 4.5.3 

estudi de les ròtules. 
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El tub de fibra de carboni s’assaja al departament de resistència de materials de l’ETSEIB 

per a poder determinar les seves propietats. 

 

Fig. B.43 Assaig tub de fibra de carboni 

Els resultats de l’assaig són els de la taula següent: 

 

Etub Mòdul de Young tub 98.000 [MPa] 

σtub Tensió admissible tub 1.300  [MPa] 

Taula B.21 Resultats assaig tub fibra de carboni 
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C. Fabricació i muntatge 

Una vegada s’ha dissenyat tots els components, es procedeix a la seva fabricació i al seu 

posterior muntatge. Totes les de peces d’alumini 7075-T6 es fabriquen per arrencament de 

ferritja  excepte els talls amb làser del balancí. L’equip no disposa de la tecnologia suficient 

ni del coneixement per a que realitzin tota la fabricació de les peces. Per aquest motiu es 

disposa d’empreses col·laboradores amb el projecte que fan els mecanitzats a un cost molt 

reduït (només l’equip en alguns casos ha de proporcionar el material en brut de partida dels 

components). 

Tanmateix, l’equip disposa d’un torn convencional cedit pel Laboratori Comú de la ETSEIB 

que li permet fabricar peces senzilles de revolució. 

C.1 Suports monocasc, subxassís i suports unió trapezis 

Aquests suports necessiten ser fresats degut a la seva complexitat.  

 

Fig. C.1 Fabricació suport triangle inferior (LFJ)  

Una vegada fabricats, es procedeix al seu anoditzat en color negre o blau en funció de la 

seva localització, i s’hi rosquen els espàrrecs, obtenint la peça acabada de la figura C.2. 
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Fig. C.2 Suports monocasc (esquerra), suport triangle inferior (LFJ) (dreta) 

Finalment se li insereix la ròtula esfèrica. Es podria dissenyar la peça sense espàrrecs 

roscats i que la pròpia peça tingues el sortint fent la funció d’espàrrec, però aquest disseny 

encariria el procés de fabricació, a més de dificultar la reposició de la peça (si es trenca 

l’espàrrec es pot canviar, en canvi si l’espàrrec formés part de la peça, s’hauria de fabricar 

una peça nova).  

C.2 Tubs fibra i inserts 

Inicialment es presenten dues opcions pels tubs de carboni: comercials o bé fabricar-los. El 

procés de fabricació es desconegut per l’equip, i els costos serien fins i tot més elevats que 

els comercials, a més que no s’assegura la qualitat dels comercials. Per aquest motiu es 

decideix comprar-los a una empresa. 

 

Fig. C.3 Tubs fibra de carboni 
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Fig. C.4 Procés de foradar els tubs per a l'adhesiu 

Pel que fa als inserts dels tubs, aquests són de revolució i per tant poden ser fabricats en un 

torn convencional o bé per tal d’accelerar la fabricació, en un torn de control numèric, gràcies 

al departament de Fabricació de la ETSEIB..  

 

Fig. C.5 Fabricació inserts torn convencional 



Dinàmica d’un vehicle de Formula Student  Pàg. 73 

 

Pel muntatge dels inserts amb els tubs es realitza un procés molt meticulós per tal de 

garantir el correcte adhesivat descrit a continuació.  

Primerament, s’ha de llimar la cara interior del tub de fibra de carboni per tal de treure la 

primera capa de vernís. La longitud a llimar és de 35mm, i s’utilitza paper de vidre de 

gramatge 120. S’ha aconseguit treure tot el vernís quan la pols canvia de color (passa d’un 

color blanc del vernís a un color negre de la fibra). A continuació es procedeix a la neteja 

dels elements. Per dur a terme la neteja, la persona en qüestió haurà de posar-se guants de 

làtex per tal de no entrar en contacte directe amb l’alumini (les empremtes dactilars tenen 

grassa i aquesta quedaria en l’alumini, dificultant així l’adhesivat). Es neteja els inserts 

d’alumini i els tubs de fibra de carboni amb Teroson FL+. S’ha d’aplicar tantes passades 

com sigui necessari per a què el paper higiènic surti net (quan el paper higiènic entra en 

contacte amb el carboni, aquest paper agafa tota la pols de llimadura de la fibra de carboni). 

A posteriori, es realitza una altra neteja amb el producte Cleaner de Loctite. Una vegada 

nets, s’insereix l’insert d’alumini en els dos extrems i es tapa l’extrem d’unió amb celo, per 

evitar que surti la cola del tub. Aleshores, s’introdueix l’adhesiu Hysol® 9466™ amb ajuda 

d’una xeringa pel forat realitzat al tub de carboni. Quan l’adhesiu surt per l’altre forat del tub 

es deixa d’aplicar cola i es neteja el tub.  

