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B. Càlculs mecànics 

B.1. Estudi d’esforços exteriors al sistema Roda Automotriu 

En aquest apartat es calculen tots els esforços mecànics exteriors als quals està exposat el 
sistema Roda Automotriu. Aquest càlcul permetrà, més endavant, l’estudi de resistències, 
segons la geometria donada, i materials associats de cada una de les peces o conjunts del 
sistema. 

B.1.1. Condicions inicials externes del sistema 

El sistema Roda Automotriu està pensat per formar part d’un automòbil solar de tres 
rodes complint la funció sencera de cadena cinemàtica però concentrada a la geometria i 
posició del que normalment es coneix com el conjunt Llanta i Pneumàtic. 

En aquest cas, la roda automotriu estarà situada en el lloc de la roda posterior central 
(només hi ha una roda a l’eix posterior). Així, doncs, les condicions externes d’aquest 
sistema són les que patiria una roda “d’avui dia” en la posició esmentada. 

Per definir el cas de màxima càrrega, per el qual es farà l’estudi d’esforços mecànics, es fan 
les següents suposicions: 

• Les característiques bàsiques del vehicle són: pes en buit de 250 Kg, 2.500 mm entre 
eixos, 1.140 mm de via davantera i 1.000 mm d’alçada en buit. 

• El repartiment de pesos en buit entre eix davanter i eix posterior és del 60% i 40%, 
respectivament. 

• El C.d.G. del vehicle es troba a una alçada aproximada de Z = 600 mm respecta al 
terra. 

• El vehicle és conduït per 1 pilot de 80 Kg, el qual es pot considerar que carrega el 
pes a 500 mm de l’eix davanter. 

• El repartiment de pesos és simètric, segons l’eix longitudinal o transversal depenent 
de l’estudi en qüestió. D’aquesta manera, es poden realitzar els estudis en 2D tenint 
en compte que a l’eix davanter hi ha dues rodes i en el posterior només una. 

INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
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B.1.2. Càlcul estàtic del repartiment de pesos sobre cada eix 

La Figura B-1, mostra el repartiment de forces i els diferents paràmetres del sistema que es 
vol estudiar. 

P1 

G

Z 

lEP 

lG 

lP1  

PG 

EP EF 

Figura B-1 Repartiment de pesos. 

On, com ja s’ha esmentat, lP1 = 500 i lEP  =  2.500 (mesures en mm). 

El repartiment de pesos amb el vehicle buit és del 60% a l’eix davanter i del 40% en el 
posterior. Aleshores, la variable lG (distància entre l’eix davanter i el centre de masses del 
vehicle en buit) val 2.500 · 0’4 = 1.000 mm. 

En el cas que el Despertaferro vagi equipat amb el sistema DASER-1, el centre de 
gravetat es trobaria a una alçada inferior a l’actual ja que aquest és més pesat que les 
rodes estàndard i s’elimina el motor actual, situat per sobre de la roda posterior. Tot i 
això, pel que fa a l’estudi de càrregues sobre els eixos de les rodes, prendre el valor de Z 
superior al real suposa un cas més crític que no pas un valor inferior, de manera que ens 
mantenim dintre dels límits de seguretat.  Així, es pren per bo aquest valor de Z. 

Fent referència als pesos, EF i EP (reacció a l’eix frontal i eix posterior, respectivament) són 
les incògnites del sistema. P1 val 80 Kg  ≡  787 N. PG és el pes en buit del vehicle, que val 
250 Kg ≡ 2.455 N. Aplicant les equacions d’estabilitat: 

PGPEPEFFy∑ +=+⇒= 10  (Eq.  B.1) 

EPlPGlPlM EPPGPEF ⋅=⋅+⋅⇒=∑ 10 1)(  (Eq.  B.2) 

David BOSCH BARBOSA. 
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Resolent aquest sistema, s’obté: 

 

EF  =  2.103 N 

EP  =  1.140 N 

 

Aquest és, doncs, el repartiment de pesos sobre cada eix en condicions estàtiques. La 
conclusió important d’aquest apartat és que el conjunt Roda Automotriu ha de ser capaç de 
suportar una càrrega vertical de 1.140 N en condicions estàtiques. 

B.1.3. Càlcul de la resistència total a l’avanç 

Com ja s’ha esmentat, la Roda Automotriu serà la roda tractora del Despertaferro i, per tant, 
és la que haurà de contrarestar tots els esforços de resistència a l’avanç. 

La resistència total a l’avanç es defineix com [3]: 

 On FRo és la resistència a la rodadura, FL és la resistència a l’aire i FSt és la resistència al 
pendent. 

oRF es defineix, com: 

On f és el coeficient de resistència a la rodadura que depèn de cada pneumàtic i de l’estat 
del terreny. El fabricant del pneumàtic escollit assegura que el seu coeficient f per a un 
terreny d’asfalt (com és la gran majoria del recorregut de la Sunrace) és 0’01. Aleshores, 
substituint a l’Eq.B.4, es té: 

StLRoW FFFF ++=  (Eq.  B.3) 

gmfFRo ⋅⋅=  (Eq.  B.4) 

NgmfFRo 4'3282'933001'0 =⋅⋅=⋅⋅=  (Eq.  B.5) 

Pel que fa a la resistència a l’aire, FL, es defineix com: 

INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
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fairexL AvCF ⋅⋅⋅⋅= 2

2
1 ρ  (Eq.  B.6) 

On Cx és el coeficient de resistència aerodinàmica, ρaire és la densitat de l’aire i val ρaire = 
1’225 Kg/m3 en condicions normals, v és la velocitat del vehicle respecte el vent, i Af és l’àrea 
frontal del vehicle. En el cas del Despertaferro [10],  Cx = 0’18 i  Af = 1’2 m2. 

