
 
 

Resum 
 
Aquest projecte consisteix en el disseny fins a la fase d’estudi preliminar d’un retrovisor 

interior que permet l’eliminació dels retrovisors exteriors del vehicle. Les avantatges que 

comporta el nou retrovisor sobre el sistema convencional són tant funcionals (la imatge que 

s’obté és ininterrompuda i s’eliminen els angles morts), com econòmico-ambientals (la 

millora de l’aerodinàmica permet un estalvi en el consum de combustible), com 

ergonòmiques i estètiques (l’eliminació dels retrovisors exteriors evita topades d’aquests 

contra altres objectes i contribueix a una imatge més compacta de l’automòbil).  

Prèviament al disseny s’ha elaborat un estudi de patents relacionades amb el projecte i s’ha 

realitzat un estudi de la normativa que afecta el disseny de retrovisors. Després de revisar 

les lleis de l’òptica que afecten els miralls convexos (com ho serà aquest retrovisor), s’ha 

efectuat el dissny amb Autocad. Finalment, s’ha comprovat el seu bon funcionament 

mitjançant una simulació en 3Dstudio per a dos models de cotxe diferents: el Golf classe III i 

l’Audi TT. 

Per últim s’ha realitzat un estudi econòmic que demostra la viabilitat del projecte i un estudi 

d’impacte mediambiental, que garanteix la mínima agressió sobre el medi sobretot pel que fa 

a les fases finals del cicle de vida del retrovisor. 
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1  Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest projecte és el disseny d’un sistema retrovisor totalment integrat a l’interior 

de l’automòbil. Es pretenen així dues millores respecte el sistema convencional: l’eliminació 

dels retrovisors exteriors i l’ampliació del camp de visió posterior. 

 

D’una banda, l’eliminació dels retrovisors exteriors contribueix a una millora en el perfil 

aerodinàmic de l’automòbil (contribuint a l’estalvi de combustible), a la supressió dels costos 

de producció que aquests i els seus sistemes electrònics comporten i, en definitiva, a un 

disseny més unitari i compacte de la carrosseria. A més, des del punt de vista de 

l’accidentalitat, s’eviten les topades a què els retrovisors exteriors convencionals  estan 

sotmesos. 

 

D’altra banda, la millora del camp de visió consisteix en l’eliminació dels angles morts 

i en la creació d’una imatge més realista, és a dir, més completa i ininterrompuda. 

Aquests dos factors comporten vàries millores respecte els retrovisors convencionals. 

El fet que el conductor hagi de fixar la vista en tres punts diferents per formar-se 

una imatge d’allò que té darrera causa pèrdues puntuals de visió frontal, 

desorientació, fatiga (ja que el cervell ha de fer la feina de composar les tres 

imatges), pèrdua de camp de visió perifèrica i increment del temps de reacció causat 

pel temps que es triga en fixar la vista en un punt allunyat d’on es tenia fixada. A 

part de les estadístiques que senyalen l’accidentalitat per manca d’una visió posterior 

i lateral adequada, la prova més òbvia que el sistema actual falla és la tendència 

inevitable de la majoria de conductors a girar el cap cap enrera per manca de 

confiança en la imatge oferta pels retrovisors.  
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2 Abast 
  
El disseny de l’esmentat sistema retrovisor s’adaptarà a 2 models de cotxe diferenciats en 

disseny i gamma, com són el Golf sèrie III i l’AUDI TT. A part dels càlculs necessaris per 

donar al mirall la forma que permeti un major i millor camp de visió, es pretén donar els 

resultats de forma visual a través d’una simulació amb 3D Studio. Aquest projecte abastarà 

únicament fins a la fase d’estudi preliminar. 

 

El projecte estarà doncs centrat en el disseny que permeti l’acompliment dels objectius 

esmentats i no d’altres, com poden ser el disseny detallat del sistema de fixació (tot i que es 

tindrà en compte que és regulable), el disseny de la carcassa del mirall retrovisor o el 

disseny dels possibles mètodes de fabricació del producte.  

 

 

Taula 2-1: Taula-resum de l’abast del projecte 

Sí es tractarà No es tractarà 

Disseny per garantir objectius de visió Disseny per a la fabricació  

Disseny per 2 models d’automòbil Disseny universal 

Disseny vàlid per diferents usuaris Disseny del sistema de sustentació 

Tipus de materials del mirall Anàlisi problemes de vibració 

Càlculs òptics Construcció de prototip 

Simulació del camp de visió Adaptabilitat als cotxes anglesos 

Disseny i materials de la carcassa 
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3 Problemàtica 
 

 

3.1 Els miralls retrovisors convencionals 
 

3.1.1  Algunes dades d’interès 
 

El mirall retrovisor va ser la primera aplicació documentada de la tecnologia dels cotxes de 

curses als automòbils de carrer. Va ser inventat per Ray Harroun el 1911, que va veure un 

gran avantatge al fet de poder conduir sol, sense el pes extra del copilot, fent-se servir d’un 

mirall per tal de poder visualitzar els cotxes de darrera. 

 

Des de llavors, els sistemes retrovisors han anat evolucionant, fins convertir-se avui en dia 

en un equipament necessari per garantir la seguretat dels vehicles. Una mirada ràpida al 

retrovisor mentre es condueix és una operació que la majoria de conductors fa més d’un cop 

per minut. Això fa que el retrovisor hagi esdevingut un dels sistemes de seguretat més 

importants en un cotxe. 

 

No obstant això, en el disseny dels retrovisors encara no s’ha arribat a una solució que pugui 

ser considerada satisfactòria. Hi ha vàries proves que demostren aquest fet, com les que 

recull l’enquesta realitzada per la National Highway Traffic Administration als Països Baixos 

amb l’objectiu d’avaluar el beneficis o dificultats potencials que experimenten els conductors 

europeus en fer servir miralls convexos al retrovisor exterior de la banda del conductor (als 

EUA han de ser plans per llei) . Els resultats més significatius són els següents1: 

 

• La mitjana de les respostes a la pregunta sobre la freqüència (de 1 “mai” a 5 

“sempre”) de girar el cap per veure el camp de visió posterior és de 3,94. 

La majoria d’enquestats van manifestar la seva inseguretat a l’hora de girar o 

canviar de carril cap a l’esquerra només mirant als retrovisors. 

 

• Els enquestats també van ser preguntats sobre fins quin punt havien de girar el 

cap per poder visualitzar directament un angle mort (1=molt poc, 5=totalment 

                                                 
1 Non-planar driver's side rearview mirrors: A Survey of Mirror types and European Driver Experience and a Driver Behavior 

Study on the Influence of Experience and Driver Age on Gap Acceptance and Vehicle Detection (US Department of 

Transportation National Highway Traffic Safety Administration, 2000) 
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girat). La mitjana és de 2,93. També és interessant recalcar que per aquells 

conductors que disposaven d’algun mirall retrovisor convex, l’angle girat 

disminuïa amb l’augment de la convexitat dels miralls. 

 
 

• Les respostes a la pregunta sobre la confiança en la informació rebuda a través 

dels retrovisors (1=desconfiança, 5=confiança) van donar una mitjana de 4,17. Es 

va mostrar una clara tendència a confiar més en el retrovisor interior que en els 

exteriors. 

 
 

• A la pregunta sobre la freqüència en què els havia succeït que tinguessin un 

cotxe en angle mort quan canviessin cap al carril esquerre (1=mai i 5=sovint) es 

va obtenir una mitjana de 2,43, essent la serietat de la situació quan això havia 

succeït (1=no seriós, 5=seriós)  de 1,77. 

 
 

Els enquestats van ser preguntats si s’havien vist implicats en algun accident en els últims 5 

anys. El 28% havia estat implicat en algun accident en els últims 5 anys. D’aquests 

accidents, 23 % podien estar relacionats amb els retrovisors. La freqüència d’accidents per 

aquells cotxes equipats amb miralls convexos, i per tant amb un major camp de visió, 

semblaven tenir conflictes causats pels angles morts menys freqüentment. 

 

Com queda palès en aquestes xifres, el sistema retrovisor actual no és prou fiable per 

garantir la seguretat a l’hora d’efectuar canvis de carril o girs.  

 

 

3.1.2  Implicacions aerodinàmiques 
 

La ciència de l’aerodinàmica, que té per objectiu estudiar els moviments relatius d’un cos 

sòlid respecte l’aire que l’envolta, ha avançat molt en les últimes dècades, sobretot gràcies a 

l’aplicació que troba en el disseny de vehicles, camp en què destaca com una de les línies 

d’investigació més importants a l’hora de reduir el consum. 