Durant aquest procés, les persones que manipulin els tubs han de dur, a part dels guants de 

làtex, unes màscares de protecció per evitar la inhalació de la pols de fibra de carboni i dels 

vapors dels productes de neteja. 

 

Fig. C.6 Injecció de l’adhesiu amb una xeringa 

Aquest mètode es repeteix per tots els tubs de suspensions (24 en total), i una vegada 

encolats, s’introdueixen a un forn a 90ºC durant 35min per tal d’augmentar la tensió tallant 

màxima admissible de l’adhesiu en un 20%. En la secció D.2, D.4 i D.5 es descriuen les 

característiques dels productes utilitzats. 
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Fig. C.7 Barra de suspensió quasi acabada 

 

 

Fig. C.8 Curat de l'adhesiu al forn a 90ºC 
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C.3 Assemblatge dels components 

Una vegada es tenen tots els tubs units amb els inserts, es procedeix a la unió dels sub-

assemblatges. Per la construcció dels triangles superiors i inferiors, s’uneixen les barres amb 

els suports dels triangles d’unió d’aquestes mitjançant espàrrecs roscats (fixats amb adhesiu 

de resistència mitjana Loctite® 423™). Aleshores es cargolen les dues barres i s’afegeixen 

les ròtules i les femelles corresponents.  

 

Fig. C.9 Triangle superior davanter 

Pel pull-rod , les bieletes de convergència i els tirants de l’estabilitzadora només cal roscar 

les ròtules i les femelles amb les barres de fibra de carboni.  

 

Fig. C.10 Pull-rod davanter 

Una vegada els sub-assemblatges de pull-rod, bieleta de convergència, tirant 

estabilitzadora, triangle superior i triangle inferior han estat muntats, cal ajustar les longituds 

de les ròtules d’acord amb el disseny de CAD inicial. Per du a terme aquesta tasca, es crea 

un útil que ajudarà a ajustar les longituds amb exactitud.  

Aquest útil és un tall amb làser on té els punts marcats del CAD inicials per tal d’ajustar la 

distància entre ròtules. La figura C.11 mostra el procés d’ajust de les longituds.  
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Fig. C.11 Ajust longituds 

Finalment, pel balancí, s’uneix amb interferència l’allotjament exterior del rodament amb el 

rodament, i també l’allotjament amb els talls en làser del balancí. Per últim es col·loquen tots 

els casquells cònics que serveixen com a separadors entre la ròtula esfèrica i les parets del 

balancí (facilita el moviment de les ròtules).  

 

Fig. C.12 Balancí davanter 

 

Per la barra estabilitzadora es munta el conjunt introduint primer els coixinets en els suports, 

a continuació els distanciadors i per últim els braços de palanca. Pel tirant de 

l’estabilitzadora és el mateix procés que el pull-rod i les bieletes de convergència.  
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Fig. C.13 Estabilitzadora davantera 

El conjunt de la molla i l’amortidor no té gaires dificultats. S’introdueix la molla i es col·loca el 

rodament axial en un extrem per permetre la rotació de la molla sense comprimir-la. 

Finalment es col·loca el topall de l’amortidor. 

 

Fig. C.14 Amortidor Sachs 
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Prèviament, però, s’han hagut de dissenyar les molles helicoïdals sotmeses a un esforç de 

compressió. El disseny es basa atenent a les següents consideracions: 

- La molla és concèntrica  a l’amortidor, per tant, el diàmetre interior de la molla (Dint) 

ha de ser més gran que el diàmetre exterior de l’amortidor.  

- El diàmetre exterior de la molla (Dext) ha de cabre dins dels èmbols de l’amortidor. 

- La longitud ha d’estar compresa entre els límits de disseny de l’amortidor. 

- La força de la molla, és el resultat d’aplicar els teoremes vectorials de la mecànica 

del sòlid rígid en el centre del balancí en condició estàtica. Cal utilitzar la relació de 

palanques del balancí (relació de palanca del pull-rod i de l’amortidor) per a obtenir la 

força de l’amortidor resultant.  

FbalancíFFamortidor PFF __3_ ·  (Eq.  C.1) 

RbalancíRRamortidor PFF __4_ ·  (Eq.  C.2) 

 

Pbalancí_F Ratí balancí F  0,37 [-] 

Pbalancí_R Rati balancí R 1 [-] 

Famortidor_F Força amortidor F -1.247,14 [N] 

Famortidor_R Força amortidor R -1.223,50 [N] 

Taula C.1 Forces amortidor 
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Fig. C.15 Cotes molla 

 

Dint Diàmetre interior molla  >36 [mm] 

Dext Diàmetre exterior molla <52 [mm] 

Lmolla_F Longitud mínima i màxima molla F 
>60 

<120 
[mm] 

Lmolla_R Longitud mínima i màxima molla R 
>80 

<155 
[mm] 

Famortidor_F Força amortidor F -1.247,14 [N] 

Famortidor_R Força amortidor R -1.223,50  [N] 

Taula C.2 Paràmetres necessaris molla 

La constant elàstica de la molla es calcula amb l’Eq.C.3. i la tensió tallant a la qual està 

sotmesa és la de l’Eq.C.4. 



