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Glossari 

V Velocitat 

Delta Angle de gir de les rodes 

L Llum entre eixos 

l1 Distància eix davanter - CdG 

l2 Distància eix posterior -  CdG 

M Massa 

R Radi de la corba 

p pneumatic trail 

Rsd Roll steer davant 

Rsp Roll steer posterior 

hd Altura centre balanceig davant 

hp Altura centre balanceig posterior 

Rbd Rigidesa a balanceig davant 

Rbp Rigidesa a balanceig posterior 

b Ample de vies 

Rcd Rigidesa en corba davant 

Rcp Rigidesa en corba posterior 

Fpx Força frenada roda interior posterior 

Add Angle de deriva davanter 

Adp Angle de deriva posterior 

Beta Angle de deriva del vehicle 
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K Coeficient de subviratge o estabilitat 

KMa Coeficient d’estabilitat del Moment d’auto alineament 

KRs Coeficient d’estabilitat del Roll steer 

Wd Pes davanter 

Wp Pes posterior 

NPe Normal roda posterior esquerra (interior) 

NPd Normal roda posterior dreta 

NDd Normal roda davantera dreta 

NDe Normal roda davantera esquerra 

Ms Massa suspesa 

Mnsd Massa no suspesa davant 

Mnsp Massa no suspesa posterior 

hmnsd Altura CdG massa no suspesa davant 

hmnsp Altura CdG massa no suspesa posterior 

% Aero davant Tan per un de força en l’eix z aerodinàmica en el tren davanter 

SCL Coeficient de sustentació aerodinàmica estandarditzat 

Var Fzd Variació de la força en l’eix z del tren davanter 

Var Fzp Variació de la força en l’eix z del tren posterior 
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Fig. 1 Diagrama Complert 



Simulació de la distribució variable de parell entre rodes en un vehicle de tracció posterior        Pàg. 5 

 

Construcció 

El bloc principal és el que troba el radi de la corba. En aquest entren els paràmetres 

necessaris per a trobar els angles de deriva i el radi de la corba o l’angle de gir 

depenent de les variables d’entrades que se li donin.  

Les possibles dos entrades són el radi de corba o la direcció, si es vol donar una 

variable l’altre ha de ser zero. 

El primer pas es basa en trobar el radi mitjançant la equació Eq. 7.5.8, un cop sabut el 

radi, mitjançant les equacions Eq. 7.5.9, Eq. 7.5.10, Eq. 7.1.14 es troben els angles de 

deriva, i finalment es troba l’angle de gir mitjançant la equació Eq. 7.2.14. El fet 

d’introduir un valor zero en una de les dos possibles variables permet que el resultat 

no es vegi afectat pel sumatori de les dades d’entrada i les resultants. 

 

Fig. 2 Bloc principal 

 

El següent bloc és en el que es troba el coeficient subvirador degut al moment 

d’autoalineament i del Roll steer, en aquest bloc també es calculen els pesos del eix 

davanter i posterior. Per a calcular el coeficient subvirador s’utilitzen les equacions Eq. 

7.2.13 i Eq. 7.3.7  i es sumen, i per al càlculs de pesos les equacions Eq. 7.1.8 i Eq. 

7.1.9. 
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Fig. 3 Bloc del coeficient subvirador 

Per tal de saber com afecte la transferència de masses al comportament del 

pneumàtic, el primer pas és el de calcular la transferència de forces a cada eix.  Un 

cop determinada aquesta transferència se li afegeixen les forces aerodinàmiques i es 

troba la força normal de cada roda. Un cop trobada aquesta força normal es determina 

la rigidesa en corba de cada un dels pneumàtics, les del mateix eix es sumen per tal 

de definir la rigidesa en el model de la bicicleta, en el qual les rodes del mateix eix 

comparteixen l’angle de deriva. 

Per a calcular la transferència de masses, en el primer bloc s’utilitza l’equació Eq.7.4.8 

una vegada per a cada eix. Una vegada obtinguda aquesta en el segon bloc es sumen 

les forces aerodinàmiques mitjançant l’equació Eq.7.4.9 i Eq.7.4.10 per a obtenir les 

normals de cada roda. Aquest mateix bloc atura la simulació en cas de que alguna de 

les forces normals sigui igual o menor a zero. L’últim bloc dona els valors de les 

rigideses de cada roda depenent de la seva normal i suma les de cada eix com ja s’ha 

explicat en anterioritat. 

 

 

Fig. 4 Bloc pel càlcul de rigideses 

Tan les rigideses del pneumàtic com la constant d’estabilitat, realimenten el bloc 

principal. 

Per al càlcul de frenada en la roda interior de l’eix posterior, és busca la força que fa el 

cotxe el més neutre possible depenent de cada instant, aquest valor està fitat 

superiorment depenent de la força màxima que pugui acceptar el pneumàtic en el 
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mateix moment. Per a calcular la força necessària en cada instant s’ha utilitzat 

l’equació Eq. 7.5.8. 

Aquesta força es pot activar o desactivar mitjançant un interruptor el qual imposa una 

força zero. 

 

 

Fig. 5 Bloc pel càlcul de la força de frenada 
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Fig. 6 Interior del bloc principal 
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Fig. 7 Interior del bloc del coeficient subvirador 
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Fig. 8 Interior del bloc de Transferència de forces 
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Fig. 9 Interior del bloc de forces normals 
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Fig. 10 Interior del bloc de rigideses 