 

Per tal d’avançar sobre el terra, un cotxe ha de vèncer dues forces: 
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1. la resistència al moviment de les rodes, que depèn de l’estat de la superfícies de 

contacte i és proporcional a la massa del vehicle 

2.   la resistència de l’aire 

 

La resistència a l’aire és una magnitud que mesura la facilitat amb la qual un objecte 

travessa l’aire. En el disseny de les formes de la carrosseria dels cotxes és una magnitud 

molt important, ja que a més resistència a l’avanç, mantenint constant la potència del motor, 

s’obté una velocitat menor i un consum major de combustible. Per reduir la resistència a 

l’avanç és important optimitzar l’angle d’incidència del vent contra la superfície frontal del 

vehicle, per tal de fer passar l’aire per sobre del sostre del cotxe, de la manera menys 

turbulenta possible.  

 

La força de resistència a l’avanç per part de l’aire depèn de: 

 

1. la densitat de l’aire (ρ) 

2. la velocitat del vehicle (V) 

3. del coeficient Cx (que depèn de la forma) multiplicat per l’àrea frontal (S) 

 

Faire=1/2 (ρ · Cx·S·V2) 

 

És important ressaltar que la resistència a l’avanç augmenta proporcionalment amb la 

velocitat al quadrat. La velocitat màxima a la qual pot arribar un cotxe la marca l’equilibri 

entre l’absorció de potència per vèncer la resistència de l’aire (sumant-hi les pèrdues per 

fricció) i la potència màxima que pot subministrar el motor. 

 

En un cotxe mitjà, es pot considerar que l’àrea frontal és de 1,5 m2. A més, es pot considerar 

que un valor mig acceptable del Cx en un cotxe amb retrovisors exteriors oscil·la entre 0,30 i 

0,35 

S =1,5 m2

Cx = 0,33 

 

En canvi, en el cas d’un cotxe sense retrovisors exteriors, considerant que les dimensions 

mitjanes d’un retrovisor exterior convencional són 20x15 cm (l’àrea total dels dos retrovisors 

seria de 0,06 m2) obtindríem: 

S’ = 1,44 m2
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A més, també s’ha de tenir en compte que l’eliminació dels retrovisors exteriors implica una 

disminució del coeficient Cx. S’ha comprovat empíricament (mitjançant proves en túnels de 

vent) que l’eliminació dels retrovisors exteriors comporta una disminució en el Cx de 0,001. 

Per tant, 

Cx‘ = 0,329 

 

Amb aquests valors i dividint per la fórmula anterior: 

Faire’/ Faire= Cx’/Cx · S’/S 

Faire’ = (0,329/0,33)·(1,44/1,5) = 0,957 Faire

 

És a dir la resistència a l’avanç disminuiria en un 4,3%. 

 

Experimentalment, s’ha provat que reduint el terme Cx·S en un 10%, el consum de gasolina 

disminueixen un 7,5% (a 120 km/h). Per tant, en el cas de disminuir el Cx·S en un 4,3 %, el 

consum es reduiria es un 3,23 %. Això no només suposa un important estalvi per la butxaca 

d’aquelles persones que utilitzen el cotxe cada dia, sinó també per l’explotació de les 

reserves de petroli i les emissions de CO2 que comporta la combustió de benzina. Tenint en 

compte que el consum mundial anual de gasolina i gas-oil és de 957,07 milions de tones 

mètriques, només en un any es deixarien de cremar al món 41,15 milions de tones d’aquests 

combustibles.  

 

Una mostra real de les importants implicacions que suposa l’eliminació dels retrovisors 

exteriors a l’hora d’estalviar combustible és l’aparició del primer cotxe del món que 

consumeix un litre. Una de les mesures que ha permès aquest avenç és l’eliminació dels 

retrovisors exteriors. 

 

 

3.1.3  Intents anteriors 
 
Per totes les raons exposades en els apartats anteriors, sembla necessari el 

desenvolupament d’un nou retrovisor, interior,  que elimini els angles morts. 

 

La problemàtica dels miralls retrovisors ha estat llargament estudiada. El seu disseny és 

normalment el resultat d’un compromís entre diversos factors. Per tal d’obtenir una imatge 

suficientment gran i acurada dels camps posterior i laterals cal disposar d’un mirall el més 
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gran possible. Òbviament, com més gran sigui el mirall major serà el camp de visió. Tot i 

això, si els retrovisors són molt grans poden interferir en la vista davantera i obliqua de 

l’observador. 

 

Un altre problema és que els miralls plans limiten molt la vista al llarg dels laterals del 

vehicle. Una solució és el disseny d’un mirall que combini una superfície central plana que 

reflecteixi la vista posterior que es vagi corbant cap als extrems per tal d’estendre la vista 

dels objectes laterals. Aquesta solució ofereix però varis problemes. Com que els extrems 

són convexos, normalment es produeix una distorsió considerable de la imatge depenent de 

la curvatura del mirall i altres consideracions geomètriques. Aquesta distorsió ha estat 

reduïda en vàries solucions, sacrificant, però la grandària de la imatge, per exemple la U.S. 

Pat. 4012125, on s’utilitza vàries corbes de seccions còniques i altres corbes derivades 

empíricament amb la intenció d’aconseguir una transició acceptable entre la superfície 

central plana i els extrems corbats. No obstant això, els resultats obtinguts no 

aconsegueixen reduir l’efecte de la distorsió causada per la visió ambiocular. Aquest 

problema és resultat del fet que mentre que un ull es fixa en una part del mirall amb una 

certa curvatura, l’altre es pot estar fixant en una altra part de curvatura diferent. Aquest 

problema s’agreuja quan l’objecte reflectit que s’està mirant és mòbil i es va desplaçant per 

les diferent curvatures del retrovisor.  

 

 

3.2 Les càmeres retrovisores 
 

La última innovació en el camp dels retrovisors han estat les càmeres retrovisores. La 

solució consisteix en captar la visió posterior i lateral del cotxe a través de càmeres situades 

als laterals i a la part posterior del cotxe i també té com a objectiu l’eliminació dels angles 

morts encara presents a la solució convencional. L’aplicació de tecnologies d’informació a 

través de pantalles (com per exemple el navegador) ha evolucionat molt ràpidament en els 

últims anys. Els beneficis de l’aplicació d’aquest sistema serien la millora del camp de visió, 

millor control de l’enlluernament i millora de l’aerodinàmica del cotxe. No obstant això, la 

solució de visió per càmeres podria suposar alguns problemes. Primer de tot, els sistemes 

de vídeo consisteixen en equipaments electrònics que depenen del corrent elèctric per a la 

seva activació. Si el sistema falla degut al mal funcionament d’algun dels components 

electrònics o per fallo en el subministrament elèctric, el conductor es podria quedar sense 

cap mena de visió posterior ni lateral. En segon lloc, substituir els miralls exteriors per 

pantalles interiors  seria un canvi molt gran en quant a la forma d’obtenir la informació per 
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part del conductor. En tercer lloc, s’ha de recalcar l’augment de cost de desenvolupament i 

producció que suposaria passar d’un sistema de miralls retrovisors a un sistema de càmeres 

retrovisores. A més, cal qüestionar la vulnerabilitat del sistema a avaries, cops o robatoris. 

Per últim, cal mencionar que en la visió a través d’una pantalla digital les imatges queden 

distorsionades d’una manera molt semblant a com ho fan els miralls convexos. 
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4 Estat de la tècnica 

 

A continuació, s’exposa una breu explicació de les patents més rellevants que afecten el 

disseny dels sistemes retrovisors des de l’any 1966 fins l’actualitat. Les patents completes 

es poden consultar a l’annex B. 

 

 

4.1 Retrovisor compost 
 

Patentat el 1966, aquest retrovisor intenta facilitar la visió lateral mitjançant un retrovisor 

central interior composat per tres superfícies. La superfície central (C) reflecteix el camp de 

visió posterior (C’), la superfície esquerra (R) reflecteix el camp de visió dret (R’) i la 

superfície dreta (L) reflecteix el camp de visió esquerre (L’). Els miralls dret i esquerre es 

poden rotar al voltant de l’eix longitudinal del mirall central per tal de facilitar una visió òptima 

per part del conductor. La imatge dels vehicles situats a les zones laterals (L’ i R’) apareixen 

primer a la part exterior dels miralls dret i esquerre (respectivament) i en sobrepassar el 

vehicle (V), desapareixen per la part interior d’aquests. Malgrat que aquest retrovisor 

garanteix un camp de visió millorat, no permet en principi eliminar els retrovisors exteriors. 