Pàg. 80  Annexes 

 

ND

dG
k

··8

·
3

4

  (Eq.  C.3) 

3max
·

··8
·

d

DF
q


   (Eq.  C.4) 

On G és el mòdul de rigidesa del material (acer per a molles, 80GPa), d és el diàmetre del fil, 

N el nombre d’espires útils, F la força sobre la molla, D el diàmetre mitjà de l’espira, q el 

factor de correcció de la tensió (veure C. Riba, Disseny i Càlcul de molles, pàg. 71 [20]). Es 

considera un factor de correcció de 1,2. 

El material utilitzat és acer per a molles amb una resistència a ruptura (Rm) de 1900MPa. Es 

considera una tensió admissible del 70% el límit de ruptura, és a dir, 1330MPa, i una força 

màxima de 2·Famortidor. 

Finalment, el resultat obtingut és el mostrat a la taula següent: 

 

  Molla F Molla R  

K Rigidesa 43,67 34,11 [N/mm] 

G Mòdul rigidesa 80.000 80.000 [MPa] 

Dint Diàmetre interior 43,5 43 [mm] 

D Diàmetre mitjà de l’espira 46,75 46,5 [mm] 

Dext Diàmetre exterior 50 50 [mm] 

d Diàmetre del fil 6,5 7 [mm] 

N Nombre d’espires útils 4 7 [mm] 

L Longitud 122 123 [mm] 

τmax Tensió de cisallament màxima 1297,50 1033,29 [MPa] 

τadm Tensió admissible acer 1330 1330 [MPa] 

γm Coeficient de seguretat 1,02 1,28 [-] 

Taula C.3 Característiques de les molles 
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D. Especificació de components 

D.1. Ròtules 

D.1.1. Ròtules roscades amb espàrrec 

- GAKR8-PW 

 

Fig. D.1 Característiques ròtula GAKR8-PW [26] 

- GAKR6-PW 

 

Fig. D.2 Característiques ròtula GAKR6-PW [26] 
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- GAKL8-PW 

 

Fig. D.3 Característiques ròtula GAKL8-PW [26] 

- GAKL6-PW 

 

Fig. D.4 Característiques ròtula GAKL6-PW [26] 
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- GAR6-UK 

 

Fig. D.5 Característiques ròtula GAR6-UK [26] 

- GAR8-UK 

 

Fig. D.6 Característiques ròtula GAR8-UK [26] 
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- GAL6-UK 

 

Fig. D.7 Característiques ròtula GAL6-UK [26] 

Per l’elecció de les ròtules roscades, a més d’assegurar no trencar la tija de la rosca, es 

vigila de no superar la capacitat de càrrega estàtica (C0). Les ròtules amb tija s’utilitzen en 

totes les barres de suspensions. Aquestes només reben esforços axials sobre l’espàrrec ja 

que són concèntriques amb la barra de suspensions. Les referències GAKx on x és R o L en 

funció de si és una rosca a dreta o una rosca a esquerra, respectivament, s’utilitzen en els 

triangles superior, inferior, pull-rod, i bieletes. Les ròtules amb referència GAx on x és R o L 

s’utilitzen en els tirants de l’estabilitzadora, ja que la cota C1 és més petita. Finalment, les 

ròtules d’esquerres (L) s’utilitzen en les barres on és necessari la regulació de les longituds 

durant les competicions. Aquestes barres són: pull-rod, bieletes i tirant de l’estabilitzadora. 
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D.1.2. Ròtules esfèriques inserides 

Aquestes ròtules esfèriques s’insereixen en els suports d’unió dels triangles de suspensions 

amb una premsa hidràulica i un útils fets a mida, tal com s’observa en la següent figura. 

 

Fig. D.8 Procés inserció ròtula esfèrica 

 

 

Fig. D.9 Característiques ròtula esfèrica GE6-DO [26] 

La capacitat de càrrega estàtica és molt superior a les càrregues que està sol·licitada. Com 

que es realitzen molt poques oscil·lacions, no té sentit calcular la vida a fatiga. 
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D.1.3. Rodament balancí 

 

Fig. D.10 Característiques rodament NKIB5901 [26] 

El rodament que conté tant el balancí davanter com el posterior és un combinat d’agulles i 

una filera de boles. La filera de boles suporta les càrregues axials, mentre que el d’agulles 

suporta les radials. El moviment del balancí és molt lent per aquest motiu no té sentit 

calcular la vida a fatiga. La suma de les forces del pull-rod, l’amortidor i l’estabilitzadora és 

inferior a la capacitat de càrrega estàtica.  

