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RESUM 

 

El projecte que es presenta en aquest document, té com a finalitat l’estudi del comportament 

dinàmic d’un vehicle de competició, concretament un monoplaça de fórmula Glòria, 

analitzant en detall les diverses parts d’un automòbil real. 

 

L’objectiu és obtenir un model vàlid per ser simulat amb un programa de simulació de 

mecanismes en tres dimensions: el Visual Nastran, el qual ha de permetre preveure el 

comportament del monoplaça en determinades situacions, en funció dels paràmetres 

introduïts, sempre en línia recta i pla, sense corbes ni desnivells. 

 

Es pot dividir el projecte en dos grans blocs. El primer consisteix en l’obtenció d’un model 

inicial del vehicle molt bàsic i simple amb la corresponent simulació i, el segon bloc, 

correspon a l’evolució del primer model per tal que s’aproximi en detall al monoplaça real. 

 

En la primera part, es fa un estudi molt simplificat del mecanisme equivalent a un vehicle 

real, amb la finalitat d’obtenir un mecanisme per ser modificat en una segona fase. Un segon 

objectiu d’aquest bloc és començar a tenir contacte amb el programa de simulació i 

interpretar correctament els resultats. Finalment, es fa una comparativa entre els valors 

obtinguts en la simulació i els valors determinats mitjançant el plantejament i resolució 

d’equacions d’enllaç entre sòlids. 

 

En la segona part del projecte, s’analitza detalladament aspectes que inicialment s’havien 

simplificat, sobretot pel què fa a la suspensió, al comportament del motor i de la transmissió i 

a les forces aerodinàmiques. L’objectiu és aconseguir un model suficientment complert que 

permeti reproduir, amb l’ajuda del programa, el comportament real del monoplaça. 

 

Les simulacions del segon bloc són força extenses i permeten veure la influència de varis 

paràmetres (adherència, inclinació dels alerons, rigidesa de la suspensió i relacions de 

transmissió) en acceleracions i en velocitat màxima. Prèviament, es presenta en detall tots 

els sòlids i enllaços que formen part del model, les forces externes que actuen i les 

consideracions que s’han tingut en compte per definir el model. 
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1 INTRODUCCIÓ 

 

El sector de l’automobilisme és tecnològicament molt complex i ha sofert una important 

evolució en els darrers anys. Pel què fa als vehicles de competició, aquests encara han 

experimentat més canvis i la immensa varietat de competicions que actualment existeix l’ha 

convertit en un àmbit molt específic i competitiu. 

 

De totes les categories existents de monoplaces, la més coneguda a nivell europeu és la 

Fórmula 1, no obstant, n’existeixen moltes altres. Les curses de monoplaces amb més 

seguiment als EUA són la fórmula CART, amb curses a diversos països com Canadà, Japó, 

Gran Bretanya, Alemanya o els EUA, i la fórmula IRL, basada en la mítica cursa 

d’Indianapolis 500. Altres competicions de monoplaces són la GP2 o les World Series i totes 

elles tenen com a origen el karting. 

 

Existeixen moltes altres competicions de monoplaces amb un menor seguiment, però amb 

una clara finalitat, iniciar els pilots en el món dels monoplaces. Entre aquestes es troba la 

fórmula Glòria, amb uns costos de gestió menors, una base mecànica simple però amb un 

alt nivell de prestacions que permeten un ample ventall de possibilitats en els seus 

reglatges, tant a nivell de suspensió com d’aerodinàmica. 

 

 

 

La fórmula Glòria, es defineix com una competició de monoplaces pensada per a pilots que, 

després d’una primera experiència en el món dels karts, busquen metes més professionals. 

L’objectiu de Glòria és ser el pas intermedi a categories superiors per tal que els pilots joves 

puguin demostrar les seves qualitats. 

 



8
�������

 
 

 

Amb la realització d’aquest projecte s’ha intentat fer una aproximació al món de 

l’automobilisme de competició, entrant en detall en l’estructura constructiva d’un monoplaça 

real per tal d’entendre’n el funcionament i poder-ne analitzar el comportament amb el suport 

de les simulacions amb l’ordinador. L’objectiu principal és preveure el comportament del 

vehicle en diferents configuracions per tal d’obtenir la millor solució i extreure el màxim 

rendiment del monoplaça. 

 

La possibilitat de realitzar el projecte basat en la fórmula Glòria ha estat fonamentalment 

gràcies al contacte amb un pilot i, conseqüentment, a l’accés de primera mà a tota la 

informació necessària. El fet de poder accedir al monoplaça per observar-ne la seva 

mecànica ha permès analitzar-lo acuradament. 

  

No s’ha entrat en detall en tots els aspectes del vehicle, ja que per fer-ho faria falta més 

temps del què permet un projecte de final de carrera, però s’ha aprofundit en els aspectes 

necessaris per poder analitzar i entendre el comportament del vehicle en estudi: la 

suspensió, l’aerodinàmica i el motor. 

 

Pel què fa a la suspensió, s’ha hagut de realitzar un treball de camp per poder obtenir 

informació de primera mà, davant la impossibilitat d’obtenir del propi equip de competició les 

fitxes tècniques o plànols dels elements que en formen part. S’ha mesurat les longituds de 

totes les barres articulades de la suspensió i la posició de tots els punts fixes a la 

carrosseria, als quals les barres estan articulats, amb la finalitat de reproduir, posteriorment 

a l’ordinador, la geometria de la suspensió de la forma més precisa possible. 

  

En l’aspecte aerodinàmic, s’ha donat èmfasi a la resistència a l’avanç que ofereixen els 

principals elements: els alerons i el conjunt de la carrosseria. En vehicles de competició, 

l’aerodinàmica és un dels aspectes més importants d’estudi, però, en tractar-se d’un projecte 

de vehicles, alguns aspectes s’han negligit. Aquest és el cas de l’estudi de turbulències a les 

vores dels alerons o l’efecte sobre el comportament dels alerons en règim turbulent 

provocat, per exemple, en tenir un altre monoplaça circulant al davant. 

 

L’apartat del motor ha estat sobre el que s’ha hagut d’investigar menys, en tractar-se d’un 

tema més conegut, però no per aquest motiu ha estat senzill. El tractament de les corbes de 

parell i potència és molt important perquè és la base principal de les prestacions que tindrà 

l’automòbil. Aquesta tasca ha resultat laboriosa perquè s’ha partit d’unes dades poc clares 
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que s’han hagut de tractar molt acuradament per tal de cometre el mínim error. També s’ha 

realitzat tot l’estudi del sistema de transmissió, fent èmfasi a totes les etapes de reducció de 

velocitat entre el primer element, el motor, i el darrer, les rodes. 

 

El projecte es troba dividit en varis apartats, però fonamentalment, es tracta d’una evolució 

d’un model de mecanisme, partint d’un model bàsic que, progressivament, va incorporant 

conceptes fins a convertir-se en un model molt més complex. El procés d’evolució del model 

és pot classificar en un total de 5 fases d’estudi. Les dues primeres corresponen a l’obtenció 

d’un model inicial bàsic i a la corresponent simulació i comparativa de resultats. La tercera i 

la quarta fase són d’unes majors dimensions i de més importància perquè són, a diferència 

de les dues primeres fases, la base dels resultats del model definitiu. Corresponen a la 

recollida i tractament de tota la informació necessària per formular un model més complert 

que el primer i, al mateix temps, més complex. Finalment, la fase cinquena correspon a 

definir, a partir de tots els conceptes de les dues fases anteriors, un nou model per, 

posteriorment, ser simulat. 

 

El primer model és simple i incorpora pocs conceptes, però no està concebut com un model 

per extreure’n resultats d’anàlisi o per fer un estudi exhaustiu i detallat. La veritable finalitat 

d’aquest model és tenir un primer contacte amb el programa de simulació de mecanismes 

que s’utilitzarà i per començar a entendre i saber interpretar els resultats que se n’obtenen. 

Seria impossible poder extreure’n alguna conclusió, ja que els valors que s’utilitzen no són 

reals, ni tan sols aproximats. També permetrà comparar els valors obtinguts amb el 

programa de simulació i els resultats teòrics del plantejament de les equacions d’enllaç del 

sòlid rígid, i comprovar que realment els resultats són fiables. 

 

En cop obtingut i simulat el model bàsic, l’objectiu serà evolucionar-lo progressivament, 

incorporant els conceptes necessaris per assimilar-lo al màxim a un monoplaça real de 

fórmula Glòria. 

 

El procés d’evolució entre aquests dos models clarament diferenciats està marcat per un 

estudi de simulació d’ambdós models i per l’anàlisi de determinats conceptes, que en molts 

casos comportarà un estudi previ i una recerca d’informació. L’aerodinàmica, les corbes de 

parell i potència, la posició del centre de pressions, la geometria de la suspensió, tots els 

aspectes dimensionals del propi vehicle, la posició i característiques dels perfils dels alerons 

o les característiques del xassís en són els més destacats. 
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Les simulacions dels dos models tenen finalitats molt diferents. Mentre que la simulació del 

primer serveix com a validació del model teòric, la del segon model serveix per obtenir 

resultats útils per poder treure conclusions de l’estudi realitzat, per poder entendre i avaluar 

com els aspectes mencionats anteriorment afecten en el comportament del monoplaça. 
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2 MODEL INICIAL DEL MECANISME 

 

L’objectiu del projecte, és obtenir un model de vehicle per tal de simular-ne el comportament, 

un model complert i el més similar possible al vehicle real en estudi. Per tal d’assolir aquest 

objectiu, es parteix d’un model d’estudi senzill que serveixi de base de l’objectiu final. 

 

Els motius pels quals s’ha pres la decisió d’obtenir un model inicial simple són, en primer 

lloc, per obtenir uns valors aproximats (ordre de magnitud) que simplifiquin els càlculs 

inicials i, en segon lloc, certificar que els resultats determinats amb el model matemàtic són 

els mateixos que els obtinguts amb el programa de simulació de mecanismes que 

s’utilitzarà: el Visual Nastran. 

 

Els valors utilitzats s’han escollit amb la finalitat de poder començar a fer càlculs i són 

lleugerament diferents als valors reals del monoplaça. El fet de tractar amb dades diferents 

no suposa un problema, ja que l’objectiu de definir un model inicial és obtenir un model 

matemàtic que permeti comparar-ne els resultats teòrics amb els resultats obtinguts 

mitjançant la simulació dinàmica. 

 

 
Figura 2.1  Equivalència entre un vehicle real i el model 

 

La geometria de la suspensió real d’un monoplaça de fórmula Glòria és molt diferent de la 

plantejada en aquest model bàsic i també ho són les dimensions de les barres i les masses 

dels elements. Les forces aerodinàmiques i del motor també s’han simplificat i s’han 

considerat de valor constant, sense dependre de cap paràmetre. 

 

Interessa que el model es comporti com un vehicle real, per tant, en dues dimensions ha de 

permetre fonamentalment dos graus de llibertat: el desplaçament longitudinal i el capcineig 
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propi degut a les acceleracions i a les frenades. D’una banda, per tal que el primer moviment 

es produeixi, hi ha d’haver els enllaços que permetin que el vehicle es desplaci en la direcció 

longitudinal del vehicle però que restringeixin el moviment en l’altra direcció, la vertical. 