Respecte la velocitat, queda clar que aquesta varia al llarg de la cursa i que, per tant, la 
resistència a l’avanç també. No obstant, la tàctica d’aquest tipus de carreres (etapes llargues 
amb rectes inacabables) és mantenir una velocitat de creuer constant durant tot el 
recorregut. Així, doncs, es faran els càlculs per a la velocitat de creuer del Despertaferro, que 
es suposarà de 120 Km/h o 33’33 m/s. 

A més, hem de pensar en la velocitat del vent, que serà altament variable i en general no 
gaire elevada (en cas contrari no es pot seguir la competició). Per assegurar-nos que s’està 
en un rang de seguretat prou acceptable, prenem la velocitat del vent de 30 Km/h i en la 
direcció i sentit oposat de l’avanç. 

En resum, v = 120 + 30 = 150 Km/h = 41’67 m/s. 

Finalment, substituint tots aquests valors a l’Eq.B.6: 

NFL 2302.167'41225'1
2
118'0 2 =⋅⋅⋅⋅=  (Eq.  B.7) 

L’últim terme que queda per calcular de l’Eq.B.3 és la resistència al pendent. Aquesta es 
defineix com: 

αsin⋅⋅= gmFSt  (Eq.  B.8) 

On α és l’angle d’inclinació de la carretera. 

Trobar un valor mig d’aquest valor és certament difícil ja que cada etapa és diferent i dins de 
cada etapa, els pendents van canviant constantment. De l’estudi dels pendents d’etapes 
d’altres anys de la cursa [10], es pot deduir que, en general, no hi ha pendents pronunciats i 
que el màxim pendent que es troba és del 15%. 

Tenint en compte aquests fets, es pren com a valor mig pel càlcul de la resistència el 
pendent p = 15/3 = 5% (α = 2’86º). Prendre un pendent del 5% per a tota la cursa pot 
semblar desmesurat. És simplement una manera d’aplicar el factor de seguretat pertinent. 
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Substituint aquest valor a l’Eq.B.8: 

NFSt 162)º86'2(sin82.9330 =⋅⋅=  (Eq.  B.9) 

Arribats a aquest punt, es pot calcular també la resistència al pendent màxima, F’St, de cara 
als càlculs que tot seguit es realitzaran d’esforços màxims. Prenent p = 15% (α = 8’53º): 

NF St 481)º53'8(sin82.9330' =⋅⋅=  (Eq.  B.10) 

Ara ja es pot trobar el valor de resistència total a l’avanç, FW. Substituint a l’Eq.B.3, s’obté: 

NFFFF StLRW 4251622304'32o ≈++=++=  (Eq.  B.11) 

Aquesta és, doncs, la resistència total a l’avanç, FW. La conclusió important d’aquest apartat 
és que el conjunt Roda Automotriu ha de ser capaç de suportar una càrrega longitudinal i 
sentit oposat a l’avanç de 425 N en condicions de velocitat de creuer. 

També cal remarcar que el sistema Roda Automotriu ha de ser capaç de suportar una 
càrrega puntual, longitudinal i de sentit oposat a l’avanç de 481 N quan el Despertaferro hagi 
de superar pendents del 15% només degut a la resistència al pendent. 

B.1.4. Càlcul de càrregues aplicades al sistema 

En aquest apartat s’estudiarà els esforços als quals està sotmès el sistema en moviment. Per 
fer-ho, es tindrà en compte tres casos diferents que donin els diferents tipus de càrregues i 
les seves magnituds màximes. Els casos a estudiar són: 

- Cas d’acceleració brusca.  

- Cas de frenada brusca. 

- Cas de viratge brusc (alta velocitat i radi de gir petit). 

Un cop estudiats els tres casos per separat, es trauran conclusions de la suma de varis 
d’ells. Concretament, de dos d’ells ja que el primer i el segon cas són contraris entre ells i, 
per tant, no es poden donar mai junts. 

Cal destacar que, tot i que el cas de frenada brusca no sembli d’interès ja que disminueix la 
càrrega vertical a l’eix posterior, també aporta una component en la direcció longitudinal del 

INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
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vehicle que no s’ha de menysprear i que, a més, interessa per estudiar el cas de frenat 
regeneratiu. 

B.1.4.1. Cas d’acceleració brusca. 

Quan un vehicle pateix una acceleració brusca, degut a les forces d’inèrcia que aquest fet 
produeix, la reacció a l’eix del davant experimenta una disminució de la seva magnitud, així 
com l’eix posterior, en el cas de disposar de només dos eixos, pateix un augment. Aquestes 
reaccions es defineixen com: 

( )
EPEP

GEP
accel l

Zma
l
llmgEF ⋅−

−
⋅= '  (Eq.  B.12) 

( )
EPEP

G
accel l

Zma
l
lmgEP ⋅+⋅= '  (Eq.  B.13) 

On EFaccel i EPaccel són, respectivament, les noves reaccions a l’eix frontal i posterior, m és la 
massa total del vehicle, lG’ és la nova distància entre l’eix frontal i el centre de gravetat (si es 
sumen la massa total del vehicle en un únic punt) i a és l’acceleració. El valor de m és, 
doncs, 250 + 80  =  330 Kg i el de lG’ surt de: 

( ) '1 GEP lPGPlEP ⋅+=⋅  (Eq.  B.14) 

D’on s’obté  lG’  =  880 mm. 

Cal remarcar que, en el cas del Despertaferro, es parla d’un vehicle dissenyat per 
suportar una cursa d’etapes molt llargues on s’intenta donar prioritat a la capacitat de 
circular a velocitats constants màximes consumint el mínim d’energia possible. Així, 
doncs, l’acceleració no és el factor més important ni el més potenciat. Tot i això, aquests 
transitoris existeixen i, degut a la possibilitat de sotragades produïdes pel tipus de motor 
que s’està dissenyant, s’ha d’estar segur que no hi haurà cap fallada. En definitiva, es 
tracta de trobar una solució al compromís entre pes mínim i resistència suficient per no 
patir fallada. 