 

Fig. D.11 Característiques rodament NKIB5902 [26] 
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D.2. Adhesiu Loctite Hysol® 9466™T 

 

Fig. D.12 Característiques Hysol® 9466™ 
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D.3. Adhesiu Loctite® 243™ 

 

Fig. D.13 Característiques Loctite® 243™ 
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D.4. Netejador Teroson FL+ 

 

Fig. D.14 Característiques Teroson FL+ 
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D.5. Netejador Loctite® 7063™ 

 

Fig. D.15 Característiques Loctite® 7063™ 
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E. Simulacions dels components 

Es dissenyen els components vigilant de no superar el límit elàstic del material en les 

condicions més desfavorables del vehicle, segons les forces de l’apartat 4.5.1 i 4.5.2 de la 

memòria, i vigilant de no superar el 45% del límit elàstic (230MPa) en les situacions de 

càrrega normals (corba a 1g i frenada o acceleració a 1g), ja que així la vida del component 

serà de 1.000.000 cicles segons el gràfic E.1. 

 

Fig. E.1 Gràfic SN de l'alumini 7075-T6 [24] 

E.1. Suports monocasc 

En les figures següents es mostren les simulacions dels suports del monocasc. Per dur a 

terme les simulacions es crea un assemblatge afegint el cargol, els separadors, la ròtula i 

s’aplica les forces en la direcció de la barra de suspensions calculades en l’apartat 4.5.1. 

Una imatge explicativa dels suports del monocasc és la de la Figura 5.4 de la Memòria. 
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Fig. E.2 Tensions suport URJ (esquerra) i desplaçaments (dreta) 

 

 

 

Fig. E.3 Tensions suport LRJ 

S’observa com a partir de 400MPa les tensions es concentren en una condició de contorn 

on se li ha aplicat la fixació, i hi ha una divisió de superfícies de selecció. El suport no supera 

els 350MPa en una situació extrema, inferior al límit elàstic (510MPa). 

Totes les imatges de desplaçaments que es mostren a continuació no són a escala real, 

sinó que s’ha multiplicat la seva escala per tal de poder veure millor la seva deformació.  
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Fig. E.4 Desplaçaments suport LRJ 

La màxima deformació és 0,443 mm  menor a 1 mm fet que no compromet al bon 

funcionament del conjut de les suspenisons.  

Anàlogament es simulen la resta de suports del monocasc obtenint el resultat de la taula 

següent:  

 

Suport Tensió màxima [MPa] Desplaçament [mm] Coeficient seguretat [-] 

LFJF 290 0,32 1,75 

LRJF 350 0,44 1,45 

UFJF 480 0,62 1,06 

URJF 450 0,53 1,13 

Taula E.1 Tensions màximes i desplaçaments suports monocasc 

E.2. Suports subxassís 

Els suports del subxassís han de ser d’acer, ja que s’han de soldar al subxassís i aquest és 

d’acer. El límit elàstic del material és 580MPa. Per a les simulacions dels suports del xassís 

es realitza el mateix procés que en l’apartat anterior. Es creen assemblatges del conjunt dels 

suports i es simulen cadascun, aplicant la força corresponent, calculada en l’apartat 4.5.2 de 

la Memòria, en la direcció de la barra.  

Una imatge explicativa dels suports del subxassís és la Figura 5.5 de la Memòria. 

Primerament es crea un assemblatge de cada suport a simular. 
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Fig. E.5 Assemblatge suport subxassís LFJ 

Se li apliquen les codicions de contorn (fixacions i forces en la direcció de la barra). 

 

Fig. E.6 Condicions contorn suport subxassís LF 

Finalment es malla i simula obtenint els resultats següents: 

 

Fig. E.7 Tensions (200MPa) suport subxassís LF 
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Fig. E.8 Tensions (365MPa) suport subxassís LF 

A partir de 365MPa, les tensions ja no es manifesten en el suport. 

 

Fig. E.9 Desplaçaments suport subxassís LF 

Un altre exemple de simulació és el del suport superior posterior del subxassís, els resultats 

del qual es mostren a continuació. 
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Fig. E.10 Tensions suport subxassís UR 

 

Fig. E.11 Tensions (371MPa) suport subxassís UR 

 

Fig. E.12 Desplaçaments suport subxassís UR 
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Els resultats de les simulacions de tots els suports són els de la taula següent: 

Suport Tensió màxima [MPa] Desplaçament [mm] Coeficient seguretat [-] 

LFJR 365 0,037 1,59 

LRJR 430 0,051 1,34 

UFJR 195 0,021 2,97 

URJR 371 0,038 1,56 

RJR 298 0,032 1,71 

AJR 315 0,034 1,62 

Taula E.2 Tensions màximes i desplaçaments suports subxassís 

E.3. Suports triangles d’unió 

Els suports es simulen amb les forces màximes corresponents determinades en l’apartat 

4.5.1 i 4.5.2 de la Memòria. Existeixen quatre tipus de suports dels triangles d’unió: un per al 

triangle superior de la suspensió davantera (UF), un per a la suspensió posterior (UR); un 

per al triangle inferior de la suspensió davantera (LF), i un altre per a la posterior (LR).  