D’altra banda, per tal de que el segon moviment (el capcineig) tingui lloc ha d’intervenir la 

suspensió, tan davantera com posterior, formada pel conjunt molla i amortidor. 

 

En la Figura 2.1 hi ha representada l’equivalència entre un vehicle real i el mecanisme 

equivalent de barres i articulacions que es troba detallat a la Figura 2.2. El model està format 

per cinc sòlids rígids, cada un dels quals està esquematitzat per una barra i es troba unit als 

altres sòlids mitjançant enllaços que permeten els moviments descrits en l’apartat 2.1. 

 

sòlid 1

Fv
a

F

Y

X

sòlid 3
sòlid 2

sòlid 5 sòlid 4

enllaç 2
enllaç 4

enllaç 5

enllaç 3

enllaç 1

enllaç 6

 
Figura 2.2  Diagrama del model inicial amb els corresponents sòlids i enllaços 

 

El sòlid 1, correspon al xassís de l’automòbil, els sòlid 2 i 3 (juntament amb les molles) 

corresponen a la suspensió davantera i posterior, respectivament. Els sòlids 4 i 5 

representen el radi de les rodes de davant i de darrera, concretament la distància entre el 

centre de la roda i el punt de contacte entre aquesta i el terra. La posició i orientació del 

xassís, dependrà directament de l’elongació de les molles davantera i posterior (veure 

Figura 2.4.1). 
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2.1 Justificació dels enllaços entre sòlids 

 

2.1.1 Definició dels enllaços “roda – terra” 

 

Els sòlids 4 i 5 són el contacte del conjunt del vehicle amb el terra, són l’equivalent de les 

rodes. En el punt de contacte entre aquestes i el terra no es pot permetre el gir respecte cap 

dels eixos del pla, però el vehicle s’ha de poder desplaçar en la direcció longitudinal, 

indicada en la Figura 2.1.1.1 (direcció X). L’enllaç equivalent és una guia corredora rígida. 

 

moviment

 
Figura 2.1.1.1  Guia corredora rígida 

 

2.1.2 Definició dels enllaços “roda – suspensió” 

 

Aquests enllaços corresponen a la suspensió del vehicle, que uneix les rodes amb els sòlids 

2 i 3 que no tenen un equivalent físic al vehicle, però que faciliten el plantejament de les 

equacions d’enllaç. L’enllaç 1 s’encarrega d’unir els sòlids 3 i 5 mentre que l’enllaç 4 farà el 

mateix amb els sòlids 2 i 4. Per simular correctament la suspensió, aquesta hauria de tenir 

molles i amortidors, però en un primer anàlisi la simulació es farà en règim estacionari i la 

suspensió només estarà formada per les molles, donant per fet que la influència dels 

amortidors es considerarà més endavant, quan interessi estudiar el règim transitori. 

 

2.1.3 Definició dels enllaços “suspensió – xassís” 

 

L’enllaç 2 vincula el xassís amb el sòlid 3 i l’enllaç 3 relaciona el xassís amb el sòlid 2. 

Aquests enllaços seran articulacions que permetran el capcineig del vehicle, fenomen 

provocat per les forces d’inèrcia, és a dir, per la transferència de la massa de davant a 

darrera en el cas d’accelerar, o de darrera a davant en el cas de frenar. 
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2.3 Forces que actuen sobre el mecanisme 

 

2.3.1 Força motriu: F 

 

La força F representa la força que transmet el motor sobre el vehicle i es troba aplicada a les 

rodes motrius, les posteriors. En les simulacions del model inicial pren un valor constant, tot i 

que, posteriorment en el model evolucionat serà funció del règim de gir del motor. 

 

2.3.2 Força aerodinàmica: Fv 

 

La força Fv és la força aerodinàmica que està aplicada sobre els alerons i que provoca una 

resistència a l’avanç del vehicle. Només s’ha considerat una força aplicada sobre un dels 

dos alerons (el davanter), sense tenir en compte ni la força que apareix tant sobre l’altre 

aleró ni la del propi vehicle. El punt d’aplicació de la força s’ha considerat força elevat 

respecte el que realment té un monoplaça de competició, i s’ha decidit així per emfatitzar el 

fenomen del capcineig del vehicle. 

 

La força aerodinàmica, tal com succeïa en la força del motor, tindrà un valor constant, ja que 

en règim estacionari, quan la velocitat arriba a un valor màxim, les forces aerodinàmiques 

també arriben a un valor màxim i constant. Això és degut a que les forces de resistència a 

l’avanç són proporcionals al quadrat de la velocitat i, per tant, si la velocitat s’estabilitza a un 

valor màxim, la força aerodinàmica també. 

 

El valor d’aquesta serà el mateix de la força F però de sentit contrari, sempre horitzontal 

respecte el terra, ja que correspon a la força de resistència a l’avanç de l’aleró. Tota força 

aplicada sobre un aleró (veure apartat 5.2), es descompon en dues, una horitzontal i l’altra 

vertical, però en aquesta simulació només s’ha considerat l’horitzontal. 

 

2.4 Esquema dels 5 sòlids amb les forces que hi actuen 

 

Les característiques principals de cada barra i enllaç es troben representades en la Figura 

2.4.1, és a dir, les masses de cada sòlid, les constants de les molles i els amortidors i també 

les posicions dels punts 2 i 3 (extrems de la barra 1), directament relacionades amb la 

longitud de les molles. 
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Figura 2.4.1  Diagrama de barres del model real amb les característiques principals 

 

El diagrama anterior representa el model muntat, però es pot fraccionar en un total de 5 

sòlids i dues molles–amortidor i trobar-ne les equacions d’enllaç per tal de poder plantejar un 

sistema lineal d’equacions. A l’annex A, hi ha plantejades totes les equacions amb els 

corresponents diagrames de sòlids rígids i els resultats es presenten a continuació, 

juntament amb una descripció de totes les variables que intervenen, tan valors coneguts 

com incògnites. En total hi haurà tres equacions d’equilibri de forces i moments per cada un 

dels 5 sòlids (15 equacions en total); dos equacions per cada molla una de les quals és la 

relació entre la força de la molla i la seva longitud i l’altra relaciona les distàncies x1 i x2 (4 

equacions en total). Finalment, una equació que relaciona trigonomètricament l’angle del 

sòlid 1 amb les cotes x1 i x2. 

 

2.5 Variables del model 

 

El model té un gran nombre de variables, una part de les quals són magnituds conegudes i 

la resta són les incògnites del sistema. Les primeres es troben detallades a continuació en la 

Figura 2.5.1, la qual resumeix els valors que s’han escollit per cada magnitud. Es tracta de 

magnituds que, tal com s’ha comentat, s’han escollit per poder realitzar uns primers càlculs 

però en cap cas per obtenir resultats similars als del vehicle real.  
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Figura 2.5.1  Paràmetres coneguts del model inicial 

 

A part de les magnituds anteriors, també seran paràmetres coneguts del model els valors de 

les forces motriu (força F) i aerodinàmica (força Fv) que prenen els valors que s’indiquen a 

l’apartat d’anàlisi de resultats (apartat 2.6) 

 

El segon tipus de variables són les magnituds que seran incògnites, que surten de les 

equacions plantejades a l’annex A. Es troben detallades a continuació i classificades en tres 

grups: forces i moments als enllaços, forces i longituds a les molles i dades generals. 

 

Enllaç Component 
horitzontal 

Component 
vertical Moment 

1 R1x - M1 

2 R2x R2y - 

3 R3x R3y - 

4 R4x - M4 

5 - N5 M5 

6 - N6 M6 
Figura 2.5.2  Forces i moments d’enllaç entre sòlids 

 

Molla Força molla Elongació final 

1 Fm1 xf1 

2 Fm2 xf2 
Figura 2.5.3  Forces i longituds de les molles 
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Altres paràmetres 

Acceleració a 

Angle sòlid 1 θ  

Posició de l’enllaç 2 x1 

Posició de l’enllaç 3 x2 
Figura 2.5.4  Dades globals del sistema 

 

En total són 20 incògnites i, per tant, es pot resoldre el sistema plantejat que està format per 

20 equacions, una de les quals és una equació trigonomètrica, la que relaciona l’angle θ  

amb la posició dels enllaços 2 i 3 (les incògnites x1 i x2). Els resultats es comenten a 

continuació. 

 

2.6 Resultats del model. Simulacions. 

 

S’han fet dos estudis diferents de comportament del vehicle, per analitzar diferents punts de 

la simulació. El primer simula el comportament del vehicle en moviment uniformement 

accelerat, amb una força F constant, partint d’una velocitat inicial nul·la. El segon incorpora, 

la mateixa força motriu, a la que s’hi afegeix una segona força de resistència a l’avanç, 

provocada per l’aerodinàmica (Fv). Per tal de solucionar el sistema de 20 equacions amb 20 

incògnites, s’ha utilitzat un programa matemàtic, el Maple. 

 

Primera simulació: Força motriu constant 

 

En aplicar una força F de valor constant (120 N), el vehicle accelera fins a assolir un règim 

estacionari en el qual l’acceleració és constant. Els valors són els següents: 

 

Component horitzontal Component vertical Moment 

R1x = 118.85 N 

R2x = 117.69 N 

R3x = 2.31 N 

R4x = 1.15 N 

R2y = 494.39 N 

R3y = 486.61 N 

N5 = 506.23 N 

N6 = 514.01 N 

M1 = 35.48 Nm 

M4 = 0.52 Nm 

M5 = 1.21 Nm 

M6 = 71.31 Nm 

Figura 2.6.1  Resultats del Maple 7 als enllaços per la primera simulació 
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Dades de les molles Altres paràmetres 

Fm1 = 504.20 N 

Fm2 = 496.42 N 

xf1 = 0.32 m 

xf2 = 0.45 m 

x1 = 0.92 m 

x2 = 1.05 m 

a = 1.15 m/s2. 

θ  = 3.71º 

Figura 2.6.2  Resultats del Maple 7 en les molles i altres paràmetres 

 

Segona simulació: Força motriu i força aerodinàmica constants 

 

Aquesta simulació és una variant de la primera i serveix, a més de verificar el model, per 

veure com afecta la força aerodinàmica en la inclinació del xassís. En aquest cas, els valors 

de la força motriu i de la força aerodinàmica o força del vent són constants. Els resultats són 

els següents: 

 

Component horitzontal Component vertical Moment 

R1x = 120 N 

R2x = 120 N 

R3x = 0 N 

R4x = 0 N 

R2y = 551.26 N 

R3y = 429.74 N 

N5 = 449.36 N 

N6 = 570.88 N 

M1 = 36 Nm 

M4 = 0 Nm 

M5 = 0 Nm 

M6 = 72 Nm 

Figura 2.6.1  Resultats del Maple 7 als enllaços per la segona simulació 

 

Dades de les molles Altres paràmetres 

Fm1 = 561.07 N 

Fm2 = 439.55 N 

xf1 = 0.13 m 

xf2 = 0.63 m 

x1 = 0.73 m 

x2 = 1.23 m 

a = 0 m/s2. 