Es pren una acceleració de  a ≈  2 m/s2 (de 0 a 100 Km/h en 13 s) com a valor més 
adequat per a realitzar aquest estudi i trobar el millor compromís entre pes i resistència a 
la fallada. 

David BOSCH BARBOSA. 
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Tot i no ser un cas gaire freqüent, es suposarà que aquesta acceleració es portarà a 
terme en un pendent del 15%. Com ja s’ha vist, la resistència al pendent en aquest cas és 
de FSt = 481 N, o el que és el mateix, existeix una acceleració addicional de: 

2/46'1
330
481 sm

m
Fa St

St ===  (Eq.  B.15) 

Es suposaran negligibles la resta de termes de la resistència a l’avanç ja que es parteix 
de velocitats baixes. 

En resum, es pot considerar que en el cas més crític el vehicle suportarà una acceleració 
màxima de aT = a + aSt = 3’46 m/s2. Així les coses, substituint a les Eq.B.12 i Eq.B.13, s’obté: 

( ) NEFaccel 826.1
500.2

60046'3330
500.2

880500.282.9330 =⋅⋅−
−

⋅⋅=  (Eq.  B.17) 

NEPaccel 415.1
500.2

60046'3330
500.2

88082.9330 =⋅⋅+⋅⋅=  (Eq.  B.16) 

Al mateix temps, en el punt de contacte entre el pneumàtic i el terra es crearà una reacció, T, 
en la direcció i sentit de l’acceleració el valor de la qual serà: 

La conclusió important d’aquest apartat és que el conjunt Roda Automotriu ha de ser capaç 
de suportar puntualment una càrrega en l’eix vertical de 1.415 N i un esforç, en la direcció i 
sentit de l’acceleració, de 1.142 N. 

NamT 142.146'3330 =⋅=⋅=  (Eq.  B.18) 

B.1.4.2. Estudi de càrregues aplicades al sistema en cas de frenada brusca. 

Quan un vehicle pateix una desacceleració brusca, degut a les forces d’inèrcia que aquest fet 
produeix, la reacció a l’eix del davant experimenta un augment de la seva magnitud, així com 
la de l’eix posterior, en el cas de disposar només de dos eixos, pateix una disminució. 

Segons la normativa de la Sunrace, el vehicle ha de ser capaç de frenar en 25 m partint 
d’una velocitat de 50 Km/h. Es suposarà que aquesta frenada es realitza només amb el 
sistema de frenat posterior per tal de superar amb escreix aquesta normativa. 

INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
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Sabent que: 

( )12
2
1

2
2 2 xxavv −⋅⋅=−  (Eq.  B.19) 

On x1 i x2 són les posicions inicial i final respectivament, v1 i v2 les velocitats inicial i final 
respectivament i a l’acceleració. 

Substituint les dades conegudes en l’Eq.B.19, s’obté que la desacceleració mínima que ha 
de ser capaç de donar el Despertaferro, per tal de complir la normativa de la Sunrace, és de  
a  =  3’86 m/s2. 

Les Eq.B.12 i Eq.B.13, tenint en compte que, ara, l’acceleració és de sentit contrari, queden: 

( )
EPEP

GEP
fre l

Zma
l
llmgEF ⋅+

−
⋅= '  (Eq.  B.20) 

( )
EPEP

G
fre l

Zma
l
lmgEF ⋅−⋅= '  (Eq.  B.21) 

D’aquest sistema, substituint els valors ja coneguts, s’obté EFfre  ≈  2.405 N i EPfre  ≈  835 N: 

La força en el sentit longitudinal del vehicle per tal de poder-lo frenar, Ffre, serà: 

NamFfre 275.186'3330 =⋅=⋅=  (Eq.  B.22) 

Pensant que la càrrega vertical a l’eix posterior en cas de frenada amb l’acceleració 
esmentada és de 835 N, aquesta Ffre no es pot aconseguir (s’ha de pensar que, per superar 
la normativa de la Sunrace, també es disposa dels frens davanters). De totes maneres, com 
que aquest seria un cas més crític pel sistema DASER-1 que no pas la força de frenada que 
realment es pogués aconseguir, es pren aquest valor i així es considerarà aplicat ja el 
coeficient de seguretat. 

Com en el cas d’acceleració brusca, es podria aplicar el cas de frenada en un pendent, en 
aquest cas negatiu, del 15%. Tot i això, com que la roda de l’eix posterior ja no és capaç de 
donar més desacceleració sense patinar, no cal estudiar aquest cas. És de suposar que, en 
un cas així, entrarien en joc els frens davanters, com passa realment.  
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La conclusió important d’aquest apartat és que el conjunt Roda Automotriu ha de ser capaç 
de suportar una càrrega puntal en la direcció i sentit de frenada aplicada al punt de contacte 
entra la roda i el terra de 1.275 N i una càrrega en el sentit vertical de 835 N. 

B.1.4.3. Estudi de càrregues aplicades al sistema en cas de viratge brusc. 

La cursa Sunrace, per a la qual està dissenyat el Despertaferro, no es caracteritza per tenir 
molts revolts ni per que, els pocs que hi ha, siguin gaire pronunciats. A més, les velocitats 
que es poden assolir no són tant elevades com per considerar crític aquest aspecte. 

Com en el cas d’acceleració brusca, s’ha de prendre una solució que correspongui al 
compromís de fer un sistema prou resistent per assegurar la no fallada sense afegir pes 
innecessari. 