 

 

Figura 4-1: Retrovisor compost 
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4.2 Retrovisor amb superfície gradualment corbada 
 

L’any 1981 es va patentar un retrovisor central convex que eliminés els angles morts, evitant 

però les discontinuïtats en la imatge reflectida i les distorsions causades pel canvi sobtat de 

curvatura. El mirall consisteix en una superfície central plana que no dóna lloc a cap tipus de 

distorsió que es va corbant gradualment cap als extrems. A part de la millora de la qualitat 

de visió, es remarca la simplicitat del producte i la facilitat de la seva fabricació. 

 

 

Figura 4-2: Retrovisor amb superfície gradualment corbada, vista detall 

 

 

Figura 4-3: Retrovisor amb superfície gradualment corbada, vista general 

 

 

4.3 Retrovisor amb curvatura optimitzada 
 
Patentat el 1984, aquest retrovisor va ser dissenyat amb una curvatura calculada 

amb l’objectiu de minimitzar els efectes de la visió ambiocular. A més també s’intenta 

minimitzar la superfície del mirall, per tal que no es tapi la visió frontal del conductor. 
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Figura 4-4: Retrovisor amb curvatura optimitzada, vista general 

 

 

Figura 4-5: Retrovisor amb curvatura optimitzada, camp de visió 

 

 

Figura 4-6: Retrovisor amb curvatura optimitzada, curvatures 
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4.4 Retrovisor pla-corbat 
 
El 1986 es va patentar aquest retrovisor, que intenta cobrir el camp de visió lateral 

que els retrovisors convencionals no abarquen i forcen al conductor a girar el cap. La part 

central plana permet veure els cotxes que s’aproximen des de la part posterior del vehicle i 

les parts dels extrems (corbades) mostren la imatge dels cotxes que s’aproximen des de 

carrils adjacents. 

 

 

Figura 4-7: Retrovisor pla-corbat 

 

 

4.5 Retrovisor auxiliar per camions 
 

Aquest retrovisor, patentat el 1987, està dissenyat per millorar la visió dels 

conductors de camions i se situa a l’interior de la cabina a la banda del copilot. El camp de 

visió augmenta gràcies a tres miralls paral·lels entre ells i disposats obliquament. 

 

 

Figura 4-8: Retrovisor auxiliar per camions 
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4.6 Retrovisor auxiliar de camp de visió àmplia 
 
Aquest retrovisor, patentat el 1989, està dissenyat per poder ser muntat a sobre d’un 

retrovisor interior convencional de camió. Gràcies a la seva convexitat i a la inclinació 

d’aproximadament 15º respecte el retrovisor convencional, ofereix un camp de visió posterior 

de 86º aproximadament, cobrint així les zones d’angle mort que provoquen la majoria 

d’accidents en el cas de camions. 

 

 

Figura 4-9: Retrovisor auxiliar de camp de visió àmplia 

 

 

4.7 Retrovisor convex que anul·la la distorsió 
 

Patentat el 1994, aquest retrovisor interior presenta una forma més allargada que els 

retrovisors convencionals i està format per un mirall convex. Es resol el problema de la 

distorsió deguda a la curvatura situant unes bandes que divideixen el mirall en zones, de 

manera que depenent d’on estigui situada la imatge del vehicle posterior és perillós o no 

realitzar un avançament. 
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Figura 4-10: Retrovisor convex que anul·la la distorsió, vista detall 

 

 

Figura 4-11: Retrovisor convex que anul·la la distorsió, camp de visió 

 
 

4.8 Càmera retrovisora 
 
Les patents més recents en el camp dels retrovisors inclouen sistemes de càmeres o 

de sensors que avisen el conductor de la presència d’obstacles a les zones d’angle mort. 

Una d’elles és aquesta càmera retrovisora, patentada el 2003, on s’ha posat especial èmfasi 

en garantir una fixació segura de la càmera al vehicle i en la facilitat d’instal·lació del sistema 
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Figura 4-12: Càmera retrovisora 
 

 

4.9  Sensor de Ficosa   
 

En els darrers mesos, s’ha presentat un retrovisor amb detector d’angle mort. La 

solució consisteix en la incorporació d’una petita càmera digital en els retrovisors exteriors 

que detecta si un altre vehicle està realitzant un avançament. Quan el microsensor òptic 

detecta la presència d’algun objecte s’emet una senyal de tipus acústic o lumínic que avisa 

el conductor de la presència d’un altre vehicle. 

 

  

Figura 4-13: Sensor de Ficosa   
 

 

 



Disseny retrovisor interior de camp de visió ampliat                                                                                               23 
__________________________________________________________________________ 

4.10 Retrovisor auxiliar per a taxis 
L’última patent publicada a Espanya, l’any 98, i que ha experimentat un gran èxit entre els 

taxistes és un retrovisor auxiliar que contribueix a augmentar el camp de visió del retrovisor 

interior dels automòbils. La seva aparença es pot observar a la figura 4-14. 

 

 

Figura 4-14: Retrovisor auxiliar per a taxis 

 

L’objectiu principal d’aquest invent és augmentar el camps de visió tan exterior com 

interior. Gràcies a la convexitat de la superfície reflectora, el camp de visió exterior queda 

augmentat fins el punt que no només aconsegueix eliminar els angles morts, sinó que també 

elimina la necessitat de mirar els retrovisors exteriors. Aquest retrovisor també ofereix un 

camp de visió de l’interior del taxi més ampli, permetent al taxista observar l’aspecte i les 

maniobres dels passatgers. 
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5 Legislació i normes 
 

 

En aquest apartat es tractaran les lleis que afecten el disseny de retrovisors (tant en el marc 

europeu com en l’espanyol) 

 

 

5.1 Reglamentació europea 
 
La directiva EC 71/127 sobre retrovisors defineix per una banda criteris de resistència a 

l’impacte, geometries del perfil del suport i dimensions de la superfícies reflectora i per altra 

banda estableix criteris de camp de visió. Serà interessant estudiar quins criteris es 

defineixen en quant a dimensions de la superfície reflectora, radis de curvatura i camp de 

visió. 

 

Referent als miralls interiors, les dimensions de la superfície reflectora han de ser tals que 

permetin inscriure en ella un rectangle de 40 mm x aint, essent aint=150/(1+1000/rint), on rint és 

el radi de curvatura mitjà. 

 

En quant al radi de curvatura, existeixen els miralls plans, els esfèrics convexos i els híbrids, 

que estan formats per superfícies de diferents radis de curvatura. Aquests últims tenen una 

part principal esfèrica que ha d’acomplir la regulació i una o més parts amb altres radis de 

curvatura, que no estan subjectes a cap tipus de regulació, però que sí que s’han de marcar 

per diferenciar-les entre elles. Segons la regulació ECE 46, el radi de curvatura s’ha de 

mesurar en tres punts situats a 1/3, ½ i 2/3 al llarg de l’arc de la superfícies reflectora. El radi 

de curvatura es considerarà que és la mitjana d’aquests tres valors. Per últim, es defineix el 

radi de curvatura mínim, que és de 1200 mm. 

 

Pel que fa al camp de visió, el conductor ha de ser capaç de veure amb cada un dels miralls 

fins les següents distàncies i amb les corresponents amplades: 

 

• retrovisor interior (classe I) 

El camp de visió haurà de ser tal que el conductor pugui veure al menys una part 

de la carretera plana i horitzontal centrada en el pla vertical longitudinal mig del 
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vehicle, des de l’horitzó fins una distància de 60 m per darrera dels ulls del 

conductor, de 20 m d’amplada (5-1). 

 

 

Figura 5-1: Camp de visió pel retrovisor interior 
 

• retrovisor exterior de la banda del conductor (classe III) 

El camp de visió haurà de ser t 

L que el conductor pugui veure, com a mínim, una part de la carretera plana i 

horitzontal de 4m d’amplada, limitada per un pla paral·lel al pla vertical 

longitudinal mig que passi per l’extrem del vehicle del costat del conductor i que 

s’estengui, cap enrera, des de l’horitzó fins a una distància de 20 m del ulls del 

conductor (vegi’s figura 5-2). 

A més, el conductor haurà de començar a veure la carretera en una amplada 

d’1m, limitada per un pla paral·lel al pla vertical longitudinal mig que passi per 

l’extrem del vehicle a partir d’un punt situat a 4m per darrera del pla vertical que 

passa pels seus ulls. 

 
 

• retrovisor exterior de la banda del passatger (classe III) 

El camp de visió haurà de ser tal que el conductor pugui veure, com a mínim, una 

part de la carretera plana i horitzontal de 4 m d’amplada, limitada per un pla 

paral·lel al pla vertical longitudinal mig que passi per l’extrem del vehicle de la 

banda del passatger, i que s’estengui, cap enrera, des de l’horitzó fins a una 

distància de 20 m dels ulls del conductor (figura 5-2). 