θ  = 14.38º 

Figura 2.6.2  Resultats del Maple 7 en les molles i altres paràmetres 

 

Tots els resultats obtinguts amb aquest primer model, seran útils pel posterior estudi que es 

farà del mecanisme amb el programa Visual Nastran. L’objectiu serà simular el mateix 

mecanisme que s’ha plantejat en aquest apartat i comprovar que els resultats en règim 

permanent són els mateixos que els calculats numèricament mitjançant les equacions de la 

mecànica de sòlids rígids.  
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3 SIMULACIÓ DEL MODEL INICIAL 

 

En la simulació del mecanisme s’utilitzarà un programa simulació de mecanismes, el Visual 

Nastran, un programa molt complert que permet simulacions en les 3 dimensions. El 

mecanisme inicial es podria estudiar també utilitzant un programa de simulació en dues 

dimensions, ja que l’anàlisi reprodueix un moviment rectilini, però s’ha utilitzat el Visual 

Nastran perquè el model real (l’evolució d’aquest primer model) és més complex i requereix 

la utilització de les tres dimensions per definir el mecanisme que correspon a la suspensió. 

  

La Figura 3.1 presenta gràficament les similituds entre el model teòric i el model que se 

simularà amb el Visual Nastran, amb la finalitat d’apreciar quines són les equivalències entre 

els diferents sòlids d’ambdós models, els tipus d’enllaços utilitzats i les forces externes al 

sistema. 

 

 
Figura 3.1  Diagrama del mecanisme inicial en Visual Nastran 

 

El mecanisme de la figura anterior té el mateix aspecte que el de la Figura 2.2, amb l’única 

diferència que els enllaços definits en el Visual Nastran presenten algunes particularitats que 

es comenten a continuació. 

 

Per tal d’evitar utilitzar enllaços redundants que el programa detecta immediatament, dos 

enllaços no podran restringir el mateix grau de llibertat. L’enllaç 3 restringeix el moviment del 

vehicle en la direcció lateral (direcció Z) i, per no tornar a impedir el mateix grau de llibertat, 
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l’enllaç 2 ha de permetre aquest moviment. Exactament succeeix amb la parella d’enllaços 1 

i 4, ja que l’enllaç 4 impedeix el gir de la barra 2 al voltant de l’eix Y i l’enllaç 1 el permet. 

Finalment, els enllaços que falten, el 5 i el 6, també es complementen ja que si un impedeix 

el balanceig (moviment del vehicle al voltant de l’eix longitudinal, eix X) no serà necessari 

que també ho restringeixi l’altre i l’enllaç escollit per impedir aquest moviment serà el número 

6. 

 

En les dues simulacions que s’ha fet amb el Visual Nastran (la primera només amb la força 

motriu i la segona amb totes dues, la motriu i la força aerodinàmica de resistència a l’avanç), 

a diferència del model teòric, no s’han obtingut només resultats del règim estacionari, sinó 

que també s’han obtingut els valors pel règim transitori, ja que el programa de càlcul facilita 

el valor de qualsevol paràmetre en qualsevol instant de temps. 

 

Els resultats en règim permanent, seran útils per poder comparar la validesa dels resultats 

del programa Visual Nastran i del model numèric i poder estar completament segurs que els 

resultats obtinguts són fiables i s’interpreten correctament. Per tant, en primer lloc es 

presentaran els valors de les dues simulacions en règim permanent i, posteriorment, es farà 

una comparativa de resultats entre aquests i els del model teòric. 

 

3.1 Resultats en règim permanent 

 

Primera simulació: Força motriu constant 

 

Els resultats obtinguts en aplicar una força de 120 N a la roda del darrera (sòlid rígid 5) són 

els següents: 

 

Component horitzontal Component vertical Moment 

R1x = 118.85 N 

R2x = 117.69 N 

R3x = 2.31 N 

R4x = 1.15 N 

R2y = 494.22 N 

R3y = 486.45 N 

N5 = 506.06 N 

N6 = 513.88 N 

M1 = 35.48 Nm 

M4 = 0.52 Nm 

M5 = 1.21 Nm 

M6 = 109.33 Nm 

Figura 3.1.1  Resultats del Visual Nastran als enllaços per la primera simulació 
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Dades de les molles Altres paràmetres 

Fm1 = 504.03 N 

Fm2 = 496.25 N 

xf1 = 0.32 m 

xf2 = 0.45 m 

x1 = 0.92 m 

x2 = 1.05 m 

a = 1.15 m/s2. 

θ = 3.71º 

Figura 3.1.2  Resultats del Visual Nastran en les molles i altres paràmetres 

 

Segona simulació: Força motriu i força aerodinàmica constants 

 

La força motriu aplicada també és de valor constant de 120 N, mentre que la força 

aerodinàmica varia des de 0 N (quan el vehicle està aturat) fins al valor de 120 N quan el 

vehicle assoleix la velocitat màxima. En el assolir aquest valor, la resta de paràmetres 

(forces d’enllaç, moments, acceleració del sistema, elongacions de molles,...) presenten els 

següents valors: 

 

Component horitzontal Component vertical Moment 

R1x = 120 N 

R2x = 120 N 

R3x = 0 N 

R4x = 0 N 

R2y = 551.08 N 

R3y = 429.59 N 

N5 = 449.20 N 

N6 = 570.69 N 

M1 = 36 Nm 

M4 = 0 Nm 

M5 = 0 Nm 

M6 = 87.65 Nm 

Figura 3.1.3  Resultats del Visual Nastran als enllaços per la segona simulació 

 

Dades de les molles Altres paràmetres 

Fm1 = 560.88 N 

Fm2 = 439.40 N 

xf1 = 0.13 m 

xf2 = 0.63 m 

x1 = 0.73 m 

x2 = 1.23 m 

a = 0 m/s2. 

θ = 14.37º 

Figura 3.1.4  Resultats del Visual Nastran en les molles i altres paràmetres 
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3.2 Comparativa dels resultats 

 

Per tal de validar els resultats obtinguts amb el Visual Nastran, s’han de comparar amb els 

valors obtinguts amb els valors determinats en l’apartat 2.6, on s’han obtingut valors per 

aquests mateixos paràmetres però mitjançant el programa de càlcul Maple 7. 

 

   Simulació1 Simulació 2 

   Maple 
Visual 

Nastran 
Maple 

Visual 
Nastran 

R1x [N] 118.85 118.85 120 120 

R2x [N] 117.69 117.69 120 120 

R3x [N] 2.31 2.31 0 0 F
o

rc
es

 
h

o
ri

tz
o

n
ta

ls
 

R4x [N] 1.15 1.15 0 0 

R2y [N] 494.39 494.22 551.26 551.08 

R3y [N] 486.61 486.45 429.74 429.59 

N5 [N] 506.23 506.06 449.36 449.20 

N6 [N] 514.01 513.88 570.88 570.69 

Fm1 [N] 504.20 504.03 561.07 560.88 

F
o

rc
es

 v
er

ti
ca

ls
 

Fm2 [N] 496.42 496.25 439.55 439.40 

M1 [Nm] 35.48 35.48 36 36 

M4 [Nm] 0.52 0.52 0 0 

M5 [Nm] 1.21 1.21 0 0 

M
o

m
en

ts
 

M6 [Nm] 71.31 109.33 87.57 87.65 

xf1 [m] 0.32 0.32 0.13 0.13 

xf2 [m] 0.45 0.45 0.63 0.63 

x1 [m] 0.92 0.92 0.73 0.73 

P
o

si
ci

ó
 i 

el
o

n
g

ac
ió

 

x2 [m] 1.05 1.05 1.23 1.23 

 a [m/s2] 1.15 1.15 0 0 

 θ  [graus] 3.71 3.71 14.38 14.37 

Figura 3.2.1  Taula comparativa de resultats per cada una de les simulacions 

 

Tal com es pot observar, els valors obtinguts amb el programa de simulació de mecanismes 

Visual Nastran i amb el programa de resolució de sistemes d’equacions Maple 7, són 

pràcticament idèntics. 
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En la simulació 1, en la qual només actua una força motor, sense considerar la força de 

resistència a l’avanç del vehicle, els valors de les forces d’enllaç horitzontals, l’elongació de 

les molles, la majoria de moments, l’acceleració del vehicle i la inclinació del xassís són 

exactament iguals. Els únics paràmetres que presenten valors lleugerament diferents són les 

forces verticals, però les diferències, probablement degudes a errors d’aproximació dels 

propis programes de càlcul, són suficientment petites com per poder-les negligir. L'únic valor 

que presenta diferències importants en els dos mètodes de càlcul, és el moment en l’enllaç 6 

(M6) i només en la primera simulació. 

 

L’explicació de la divergència entre els resultats obtinguts amb el Visual Nastran i el Maple 

és senzilla i deguda a una problema d’interpretació. Concretament les diferències de 

resultats entre ambdós procediments provenen del punt a on es troba aplicada la força R1x, 

el qual no és un punt amb un enllaç com una articulació en el qual els dos sòlids estan en 

contacte en el mateix punt. En tractar-se d’un enllaç entre dos sòlids (el sòlid 3 amb el sòlid 

5) separats per una molla d’una certa longitud, el Visual Nastran dóna els resultats de les 

forces d’enllaç entre aquests dos sòlids aplicades en el punt d’enllaç corresponent al sòlid 3. 

Per aquest motiu, el moment M6 obtingut amb el Maple, no té en compte la part de moment 

que provoca la força R1x degut a la longitud de la molla. 

 

Pels motius exposats, el diagrama de forces del sòlid 5 s’ha de modificar lleugerament per 

tal de tenir en compte aquest fet, i aplicar la força al punt A i no al punt B, com s’havia 

plantejat en l’annex A. La modificació està esquematitzada en la figura següent: 

 

 

 

 

 ? @A ? @@A ? ?@? ?
2 2

− = ⋅ = + ⋅ = ⋅ + + +⋅ ⋅ B CBD BF R m a
N F m g

L LM F M R xR
 

 

 

Figura 3.2.2  Modificació de l’equació de moment del sòlid 5 

R1x 

M1 

F 

Fm1 

M6 

N6 

L5 

P5 

xf1 

A 

B 
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Tenint en compte la nova expressió del moment M6, replantejant el sistema d’equacions, el 

valor d’aquest moment per les dues simulacions s’obté un valor de M6 = 109.26 Nm, per la 

primera (força motriu constant), mentre que es manté el valor de M6 = 87.57 Nm, per la 

segona simulació (incorporació d’una força aerodinàmica constant). 

 

L’explicació que només variï el valor de M6 en la primera simulació és perquè la segona 

simulació assoleix un règim permanent en el qual l’acceleració és nul·la i, per tant, totes les 

forces d’enllaç horitzontals també ho són (veure la Figura 3.2.1) i el fet que aquesta es trobi 

aplicada al punt A o al punt B, no influeix en el valor del moment M6 per la segona simulació. 

 

En la taula de la Figura 3.2.1, s’observa que existeixen interessants diferències entre 

ambdues simulacions. Fonamentalment, la diferència més important que s’observa és el fort 

increment de la inclinació del vehicle amb l’aparició de la força aerodinàmica, passant d’un 

angle de quasi 4 graus, a un angle pràcticament de 15º, aproximadament 4 vegades major. 

Per aquest motiu, en la segona simulació, l’elongació de la molla del darrera és menor (més 

distant de la longitud de repòs de la molla) i l’elongació de la molla del davant és major (més 

propera a la longitud de repòs de la molla). Això comporta que la força de la molla del 

darrera incrementi i la força del davant disminueixi. La resta de forces verticals varien en 

conseqüència a la variació de les forces de les molles. 