 

Fig. E.13 Tensions suport triangle inferior davanter (LF) 

 

Fig. E.14 Desplaçaments suport triangle inferior davanter (LF) 
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Fig. E.15 Tensions suport triangle superior posterior (UR) 

 

 

Fig. E.16 Desplaçaments suport triangle superior posterior (UR) 

Es simula la resta de suports obtenint el resum de la taula següent: 

 

Suport Tensió màxima [MPa] Desplaçament [mm] Coeficient seguretat [-] 

LF 334 0,058 1,52 

UF  383 0,072 1,33 

LR 295 0,038 1,72 

UR 274 0,031 1,86 

Taula E.3 Tensions màximes i desplaçaments suports triangles unió barres 
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E.4. Balancí 

Per la simulació del balancí, es crea un assemblatge de tot el conjunt: allotjament exterior 

del rodament, rodament, talls làser, cargols, ròtules i casquells cònics. Es fixa, s’aplica les 

forces corresponents, es malla i finalment es simula. El resultat obtingut és el següent: 

 

Fig. E.17 Tensions balancí davanter 

 

 

Fig. E.18 Tensions balancí davanter (370MPa) 
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S’observa com a partir de 370MPa les tensions es concentren a un punt d’enllaç, condició 

de contorn entre rodament i suport, per tant ni el tall amb làser ni l’allotjament exterior ni els 

separadors no superen el límit elàstic del material.  

 

Fig. E.19 Desplaçaments balancí davanter 

Pel que fa als desplaçaments s’obtenen uns màxims de 0,326mm en el punt d’unió amb 

l’esmorteïdor. Aquest resultat és satisfactori, i no compromet al bon funcionament. 

Anàlogament es simula el balancí posterior. 

 

Fig. E.20 Assemblatge i condicions de contorn balancí posterior 
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Fig. E.21 Mallat balancí posterior 

 

Fig. E.22 Tensions balancí posterior 

 

Fig. E.23 Tensions (350MPa) balancí posterior 
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Fig. E.24 Tensions (440MPa) balancí posterior 

 

Fig. E.25 Desplaçaments balancí posterior 

 

El resum dels dos balancins és el següent. 

 

Balancí Tensió màxima [MPa] Desplaçament [mm] Coeficient seguretat [-] 

F 370 0,326 1,37 

R 440 0,957 1,16 

Taula E.4 Tensions màximes i desplaçaments balancí 
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E.5. Braç estabilitzadora 

Per últim, es simulen els dos braços de palanca amb una força de 1.421N per a la davantera 

i 1.136N per a la posterior. 

Fbraç

FFeFiarb
l

KF
_

max_____

1000
·

180
··


  (Eq.  5.01) 

On Kθ_e_F és la rigidesa torsional de l’estabilitzadora davantera [Nm/rad], θmax_F és l’angle 

màxim que gira l’estabilitzadora [rad] segons la seva configuració (veure figura 4.22 de la 

Memòria) i lbraç_F és la longitud del braç de palanca de l’estabilitzadora davantera [mm] 

segons la seva configuració (veure figura 5.22 de la Memòria). Anàlogament es calcula la 

força màxima segons cada posició, obtenint el resultat de la taula E.5. 

 

Configuració Farb_i_F Farb_i_R  

1 2469 2969 [N] 

2 1421 1701 [N] 

3 899 1136 [N] 

4 608 817 [N] 

5 - 631 [N] 

Taula E.5 Força màxima tirant estabilitzadora 

Es simula el braç davanter amb la corresponent força segons la seva configuració obtenint el 

resultat de les següents figures. Només es mostra la simulació per a la configuració base 

decidida en l’apartat 5.9. de la Memòria. 
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Fig. E.26 Tensions braç estabilitzadora F configuració 2 

 

Fig. E.27 Desplaçaments braç estabilitzadora F configuració 2 

 

Configuració Tensió màxima [MPa] Desplaçament [mm] Coeficient seguretat [-] 

1 336 0,24 1,51 

2 189 0,23 2,69 

3 141 0,22 3,61 

4 114 0,20 4,47 

Taula E.6 Tensions màximes i desplaçaments braç estabilitzadora davantera 
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Anàlogament es simula el braç posterior. Només es mostra la figura de la configuració base 

de l’estabilitzadora posterior. 