Per estar dintre d’un rang de seguretat acceptable, es suposarà que l’acceleració lateral 
màxima a la que estarà exposat el Despertaferro és de 1 G. 

Es suposarà també que el moment creat per aquesta inèrcia està totalment contrarestat per 
els dos pneumàtics davanters i per la duresa de les suspensions corresponents. Així les 
coses, la força lateral màxima a suportar serà: 

NamFlat 241.382'9330 =⋅=⋅=  (Eq.  B.23) 

Aquesta força, estarà aplicada en el CdG del vehicle amb direcció perpendicular al seu eix 
longitudinal i serà contrarestada per la força de fricció als pneumàtics. La força que interessa 
és la que es dóna a l’eix posterior, que és: 

N
l
FlF
EP

latG
latEP 141.1

500.2
241.3880' =

⋅
=

⋅
=  (Eq.  B.24) 

Aquesta és, doncs, la reacció al punt de contacte entre el pneumàtic i el terra en el cas de 
virada brusca. La conclusió important d’aquest apartat és que el conjunt Roda Automotriu ha 
de ser capaç de suportar un esforç puntual en la direcció perpendicular a l’eix longitudinal del 
vehicle de 1.141 N. 

B.1.5. Conclusions 

De l’anàlisi dels tres apartats anteriors, es poden treure ja els esforços exteriors al sistema 
Roda Automotriu per a les següents situacions. 

INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
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B.1.5.1. Esforços en condicions nominals 

Per calcular la resistència dels rodaments o del DASER-1, s’ha d’agafar aquells esforços de 
caire constant i prolongat en el temps. En el cas del Despertaferro, com ja s’ha repetit, s’ha 
de pensar que la situació predominant (amb un percentatge molt elevat) és la de vehicle a 
velocitat constant de creuer durant rectes de distància molt elevada. 

Dels esforços que s’ha vist en els apartats anteriors, responen a aquestes característiques la 
càrrega sobre l’eix posterior deguda al repartiment de pesos entre eixos, EP, i la resistència 
total a l’avanç, FW. La resta d’esforços estudiats, a efectes pràctics, són puntuals i aleatoris, i, 
per tant, no s’han de tenir en compte en aquest apartat. 

En resum, els esforços aplicats al DASER-1 que s’ha de tenir en compte per fer un estudi 
d’esforços en condicions nominals són: 

• Una força en la direcció i sentit de l’avanç Fx = 425 N. 

• Una força en la direcció vertical Fz = 1.140 N. 

Que sumen una força radial, FR, de 1.217 N. 

B.1.5.2. Esforços màxims 

De l’observació dels resultats dels apartats anteriors, es dedueix que el cas més crític dels 
plantejats és el que resulta de la suma del cas d’acceleració en un pendent del 15% més el 
cas de girada brusca. En aquest suposat cas, els esforços que haurà de suportar, de manera 
puntual, el sistema Roda Automotriu són: 

• Una força en la direcció i sentit de l’avanç, FX =  1.415 N. 

• Una força perpendicular a la de l’avanç (en qualsevol dels dos sentits depenent de la 
direcció del viratge), FY = 1.141 N. 

• Una força vertical, FZ  =  1.415 N. 

Cal destacar que, a més de ser altament improbable, en aquest cas de càrregues es 
produiria un sobreviratge. Per tant, mai s’arribarà a tenir aquesta situació. Tot i això, en ser 
un cas més crític que no pas si busquéssim l’estat de càrregues real, es prendrà per bo i es 
considerarà que el coeficient de seguretat ja està aplicat. 

David BOSCH BARBOSA. 
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B.2. Descomposició d’esforços 

En aquest apartat es pretén trobar la descomposició dels esforços calculats a l’apartat 
B.1.5.2 aplicats a cada peça del conjunt. Aquesta descomposició és necessària per portar a 
terme les simulacions per elements finits de cadascuna de les peces sospitoses de patir 
fallada mecànica. 

B.2.1. Perfil llanda 

En el cas del Perfil llanda, els esforços aplicats són els que rep directament del pneumàtic. A 
la Figura B.2 es mostren les accions aplicades al pneumàtic i les resultants al Perfil llanda. 

 

 

FZ

FY

FRY 

FRZ2 

FRZ1 

Figura B.2. Reaccions al Perfil Llanda. 

Aplicant les equacions d’equilibri a aquest sistema, es té: 

INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
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[ ] RYYY FFF ==∆ ;0  (Eq.  B.25) 

[ ] 21;0 RZRZZZ FFFF +==∆  (Eq.  B.26) 

[ ]( ) 26.477'54
2
26'47;02 2 ⋅+⋅=⋅=∆ RZYZX FFFM  (Eq.  B.27) 

[ ]( )
2

515;
2

405
2

515;01 ⋅=⋅=⋅=∆ XRXRXXY FMFFM  (Eq.  B.28) 

On FX, FY i FZ són les accions en el punt de contacte entre el pneumàtic i el terra trobats a 
l’apartat B.1.5.2; MRX és el moment de reacció aplicat en el punt de contacte entre el Perfil 
llanda i els talons del pneumàtic; FRY, FRZ1 i FRZ2 son, respectivament les reaccions en les 
direccions dels eixos Y i Z. Com es pot veure, s’ha menystingut la fricció als talons del 
pneumàtic per suposar que els esforços en l’eix Y els contraresta FRY. 

Resolent aquest sistema, s’obtenen els següents resultats, que són els que s’aplicaran a 
l’estudi per elements finits del Perfil Llanda: 

• MRX = 364 Nm 

• FRY = 1.141 N 

• FRZ1 = 2.028 N 

• FRZ2 = -613 N (de sentit contrari al que s’ha suposat a la Figura B.2) 

B.2.2. Porció llanda perimetral 

En el cas de la Porció llanda perimetral, els esforços aplicats són els que rep directament del 
Perfil llanda. A la Figura B.3 es mostren les accions aplicades al pneumàtic i les resultants a 
la Porció llanda perimetral. 