A més, el conductor haurà de poder començar a veure la carretera en una 

amplada d’1m, limitada per un pla paral·lel al pla vertical longitudinal mig que 
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passi per l’extrem del vehicle a partir d’un punt situat a 4 m per darrera del la 

vertical que passa pels seus ulls. 

 

 

 

Figura 5-2: Camps de visió pels retrovisors exteriors 
 

 

5.2 Reglamentació espanyola 
   
A l’annex III Reial Decret  2822/1998, del 23 de desembre, pel quan s’aprova el Reglament 

General de Vehicles, es defineix “retrovisor” com dispositiu que té per finalitat permetre, en 

el camp de visió definit en la reglamentació vigent, una visibilitat clara cap enrera i cap els 

costats del vehicle. Tot seguit, es defineixen els termes “retrovisor interior” com retrovisor 

que es destina a ser instal·lat a l’interior de l’habitacle i “retrovisor exterior”, retrovisor que es 

destina a ser muntat sobre un element de la superfície exterior de l’habitacle.  

 

S’estableix que pels vehicles de classe M1 (vehicles destinats al transport de passatgers 

amb un màxim de vuit places per passatgers asseguts a més del seient del conductor, amb 

al menys quatre rodes o tres rodes i un pes màxim d’una tona) el número mínim de 

retrovisors és de dos: un de classe I (interior)  i un de classe III (exterior esquerra, el dret és 

opcional). Aquests requeriments es poden observar detalladament a la taula 5-1: 
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Taula 5-1: Retrovisors obligatoris pels cotxes de passatgers 

 

 
 

 

Quan el retrovisor interior no permeti la visió d’una part de la carretera plana i horitzontal des 

de l’horitzó fins una distància de 60 m cap enrera i una amplada de 20 m, aquest serà 

opcional i caldrà instal·lar un segon retrovisor exterior al costat dret. 

 
És obvi doncs que la legislació actual no recull l’opció de poder eliminar tots els retrovisors 

exteriors. No obstant això, la solució proposada sí que oferirà un camp de visió dins de la 

normativa. 
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6 Estudi de l’òptica de miralls convexos 
  
Un mirall esfèric és un sistema òptic constituït per una porció de superfície esfèrica 

recoberta per un material reflectant. El mirall pot ser còncau o convex depenent de quina 

sigui la superfície que reflecteix la llum. 

 

 

Figura 6-1 :  a)mirall còncau   b)mirall convex 

 

Les imatges formades poden determinar-se a  partir de la llei ordinària de la reflexió: els 

angles que formen amb la normal del mirall els raigs incidents i reflectits, respectivament, 

són iguals. Tot i això, els miralls esfèrics tenen algunes propietats que fan possible localitzar 

les imatges a través d’una simple relació matemàtica que s’obté a partir de certes hipòtesis i 

aproximacions. 

  

6.1 Propietats focals 
 

Si es considera un conjunt de raigs incidents paral·lels a l’eix òptic2 del mirall, 

experimentalment es pot observar que els raigs quan es reflecteixen es creuen tots 

aproximadament en un punt, el focus. En realitat, aquesta observació és estrictament certa 

per a un mirall parabòlic, degut a les propietats geomètriques de la paràbola. En el cas d’un 

mirall esfèric, els raigs es creuen a la zona càustica, que per a raigs paraxials (raigs 

divergents de la font lluminosa continguts es un con de petita obertura angular al voltant de 

                                                 

 

2 Es defineix eix òptic del mirall a la recta que passa pel centre de curvatura de la superfície esfèrica a la qual pertany el mirall i 

pel centre geomètric o vèrtex del casquet esfèric que conforma el mirall. 
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l’eix òptic) es pot reduir a un punt. Pot demostrar-se fàcilment que el focus està 

aproximadament  situat al punt mig entre el centre de curvatura i el vèrtex del mirall. 

 

 

què són angles alterns interns per a les paral·leles Tp i CV i TPC=CPF per la 

llei de reflexió, la qual cosa implica que el triangle CPF és isòsceles perquè FCP = CPF, per 

tan

igs paraxials FP≅FV i llavors CF≅FV=R/2. Conseqüentment, la distància focal 

que el focus és virtual, ja que en aquest punt, situat darrera el 

mirall, no hi ha concentració d’energia, sinó que els raigs reflectits pel mirall són percebuts 

com divergents del punt focal. 

Figura 6-2: Focus d’un mirall còncau 
 

TPC = PCF per

t, CF = FP. 

 

Per a ra

FV=f=R/2. 

  

Per als miralls convexos, els raigs que incideixen paral·lelament a l’eix òptic són divergents 

un cop han estat reflectits, però les seves prolongacions també es creuen aproximadament 

al focus. En aquest cas, es diu 

 

Figura 6-3: Focus d’un mirall convex 
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Quan els raigs lluminosos incideixen paral·lelament entre si però no paral·lelament a l’eix 

òptic, també es creuen en un punt un cop reflectits per un mirall còncau i també semblen 

divergir des d’un punt  quan són reflectits per un mirall convex. Aquests punts estan situats 

sobre un pla perpendicular a l’eix òptic que passa pel focus real o virtual del mirall. 

 

Aquest pla que és el conjunt de tots els punts en els quals convergeixen els raigs reflectits 

generats per raigs incidents paral·lels entre si (mirall còncau) o des dels quals aparentment 

divergeixen els raigs reflectits generats per raigs incidents paral·lels entre si (mirall convex) 

es diu pla focal i és real per miralls còncaus i virtual per miralls convexos. 

 

 

Figura 6-4: Plans focals per   A)mirall còncau  B)mirall convex 
  

 

6.2 Fórmula de Gauss 
 

Coneixent la posició de l’objecte font i les característiques del mirall (és a dir, l’angle de 

curvatura), es pot determinar la posició de la imatge formada  per un mirall còncau o convex. 

Però abans de trobar una relació analítica, és necessari especificar certes convencions de 

signe: 

• la llum viatja d’esquerra a dreta 

• són positives les distàncies que es mesuren d’esquerra a dreta 

• són negatives les distàncies que es mesuren de dreta a esquerra 

• la distància p de l’objecte al mirall es mesura des de l’objecte fins el vèrtex 

• la distància q de la imatge al mirall es mesura des de la imatge fins el vèrtex del 

mirall; la qual cosa implica que q és positiva per imatges reals i negativa per imatges 

virtuals 
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• el radi de curvatura R es mesura des del centre de curvatura fins el vèrtex del mirall, 

de manera que és positiu o negatiu segons la concavitat o convexitat del mirall 

• la distància focal f es mesura des del focus fins el vèrtex del mirall, la qual cosa 

implica que f és positiva depenent si el focus és real o virtual. 

 

 

Figura 6-5: Variables utilitzades a l’anàlisi 
 

A la figura es pot observar que en el triangle OPI, el segment CP és bisector de l’angle CPI, 

la qual cosa implica que d’acord amb el teorema de la bisectriu (geometria euclidiana): 

OP:IP=OC:CI   (1) 

En l’aproximació de raigs paraxials es pot acceptar que OP≅OV=p, IP=IV=q; d’altra banda és 

obvi que OC=OV-CV=p-R i CI=CV-IV=R-q, així que de (1) s’obté: 

P:q=p-R:R-q 

d’on: 

pR-pq=pq-qR 

Reorganitzant i dividint per pqR s’arriba a: 

fRqp
1211

==+  

Aquesta equació anomenada fórmula de Gauss (o fórmula dels miralls) és aplicable a 

qualsevol mirall esfèric sempre i quant es tinguin en compte les convencions de signe. Inclús 

pot ser aplicable als miralls plans (miralls esfèrics de radi infinit), que produeixen imatges 

virtuals a la mateixa distància darrera el mirall a la qual està situada la font davant del mirall. 

Per a aquest cas: 
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0211
==+

Rqp
 

d’on p=-q, coincidint amb el resultat esperat. 

 

 

6.3 Construcció gràfica d’imatges 
 

Sense recórrer a la fórmula de Gauss, és possible determinar amb bastant precisió la 

posició de la imatge produïda per un mirall utilitzant construccions gràfiques d’acord amb les 

següents regles: 

• Tot raig que incideix paral·lelament a l’eix òptic es reflecteix de manera que passi 

pel focus real o que la seva prolongació passi pel focus virtual 

• Tot raig incident que passi pel focus real o la prolongació del qual es dirigeixi cap 

al focus virtual es reflecteix paral·lelament a l’eix òptic (conseqüència del principi 

de reversibilitat) 

Les següents figures presenten alguns casos d’importància obtinguts mitjançant l’ús de les 

regles anteriors: 

 

 

Figura 6-6: Imatge real formada per un mirall convex 
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Figura 6-7: Cas únic (p<f) d’imatge virtual formada per un mirall còncau 

 

 

Figura 6-8: Un mirall convex sempre forma una imatge virtual 

 

 

6.4 Augment 
 

Les anteriors figures també ens mostren com la mida de la imatge és variable depenent de 

la posició de l’objecte font. Es defineix doncs com augment del mirall a la relació A=-I/O3 

entre les mides de la imatge i l’objecte. 