 

Una variació tant gran de l’orientació del xassís respecte el terra és deguda principalment a 

dos motius. El primer, és la utilització de molles amb molt poca rigidesa, la qual cosa 

provoca un gran capcineig del vehicle, fins i tot en aplicar forces de poca magnitud, com és 

el cas. El segon, és l’aplicació d’una força aerodinàmica molt elevada respecte l’altura del 

xassís, quan realment, si es tracta d’un aleró davanter, estarà a l’alçada del terra. 

 

Tal com s’havia comentat anteriorment, els valors de les masses i l’aplicació de les forces, 

així com els valors de les longituds de les barres, s’havien escollit intentant ser fidels a la 

realitat, però sense necessitat d’obtenir uns valors aproximats als reals. La única finalitat de 

l’estudi era validar el model matemàtic respecte els resultats obtinguts amb el programa de 

simulació i s’ha aconseguit completament, ja que el marge d’error entre els resultats d’un i 

altre programa són més que acceptables. 

 

Un dels altres objectius plantejats en la simulació del model inicial era conèixer el 

funcionament del programa Visual Nastran i poder-ne interpretar els resultats. Aquests dos 



����� ��� !�" �� #$ �%&� '&(�!)*�� �� !�+�!��( ,�"(����� 25
 

 

punts també s’han complert gràcies a l’anàlisi que s’ha fet per tal de determinar els possibles 

motius de les divergències del valor del moment M6. 
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4 MODEL REAL DEL MECANISME: MESURES 

 

Un cop verificat que el model plantejat funciona correctament, serà necessari millorar-lo per 

tal que s’aproximi molt més al vehicle real, un monoplaça de la fórmula Glòria. La Figura 4.1, 

esquematitza l’equivalència entre el monoplaça real i el model de barres que s’utilitzarà per 

la suspensió, així com la força aerodinàmica dels alerons i de la carrosseria. 

 

 
Figura 4.1  Equivalència entre el monoplaça i el model 

 

Algunes mesures, s’han obtingut directament per mitjà de la pàgina web oficial de fórmula 

Glòria, com són les dades generals del vehicle, les característiques tècniques del motor o 

les diverses relacions de transmissió. En canvi, per obtenir tota la informació referent la 

geometria de la suspensió i els perfils dels alerons s’ha fet un treball de camp per mesurar 

directament els valors necessaris. 

 

El model que s’obtindrà definitivament, manté certes similituds amb el model inicial, però 

altres aspectes són força diferents. Aquest és el cas de la força del motor, la geometria de la 

suspensió i les forces aerodinàmiques. 

  

En primer lloc, la força del motor, que en el model base es considerava que tenia un valor 

constant, en aquest nou model, serà una força variable depenent del règim de gir del propi 

motor i afectada per varies etapes de reducció de velocitat entre el motor i les rodes. Per 

tant, es tracta d’una força impulsora que dependrà de la velocitat d’avanç del vehicle. 

 

FL2 

FD2 

FL3 

FD3 

FD1 
Fmotor 



28
�-�./01

 
 

 

En segon lloc, la suspensió és un dels aspectes més diferents entre ambdós models, ja que 

el fórmula Glòria presenta una geometria de suspensió conceptualment diferent a la d’un 

vehicle comercial. La disposició dels amortidors no és en la direcció vertical, sinó en la 

direcció longitudinal del vehicle per tal de disminuir el centre de masses del vehicle. La 

Figura 4.2, esquematitza la geometria real de suspensió que utilitza el fórmula Glòria i es 

poden observar les similituds amb la Figura 4.1 del vehicle real. 

 

Z

X

Y

 
Figura 4.2  Esquema de la suspensió del monoplaça. 

 

En tercer lloc, s’han considerat un total de tres forces aerodinàmiques (veure Figura 4.1), 

aplicades en 3 punts diferents del monoplaça, en lloc d’una que tenia el model inicial. La 

força de resistència a l’avanç de la carrosseria serà la més important però també s’han 

considerat les forces dels alerons amb important component vertical. 

 

Per tal de tractar cadascun d’aquests tres aspectes detalladament, serà necessària una 

aproximació al vehicle real d’estudi, per conèixer el motor que utilitza, els alerons que 

incorpora i altres aspectes dimensionals de suspensió i de geometria general del 

monoplaça. 
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4.1 Dades generals 

 

4.1.1 Dimensionals 

 

Massa del vehicle en buit = 380 kg 

Massa del conjunt del vehicle i pilot = 450 kg 

Distància entre eixos = 2250 mm 

Ample de via davanter = 1400 mm 

Ample de via posterior = 1360 mm 

 

4.1.2 Prestacions 

 

Acceleració de 0 a 100 km/h = 4,2 s 

Velocitat màxima = entre 210 i 220 km/h 

 

4.1.3 Llantes i pneumàtics 

 

En la normativa de la fórmula Glòria, s’accepten dos models de llantes amb diferents 

mesures i materials. Les llantes davanteres poden ser d’alumini i cotes 6”x13” o de magnesi 

i mesurar 6.5”x13”, mentre que només hi ha una mesura permesa per les llantes posteriors 

(8”x13”) però igualment la possibilitat d’escollir entre qualsevol dels dos materials. 

 

Pel què fa a als pneumàtics, es permet la utilització d’un únic tipus pel davant de dimensions 

6,2”x20”x13” i un únic pel darrera, que dimensionalment és de 8,2”x20”x13”. Les masses de 

les rodes (conjunt pneumàtic i llanta) són d’aproximadament uns 8 kg, pes similar al de 

monoplaces d’altres de competicions. 

 

4.1.4 Situació del centre de masses 

 

Per tal de posicionar exactament el centre de masses del conjunt del vehicle i pilot, és 

necessari disposar d’un seguit de dades, tant horitzontalment com verticalment. 

  

Pel què fa a la ubicació horitzontal d’aquest punt, ha sigut relativament senzill, ja que s’ha 

disposat de la distribució de pesos a cadascuna de les rodes i, per tant, s’ha pogut 

determinar la posició exacta del centre de masses. Partint de dades empíriques, mesurades 
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directament pels mecànics de l’equip de fórmula Glòria visitat, el conjunt del vehicle amb 

pilot té una massa de 450 kg. La distribució de masses és la següent: a l’eix davanter li 

correspon aproximadament la massa de 190 kg (1864 N), mentre que a l’eix posterior hi ha 

260 kg (2551 N). Esquemàticament, queda representat de la següent forma: 

 

 
Figura 4.1.4.1  Càlcul del centre de masses del monoplaça 

 

De l’esquema anterior se’n dedueixen dues equacions, que permeten calcular la posició 

exacta del centre de masses en la direcció de l’eix longitudinal del vehicle. 

 

⋅ = ⋅ 
= = + 

E FE F1864 L 2551 L
L 2250 L L

 (Eq. 4.1.4.1) 

 

Del sistema anterior, s’obté que L1 = 1300 mm, mentre que L2 = 950 mm, és a dir, la posició 

del centre de masses, queda desplaçada cap a la part posterior del vehicle, aproximadament 

un 70% de la distància total entre eixos. 

 

La posició vertical o alçada del centre de masses no s’ha pogut mesurar, per aquest motiu 

s’ha estimat la seva situació. El bloc motor és una de les parts més pesades del vehicle, per 

tant, s’ha suposat que la posició en alçada del centre de masses es trobarà aproximadament 

a l’alçada de l’eix del cigonyal, a una cota de YG = 400 mm. 
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4.1.5 Geometria de la suspensió 

 

La suspensió d’un vehicle de la fórmula Glòria té una geometria qualitativament molt diferent 

de la utilitzada en vehicles d’ús quotidià. En tractar-se d’un vehicle de competició, utilitza el 

disseny clàssic per vehicles d’aquesta gamma, el sistema push rod. 

 

Actualment existeixen dos tipus de suspensió que tenen la mateixa funcionalitat, els 

anomenats push rod i pull rod. El nom d’aquests sistemes sorgeix d’un element que forma 

part de la suspensió, és a dir, són les barres diagonals que hi ha entre el xassís i el punt en 

el qual les barres de la suspensió s’uneixen a les rodes, tal com mostren les figures 

següents. Ambdós sistemes, funcionalment no presenten cap diferència, simplement són 

dos mecanismes per obtenir el mateix efecte i la diferència la indica el propi nom, ja que el 

push rod empeny el rocker (punt K de la Figura 4.1.5.2) mentre que el pull rod l’estira. 

 

  
Figura 4.1.5.1  Suspensió davantera Figura 4.1.5.2  Pretensors de la molla davantera 

 

El funcionament del sistema simple conceptualment i es basa en un sistema de barres 

articulades, que formen un quadrilàter articulat i és el següent: quan la roda està sotmesa a 

un moviment vertical ascendent, el punt J tendeix a girar al voltant del punt D, la qual cosa 

provoca que la barra “push rod” empenyi al punt K provocant un gir en sentit horari del 

triangle de la suspensió (Figura 4.1.5.2) que, conseqüentment, comprimeix el conjunt molla–

amortidor. De manera equivalent, quan la roda està sotmesa a un moviment vertical 

descendent, el punt J baixa, aleshores el punt K es desplaça en la direcció oposada, 

provocant un gir del triangle de suspensió (al voltant de M), en aquest cas en sentit 

antihorari, i una elongació de la molla. 

 

La utilització d’aquests sistemes de suspensió en vehicles de competició és per disminuir 

l’alçada del centre de masses del conjunt del vehicle. La disposició longitudinal dels 

K 

Push rod 

J D 

K 
Pretensors 

L 

molla 

Push rod 

N 

M 
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amortidors permet que les masses suspeses del vehicle es trobin situades més baixes en 

conjunt. 

  

En l’annex C hi ha detallada tota la geometria de la suspensió tant davantera com posterior 

del monoplaça mesurat i la posició de tots els punts d’interès que la formen. Aquests punts 

serviran per reproduir al Visual Nastran exactament la geometria de la suspensió que 

incorpora el vehicle. La situació de tots els punts de la suspensió s’ha fet respecte els eixos 

X, Y i Z de la Figura 4.2 de la pàgina 28. 

 

En fórmula Glòria està permès l’ús d’una gran varietat de molles amb rigideses molt diverses 

i un únic tipus d’amortidor. La suspensió del monoplaça consta de 4 molles, dues per la part 

davantera i dues per la part posterior i totes poden tenir els següents valors de rigideses: 50, 

60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 i 130 N/mm. El valor més usual és de 90 N/mm però depenent 

del circuit s’utilitza una o altra. Pel què fa a l’amortidor utilitzat, no es coneix amb exactitud la 

constant d’amortiment però per aquest tipus d’elements, el seu ordre de magnitud és de 

15000 kg/s. 

 

La longitud en repòs de la molla és de 185 mm i és un valor que facilita el fabricant. No 

obstant, cal tenir en compte la influència d’uns elements que van units als extrems de la 

molla, anomenats pretensors i que són els encarregats d’aportar una tensió inicial a la molla 

variant l’elongació inicial i, per tant, la força en repòs. Els pretensors es regulen instants 

previs a la cursa, quan es realitzen els reglatges i es troben representats a la Figura 4.1.5.2 i 

esquematitzats a continuació. 