Tornant a aplicar les equacions d’equilibri a aquest sistema, es té: 

[ ] RYYY FFF ==∆ ;0  (Eq.  B.29) 

[ ] 21;0 RZRZZZ FFFF +==∆  (Eq.  B.30) 
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INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
 

[ ]( )
2

306230;02 1 ⋅+⋅=⋅=∆ ZYRZX FFFM  (Eq.  B.32)

[ ]( )
2

515;
2

391
2

515;01 ⋅=⋅=⋅=∆ XRXRXXY FMFFM  (Eq.  B.31)

 

 

 

FRZ2 FRZ1 

FZ

FY

FRY 

Figura B.3. Reaccions a la Porció llanda perimetral. 

On FX, FY i FZ ja es coneixen; MRX és el moment de reacció aplicat en el punt de contacte 
entre la pestanya lateral del Perfil llanda i la Porció Llanda Perimetral i FRY, FRZ1 i FRZ2 son, 
respectivament les reaccions a les direccions dels eixos Y i Z. S’ha menyspreat les forces de 
fricció en la direcció de l’eix Y, per considerar que els esforços en l’eix Y els contraresta FRY. 

Resolent aquest sistema, s’obtenen els següents resultats, que són els que s’aplicaran a 
l’estudi per elements finits de la Porció llanda perimetral: 

• MRX = 364 Nm 
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• FRY = 1.141 N 

• FRZ1 = 3.065 N 

• FRZ2 = -1.650 N (de sentit contrari al que s’ha suposat a la Figura B.3) 

B.2.3. Llanda central exterior 

En el cas de la Llanda central exterior, els esforços aplicats són els que rep directament de la 
Porció llanda perimetral. A la Figura B.4 es mostren les accions aplicades al pneumàtic i les 
resultants a la Llanda central exterior. 

 

 

FZ 

FY 

FRY 

FRZ2 FRZ1 

Figura B.4. Reaccions a la Llanda central exterior. 

Tornant a aplicar les equacions d’equilibri a aquest sistema, es té: 

David BOSCH BARBOSA. 
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INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
 

[ ] RYYY FFF ==∆ ;0  (Eq.  B.36) 

[ ] 21;0 RZRZZZ FFFF +==∆  (Eq.  B.33)

[ ]( ) 5811629;02 1 ⋅+⋅=⋅=∆ RZYZX FFFM  (Eq.  B.35)

[ ]( )
2

515;
2

283
2

515;01 ⋅=⋅=⋅=∆ XRXRXXY FMFFM  (Eq.  B.34)

On FX, FY i FZ ja es coneixen; MRX és el moment de reacció aplicat en el punt de contacte 

entre la Porció Llanda Perimetral i la peça en estudi, FRY, FRZ1 i FRZ2 son, respectivament les 

reaccions en les direccions dels eixos Y i Z. 

Resolent aquest sistema, s’obtenen els següents resultats, que són els que s’aplicaran a 

l’estudi de la Llanda central exterior: 

• MRX = 364 Nm 

• FRY = 1.141 N 

• FRZ1 = -1.575 N (de sentit contrari al que s’ha suposat a la Figura B.4) 

• FRZ2 = 2.990 N  

B.2.4. Eix 

En el cas de l’Eix, els esforços aplicats són els que rep directament dels rodaments. A la 
Figura B.5 es mostren les accions aplicades al pneumàtic i les resultants a l’Eix. 

Tornant a aplicar les equacions d’equilibri a aquest sistema, es té: 

[ ] RYYY FFF ==∆ ;0  (Eq.  B.38)  

[ ] 21;0 RZRZZZ FFFF +==∆  (Eq.  B.37) 
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[ ]( ) 5'1505'227
2

5'150;02 1 ⋅+⋅=⋅=∆ RZYZX FFFM  (Eq.  B.39) 

[ ]( )
2

515;
2

60
2

515;01 ⋅=⋅=⋅=∆ XRXRXXY FMFFM  (Eq.  B.40) 

 

 

FRY 

FRZ2 FRZ1 

FY 

FZ

Figura B.5. Reaccions a l’Eix. 

On FX, FY i FZ ja es coneixen; MRX és el moment de reacció aplicat en el punt de contacte 

entre els rodaments i la peça en estudi, FRY, FRZ1 i FRZ2 son, respectivament les reaccions en 

les direccions dels eixos Y i Z. 

Resolent aquest sistema, s’obtenen els següents resultats, que són els que s’aplicaran a 

l’estudi de l’Eix: 
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• MRX = 364 Nm 

• FRY = 1.141 N 

• FRZ1 = -1.017 N (de sentit contrari al que hem suposat en la Figura B.5) 

• FRZ2 = 2.432 N  

B.3. Càlcul dels rodaments 

En aquest apartat es decideixen el tipus de rodaments que es fan servir en el conjunt 
DASER-1 i es calcula la vida d’aquests per assegurar que han estat ben triats. 

B.3.1. Selecció dels rodaments 

Per requeriment geomètric de l’eix on van assentats els rodaments, aquests s’han escollit de 
diàmetre intern de 60 i 65 mm. Aquestes dimensions són, a priori, desmesurades pel cas que 
ens ocupa però són un requeriment de l’Eix que no es pot canviar. 

Els rodaments escollits han de suportar les càrregues axials que es poden presentar en els 
viratges. Al no ser gaire freqüents i de poca magnitud, s’escullen els rodaments de boles 
amb contacte angular en comptes dels rodaments de cilindres cònics. 