 

Fig. E.28 Tensions braç estabilitzadora R configuració 3 

 

Fig. E.29 Desplaçaments braç estabilitzadora R configuració 3 

Configuració Tensió màxima [MPa] Desplaçament [mm] Coeficient seguretat [-] 

1 373 0,337 1,36 

2 230 0,326 2,21 

3 177 0,324 2,88 

4 152 0,321 3,35 

5 136 0,321 3,75 

Taula E.7 Tensions màximes i desplaçaments braç estabilitzadora posterior 
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F. TEMPS DE DESENVOLUPAMENT 

Masterplan del projecte des de Setembre de 2013 fins Maig 2014 ambdós inclosos. 
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G. Impacte ambiental 

L’impacte ambiental d’aquest projecte es pot dividir en diverses fases en funció del període 

de temps en què es trobi dit projecte. Primerament la fase de disseny, a continuació la 

fabricació, assemblatge dels components i el seu ús, i finalment el desmuntatge. 

Durant la fase de disseny la elaboració de residus es mínima, ja que només s’utilitza 

material d’oficina com ara paper i bolígrafs,  i diversos equips informàtics pel disseny dels 

components. Per a l’ús dels equips, però, hi ha un consum d’energia elèctrica inevitable. Tot 

i ser la fase en què l’impacte ambiental sigui el mínim, sí que és molt important, ja que 

decideix els materials dels diversos component i els seus processos de fabricació posteriors, 

fet que condiciona el futur impacte ambiental.  

La fase de fabricació és la que genera més residus de tot el projecte. El principal residu és la 

ferritja resultant dels processos de mecanització, i en menor mesura la taladrina. Les 

empreses col·laboradores amb el projecte s’encarreguen de gestionar els seus propis 

residus (transport i reciclatge). Tanmateix, l’equip disposa d’un torn convencional per a la 

fabricació de peces senzilles. Aquest torn és cedit pel Laboratori Comú de l’ETSEIB, sota la 

supervisió del cap de taller, Rafael Bermudez. Els residus generats per l’equip són 

gestionats pel propi laboratori. També s’ha de vigilar amb la manipulació dels tubs de fibra 

de carboni. Aquests per si sols no són tòxics, però si es tallen o es llimen, desprenen pols de 

fibra de carboni altament tòxica. És doncs necessari que les persones que llimin els tubs i 

els netegin, utilitzin màscares protectores i guants de làtex.  

Una vegada fabricades les peces, és el moment de procedir al seu assemblatge. Durant 

aquesta fase es generen pocs residus, només envasos dels components de compra, o 

productes de neteja, els quals són reciclats en els contenidors corresponents.  

Durant la vida útil dels components, s’utilitzen lubricants per a millorar l’ús de les ròtules, i 

també s’utilitzen productes de neteja. A més, és probable que calgui substituir alguna ròtula 

o rodament, aquests doncs, són reciclats com a ferralla convencional.  

Una vegada finalitzat el projecte, una part dels component seran reutilitzats en el següent 

vehicle, el CAT08e, reduint l’impacte ambiental del futur projecte. Els components que no 

són reutilitzats són guardats com a recanvis per si són necessaris en un futur, i els que estan 

fets malbé són reciclats (ròtules, rodaments...). Un exemple són els tubs de fibra de carboni, 

que són guardats i utilitzats per a l’elaboració de futurs recanvis (es tallen a una mida més 

petita i s’adhesiven els nous inserts).  

 



Pàg. 110  Annexes 

 

 



Dinàmica d’un vehicle de Formula Student  Pàg. 111 

 

H. Pressupost 

Per a la elaboració del pressupost d’aquest projecte, es considera que es produeix un total 

de 1000 unitats anuals en sèrie. Per a obtenir dit pressupost, s’utilitzen unes taules 

proporcionades per la pròpia FSAE [25] que tenen com a objectiu homogeneïtzar els costos 

dels materials i de fabricació entre els equips per tal de poder comparar els preus dels 

vehicles en la competició i premiar aquell més econòmic.  

Aquestes taules es divideixen en : 

 Taula de materials: descriu el preu dels materials en brut (alumini, acer, bronze, etc.), 

com també dels components comprats (pneumàtics, connectors electrònics, 

amortidors, cilindres mestre, rodaments, etc.) 

 Taula de processos: descriu el preu dels processos de fabricació, com ara el procés 

d’arrencament de ferritja, tall làser, collar amb una clau fixa, etc. 

 Taula d’utillatges: descriu el preu dels diferents útils necessaris per a laminar, o per a 

utilitzar en una fundició per exemple. 

 Taula de multiplicadors: en funció del material a mecanitzar, s’aplica un multiplicador 

que encareix el procés. 