 

                                                 
3 El signe negatiu té en compte que quan p i q  són positives (és a dir per a imatges reals), la imatge resulta invertida respecte 

l’objecte, mentre quan p és positiva i q és negativa (es a dir per a imatges virtuals) la imatge resulta dreta. 
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Figura 6-9: Augment 

 
A la figura 6-9 es veuen varis parells de triangles semblants, dels quals es poden deduir les 

següents expressions: 

1- Triangle ABC i el CNM per als quals: 

Rp
qR

O
IA

−
−

−=−=  

2- Triangle ABV i triangle NVM per als quals: 

q
p

O
IA −=−=  

En el cas dels miralls convexos, la imatge sempre serà virtual, dreta i amb augment 

negatiu, és a dir, més petita que l’objecte. 
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7 Procés de disseny 
 

7.1 Consideracions prèvies 
 

Per tal de simplificar el procés de disseny, aquest es dividirà en dues parts independents: el 

disseny del perfil en vista en planta i el disseny del perfil lateral. Això permetrà fer dues 

anàlisis en dues dimensions que al final es fusionaran per donar la solució definitiva en tres 

dimensions. 

 

L’explicació del procés de disseny es complementarà amb les figures necessàries per 

resumir de manera entenedora l’evolució del disseny. Les cotes que corresponguin a mides 

del retrovisor o components del vehicle seran sempre expressades en mm, mentre que les 

cotes que corresponguin a camps de visió, estaran expressades en m. 

 

El retrovisor a dissenyar es preveu que de llarg ocupi tota l’amplada del cotxe, però s’haurà 

de tenir en compte la normativa que estableix que la llargada màxima sigui de 

aint=150/(1+1000/rint) mm. La normativa també estableix que l’amplada mínima és de 40 mm. 

 

Pel que fa al disseny del perfil en vista en planta, les variables més influents per aconseguir 

un que acompleixi els punts de la normativa contemplats a l’apartat 5.1. són les següents: 

 

1. Els camps de visió laterals, α i β, que s’han de maximitzar. La inclinació del 

mirall als extrems (a i b) serà una variable clau per aconseguir-ho. 

2. El radi de curvatura, R, que també s’ha de maximitzar per tal reduir la 

distorsió, tenint en compte que el mínim radi de curvatura permès és 1,2m. 

3. La distància entre el vidre davanter i el retrovisor, que s’ha de minimitzar per 

tal que la distància entre els ulls del conductor i el retrovisor sigui el més gran 

possible de manera que el retrovisor obstrueixi la vista frontal del conductor el 

mínim possible.  

 

A la següent figura, es pot veure una representació gràfica d’aquestes variables: 
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Figura 7-1: Variables a optimitzar 

 
 

Aquestes variables són dependents entre elles, i a vegades l’optimització d’una d’elles 

desafavoreix l’optimització d’alguna de les altres dues. Per exemple, un camp de visió ampli 

s’aconsegueix més fàcilment amb un radi de curvatura petit i una distància d gran 

s’aconsegueix més fàcilment amb un radi de curvatura gran.  

 

També a l’hora de dissenyar el perfil lateral del retrovisor s’haurà de tenir en compte la 

normativa. El punt més crític en aquest sentit fa referència als camps de visió que 

normalment cobreixen els retrovisors exteriors. La dificultat rau en el fet que el retrovisor 

dissenyat en aquest projecte es troba notablement més elevat respecte el terra que els 

retrovisors exteriors, la qual cosa pot comportar problemes a l’hora de d’acomplir el següent 

punt de la normativa: “el conductor haurà de començar a veure la carretera en una amplada 

d’1m, limitada per un pla paral·lel al pla vertical longitudinal mig que passi per l’extrem del 

vehicle a partir d’un punt situat a 4m per darrera del pla vertical que passa pels seus ulls”. A 

la figura 7-2 es pot apreciar aquesta restricció tan important a tenir en compte: 
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Figura 7-2: Restricció del disseny del perfil lateral 

 

Això correspon a un angle en el pla alçat respecte l’horitzontal de 16º, com es pot observar a 

la figura 7-3. 

 

 

Figura 7-3: Angle límit per acomplir la normativa 

 

Addicionalment, també s’ha de tenir en compte certes restriccions ergonòmiques a l’hora de 

posicionar un retrovisor. Encara que no existeix cap normativa en quant al posicionament 

dels retrovisors interiors, cada empresa automobilística segueix certes recomanacions. Les 

que es tindran en compte en aquest projecte són les recomanacions del grup Volkswagen, 

que proposa les distàncies mínimes representades a la següent figura: 

 

 



38                                                                             Disseny retrovisor interior de camp de visió ampliat                                   
__________________________________________________________________________                           

                                                                                       

 

Figura 7-4: Recomanacions ergonòmiques 

 

 

 

7.2 Solució pel perfil de vista en planta 
 

7.2.1  Mètode utilitzat 
 

En el model d’un golf classe III s’ha situat sobre el reposa-caps un cap de dimensions 

mitjanes, com s’observa a la següent figura: 
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Figura 7-5: Posicionament i mides estándar del cap del conductor 

 

 

Per tal de trobar el disseny òptim, s’ha utilitzat el mètode de prova i error. Essent l’objectiu 

primordial del disseny la maximització del camp de visió, el procediment seguit per trobar-ne 

el valor ha estat el següent:  

• primer es traça una recta que va des dels ulls fins a un dels extrems del mirall i 

que representa els raigs de llum més extrems que pot captar la vista del 

conductor (raigs reflectits) 

• es traça la normal del mirall a l’extrem estudiat 

• seguint la llei de reflexió, es traça el feix de raigs incidents (simètrics respecte la 

normal als reflectits) 

• el camp de visió corresponent a l’extrem tractat ve definit per l’angle que forma el 

raig límit incident amb una recta paral·lela a l’eix longitudinal del vehicle 

Aquest procediment es repetirà per l’altre extrem del mirall. La següent figura mostra un 

resum del mètode utilitzat: 
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Figura 7-6: Procediment utilitzat 

 

A continuació, s’han dissenyat varis retrovisors en autocad, essent els més representatius 

de l’evolució del procés de creació els que seguidament es representa i comenta (figures 27 

a 30 i taules 1 a 4). 

 

 

7.2.2  Disseny I 
 

El primer intent consisteix en un retrovisor asfèric que combina dues superfícies convexes 

de radi de curvatura mínim (1,2m) i una superfície central plana. El fet que la superfície 

central sigui plana ofereix l’avantatge sobre un retrovisor esfèric del mateix radi de curvatura 

que la distància d (entre el retrovisor i els ulls) és notablement menor. La següent taula 

resumeix els valors que obtenen en aquest cas les variables a optimitzar. 
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Figura 7-7: Disseny I 

 

 

Taula 7-1: Disseny I 

variables valor 

α 56º 

β 98º 

Rmin 1,2 m 

# Superfícies de 
diferent curvatura 

3 

d 6 cm 

 

En trobar-se l’extrem dret del retrovisor relativament allunyat dels ulls, s’obté amb aquesta 

solució un camp de visió β més ampli del necessari. Per tant, sembla que un extrem dret del 

mirall pla i perpendicular a l’eix longitudinal del vehicle serà suficient per garantir un camp de 

visió dret prou ampli, amb l’avantatge que ens estalviem un canvi de curvatura. 

 

 

7.2.3  Disseny II 
 

El següent disseny consisteix en dues superfícies, una de plana a extrem dret del retrovisor i 

una de convexa amb radi de curvatura mínim (1,2m), que s’uneix tangencialment a la plana 

al punt mig de l’eix transversal del vehicle.  
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Figura 7-8: Disseny II 

 
Taula 7-2: Disseny II 

variables valor 

α 72º 

β 68º 

Rmin 1,2 m 

# Superfícies de 
diferent curvatura 

2 

d 12 cm 

 

 
Encara que la distancia d augmenti, el camp de visió α augmenta considerablement i el 

camp de visió β adquireix un valor bastant raonable. 