 

X1 X0 X2

 
Figura 4.1.5.3  Esquema de la molla amb els pretensors 

 

Els pretensors permeten variar la longitud de la molla, X0 que té un valor inicial màxim de 

185 mm. Les distàncies X1 i X2 són de valor constant, ambdós mesuren 55 mm tan per la 

suspensió davantera com per la posterior. 
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4.1.6 Xassís 

 

L’estructura del xassís està formada per tub crom–molibdè (25CrMo4) per tal d’aconseguir 

una màxima rigidesa. Les mides del tub són de 28 x 1.5 mm en tota la seva superfície, 

exceptuant la zona de l’arc de seguretat que incrementa el gruix del tub, passant a ser de 28 

x 2 mm. Els punts de fixació de la suspensió davantera i posterior permeten fixar-la 

mitjançant articulacions i estan indicats a la Figura 4.1.6.1. Tota la geometria de la 

suspensió, detallada a l’annex C, presenta una nomenclatura de punts equivalent a la 

representada en la figura següent. 

 

 
Figura 4.1.6.1  Estructura del xassís i punts de la suspensió [www.gloriacars.com] 

 

D’una banda, en la suspensió davantera, els punts A, B, D i E són els encarregats de fixar 

les barres de la pròpia suspensió i que tenen la funció de treballar com a quadrilàter 

articulat, en canvi, els punts M i N corresponen a la part de subjecció del triangle articulat i 

del conjunt amortidor–molla, respectivament. D’altra banda, les barres de la suspensió 

posterior estan subjectes en els punts A’, B’, D’ i E’; el triangle articulat posterior està 

subjecte al xassís en el punt M’ i, finalment, el punt N’ és l’encarregat de fixar la molla i 

l’amortidor.  
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4.2 Especificacions del motor 

 

El motor que s’utilitza en el monoplaça és el mateix que s’utilitza en la Yamaha Fazer 1000 

(versió de l’any 2003). Es tracta d’un motor de 1000 cc, format per 4 cilindres de 5 vàlvules 

cada un amb refrigeració del bloc mitjançant dos radiadors, un dels quals és d’aigua i l’altre 

d’oli.  

 

4.2.1 Corbes de parell i potència 

 

De la pàgina web oficial de la fórmula Glòria (www.gloriacars.com) s’ha obtingut informació 

real del motor, incloent les corbes de parell i potència motor en funció del règim de gir del 

motor. La gràfica de la Figura 4.2.1.1 té dos punts característics, el de parell màxim i el de 

potència màxima. El primer és de 107 Nm a 7500 min-1, mentre que la potència màxima 

s’obté a 11000 min-1 i té el valor de 148 CV (108.9 kW). 

 

 
Figura 4.2.1.1  Gràfica de parell i potència [www.gloriacars.com] 

 

El gràfic de la figura anterior presenta alguns aspectes sobre els quals és interessant fer 

algunes apreciacions importants. En primer lloc, l’escala utilitzada en l’eix d’abscisses, no és 

una escala lineal i, tal com es pot veure, el gràfic presenta certes irregularitats que 

provoquen un traçat poc continu. En tractar-se d’una escala no lineal, l’evolució que té el 

motor en augmentar el règim de gir és poc visual i resulta difícil observar entre quins règims 

hi ha més variació de parell o de potència. 
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En segon lloc, cap dels punts indicats en el gràfic, no correspon als valors senyalats en 

quant a règim de gir. El punt de parell màxim en projectar-lo per obtenir el nombre de voltes 

al qual es produeix, correspon a un règim de gir del motor entre 7000 i 7500 rpm (i no a 

7500 rpm, com s’indica explícitament al gràfic). El mateix succeeix amb el punt de potència 

màxima, ja que si es projecta verticalment, està entre 11000 i 11500 rpm.  

 

Per aquests dos motius s’ha tornat a fer la gràfica que representa l’evolució del parell i de la 

potència en funció del règim de gir, fent coincidir cada punt característic amb el nombre de 

voltes corresponent, tal com indica el gràfic següent. 
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Figura 4.2.1.2  Gràfic de parell i potència. Primera aproximació. 

 

Si s’analitzen amb deteniment les relacions entre parelles de punts parell–potència, 

corresponents a cada règim de gir del motor, s’arriba a la conclusió que el gràfic de la Figura 

4.2.1.2 encara no és coherent, ja que no es compleix la relació entre parell i potència, G
ω= Γ ⋅ . Per aquest motiu, s’ha modificat lleugerament el gràfic per tal que s’ajusti a 

aquesta relació entre les corbes de parell i potència, obtenint d’aquesta manera el gràfic 

definitiu (Figura 4.2.1.2). 
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Figura 4.2.1.3  Gràfic definitiu de parell i potència en funció de la velocitat del motor 

 

Per aconseguir que les corbes de parell i de potència del gràfic de la Figura 4.2.1.3 

compleixin la relació 
G

ω= Γ ⋅ , s’han hagut de modificar lleugerament alguns punts 

procurant que el gràfic segueixi ajustant-se al màxim a l’original però algunes de les 

especificacions s’han vist lleugerament afectades. Mentre que, el parell màxim no es veu 

afectat per les modificacions (segueix tenint el seu valor màxim de 107 Nm a 7500 min-1), la 

potència màxima passa a valer 146.5 CV (107.8 kW) a 11500 min-1, en lloc dels valors 

originals de 148 CV (108.9 kW) a 11000 rpm. 

 

Els valors de les corbes del nou gràfic de parell i potència en funció del règim de gir del 

motor seran de gran importància al simular el mecanisme amb el Visual Nastran. 

 

4.2.2 Relacions de transmissió 

 

La transmissió que utilitzen els monoplaces de la fórmula Glòria, tal com succeïa amb el bloc 

motor, també és la mateixa que utilitza la Yamaha Fazer 1000 o la Yamaha R1 a l’any 2003, 

un canvi seqüencial de 6 velocitats. 

 

En total hi ha 3 etapes de reducció de velocitat entre el motor i les rodes, les dues primeres 

són originals de Yamaha, mentre que la tercera és pròpia de la competició de la fórmula 

Glòria. La primera reducció, és la que apareix tot just sortir del bloc motor, s’anomena relació 
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de reducció primària i és de valor fix i no és modificable a l’inici de la cursa. La segona 

reducció, és la pròpia del grup reductor (caixa del canvi de marxes) i depèn de la marxa 

utilitzada i, per tant, és variable, podent-se canviar en el transcurs de la cursa, amb el 

monoplaça en funcionament. Finalment, la tercera reducció de velocitat és la que apareix a 

la sortida del grup reductor i és de valor fix però modificable, és a dir, un cop ha començat la 

cursa el seu valor és invariable, però prèviament, a l’inici de cada cursa, es disposa de 3 

pinyons i 3 corones que permeten una més que complerta combinació de relacions. 

 

Esquemàticament, les tres relacions de reducció es poden representar de la següent 

manera: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2.1 Esquema de les relacions de transmissió entre el motor i les rodes 

 

A l’esquema de la Figura 4.2.2.1, la velocitat a la sortida del motor està representada per ω1, 

i la velocitat de les rodes és la ω4. Les altres dues velocitats angulars, la ω2 i la ω3, són les 

velocitats a l’entrada i sortida del grup reductor (caixa de canvis), respectivament. La relació 

de reducció del primari i del secundari són fixes, és a dir, no es poden modificar quan el 

vehicle està en moviment, mentre que la relació de transmissió del grup reductor (caixa de 

canvis) sí que ho permet. Tot i que les relacions de reducció del primari i secundari són 

fixes, la diferència fonamental entre elles és que prèviament a la cursa, la relació entre 

corones i pinyons del secundari es pot variar, mentre que la del primari és la de sèrie del 

motor. Els seus valors es detallen a continuació. 

 

La relació de reducció del primari és la següent: 

 

.H IJKLIJ 68i 1 581
43

= =  

 

Grup 
Reductor 

Reducció 
Primari 

Mω Reducció 
Secundari 

Nω OωPω
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Les relacions de reducció de cada marxa del grup reductor són: 

 

.
QR 35i 2 5

14
= =  .

ST 35i 1 842
19

= =  .
UR 30i 1 5

20
= =  

 

.
VT 28i 1 333

21
= =  .

WR 30i 1 2
25

= =  .XY 29i 1 115
26

= =  

 

Finalment, la relació de reducció del secundari depèn del nombre de dents de la corona i del 

pinyó. Es disposa de 3 pinyons de 13, 14 i 15 dents i de 3 corones de 40, 41 i 42 dents, que 

permeten un total de 9 possibles combinacions. L’expressió queda de la forma següent: 

 Z[\]^ _`a`\b^[_c\Zbad Z[\]^ e d\f`n
i

n
=  (Eq. 4.2.2.1) 

 

A partir de l’equació 4.2.2.1, els valors de la relació de reducció del secundari que se’n 

dedueixen són els següents: 

 

N dents corona 
 

40 41 42 

13 3.077 3.154 3.231 

14 2.857 2.929 3.000 

N
 d

en
ts

 p
in

yó
 

15 2.667 2.733 2.800 

Figura 4.2.2.2  Taula de valors de isecundari. 

 

4.3 Perfil dels alerons 

 

Els vehicles de fórmula Glòria tenen, com la majoria monoplaces de competició, dos alerons, 

un de davanter i un de posterior, però són d’una geometria senzilla en comparació a la 

complexitat dels perfils dels alerons de vehicles com els Fórmula 1. Són perfils que 

mantenen una forma i secció constant en tota la seva longitud sense experimentar varia-

cions en el centre o els extrems.  
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La simplicitat del perfil facilita l’estudi dels alerons, ja que permet simular-ne el 

comportament aproximant-lo a un perfil aerodinàmic tipus NACA que, mitjançant un 

programa de simulació de perfils d’ala, permetrà determinar els coeficients necessaris per 

poder calcular les forces aerodinàmiques que es detallen en l’apartat 5.2. El programa 

utilitzat és el Design Foil. 

 

A continuació es detalla el procediment seguit per tal d’obtenir el perfil que més s’aproxima 

al real dels alerons del monoplaça amb la finalitat de poder-ne determinar les forces que 

actuen sobre l’aleró. 

 

4.3.1 Perfil real dels alerons 

 

S’ha hagut de realitzar un treball de camp amb la finalitat de conèixer els dos punts d’interès 

sobre els alerons: el tipus de perfil que tenen i el punt en el qual s’aplicaran les forces 

aerodinàmiques. La Figura 4.3.1.1 representa el perfil real que tenen els dos alerons del 

monoplaça. 

  

 
Figura 4.3.1.1  Perfil de l’aleró real 

 

El tipus d’aleró utilitzat és el mateix tan pel davanter com pel posterior, però es diferencien 

l’un de l’altre per les dimensions de la línia de corda i per la longitud de l’aleró. La primera 

característica és superior en el cas de l’aleró posterior de 350 mm, respecte els 295 mm que 

mesura el davanter. La segona característica, en canvi, és lleugerament més gran en l’aleró 

davanter, que presenta una longitud de 1170 mm en front dels 930 mm que té el posterior. 

 

La Figura 4.3.1.2 il·lustra les cotes genèriques que s’han mesurat en cada aleró per 

determinar el tipus de perfil, el qual serà el mateix pels dos alerons ja que aquests mantenen 

les proporcions respecte la línia de corda. Totes les definicions de les parts de l’aleró es 

troben definides en l’Annex B. 
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Figura 4.3.1.2  Cotes de l’aleró davanter 

 

El perfil real de l’aleró està representat amb el color verd, mentre que la línia vermella 

representa la línia mitja de curvatura i la línia de corda està representada amb el color blau. 