 Taula de cargoleria: mostra el preu dels cargols i femelles utilitzades en funció del 

seu mètric i de la seva longitud. 

 

Taula H.1 Taula de cargoleria 
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Line  
Num. 

Asm/Prt 
# 

Asm Component 
Unit 
Cost 

Quant. 
Material 

Cost 
Process 

Cost 
Fastener 

Cost 

Tooling 
Cost 

Total 
Cost 

1 A0001 Front Lower A Arm    16,62 2,00 9,96 4,44 0,22 0,00 33,24 

2 00001   Front Carbon Fiber Tube  13,23 2,00 11,89 1,28 0,00 0,07 26,46 

3 00002   Rear Carbon Fiber Tube  10,53 2,00 9,47 1,00 0,00 0,07 21,07 

4 00003   Tube Insert M6  1,86 8,00 0,12 1,74 0,00 0,00 14,91 

5 00004   Front Lower A-Arm Adapter  4,70 2,00 0,38 4,32 0,00 0,00 9,41 

6 A0002 Front Upper A-Arm    16,62 2,00 9,96 4,44 0,22 0,00 33,24 

7 00005   Front Carbon Fiber Tube  6,53 2,00 5,84 0,65 0,00 0,04 13,06 

8 00006   Rear Carbon Fiber Tube  6,90 2,00 6,21 0,65 0,00 0,04 13,80 

9 00007   Tube Insert M6  1,86 8,00 0,12 1,74 0,00 0,00 14,91 

10 00008   Front Upper A-Arm Adapter  9,53 2,00 1,50 8,03 0,00 0,00 19,06 

11 A0003 Front Pull    4,86 2,00 2,50 0,28 0,08 0,00 9,72 

12 00009   Carbon Fiber Tube  6,71 2,00 6,02 0,65 0,00 0,04 13,43 

13 00010   Tube Insert M8  2,02 4,00 0,16 1,86 0,00 0,00 8,08 

14 A0004 Front Bell Crank    15,53 2,00 6,12 6,52 0,89 0,00 31,06 

15 00011   Rocker Plate  2,33 4,00 0,36 0,36 0,00 0,00 9,33 

16 00012   Bearing Outer Cylinder  2,57 2,00 0,36 2,21 0,00 0,00 5,14 

17 00013   Bearing Axis  1,98 2,00 0,17 1,81 0,00 0,00 3,96 

18 00014   Bearing Axis Axial Lock  1,86 2,00 0,16 1,69 0,00 0,00 3,71 

19 00015   Pull Rod Spacer  1,39 4,00 0,02 1,37 0,00 0,00 5,57 

20 00016   Damper Spacer  1,43 4,00 0,04 1,40 0,00 0,00 5,73 

21 00017   ARB Spacer 1,43 4,00 0,04 1,40 0,00 0,00 5,73 

22 A0005 Front Anti Roll Bar   8,08 1,00 0,00 6,27 0,81 0,00 8,08 

23 00018   Upper Support ARB 2,86 2,00 0,13 2,73 0,00 0,00 5,71 

24 00019   Lower Suport ARB 7,47 2,00 1,22 6,24 0,00 0,00 14,93 

25 00020   ARB Blade Spacer 2,13 2,00 0,19 1,95 0,00 0,00 4,27 

26 00021   Blade ARB 4,53 2,00 0,71 3,82 0,00 0,00 9,06 

27 00022   Support Spacer 0,14 2,00 0,02 0,12 0,00 0,00 0,28 

28 00023   Tube ARB 6,56 1,00 1,60 4,96 0,00 0,00 6,56 

29 00024   ARB Spacer 1,43 4,00 0,04 1,40 0,00 0,00 5,73 

30 00025   Bushing ARB 2,09 2,00 0,02 2,06 0,00 0,00 4,17 

31 A0006 Front ARB Link   6,12 2,00 3,88 0,18 0,06 0,00 12,24 

32 00026   Carbon Fiber Tube Link ARB 2,07 2,00 1,74 0,26 0,00 0,07 4,13 

33 00027   Tube Insert M6 ARB 1,90 4,00 0,09 1,81 0,00 0,00 7,60 

34 A0007 Rear Lower A-Arm   16,49 2,00 10,52 3,71 0,26 0,00 32,98 

35 00028   Insert M8 1,88 4,00 0,16 1,73 0,00 0,00 7,54 

36 00029   Insert M6 1,73 4,00 0,12 1,61 0,00 0,00 6,93 

37 00030   Rear Lower A-Arm Adapter 3,89 2,00 0,34 3,55 0,00 0,00 7,79 

38 00031   Front Carbon Fiber Tube 5,34 2,00 4,65 0,68 0,00 0,05 10,67 

39 00032   Rear Carbon Fiber Tube 4,54 2,00 3,92 0,58 0,00 0,04 9,07 

40 A0008 Rear Upper A-Arm   17,15 2,00 11,08 3,75 0,32 0,00 34,30 