 

 

7.2.4  Disseny III 
 

El següent disseny consisteix en un retrovisor esfèric, ja que la seva superfície presenta el 

mateix radi de curvatura en tots els seus punts. 
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Figura 7-9: Disseny III 

 
 

Taula 7-3: Disseny III 
variables valor 

α 46º 

β 68º 

Rmin 4,61 m 

# Superfícies de 
diferent curvatura 

1. 

d 11 cm 

 

  

Encara que aquest disseny presenta millores respecte l’anterior en quant als canvis de 

curvatura, el radi de curvatura i la distància d, els camps de visió es veuen considerablement 

minvats, la qual cosa situa la seva idoneïtat per sota de la del segon 

disseny.  

 

 

7.2.5  Disseny IV 
 

El següent disseny aconsegueix un camp de visió molt ampli. No obstant això, la distància d 

es veu incrementada a quasi el doble dels valors més alts anteriorment obtinguts, fent que el 

disseny quedi descartat. 
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Figura 7-10: Disseny IV 

 

 

Taula 7-4: Disseny IV 

variables valor 

α 86º 

β 73º 

Rmin 1,2 m 

# Superfícies de 
diferent curvatura 

2 

d 20 cm 

 

 

Comparat els resultats obtinguts per a cada disseny, l’opció que sembla més adequada és el 

disseny II, ja que amb una distància d raonable i només un canvi de curvatura, és el que 

ofereix camps de visió α i β més igualats i més amplis. 

 

 

7.2.6 Disseny V 

 
Mentre que el disseny II consistia en dues parts, una esfèrica de radi 1,2 m i una altra de 

plana, en aquest disseny es prescindeix de la part plana, convertint-la en esfèrica de radi 1,2 
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m. D’aquesta manera, encara que la visió del camp de visió dret sigui potser més gran del 

necessari, s’aconsegueix que no hi hagi cap canvi de curvatura al llarg de la superfície del 

retrovisor, el que garanteix una distorsió constant en tot el camp de visió i implica menys 

problemes a l’hora de construir el mirall. 

 

 
Figura 7-11: Disseny V 

 

  

 

 

 

 

 

Taula 7-5: Disseny V 

variables valor 

α 114º 

β 72º 

Rmin 1,2 m 

# Superfícies de 

diferent curvatura 

1 

d 12 cm 
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7.2.7  Selecció de la solució 
 

Per tal d’avaluar i comparar les diferents solucions obtingudes i poder escollir la millor 

alternativa de manera quantitativa, s’han assignat a les diferents variables de disseny uns 

pesos relatius i uns valors que corresponen a certs intervals. Ho mostra la taula 7-6: 

 

Taula 7-6: Pesos relatius i valors pels intervals 

valor 

 Pes relatiu 1 2 3 

α 0.3 0-50 º 50-70 º >70º 

β 0.3 0-50 º 50-70 º >70º 

Rmin 0.1 1.2-1.5 m 1.5-3 m >3m 

# Sup 0.1 3 2 1 

d 0.2 >15 cm 13-15 cm 6-13 cm 

 

 

Per a cada disseny, es multiplica el valor que correspon a cada variable pel pes relatiu 

d’aquesta variable i se suma tot, com veiem a la taula 7-7: 

 

 

 

 

 

Taula 7-7: Avaluació de la millor altenativa 

 Disseny I Disseny II Disseny III Disseny IV Disseny V 

 
valor 
abs. 

valor 
rel. 

valor 
abs. 

valor 
rel. 

valor 
abs.

valor 
rel. 

valor 
abs.

valor 
rel. 

valor 
abs. 

valor 
rel. 

α 2 .6 3 .9 3 .9 1 .3 3 .9 
β 3 .9 2 .6 3 .9 2 .6 3 .9 

Rmin 1 .1 1 .1 1 .1 3 .3 1 .1 
# Sup 1 .1 2 .2 2 .2 3 .3 3 .3 

d 3 .6 3 .6 1 .2 3 .6 3 .6 
TOTAL  2.3  2.4  2.3  2.1  2.8 
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Segons aquesta comparativa, doncs, la solució més adequada en quant al perfil de vista en 

planta és el disseny V. 

 

S’ha de comprovar que compleix la normativa en termes de la llargada mínima.  

aint=150/(1+1000/rint)  

Essent el radi de curvatura 1200 mm: 

150/(1+1000/1200) = 81.82 mm < 1050/2 mm = 525 mm    

 

 

7.3 Perfil lateral 
 

Un cop calculat el perfil de vista en planta, es procedirà a dissenyar el perfil lateral i calcular 

la inclinació més adequada per a les mides d’un conductor estàndar.   

 

 

7.3.4 Disseny I 
 

En principi, s’escull un perfil pla, ja que serà el menys complicat i el que oferirà menys 

distorsió. Tanmateix, s’ha de calcular la inclinació del mirall i comprovar si ofereix un camp 

de visió adequat.  

 

Primer es traça una línia que va del límit superior del vidre posterior al límit superior del 

retrovisor (línia vermella de la següent figura). D’aquesta manera ens assegurem que el 

camp de visió vertical per la part superior és el més gran possible, però sense ser més gran 

del necessari (a l’usuari no l’interessa veure el sostre del seu propi cotxe). A continuació, es 

traça una línia que va des de l’alçada dels ulls del conductor fins al límit superior del mirall i 

en traçar la bisectriu de les dues línies obtingudes fins el moment, s’obté la normal que ha 

de tenir el mirall (llei de la reflexió). 
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Figura 7-12: Càlcul de la inclinació 

 

El plànol del retrovisor resultant es pot observar a la figura 7-13. 

 

 

Figura 7-13: Plànol del disseny I 

 

Només queda comprovar si el resultat concorda amb la normativa. A la següent figura es pot 

apreciar el càlcul del camp de visió inferior, seguint també la llei de la reflexió (els angles 

que formen el raig incident i el reflectit amb la normal són iguals) 
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Figura 7-14: Càlcul del camp de visió lateral 

 

L’angle que forma el raig reflectit inferior és de 5 º, molt inferior als 16º que exigeix la 

normativa. Per tant, aquest disseny queda descartat 

 

 

7.3.4 Disseny II 
  

Un cop havent descartat el perfil pla, es provarà de mantenir la part superior de la 

superfícies reflectora plana i aplicar certa curvatura a la part inferior, de manera que 

obtindrem un perfil asfèric. Com que els miralls convexos sempre ofereixen un camp de visió 

més ampli que els plans (a igualtat de dimensions), es provarà de reduir l’amplada del 

retrovisor al mínim, és a dir, 40 mm. D’aquesta manera s’amplia el camp de visió frontal. 

 

La inclinació òptima de la part superior del mirall es mantindrà i en aquest cas es calcularà la 

inclinació que necessita la part inferior per garantir que, tal com s’estableix a la normativa, 

4m per darrera dels ulls del conductor es pugui veure el terra. Es segueix un procediment 

molt semblant a l’utilitzat per calcular la inclinació del límit superior. Primer es traça una recta 

(1) que va des d’un punt del terra situat 4m darrera dels ulls del conductor fins el límit inferior 

del mirall. A continuació, es traça una línia (2) que va des de l’alçada dels ulls del conductor 

fins al límit inferior del mirall i en traçar la bisectriu de les dues línies obtingudes fins el 

moment, s’obté la normal (3) que ha de tenir el mirall (llei de la reflexió). A la figura 7-15,  es 

pot observar el resultat del mètode aplicat. 
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Figura 7-15: Normal del límit inferior 

 

Només queda dibuixar la part inferior convexa del mirall amb una curvatura que d’una banda 

sigui tangent a la part superior plana i de l’altra que tingui una inclinació de 12º al seu límit 

inferior. El resultat s’il·lustra a la figura 7-16. 

 

 

Figura 7-16: Perfil disseny II 

 

Encara que el camp de visió mínim quedi garantit amb aquest disseny, el radi de curvatura 

aplicat, de 190 mm, pot implicar grans distorsions a la imatge reflectida. 

 

 

 
 
 
 
 

 



Disseny retrovisor interior de camp de visió ampliat                                                                                               51 
__________________________________________________________________________ 

7.3.4 Disseny III 
 

En aquest cas, havent ja calculat les inclinacions òptimes tant pel límit superior com pel límit 

inferior del perfil lateral del retrovisor, es traça una superfície corbada de radi constant que 

conforma un perfil convex de 40 mm d’amplada i que els seus extrems superior i inferior 

garanteixen un camp de visió en el pla transversal adequat a la normativa. El resultat 

s’il·lustra a la figura 7-17. 

 

 

Figura 7-17: Perfil disseny III 

 

El radi de curvatura requerit és de 381 mm. 