Entre les mesures acotades hi ha el gruix màxim (b), la curvatura màxima (d), la posició 

d’aquesta curvatura (a), la longitud de corda (c) i el radi de la vora d’atac (r). Els valors 

d’aquests paràmetres es detallen en la taula següent. 

 

Paràmetre Aleró davanter Aleró posterior 

a 12.18 14.45 

b 4.78 5.67 

c 29.5 35 

d 2.07 2.46 

r 0.55 0.65 
Figura 4.3.1.3  Valors dels paràmetres més significatius d’un aleró 

  

4.3.2 Aproximació a un perfil NACA 

 

Els perfils NACA han estat desenvolupats des de fa anys pel Comitè Nacional d’Aeronàutica 

que dóna nom a aquest tipus de perfils. Les primeres sèries estudiades van ser les 

anomenades de quatre dígits i, posteriorment, es van desenvolupar les sèries de cinc dígits. 

Actualment existeixen una immensa varietat de perfils. 

 

El programa utilitzat per la simulació de perfils d’aleró, el Design Foil en la versió de prova, 

permet simular varis tipus de perfils, des dels de 4 dígits modificats i les sèries 6, 7 i 8, fins a 

altres tipus de perfils menys comuns com són els el·líptics o els perfils Joukowsky. A 

continuació es presenten alguns d’aquests perfils. 
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Perfil NACA de 4 dígits modificat Perfil NACA 6 

  

  

Perfil NACA 7 Perfil NACA 8 

  

 
 

Perfil el·líptic Perfil Joukowsky 

Figura 4.3.2.1  Tipus de perfils que permet simular el programa Design Foil 

 

Els perfils de la figura anterior són alguns dels exemples de perfil que es poden obtenir amb 

el programa Design Foil. Exceptuant els perfils NACA de 4 dígits modificat i els perfils 

Joukowsky, la resta són molt diferents del perfil real que incorpora el monoplaça. La 

diferència principal entre els perfils NACA de 4 dígits modificat i els perfils Joukowsky és que 

els primers permeten molta més varietat i possibilitats de ser modificats que els perfils 

Joukowsky i també presenten una major similitud a l’aleró real. 

  

Els perfils NACA de 4 dígits modificats són una evolució dels perfils de 4 dígits però, tot i el 

nom, en realitat tenen 6 dígits. Els 4 primers paràmetres designen exactament el mateix que 

els perfils NACA de 4 dígits, mentre que els dos darrers serveixen per variar el radi de la 

vora d’atac (cinquè dígit) o variar la localització de la zona de màxim gruix (sisè dígit).  

 

Per un perfil NACA de 4 dígits, el primer paràmetre indica la màxima curvatura (b) de la línia 

de curvatura mitja, expressada com un percentatge de la línia corda (c). El segon paràmetre 

indica la posició del punt de curvatura màxima, també en termes de la línia de corda. Els 

altres dos paràmetres, el tercer i el quart, indiquen el percentatge que representa el gruix 

màxim del perfil, respecte la longitud de la corda.  

 

L’aproximació a un perfil NACA, s’ha fet utilitzant els paràmetres de l’aleró posterior que 

mantenen la mateixa relació respecte la línia de cota que els alerons davanters. Són els 

següents: 
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1r paràmetre: 
. %× = × = →

b 2 46100 100 7 7
c 35

 (Eq. 4.3.2.1) 

 

2n paràmetre: 
. % %× = × = ≈ →

a 14 45100 100 41 40 4
c 35

 (Eq. 4.3.2.2) 

 

3r i 4t paràmetre: 
. . % %× = × = ≈ →

d 5 67100 100 16 2 16 16
c 35

 (Eq. 4.3.2.3) 

 

El perfil base de 4 dígits és el NACA 7416, un perfil similar al que incorpora el monoplaça 

però es pot aproximar encara més al perfil real, utilitzant els paràmetres 5è i 6è, els quals 

permeten lleugeres modificacions al perfil base. D’una banda,  el cinquè paràmetre modifica 

el radi de la vora d’atac, tenint com a nombre base el 6, és a dir, el 6 no modifica el radi, 

mentre valors més petits el transformen en un de més agut i nombres superiors el 

converteixen en un de més arrodonit. El sisè paràmetre varia la localització del punt de 

màxim gruix del perfil i té com a valor de referència el 3, per valors superiors es desplaça el 

màxim gruix cap a la vora de sortida i per valors inferiors es desplaça cap a la vora d’atac. 

 

Els dos darrers paràmetres poden modificar molt el perfil base i en l’annex B, hi ha una 

comparativa de varis perfils NACA que tenen sobreposat l’aleró real, per tal de comparar 

qualitativament quin s’hi aproxima més. 

 

De tots els perfils de l’annex B (apartat B.2), en destaquen dos. El primer és el 7416–63 que 

correspon al perfil NACA de 4 dígits modificat equivalent al perfil de 4 dígits sense modificar 

NACA 7416. El segon perfil d’interès és el 7416–44, un perfil amb grans similituds al perfil 

real. Les dues figures següents presenten el perfil real i el perfil NACA que més s’hi 

aproxima. 

 

  
Figura 4.3.2.2  Perfil real de l’aleró Figura 4.3.2.3  Perfil NACA 7416–44  

 

Un dels aspectes que fan que aquest perfil teòric tingui gran similitud amb el real és el fet de 

tenir una vora d’atac pràcticament idèntica al perfil real. No només la vora d’atac, sinó que 
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globalment la forma de la meitat davantera dels dos perfils és molt similar, tal com s’aprecia 

a la Figura 4.3.2.3, que sobreposa el teòric i el real. 

 

 
Figura 4.3.2.3  Comparativa dels perfils teòric i real 

 

En la mateixa figura, es pot observar també la part que presenta més diferències entre el 

perfil real i el teòric, la meitat posterior del perfil. En el mateix annex B, hi ha altres perfils 

que presenten més similituds que el 7416–44 en la vora de sortida, però són molt diferents 

en la vora d’atac. Alguns d’aquests són el 7416–63, el 7416–53 o el 7416–43, tots tres 

perfils tenen la posició de màxim gruix del perfil a la mateixa altura (el sisè paràmetre és el 

mateix, el 3) i, per tant, una vora de sortida molt similar. 

 

Per concloure, s’ha escollit el perfil NACA de 4 dígits modificat 7416–44 com el perfil 

aerodinàmic que més s’aproxima globalment als dos alerons que utilitza el monoplaça. 

 

4.3.3 Característiques de l’aleró davanter. Situació i inclinació. 

 

L’aleró davanter està subjecte per en quatre punts, dos dels quals estan fixes i els altres dos 

permet una certa variació de l’angle d’inclinació de l’aleró. La vista lateral de l’aleró (Figures 

4.3.3.1 i 4.3.3.2) permet observar amb més detall aquests enllaços que permeten una 

variació en la inclinació de l’aleró de 13 graus.  

 

  
Figura 4.3.3.1  Aleró davanter Figura 4.3.3.2  Punts de subjecció de l’aleró davanter 

guia mòbil 

punt fix 
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L’angle mínim de l’aleró, considerat entre la línia de corda i la horitzontal, és de 3 graus 

mentre que el màxim angle d’atac serà de 16 graus. La inclinació de l’aleró respecte la línia 

horitzontal, s’anomena angle d’atac i la seva variació es veu esquemàticament a la Figura 

4.3.3.3, en la qual es troba representada en verd la posició de 3 graus respecte la horitzontal 

i en vermell la posició de 16 graus. 

 

9 13º
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Figura 4.3.3.3  Situació i inclinació de l’aleró davanter 

 

L’objectiu de posicionar l’aleró respecte el xassís, s’ha fet mesurant l’alçada del punt fix 

respecte el terra i la distància que el separa respecte l’eix davanter. Evidentment, l’alçada de 

qualsevol punt del xassís respecte el terra depèn de la suspensió, la pretensió de les molles 

i la seva rigidesa, la pressió dels pneumàtics, entre altres. Per aquest motiu, el mateix dia 

que es va mesurar la posició dels alerons es van mesurar totes les altres cotes de la 

suspensió davantera en les mateixes condicions de suspensió i pneumàtics i respecte la 

mateixa referència, és a dir, respecte el punt O, punt de contacte entre el pneumàtic i el 

terra. 

 

4.3.4 Característiques de l’aleró posterior. Situació i inclinació. 

 

La fixació de l’aleró del darrera al xassís és molt similar a la de l’aleró davanter, amb la única 

diferència que enlloc d’estar subjectat per la part superior, ho està per la inferior, tal com 

il·lustra la Figura 4.3.4.1. 
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Figura 4.3.4.1  Punts de subjecció de l’aleró posterior. 

 

La guia representada a la figura anterior i esquematitzada en la Figura 4.3.4.2 permetrà la 

inclinació necessària a l’aleró, que també oscil·larà entre els 3 i els 16 graus, tal com 

passava amb l’aleró davanter. La posició verda representa el mínim angle d’atac de l’aleró, 

mentre que la posició vermella representa la màxima inclinació que l’aleró pot assolir. 
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Figura 4.3.4.2  Inclinació aleró posterior 

 

Tal com s’ha fet amb l’aleró davanter, s’ha buscat la posició del punt fix respecte un punt 

anomenat O’, que és el mateix punt de referència de tots els punts de la suspensió posterior 

i en les mateixes condicions de suspensió i pneumàtics. La figura anterior representa 

esquemàticament la posició de l’aleró posterior respecte el punt de contacte entre la roda del 

darrera i el terra. 

 

 

guia mòbil 

punt fix 
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5 MODEL REAL DEL MECANISME: FORCES EXTERNES 

 

En l’apartat 4, s’han definit totes les dades generals del vehicle i en aquest apartat es 

definiran totes les forces externes que influeixen en el monoplaça. Ambdós apartats estan 

molt relacionats, i per poder determinar les forces del motor i les forces aerodinàmiques dels 

alerons i vehicle, s’haurà de recórrer a conceptes definits en l’apartat anterior. Les forces 

que s’analitzaran en aquest apartat s’aproximen més als valors reals que no les definides pel 

model inicial, són variables i depenen principalment de la velocitat de l’automòbil, de la 

inclinació de cada aleró o de l’orientació del propi xassís. 

 

5.1 Forces motrius 

 

Per obtenir la força del motor reduïda a les rodes es parteix del gràfic 4.2.1.3 de la pàgina 

36, que relaciona la velocitat de gir del motor i el parell que és capaç de transmetre a les 

rodes per tal d’impulsar el monoplaça. 

 

La relació directa entre força motriu i velocitat de desplaçament del motor, s’obté de dues 

expressions que relacionen, d’una banda, la velocitat angular del motor amb la velocitat 

lineal de l’automòbil i, de l’altra, la força del motor amb el parell del mateix. 