Com ja s’ha comentat, sembla que els rodaments són sobredimensionats degut al 
requeriment del diàmetre interior. Per aquest motiu, es decideix agafar la sèrie 02 en 
comptes de la 03, que és més resistent. 

En resum, els rodaments escollits són el Rodament 65 BT 02 i el Rodament 60 BT 02 
(segons ISO R 300). 

El muntatge dels rodaments serà, per eix fix i allotjament giratori respecte la força radial, FR, 
en “O” ([2], pàgina 181). 

B.3.2. Càlcul de la vida de funcionament 

A continuació es descriu el procés per calcular la duració nominal dels rodaments del conjunt 
DASER-1. Totes les equacions que es faran servir en aquest apartat s’han obtingut de [2], 
pàgina 183. 

INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
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El nombre de milions de voltes, L, que pot fer un rodament ve donat per l’Eq. B.41: 

k

P
CL 






=  (Eq.  B.41) 

On C és la càrrega dinàmica de base del rodament [daN], k val 3 pels rodaments de boles i P 
és la càrrega dinàmica equivalent [daN] a la que està sotmesa el rodament i es defineix com: 

( ) ( ar FYFVXP ⋅+⋅⋅= )  (Eq.  B.42) 

On X, V i Y són coeficients que depenen del tipus de rodament emprat, Fr és la càrrega radial 
i Fa és la càrrega axial, a les quals està sotmès el rodament en condicions nominals. 

En condicions nominals (velocitat de creuer de 120 Km/h en recta), com es pot veure a 
B.1.5.1, la roda automotriu està sotmesa només a una càrrega radial de 1.217 N. En la 
Figura B-6, es mostra aquesta càrrega i les conseqüents reaccions als rodaments, Fr1 i Fr2. 

Aplicant les equacions d’estabilitat a aquest sistema tenim: 

210 rrRY FFFF +=⇒=∑  (Eq.  B.44) 

[ ]( ) ( )22122922902 1 +⋅=⋅⇒=∑ rRX FFM  (Eq.  B.43) 

D’on s’obté: 

daNNFr 626201 ==  (Eq.  B.45) 

daNNFr 7'595972 ==  (Eq.  B.46)

Si es munten rodaments de contacte oblicu en oposició, com és aquest cas, la càrrega radial 
aplicada sobre un rodament dóna lloc a un esforç axial que actua sobre l’altre rodament. En 
aquest cas, al ser certa l’Equació B.47, els valors de les components axials a cadascun dels 
rodaments, Fa1 i Fa2, són els que mostren les Equacions B.48 i B.49. 

6467
93'0
7'59

93'0
62

2

2

1

1 ≥⇒≥⇒≥
Y
F

Y
F rr  (Eq.  B.47) 

daN
Y
FF r

a 3'33
93'0
625'05'0

1

1
1 =

⋅
=

⋅
=  (Eq.  B.48) 
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FR

Fr2 Fr1 

Figura B-6 Forces radials als rodaments. 

daNFFFF aaaa 3'33112 ==+=  (Eq.  B.49) 

Ara ja podem trobar els valors de X i Y de l’Equació B.42, que depenen del resultat de 
l’Equació B.50: 

e
FV
F

ri

ai ≤
⋅

 (Eq.  B.50) 

On V i e valen, respectivament, 1’2 i 1’14 pel tipus de rodaments escollits, i Fai i Fri són les 
forces axials i radials de cada rodament. En ser certa aquesta relació, X i Y valen, pels dos 
rodaments, 1 i 0’55 respectivament. Aleshores, substituint a l’Equació B.42, els valors de la 
càrrega dinàmica equivalent per a cada rodament valen: 

INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
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( ) ( ) daNP 7'923'3355'0622'111 =⋅+⋅⋅=  (Eq.  B.51) 

( ) ( ) daNP 903'3355'07'592'112 =⋅+⋅⋅=  (Eq.  B.52) 

Finalment es pot trobar el valor de la duració nominal, L, dels dos rodaments. Substituint a 
l’Equació 2.1, s’obté: 

revL 6
3

1 10808.99
7'92

300.4
⋅=






=  (Eq.  B.54) 

revL 6
3

2 10384.161
90
900.4

⋅=





=  (Eq.  B.53) 

Si es té en compte que la cursa Sunrace té un total aproximat de 1.900 Km, i que el diàmetre 
del pneumàtic és de 515 mm, el nombre de revolucions que haurà de girar el sistema és 
aproximadament 0’9·106. En definitiva, es pot concloure que la vida dels rodaments és 
sobradament suficient per realitzar la seva funció. 

B.4. Càlcul de les unions cargolades 

En el present apartat es pretén calcular les unions cargolades, que mereixen un estudi 
especial, del conjunt roda automotriu per saber quants cargols, i de quin tipus, necessitem. 
Per a fer aquests càlculs s’ha seguit el procediment plantejat a [5]. 

B.4.1. Unió Perfil llanda i Porcions llanda perimetral 

La unió que es pretén estudiar té dues funcions. La primera, la d’impedir la separació, en el 
sentit axial del conjunt, del Perfil llanda i la Llanda perimetral, quan aquesta està sotmesa a 
una força separadora, FS. La segona, transmetre el parell motor i de frenada entre les dues 
llandes, sense que desplacin una respecte l’altre. 

Per assegurar la primera de les funcions, els cargols hauran de suportar una força de 
separació igual o superior a la màxima força en aquest sentit a la que el sistema estigui 
sotmès. Això és, segons B.1.5.2, FS = Fy = 1.141 N. 