 

 

7.3.4 Disseny IV 
 

El mètode utilitzat per realitzar aquest disseny és el mateix que l’utilitzat a l’apartat 7.3.3., 

amb la diferència que en aquest cas l’amplada aplicada serà de 60 mm. Com es pot 

observar a la figura 7-18, el radi requerit és de 571 mm. 
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Figura 7-18: Perfil disseny IV 

 

7.3.5  Disseny V 
 
Per últim, es vol comprovar quina amplada de retrovisor es necessitaria si el radi de 

curvatura aplicat fos el mínim (1,2 m). Es dibuixa el perfil desitjat (un cercle de radi 1,2 m) i 

es mesura quina distància hi ha entre el punt on la normal a la superfície forma un angle de 

6º amb l’horitzontal (límit superior) i el punt on la normal es desvia 12º de l’horitzontal (límit 

inferior). Com es pot observar a la figura 7-19, la distància és de 126 mm. 

 

Figura 7-19: Perfil dissenyV 
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Encara que aquesta amplada sigui excessiva per un retrovisor, si es vol dissenyar un 

retrovisor dins de la normativa vigent, el radi de curvatura d’aquest no pot ser més petit de 

1,2m. Una solució prou vàlida per garantir l’acompliment de la normativa seria un retrovisor 

d’amplada no constant, en aquest cas, més estret pel centre i més ample pels extrems, de 

manera que es garanteixi el camp de visió legal. Es duen a terme els càlculs necessaris. 

 

Les parts laterals més amples han de garantir, com estableix la normativa, la visió del terra 

de la carretera a 1m dels laterals del cotxe i 4m per darrere dels ulls del conductor. A la 

figura 7-20 es reflecteix el resultats d’un procés de prova en el que s’arriba a les dimensions 

adequades de les aletes laterals. Als 13 º de l’extrem dret del mirall, el raig incident (des dels 

ulls al mirall) es reflecteix segons la llei de la reflexió (els angles dels raigs incident i reflectit 

respecte la normal són iguals) donant lloc a un raig reflectit que passa pel punt que es troba 

a 1m del lateral dret i 4m darrere els ulls del conductor.  

 

 

 

 

Figura 7-20: Càlcul de l’amplada de les aletes 
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7.3.6  Selecció de la solució 
 

L’únic perfil que acompleix la normativa actual és el V. Per tant, aquest és el que es 

desenvoluparà. 

 

 

7.4 Solució final 
 

Superposant els perfils de vista en planta i lateral, s’obté el resultat final, que queda reflectit 

en les figures 7-21 i 7-22: 

 

 

Figura 7-21: Vista frontal del disseny definitiu 

 
 

 

 

Figura 7-22: Vista superior del disseny definitiu 
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Per tal que el retrovisor pugui ser adaptat a tot tipus de conductors, independentment de la 

seva alçada o de les seves preferències a l’hora de regular la posició del seient, el retrovisor 

ha d’anar sustentat per un sistema que permeti la rotació d’aquest al voltant d’un eix 

transversal que va  del lateral esquerre al  lateral dret del cotxe. 

 

El disseny de la sustentació del retrovisor consisteix en dues peces que van empotrades als 

laterals de la carrosseria interior. Aquestes van agafades a cada un dels extrems del 

retrovisor, com mostra la figura 7-23. 

 

 

Figura 7-23: Muntatge dels suports 

 

 

El disseny que es desenvolupa és un disseny genèric per a un model de cotxe (en aquest 

cas el Golf classe III). A l’hora de realitzar el disseny detallat (que no entra dins els límits del 

projecte) només s’hauria d’afegir a aquest disseny bàsic un mecanisme basta en una molla 

que garantís la perfecta adaptació del sistema de sustentació a la carrosseria 

independentment de la distància entre la carrosseria interior i el retrovisor. 

 

El sistema dissenyat consisteix en dues peces cilíndriques, una de les quals és solidària a la 

carrosseria i l’altra al retrovisor. La segona conté un solc que coincideix amb el perfil circular 

del retrovisor, on aquest encaixa perfectament. Del suport dret en surt una maneta que 
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permet a l’usuari inclinar el retrovisor fins la posició òptima, depenent de l’alçada a què es 

trobin els seus ulls. Aquesta maneta és cilíndrica i té una llargada suficient (8 cm) com 

perquè el conductor la pugui manipular amb facilitat, sense topar amb el mirall si amb les 

parets del cotxe.  A la zona de l’extrem, el cilindre està rebaixat per dos extrems, dotant-lo 

d’una forma més ergonòmica i més agradable a la manipulació. La fricció entre els dos 

cilindres garanteix que puguin lliscar amb l’aplicació d’una força externa prou gran , però que 

en absència d’aquesta força no experimentin cap tipus de moviment relatiu. A les figures 7-

24, 7-25 i 7-26 es pot veure una perspectiva del suport dret i les cotes corresponents a la 

peça. 

 

 
Figura 7-24: Suport esquerre 
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Figura 7-25: Cotes suport esquerre 

 
Figura 7-26: Cotes suport esquerre 

 
 

 
 

 
 
 

El suport dret és igual que l’esquerre, amb la diferència que pot prescindir de la maneta. 

L’aspecte es pot veure a la figura 7-27, les cotes són les mateixes per tal de facilitar la 

fabricació. 
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Figura 7-27: Suport dret 

 
 
La taula d’especificacions del retrovisor complet correspon a la taula 7-8. 

 

Taula 7-8: Especificacions 

Mirall 

Dimensions  1050 x 126 x 120 mm 

Gruix 3 mm 

Radi de curvatura 1200 mm 

Pes 400 g 

Materials Vidre, recobriment d’alumini 

Carcassa 

Dimensions 1056 x 132 x 120 

Gruix 10 mm 

Pes 200 g 

Materials ABS (Acrilonitril Butadiè Estirè) 

combinat amb PC (Policarbonat) 

Suport dret 

Dimensions 23 x 10 x 10 mm 

Pes 50 g 

Materials ABS (Acrilonitril Butadiè Estirè) 

combinat amb PC (Policarbonat) 

Suport esquerre 

Dimensions 23 x 100 x10 mm 

Pes 70 g 

Materials ABS (Acrilonitril Butadiè Estirè) 
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combinat amb PC (Policarbonat) 

TOTAL 

Dimensions 1102 x 132 x  120 mm 

Pes 720 g 
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8 Comprovació: simulació en 3D Studio 
 

 

S’ha intentat dissenyar un retrovisor vàlid per al ventall de models de cotxe més ampli 

possible. Tot i això, dins els límits d’un projecte acadèmic s’ha considerat suficient 

comprovar la validesa en dos models de cotxe ben diferenciats, com poden ser el Golf 

classe III i l’Audi TT, per la major facilitat a l’hora d’obtenir aquests models en el format 

adequat (compatible amb els programes autocad o 3D Studio). Els arxius dels models 

exactes d’aquests dos models s’han obtingut a través d’internet. 

 

 

8.1 Simulació en un Golf classe III 
 
 
Per tal de comprovar el bon funcionament del retrovisor dissenyat, s’ha utilitzat el programa 

de simulació 3D Studio. Aquest programa permet tan dibuixar objectes com importar-los de 

l’autocad i, el més important en aquest cas, permet situar càmeres des de les quals 

l’observador pot apreciar el dibuix des de qualsevol punt de l’espai. La figura 8-1 l’aspecte 

que tindrà el retrovisor un cop muntat en un Golf classe III. 
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Figura 8-1: Retrovisor muntat en un Golf 

 

S’han situat dos cotxes en els punts més conflictius del camp de visió, com és a 1m dels 

laterals i 4 m per darrere dels ulls del conductor. Si se situa una càmara als ulls del 

conductor, el resultat ens mostra que, efectivament, el retrovisor cobreix el camp de visió 

adequat. Es pot observar la vista a la figura 8-2: 
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Figura 8-2: Camp de visió esquerre des del Golf 

 

Figura 8-3: Camp de visió dret des del Golf 
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8.2 Simulació en un Audi TT 
 

Per comprovar si el disseny desenvolupat és vàlid per a un altre model, com pot ser l’Audi 

TT, se situa un retrovisor idèntic al dissenyat per al Golf  en la posició adequada d’un Audi 

TT. El resultat és òptim i pot ser observat a la figura 8-4. 

 

 

Figura 8-4: Retrovisor muntat en un Audi TT 
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9 Estudi econòmic 
 
 
9.1  Pressupost 
 

Abans de detallar el pressupost, és necessari designar les parts de les que consisteix el 

producte i la forma de fabricació i procedència de les mateixes: 

• mirall, que s’elaborarà amb un motlle que s’omplirà de vidre i un cop extreta la peça, 

aquesta es recobrirà amb una fina capa d’alumini 

• carcassa, que serà de plàstic i s’elaborarà per injecció 

• suports, que degut a la complexitat en l’elaboració, s’encarregaran a una empresa 

especialitzada en la fabricació de peces de plàstic 

 

A part, als costos de producció d’aquestes parts s’haurà de sumar els costos d’embalatge i 

els indirectes. 