 

L’expressió 5.1.1, relaciona la velocitat d’avanç del vehicle (v) amb la velocitat angular del 

motor (ωmotor), la relació de reducció del primari (τprimari), la del grup reductor (τgr), la del 

secundari (τsecundari) i el radi de les rodes (rroda). 

 ghihj k jlgmjl nj opqrstmjl jhtmv rω τ τ τ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (Eq. 5.1.1) 

  u vwxyvw zv {|}~��yvw v��y1F i i i
r

η= ⋅Γ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (Eq. 5.1.2) 

 

L’expressió 5.1.2, relaciona la força motor amb el parell del mateix (Γ), a través del 

rendiment (η), el radi de la roda (rroda) i les relacions de reducció del primari (iprimari), del grup 

reductor (igr) i del secundari (isecundari). 
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Es podria obtenir un valor del rendiment de la transmissió aproximat, basant-se en els valors 

usuals de rendiments de transmissió d’altres vehicles, en funció de la situació del motor 

(longitudinal o transversal) i de la tracció (davantera o posterior). No obstant, en tractar-se 

d’un sistema de reducció de velocitat de tres etapes, dues de les quals (la del primari i la del 

grup reductor) són mitjançant reductors d’engranatges d’eixos paral·lels i la restant és una 

transmissió per cadena dentada (reducció del secundari), és conegut el rendiment de cada 

etapa i es pot determinar el rendiment global com el producte dels tres. 

 

Els reductors d’engranatges d’eixos paral·lels tenen un rendiment elevat, entre un 93% i un 

99% per etapa, en funció de l’acabat superficial dels engranatges o el tipus de lubricació 

emprat. El rendiment d’una transmissió per cadena és un tipus de transmissió per 

arrossegament de forma, igual que els engranatges de rodes dentades, i té rendiments 

també elevats, entre un 97% i un 98%. 

 

Per la transmissió utilitzada, s’ha estimat un rendiment del 98% per la transmissió mitjançant 

cadena, és a dir, la del secundari, mentre que s’ha suposat un rendiment del 96% pels 

reductors d’engranatges de rodes dentades del primari i del grup reductor. El rendiment 

global de les tres etapes és aproximadament un 90%. 

 

Les expressions de la velocitat (equació 5.1.1) i de la força (equació 5.1.2) depenen 

directament de les tres relacions de transmissió. Mentre que la primera és de valor constant, 

les altres dues depenen de la marxa o del conjunt corona–pinyó utilitzats. La quantitat de 

possibilitats és molt gran, de manera que només es representa gràficament una combinació 

de corona–pinyó (13 dents pel pinyó i de 40 dents per la corona) per cadascuna de les 6 

marxes. Les variables conegudes es detallen a continuació: 

 

.

. .

. .

.

� ������ � ��������������� �������������
0 9

i 1 581 0 633
40i 3 077 0 325
13

r 0 254m

η

τ

τ

=

= → =

= = → =

=
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El gràfic que relaciona la força motriu amb la velocitat d’avanç del vehicle per una relació del 

secundari coneguda és el següent: 
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Figura 5.1.1  Força motor en funció de la velocitat per τsecundari = 0.325 i per cada marxa 

 

El gràfic anterior, representa la relació entre la força que transmet el motor i la velocitat que 

assoleix el vehicle per cada una de les 6 marxes (per una relació de transmissió del 

secundari de 0.325). Per tal de tenir una única funció que relacioni aquestes dues variables, 

s’ha aproximat el comportament del motor tal com s’indica a continuació: 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 50 100 150 200 250

Velocitat [km/h]

F
o

rç
a 

[N
]

1a marxa
2a marxa
3a marxa
4a marxa
5a marxa
6a marxa
Resultant

 
Figura 5.1.2  Força motor resultant per τsecundari = 0.325 

 

La gràfica de la Figura 5.1.2 representa de color negre la força resultant per una 

determinada relació de corona–pinyó del secundari, determinada a partir de les corbes de 
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força de cada una de les 6 marxes. La gràfica següent, representa aquesta mateixa força 

resultant en funció de la velocitat però per cada una de les 9 possibles combinacions de 

roda dentada de pinyó i corona. 
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Figura 5.1.3  Força del motor per cada relació de corona–pinyó 

 

La relació que permetrà una màxima acceleració serà la que utilitzi una roda dentada de 13 

dents pel pinyó i de 42 dents per la corona (isecundari = 3.231), però serà la que permetrà 

assolir una velocitat màxima més baixa. En canvi, la relació de 15 dents pel pinyó i 40 per la 

corona és la que té una relació de reducció del secundari menor i, per tant, un menor parell 

però és la que permet obtenir una velocitat punta més elevada i progressiva, amb la 

conseqüent disminució d’acceleració màxima. 

 

En conclusió, es disposa de suficients configuracions de corona–pinyó, un total de 9, que 

permetran optimitzar el funcionament del vehicle en funció de les característiques de cada 

circuit. 

 

5.2 Forces aerodinàmiques als alerons 

 

L’aerodinàmica és un dels factors més importants a tenir en compte en l’estudi de vehicles 

de competició, degut a les grans velocitats a les que circulen aquests vehicles, les forces de 

resistència a l’avanç són considerables. 

 

Els vehicles es dissenyen amb la finalitat que ofereixin la mínima resistència a l’avanç, però 

també interessa una adherència amb el terra el més gran possible. Per aconseguir el primer, 
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és a dir, obtenir un coeficient aerodinàmic petit serà necessari un bon disseny aerodinàmic 

del conjunt de l’automòbil, mentre que per oferir una bona adherència amb el terra serà 

necessari que el monoplaça incorpori alerons. Les dimensions dels alerons estan limitades 

per la potència del monoplaça, ja que si ofereixen excessiva força de resistència a l’avanç el 

vehicle perdrà capacitat d’acceleració. D’altra banda, del seu disseny dependrà la força 

entre pneumàtic i terra, la qual permetrà una velocitat de pas per corba més elevada i una 

sustentació més gran del monoplaça sobre la carretera quan aquest circuli a gran velocitat. 

 

L’explicació de l’efecte dels alerons es basa directament en el teorema de Bernouilli, en el 

qual exposa que la circulació de l’aire per la part superior i inferior de l’aleró ha de recórrer 

dos camins diferents. Per la part inferior ha de recórrer més distància que per la part 

superior, de manera que la velocitat ha de ser major. L’aire que circula més ràpid origina un 

descens de la pressió sobre la superfície de l’aleró, mentre que l’aire que circula lent origina 

un increment de la pressió. Aquesta diferència de pressions crea una força que empeny 

l’aleró i, el conjunt de tot el vehicle, verticalment cap avall. En la figura següent es pot 

observar aquest fet: 

 

 
Figura 5.2.1  Circulació de l’aire al voltant de l’aleró 

 

Malgrat que els alerons ofereixen un increment important de la força vertical del vehicle, 

aquests tenen l’inconvenient que també ofereixen un augment de la força aerodinàmica de 

resistència a l’avanç. Tot i això, interessarà la utilització d’alerons, ja que els efectes positius 

que aquests comporten (força de sustentació) són més favorables que no desfavorables ho 

són els efectes negatius (força de resistència a l’avanç). 

 

increment de la velocitat
reducció de la pressió

reducció de la velocitat 
increment de la pressió 
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5.2.1 Descripció de les forces que actuen 

 

Les forces aerodinàmiques que apareixen en un perfil d’aleró, inicialment, poden semblar 

difícils d’estudiar i analitzar, no només per la quantitat de forces aplicades sobre la 

superfície, en forma de pressió superficial, sinó també, degut a la complexitat que pugui tenir 

el perfil en estudi. Estudiant l’aleró com un sòlid rígid es poden agrupar totes les forces 

superficials en una única força resultant (R), equivalent a la suma de totes les altres, i a un 

moment (M) equivalent a la suma vectorial dels moments generats per totes les forces. La 

força R i el moment M es troben representats a la figura següent. 

 

 
Figura 5.2.1.1   Força i moment sobre l’aleró 

[Anderson, 2001] 

 

La força resultant R es pot descompondre en dues components, tal com mostra la Figura 

5.2.1.2, en la qual apareix la velocitat relativa del vent (v∞), definida com la velocitat del vent 

en un punt infinitament distant de l’ala, i l’angle d’atac (α). 

 

 
Figura 5.2.1.2   Descomposició de la força R 

[Anderson, 2001] 

 

La descomposició de la força R es pot fer en dues parelles d’eixos diferents: en les 

direccions paral·lela i perpendicular de la velocitat v∞ o en les direccions paral·lela i 

perpendicular a la línia de corda, definida a l’annex B. En el primer cas, s’obtenen les forces 
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de sustentació L (lift) i de resistència a l’avanç D (drag) i en el segon les forces normal N i 

axial A. 

 

5.2.2 Punt d’aplicació de les forces 

 

Existeix un punt característic i de gran interès en l’estudi de perfils d’aleró, un punt en el qual 

el moment aerodinàmic és nul i que, per tant, simplifica encara més la formulació i estudi 

dels perfils d’aleró. Aquest punt s’anomena centre de pressions i es troba representat en la 

Figura 5.2.2.3. En les figures següents es s’esquematitza la situació del punt d’aplicació de 

les forces i del moment aerodinàmic, en cas d’haver-n’hi. 

 

   
Figura 5.2.2.1  Vora d’atac 
                        [Anderson, 2001] 

Figura 5.2.2.2  ¼ de la línia de corda 
                        [Anderson, 2001] 

Figura 5.2.2.3  Centre de pressions 
                        [Anderson, 2001] 

 

El centre de pressions no és un punt fix, sinó que és un punt que varia en funció de la 

inclinació de l’aleró o angle d’atac. Degut a que la relació entre l’angle d’atac i els coeficients 

CL i CD és coneguda, aleshores, es pot determinar la posició del centre de pressions per 

cada inclinació de l’aleró. Aquesta relació és la següent: 

 �� ��� Mcx
4 L

′
= −

′
 (Eq. 5.2.2.1) 

 

5.2.3 Coeficients aerodinàmics 

 

Partint del fet que quan se simula un perfil amb un programa d’aerodinàmica (en el cas 

d’estudi, el Design Foil) s’obtenen tres coeficients aerodinàmics, els quals, tenen una relació 

directa amb les forces i el moment aerodinàmics: 

 

∞ ∞ ∞

′ ′ ′
= = =

⋅ ⋅ ⋅
� � � �L D MC C Cq c q c q c  (Eq. 5.2.3.1) 
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En l’equació 5.2.3.1, es relacionen les forces i moments aerodinàmics amb els respectius 

coeficients a través de la longitud de la línia de corda (c) i de la pressió dinàmica (q∞) 

definida com: 

 �1q v2 ρ∞ ∞ ∞= ⋅ ⋅  (Eq. 5.2.3.2) 

 

Combinant l’equació 5.2.2.1 amb les expressions 5.2.3.1, s’obté que la posició del centre de 

pressions depèn únicament i exclusiva de la longitud de la línia de corda, i dels coeficients 

de moment i de resistència a l’avanç: 

 � �
= −

�� � � ��x C1
c 4 C

 (Eq. 5.2.3.3) 

 

El programa de simulació de perfils d’ala, el Design Foil, permet calcular els coeficients CL, 

CD i CM, a la quarta part de la línia de corda, en funció de l’angle d’atac (α). Aquests 

coeficients serviran per poder determinar la posició exacta del centre de pressions (xcp) per 

cada inclinació de l’aleró. A l’annex B (apartat B.3) es troben les taules i gràfics d’aquests 

coeficients pel perfil d’aleró utilitzat. 