Per assegurar la segona funció, els cargols hauran de suportar el parell màxim al qual estigui 
sotmès el sistema. Això és, segons B.1.5.2, el parell produït a l’acceleració resultant de la 
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força aplicada al punt de contacte entre el pneumàtic i el terra Fx = 1.415 N. Aquest parell, 
aplicat als cargols, resulta en una força tangencial: 

NFF
càrrega

pneumàtic
X 918.1

380
515415.1 =






⋅=










⋅=

φ
φ

τ  (Eq.  B.55) 

En resum, es tracta d’una unió cargolada amb una força axial separadora, FS, i una càrrega 
transversal, Fτ. Per assegurar que la unió cargolada no falli, s’ha de trobar els cargols i el 
moment de muntatge necessaris, MM, suposant que només es té una força separadora i el 
mateix suposant que només es té una força tangencial. El cas que es busca és el més crític 
dels dos. 

B.4.1.1. Força separadora 

Aquesta unió es pot considerar de qualitat normal ja que tot i que no es vol que les peces 
unides es separin, aquest aspecte no és del tot crític. Així doncs, la força de compressió 
romanent es pren com FP = 0’8·FS, on FS és la força separadora. 

Tot i que la força separadora és variable, aquesta no presenta cap cicle constant (dependrà 
de les corbes que es prenguin a la cursa) i més aviat serà altament esporàdica. Per aquest 
motiu, es suposarà que la força separadora és estàtica i de magnitud FS. Així doncs: 

c) - 1 (n F    c)F-(1  F    F SSPmin M +=+=  (Eq.  B.56) 

On FM min és la força de muntatge mínima necessària per assegurar que les peces a unir no 
es separin; c és la relació de rigideses i pren el valor de c = 0’1. FM min és, per tant: 

N 1.940    0'1) - 1  1.141(0'8    F min M =+=  (Eq.  B.57) 

En tota unió cargolada, hi ha un rang de dispersió, definit per la força mínima de muntatge i 
la força màxima de muntatge, FMmax. Aquesta força de muntatge màxima ha de satisfer la 
condició que no falli el cargol i es defineix com: 

min Mcmax M F ·     F α=  (Eq.  B.58) 

On αc és el factor de collada i depèn de l’eina usada per collar el cargol i de si s’ha fet amb 
lubricació o no. En el aquest cas, es pot suposar que s’usarà una clau dinamomètrica però 
sense lubrificar. Aleshores αc = 1’8 i: 

INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
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N 3.492  1.940 · 1'8    F max M ==  (Eq.  B.60) 

Per buscar el cas més crític, es fa servir la força màxima de muntatge abans de 
l’assentament, Fc max que es defineix com: 

N 3.606   1.1410'1  3.492  Fc  F    F Smax Mmax c =⋅+=⋅+=  (Eq.  B.59) 

Prenent un factor de seguretat de Cs = 1’4, l’àrea necessària de secció de cargol és: 

e

max c
T R

6.935  
·52'0

F A =≥
eR

 (Eq.  B.61) 

Substituint valors a les equacions anteriors, es veu que amb cargols M4 del tipus 3’6 ja s’obté 
una unió correcta. Això fa pensar, directament, que el cas de força separadora axial no és el 
més crític i que es pot passar a estudiar el cas de força separadora tangencial. 

B.4.1.2. Força separadora tangencial 

En aquest cas, la força separadora tendeix a fer lliscar les dues parts transversalment. Per 
resistir aquesta força transversal, Fτ, la unió cargolada ha d’originar una resistència al 
lliscament mitjançant una força de fregament, Ff, entre les parts unides. 

Es pot establir un coeficient de seguretat contra el lliscament, Cs, definit com: 

τF
Ff=SC  (Eq.  B.62) 

I que, per a màquines i estructures, se li acostuma a donar un valor de 1’25. Prenent aquest 

valor com a bo, es té: 

µ
τ

⋅⋅
⋅

=
mn

F    F min M
sC  (Eq.  B.63) 

On FM min és la força de muntatge mínima necessària per assegurar que les peces a unir no 
llisquin una respecta l’altre, n és el nombre de cargols, m el nombre de superfícies de 
fregament (1 en aquest cas) i µ el coeficient de fregament (de 0’1 a 0’15 en màquines). 
Substituint a l’equació anterior: 
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INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
 

 N 3.996    
0'116
1'25918.1    F min M =

⋅⋅
⋅

=  (Eq.  B.64) 

Anàlogament al cas de força separadora, FM max val: 

N 7.193  3.996  1'8    F max M =⋅=  (Eq.  B.65) 

De la taula de la pàgina 75 de [5], es dedueix que la solució més aproximada a aquest 
resultat és utilitzar cargols M4 del tipus 12.9 (FMlim = 7.100 N; MM = 3’6 Nm). 

Tot i que, per 93 N, no s’arriba a satisfer les condicions abans exposades, es suposarà que 
sí que es superen ja que les conclusions de l’apartat B.1.5.2 són sobredimensionades i ja 
que aquesta petita porció del parell es pot suposar que es transmet per l’ajust geomètric 
d’ambdues peces.  

També és aconsellable aquesta opció ja que, al tenir un diàmetre menor que les altres 
opcions (M5 o M6), a més d’una FM lim clarament desmesurada, el seu allotjament a la Porció 
llanda perimetral serà més còmoda i segura. 

Evidentment, aquest cas és molt més crític que el de força separadora axial i no cal pensar 
més alternatives. 

Com a sistema d’assegurament contra al descargolament, s’utilitzaran volanderes elàstiques 
dentades ja que són lleugeres, senzilles d’ús, eficients, i no presenten problemes de 
funcionament a altes temperatures. 

B.4.2. Unió Porcions llanda perimetral i Llandes centrals 

Aquest cas és totalment anàleg a l’anterior amb l’única diferència que per a vencer el parell, 
ara es disposa de dues cares. 