 

Per tant el cost total (Ctot): 

Ctot = Cmirall + Ccarcassa + Csuports + Cembalatge + Cindirectes 

 

on:   

 

Cmirall  = Cmotlle/Q + Cmaq + Cmà d’obra + Cvidre + Cacabat = 2,63 € 

 

essent  Cmotlle el cost del motlle 

   Cmotlle = 30.000 € 

Q la quantitat de peces a elaborar 

 Q = 75.000 peces 

Cmaq cost de la maquinària i operació 

 Cmaq = 0,30 €/peça 

Cmà d’obra cost de la mà d’obra 

 Cmà d’obra = 0,50 €/peça 

Cvidre cost del vidre 

 Cvidre= 3800 €/m3 x 3 10-4 m3 = 1,14 € 

Cacabat cost del recobriment d’alumini 

   Cacabat = 182 €/m3 x 5 10-5 m3 + Coperació = 0,29 € 

    Coperació = 0,20 € 
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Ccarcassa = Cmotlle/Q + Cmaq + Cmà d’obra  + Cplastic = 4,17 € 

 

essent  Cmotlle el cost del motlle 

   Cmotlle = 30.000 € 

Q la quantitat de peces a elaborar 

 Q = 75.000 peces 

Cmaq cost de la maquinària i operació 

 Cmaq = 0,30 €/peça 

Cmà d’obra cost de la mà d’obra 

 Cmà d’obra = 0,50 €/peça 

Cplàstic cost del plàstic 

   Cplàstic= 3300 €/m3 x 9 10-4 m3 = 2,97 € 

 

Csuports = 2 € 

Cembalatge = 0,50 €/peça 

Cindirectes = 0,30 €/peça 

 

 

Computant, Ctot = 9,60 € 

 

 

 

9.2  Amortització 
 

 

El cost mig d’un sistema retrovisor convencional es pot situar en les següents xifres: 

 

Taula 9-1:  Preu retrovisor convencional 

Tipus Preu per unitat Quantitat Preu 

Exterior 85 € 2 170 € 

Interior 30 € 1 30 € 

TOTAL 200 € 
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En el cas que el nou retrovisor no fos instal·lat de sèrie i fos el mateix usuari el que decidís 

dur a terme el canvi, seria interessant calcular en quant de temps es recuperaria la inversió, 

tenint en compte l’estalvi de gasolina  al qual el nou retrovisor contribueix. Suposem un preu 

de venda del nou retrovisor de 50 €. 

 

Per començar, l’estalvi en inversió seria de: 

200 € - 50 € = 150 € (sense comptar les possibles reparacions que puguin necessitar els 

retrovisors exteriors) 

Per a una vida de 10 anys, l’estalvi anual seria de 150 € / 10 anys = 15 €/any. 

 

Si, com s’ha calculat a l’apartat 3.1.2. sobre les implicacions aerodinàmiques, el consum de 

combustible es redueix un 3,23 %, considerant un preu aproximat del combustible de 1 €/l i 

el consum d’un vehicle mitjà de 12 l/100 km, l’estalvi anual en gasolina (per 10000 km/any) 

seria:  

 

anyanykmkmll /€76,38/10000100/12/€10323,0 =⋅⋅⋅  
 

Sumant-hi l’estalvi anual de la inversió de 15 €: 

 

Estalvi total anual = 38,76 + 15 = 53,76 €/any 

 

És destacable el fet que l’estalvi que s’aconseguiria durant el primer any ja és més gran que 

el cost que s’ha suposat del retrovisor (50 €). 
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10 Estudi d’impacte mediambiental 
 
És important que tots el productes es dissenyin tenint en compte tot el cicle de vida i una 

fase molt important avui en dia és la fase de desmantellament i reciclatge. És per això que a 

continuació es fa un estudi del possible impacte mediambiental dels materials que 

conformen un retrovisor interior i les accions que es poden dur a terme per tal de minimitzar-

lo. 

 

10.1  Materials 
 

En la constitució d’un retrovisor interior convencional, es poden distingir tres parts ben 

diferenciades pel que fa als materials que les conformen: el mirall, la carcassa i el peu 

(figura 10-1) 

 

 

Figura 10-1: Parts d’un retrovisor 

 
Cadascuna d’aquestes parts està constituïda pels següents materials: 

• Mirall: Vidre recobert per una capa d’alumini 

• Carcassa: ABS (Acrilonitril Butadiè Estirè) o ASA (Acrilonitril Estirè Acrílic) 

 Ambdós poden estar combinats amb PC (policarbonat) 

• Peu: Part metàl·lica: Zamac (al·leació de Zenc alternativa a l’alumini) 

    Part de plàstic: ABS o ASA, amb la possibilitat d’un reforç de PC 
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10.2  Tractament de les deixalles 
 
Amb l’objectiu d’establir mesures per minimitzar l’impacte de les deixalles dels vehicles quan 

arriben al final del seu cicle de vida i d’assegurar el reciclatge i reutilització de la majoria de 

les seves peces i materials, es va instaurar l’any 2000 la directiva europea sobre els vehicles 

en l’última fase de la seva vida . No hi ha cap normativa que reguli el final de la vida dels 

retrovisors específicament, sinó que s’estableixen normes que afecten el pes de les 

deixalles del cotxe globalment. 

 

El contingut d’aquesta normativa tracta essencialment dos aspectes: 

1. prohibeix metalls pesats, com el plom (Pb), el cadmi (Cd), el crom (Cr VI, 

concretament) i el mercuri (Hg), que són els que tenen efectes més devastadors pel 

medi ambient 

2. fixa quotes globals de recuperació 

 

La quota de recuperació fa referència al tant per cent del pes del vehicle que s’ha de poder 

reutilitzar, reciclar o recuperar energèticament (combustió on s’aprofita la calor generada). 

Els percentatges establerts són els següents: 

• a partir del 2007, la quota de recuperació ha de ser de mínim un 85%, essent 

la recuperació energètica màxima del 10% del pes total. 

• a partir del 2015, la quota de recuperació ha de ser de mínim un 95%, 

conservant-se el 10% màxim per la recuperació energètica. 

Les quotes pel 2015 són les que ara s’estan tenint en compte en el disseny de nous 

vehicles. 

 

Quan un vehicle vell arriba al desvallestador, aquest  revisa totes les peces, seleccionant 

aquelles que pel seu bon estat i per la seva alta demanda al mercat de segona mà 

(normalment tallers), poden ser fàcilment comercialitzades. Aquest és un procés legal i que 

s’està intentant potenciar, ja que com que no comporta cap despesa energètica és molt més 

eficient que el reciclatge. 

 

El següent pas consisteix en descontaminar el vehicle traient els olis, la gasolina i tots el 

líquids que requereix el vehicle pel seu funcionament. Aquests productes són altament 

contaminant i s’han d’extreure abans de passar a la següent etapa. 
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Seguidament es procedeix a la fragmentació, que consisteix en triturar la carcassa i les 

peces restants fins convertir-los en trossos petits que a continuació, mitjançant uns imants, 

se separen en: 

• la part fèrrica, que es porta a fundicions per tal que el material pugui ser reutilitzat 

• la part no-fèrrica metàl·lica (majoritàriament alumini i coure), que també és 

transportat fins a fundicions  

• la part no fèrrica, no-metàl·lica, que es porta a l’abocador. S’ha de considerar que el 

vidre i alguns plàstics són reciclables, per tant, seria recomanable una posterior 

separació d’aquests residus. 

 

A l’hora de dissenyar un retrovisor tenint en compte tot el seu cicle de vida, no té gaire sentit 

el tenir en compte les quotes de recuperació fixades, ja que aquestes són globals per tot el 

pes del vehicle i el pes del retrovisor en comparació amb el pes del vehicle és quasi 

despreciable. Pel que fa als materials utilitzats, sempre serà més beneficiós des del punt de 

vista del reciclatge, utilitzar materials fèrrics i metàl·lics, ja que els materials poden ser 

fàcilment recuperats i re-utilitzats. A més s’haurà d’evitar la utilització de metalls pesats, com 

el plom (Pb), el cadmi (Cd), el crom (Cr VI) i el mercuri (Hg). Per últim, és molt important que 

la vida útil del retrovisor sigui el més llarga possible i pugi arribar a ser recuperada per la 

seva directa recuperació en arribar al desvallestador. 
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