41 00033   Insert M8 1,88 8,00 0,16 1,73 0,00 0,00 15,07 

42 00034   Rear Upper A-Arm Adapter 6,18 2,00 0,77 5,41 0,00 0,00 12,35 

43 00035   Front Carbon Fiber Tube 5,67 2,00 4,90 0,72 0,00 0,05 11,34 

44 00036   Rear Carbon Fiber Tube 4,00 2,00 3,46 0,51 0,00 0,03 8,01 

45 A0009 Rear Pull   6,86 2,00 2,50 2,28 0,08 0,00 13,72 

46 00037   Carbon Fiber Tube 3,67 2,00 3,17 0,47 0,00 0,03 7,34 

47 00038   Insert M8 1,88 4,00 0,16 1,73 0,00 0,00 7,54 

48 A0010 Rear Tie Rod   8,22 2,00 3,88 2,28 0,06 0,00 16,44 

49 00039   Insert M6 1,73 4,00 0,12 1,61 0,00 0,00 6,93 

50 00040   Carbon Fiber Tube 5,32 2,00 4,60 0,68 0,00 0,05 10,64 

51 A0011 Rear Bell Crank   15,44 2,00 5,49 7,17 0,78 0,00 30,88 

52 00041   Rocker Plate 2,35 4,00 0,39 1,96 0,00 0,00 9,42 

53 00042   Rocker Spacer  1,35 2,00 0,01 1,33 0,00 0,00 2,69 

54 00043   Rocker Plate Link ARB 1,32 2,00 0,01 1,31 0,00 0,00 2,64 

55 00044   Bearing Outer Cylinder 2,15 2,00 0,25 1,90 0,00 0,00 4,29 

56 00045   Pull Rod Spacer  1,37 4,00 0,02 1,35 0,00 0,00 5,46 

57 00046   Damper Spacer 1,39 4,00 0,02 1,36 0,00 0,00 5,56 

58 00047   ARB Link Spacer 1,36 4,00 0,02 1,34 0,00 0,00 5,42 

59 00048   Bearing Axis 1,45 4,00 0,04 1,40 0,00 0,00 5,79 

60 A0012 Rear Anti Roll Bar    11,38 1,00 0,00 9,38 1,00 0,00 11,38 

61 00049   Upper Support ARB 2,86 2,00 0,13 2,73 0,00 0,00 5,71 

62 00050   Lower Support ARB 2,86 2,00 0,13 2,73 0,00 0,00 5,71 

63 00051   ARB Blade Spacer 2,01 2,00 0,06 1,95 0,00 0,00 4,01 
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Dinàmica d’un vehicle de Formula Student  Pàg. 113 

 

64 00052   Blade ARB 4,53 2,00 0,71 3,82 0,00 0,00 9,06 

65 00053   Tube ARB 6,56 1,00 1,60 4,96 0,00 0,00 6,56 

66 00054   ARB Spacer 1,43 4,00 0,04 1,40 0,00 0,00 5,73 

67 00055   Bushing ARB 2,09 2,00 0,02 2,06 0,00 0,00 4,17 

68 A0013 Rear ARB Link   6,66 2,00 4,44 0,18 0,04 0,00 13,32 

69 00056   Carbon Fiber Tube 4,20 2,00 3,62 0,54 0,00 0,04 8,39 

70 00057   Insert Link ARB M8 1,64 2,00 0,04 1,60 0,00 0,00 3,28 

71 00058   Insert Link ARB M6 1,90 2,00 0,09 1,81 0,00 0,00 3,80 

72 A0014 SUS Assembly   1.300,0 1,00 1.300,00 47,40 0,80 0,00 1.348,20 

      Area Total     1.608,20 433,08 8,63 1,22 2.103,51 

Taula H.2 Taula de costos del sistema de suspensions 

Totes les unitats de la taula anterior són $. Per tant els cost de producció del sistema de 

suspensions és de 2.103,51$, que equival a 1.544,42€ (1,362$=1€). A més, cal afegir-li el 

cost d’enginyeria (despeses de personal, llicències informàtiques, etc.) 

 

Concepte Unitat Preu unitat Total 

Estudi dinàmic  240h 25€/h 6.000€ 

Disseny de components 360h 25€/h 9.000€ 

Programació 250h 25€/h 6.250€ 

Equip informàtic 1 900€ 900€ 

Llicències software 2 1.650€ 3.300€ 

Despeses enginyeria   25.450€ 

Taula H.3 Taula costos enginyeria 

Tenint en compte que es produeixen un total de 1000 unitats, el cost d’enginyeria associat 

és de 25,45€; per tant el cost total unitari del sistema de suspensions és de 1.569,87€. 

 