Igualment per a aquesta unió, el cas més crític és aquell en que tenim: 

• Fτ = Fx x Dpneu/Dcarg = 1.415 x 515/300 = 2.430 N. 

• FS = Fy = 1.141 N. 

La resta de forces que en poguessin resultar, es suposarà que les contraresta la geometria 
de les dues parts a unir. 
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En el cas que s’acaba d’estudiar s’ha vist que les forces tangencials eren les que decidien el 
tipus de cargol a escollir. Ara aquesta força ha augmentat mentre que la separadora es 
manté igual. Per tant, s’ estudiarà directament el cas de separació transversal. 

Treballant anàlogament al cas de la unió entre Llanda perimetral i Perfil llanda, la FMmin és:  

 N 
n

30.375    
0'11n
1'252.430    F min M =

⋅⋅
⋅

=  (Eq.  B.66) 

Ara no es coneix el nombre de cargols tot i que sí que es vol que sigui múltiple de 6 per 
coherència geomètrica. 

Seguint amb el procediment de càlcul, FM max val: 

N 
n

54.675  
n

30.375  1'8    F max M =⋅=  (Eq.  B.67) 

De la taula de la pàgina 75 de [5] i tenint en compte que el nombre de cargols encara no és 
definitiu, es poden observar varies possibilitats per superar aquesta FM max. Es pot utilitzar 6 
(3 per banda) cargols M5 del tipus 12.9 (FM lim = 11.600 N), 6 cargols M6 del tipus 10.9 (FM lim 
= 13.700 N), 12 (6 per banda) cargols M5 del tipus 8.8 (FM lim = 6.900 N), 12 cargols M4 del 
tipus 10.9 (FM lim = 5.900 N), 24 cargols (12 per banda) M4 del tipus 8.8 (FM lim = 4.200 N)... 

En aquest cas, sí que és relativament important que no existeixi separació entre les parts a 
unir. D’aquesta manera, no es deixarà que entri res a l’entreferro, cosa que podria reduir el 
rendiment de la màquina dràsticament i, fins i tot, destruir-la. Així, doncs, és interessant 
escollir una opció amb un nombre elevat de cargols per abastar més superfície del contacte 
sota pressió, sense complicar gaire les coses. 

Utilitzar 12 cargols per banda (24 en total) sembla la opció més coherent. De les opcions 
exposades, es selecciona la de 12 cargols (per banda) M4 8.8 als quals els hi correspon un 
MM de 2’16 Nm. 

Aquesta alternativa és aconsellable ja que, al tenir un diàmetre menor que les altres opcions, 
el seu allotjament a la Porció llanda perimetral serà més còmoda i segura. Un aspecte que es 
podria considerar negatiu d’aquesta opció és la no recomanació d’usar cargolaria inferior a 
M6. Tot i això, el fet que aquests cargols no siguin d’ús freqüent (només si hi hagués avaria a 
l’interior del DASER-1), ens fa optar per aquesta decisió. 

Per les mateixes raons que en el cas de la unió anterior, l’assegurament contra el 
descargolament es realitzarà mitjançant volanderes elàstiques dentades. 

David BOSCH BARBOSA. 

 



Projecte DASER.  Pàg. 27 

 

B.4.3. Unió Conjunt estructural i Conjunt Nucli 

Aquesta unió s’encarrega de mantenir el Conjunt nucli al seu lloc via el Conjunt estructural. 

Els esforços que ha de resistir aquesta unió són complicats de calcular ja que es deuen a 
accions electromagnètiques, pesos, inèrcies i moments de tracció i frenat regeneratiu. Per 
aquest motiu se l’hi ha donat a les peces en qüestió una geometria que pugui assumir la gran 
majoria d’aquestes accions per si sola (sense la necessitat de cargols). Es suposarà que els 
esforços que realment ha de contrarestar la unió cargolada són el parell de tracció i la força 
de separació. 

Un altre cop, es té un cas anàleg als anteriors, tot i que, ara, la força de separació no es 
coneix amb tanta claredat. Per una banda, aquest tipus de motor tendeix a centrar-se ell 
mateix i, per tant, sembla que no ha d’existir força separadora. Per una altre banda, La unió 
ha d’assegurar que el Conjunt nucli està sempre al lloc on ha d’estar i que no es desplaça. 
Per solucionar aquest dilema, es farà el càlcul dels cargols necessaris per suportar el parell 
de tracció i després, es decidirà, a sentiment, si és una opció adequada o s’ha de buscar una 
altra alternativa. 

Seguint els passos que s’ha vist als apartats anteriors: 

• Fτ = Fx x Dpneu/Dcarg = 1.415 x 515/260 = 2.800 N. 

En aquesta unió, el nombre de cargols, per raons geomètriques ha de ser 4, el nombre de 

superfícies en contacte és 2 i el coeficient de fricció es pren 0’3 (contacte entre dos 

polimers). Aleshores la FM min és:  

 N 1.460    
0'324
1'252.800    F min M =

⋅⋅
⋅

=  (Eq.  B.68) 

Seguint amb el procediment de càlcul, FM max val: 

N 2.628  1.460  1'8    F max M =⋅=  (Eq.  B.69) 

De la taula de la pàgina 75 de [5], es veu que amb cargols M4 de qualsevol tipus ja es tindria 
una unió, aparentment, correcte. Com a mesura de prevenció i en referència a tot l’explicat 
anteriorment, s’utilitzarà 4 cargols de diàmetre superior, en concret M6, tipus 5.6. El moment 
de muntatge, dependrà de la pressió màxima que pugui suportar el material a unir. 

INTENSIFICACIÓ MECÀNICA. 
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Per les mateixes raons que en els casos anteriors, l’assegurament contra el descargolament 
es realitzarà mitjançant volanderes elàstiques dentades. 

David BOSCH BARBOSA. 

 