 

5.2.4 Dependència dels coeficients aerodinàmics 

 

Els coeficients aerodinàmics de sustentació i de resistència a l’avanç, depenen de 3 

paràmetres adimensionals: l’angle d’incidència (α), el número de Mach (M) i el número de 

Reynolds (Re). 

 

Angle d’incidència 

 

La variació típica del coeficient de sustentació amb l’angle d’incidència, o també anomenat 

angle d’atac, per un perfil d’aleró es mostra a la Figura 5.2.4.1. La figura representa el perfil 

d’una ala d’avió, però que té exactament el mateix comportament que un aleró d’un 

automòbil invertit. 

  



����� ��� !�" �� #$ �%&� '&(�!)*�� �� !�+�!��( ,�"(����� 55
 

 

 
Figura 5.2.4.1  Relació entre CL i l’angle d’atac per un perfil d’avió 

 

Tal com s’observa, la variació del coeficient CL és lineal amb l’angle d’atac fins a assolir el 

seu valor màxim. El pendent (a) d’aquesta recta està representat a la Figura 5.2.4.1 i 

compren una zona en la qual el flux es mou uniformement sobre el perfil, sense despendre’s 

de la superfície superior (superfície inferior per un vehicle).  

 

A mesura que l’angle incrementa, el flux tendeix a separar-se de la part superior del perfil 

d’ala (de la part inferior, per un aleró d’automòbil), provocant una recirculació de flux, 

provocant que una part d’aquest es mogui en direcció oposada al flux principal. Les 

conseqüències d’aquest fenomen, anomenat pèrdua de càrrega i produït per grans 

inclinacions de l’aleró, és una disminució sobtada del coeficient CL i, per tant, de la força 

vertical (força de sustentació) que l’aire transmet a l’aleró.  

 

Nombre de Mach 

 

El nombre de Mach és un paràmetre funció de la velocitat del cos en estudi (v) i de la 

velocitat del so (a) i es determina com el quocient entre ambdues: 

 

vM a=  (Eq. 5.2.4.1) 

 

Es tracta d’un paràmetre que té gran influència en velocitats properes a la velocitat del so, 

que alguns models d’avió són capaços d’assolir, però en monoplaces, i concretament en 

fórmula Glòria, les velocitats que s’aconsegueixen són molt inferiors. Per tant, serà un 

paràmetre que quasi no influirà en els coeficients aerodinàmics. 

 

CL 

angle d’atac 

CL,max 
separació flux 

α0 

a = dCL/dα 

αstall 
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Nombre de Reynolds 

 

El nombre de Reynolds és el quocient les forces d’inèrcia i les forces viscoses i la seva 

expressió es presenta a l’equació 5.2.4.2. Intervenen 4 paràmetres: la densitat de l’aire (ρ), 

la velocitat del monoplaça (v), la longitud característica (en el cas del perfil d’ala, la longitud 

de la línia de corda, c) i la viscositat del medi (µ). 

 �� ¡ v cRe ρ

µ

⋅ ⋅
=  (Eq. 5.2.4.2) 

 

Al gràfic de la Figura 5.2.4.2 es pot observar la influència directa del nombre de Reynolds 

sobre el coeficient CL. Mentre que el paràmetre a0 pràcticament no es veu afectat per la 

influència de Re, el valor de CL,max sí que ho fa i de forma considerable, augmentant a 

mesura que incrementa el nombre de Reynolds. L’explicació es troba en el fet que el 

coeficient de sustentació depèn dels efectes viscosos i Re és un paràmetre que, tal com s’ha 

comentat, mesura la influència de les forces d’inèrcia en front de les forces viscoses del flux. 
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Figura 5.2.4.2  Influència de Reynolds en el coeficient de sustentació 

 

Els altres dos coeficients, el CD i el CM, es veuen afectats de diferent forma pel nombre de 

Reynolds. D’una banda, el coeficient CM (a la quarta part de la línia de corda: Cm,c/4) es 

mostra completament insensible a les variacions del nombre de Reynolds, per baixos angles 

d’atac, però si que es veu afectat per alts angles d’atac. D’altra banda, el coeficient CD es 

Re 
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veu afectat per Reynolds en tot el rang d’angles. Ambdós paràmetres es troben representats 

gràficament en l’annex B (apartat B.3) pel tipus d’aleró utilitzat. 

 

La diferència entre el nombre de Mach i el nombre de Reynolds és que el primer afecta a 

altes velocitats properes a la del so i el segon ho fa a baixes velocitats. En tractar-se d’un 

monoplaça, les velocitats a les que circula es poden considerar baixes en comparació a un 

avió i, per tant, el paràmetre que incideix més considerablement és el nombre de Reynolds.  

 

5.2.5 Forces FL i FD 

 

Coneguda l’existència del centre de pressions, la resultant de les forces aerodinàmiques se 

situarà en aquest punt evitant, d’aquesta manera, haver d’aplicar també un moment 

aerodinàmic. Per tant, el resultat serà una força R i la descomposició més usual serà en 

dues components, una paral·lela a la direcció del flux i direcció oposada al moviment del 

vehicle (FD) i l’altra perpendicular a aquesta direcció (FL). La primera es pot calcular 

mitjançant l’equació 5.2.5.1 i la força de sustentació a partir de l’equació 5.2.5.2. 

 ¢£ ¤¥¦§ £1F S C v
2

ρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (Eq. 5.2.5.1) 

 ¨© ª«¬ ©1F S C v
2

ρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (Eq. 5.2.5.2) 

 

Els valors necessaris per poder determinar les forces són quatre: la densitat de l’aire que té 

un valor de 1.23 kg/m3; la superfície frontal de l’aleró que depèn de la inclinació del mateix 

(veure l’annex D); el coeficient CD o CL, segons si es calcula la FD o la FL, que es pot obtenir 

a partir de les taules de l’annex B (apartat B.3); i la velocitat d’avanç del monoplaça que 

influeix en el càlcul de les forces i varia en cada instant de temps. 
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5.2.6 Situació del centre de pressions 

 

 L P

YDv

XDv

 

L

Q

YDr

XDr

 
Figura 5.2.6.1  Posició del CdP davanter Figura 5.2.6.2  Posició del CdP posterior 

 

La posició del centre de pressions s’ha determinat en referència al punt fix de subjecció de 

l’aleró al xassís i atenent a les hipòtesis i càlculs de l’Annex B. Les coordenades del centre 

de pressions davanter (punt P) i posterior (punt Q) en les bases indicades a les figures 

anteriors, són les següents: 

 

Punt P:  Dv

Dv

X 2.3 cm

Y 4.6 cm

® ¯ ® ¯
=

° ± ° ±² ³² ³  (Eq. 5.2.6.1) 

 

Punt Q:   Dr

Dr

X 1.3 cm

Y 8 cm

´ µ ´ µ
=

¶ · ¶ ·¸ ¹¸ ¹  (Eq. 5.2.6.2) 

 

5.3 Forces aerodinàmiques de la carrosseria 

 

De forces aerodinàmiques sobre la carrosseria, tal com succeeix amb els alerons, n’hi ha 

dues, la vertical i la horitzontal. Al contrari del que passa amb els alerons, la major i, per tant, 

la més important és la força horitzontal, la que s’anomena força de resistència a l’avanç. 

L’altra, la força de sustentació, és ordres de magnitud inferiors i, al mateix temps, difícil de 

determinar empíricament. Per aquests dos motius, només s’ha considerat la força de 

resistència a l’avanç, negligint la força vertical sobre el vehicle. 

 

La força de resistència a l’avanç de la carrosseria depèn fonamentalment de dos factors: la 

superfície frontal i un coeficient que indica el component aerodinàmic del conjunt del vehicle, 

el CX. La influència conjunta dels dos factors, la superfície i el CX, serà el que realment 

mesurarà la resistència a l’avanç de l’automòbil. 
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5.3.1 Superfície frontal 

 

La superfície frontal del vehicle s’obté experimentalment, partint d’una imatge frontal de 

l’automòbil i aproximant el seu valor amb l’ajuda de l’Autocad. La Figura 5.3.1.1 il·lustra les 

zones en què s’ha desglossat el frontal del vehicle per tal d’aproximar-ne la seva superfície.  

 

 

24 cm2

480 cm2

15 cm2

43 cm2

186 cm2

 
Figura 5.3.1.1  Vista frontal del monoplaça Figura 5.3.1.2  Superfície frontal del vehicle 

 

En les imatges anteriors, hi ha resseguida la silueta del monoplaça, obtenint un perfil tancat, 

que determina una àrea acotada, d’aproximadament 0.75 m2. La imatge només representa 

la meitat del vehicle i, per tant, el total de la superfície frontal serà 1.50 m2. 

 

5.3.2 Coeficient de resistència a l’avanç 

 

El coeficient de resistència a l’avanç, el CX és un indicador de l’eficàcia de la forma de la 

carrosseria en front de la resistència que oposa l’aire al seu avanç. Es tracta d’un coeficient 

calculat sobre la resistència d’una planxa llisa de metall situada de forma perpendicular al 

vent, la qual tindria un CX igual a 1.  

 

El valor del CX de l’automòbil és desconegut i, per poder-lo determinar, serà necessari 

utilitzar el valor de la superfície frontal i de la velocitat màxima que pot assolir el vehicle. Pel 

què fa a la superfície, és un paràmetre que val 1.50 m2, mentre que la velocitat màxima a la 

qual arriba el vehicle, és una característica coneguda. El seu valor es troba entre  210 i 220 

km/h (apartat 4.1.2 de la pàgina 29). 

 



60
�-�./01

 
 

 

La situació en la qual es determinarà el CX, vindrà determinada per la configuració dels dos 

factors principals que influeixen en el seu càlcul: la inclinació dels alerons i la relació de 

transmissió de corona – pinyó utilitzada.  

 

Inclinació dels alerons 

 

Pel què fa als alerons, aquests ofereixen una força de resistència a l’avanç (Eq. 4.2.5.1) que 

depèn de la seva superfície frontal, de la densitat de l’aire, del coeficient CX i de la velocitat 

del vehicle.  

 

La situació més favorable d’alerons per aconseguir la velocitat màxima serà quan aquests 

tinguin una inclinació mínima. La inclinació pot variar entre 3 i 16 graus respecte la direcció 

del vent (direcció horitzontal), per tant, és la inclinació de 3 graus amb la que es determinarà 

el valor del CX, coeficient que depèn del nombre de Reynolds, tal com s’indica a continuació: 

 

. .

.

.

º»v 220 km h 61m s
v c 1 23 61 0 35Re 1 5 10

1 789 10
ρ

µ

∞

∞ ∞

−

∞

= =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = ×

×

 (Eq. 5.3.2.1) 

 

La variació del coeficient de resistència a l’avanç (CD) en funció de l’angle d’atac dels 

alerons i del nombre de Reynolds es troba a l’apartat l’annex B (apartat B.3.2). Per l’angle 

mínim (3 graus respecte l’horitzontal) i un Re=1.5x106, el coeficient de resistència a l’avanç 

val CD = 0.0083. 

 

La superfície dels alerons també influeix en el càlcul. En l’apartat B.4 de l’annex B hi ha una 

completa relació entre l’angle d’atac de l’aleró i l’alçada frontal, per un rang d’angles d’atac 

entre 0 i 16 graus. Les figures següents mostren l’alçada i la longitud dels dos alerons en la 

configuració de mínima inclinació (3 graus respecte la horitzontal) i permeten determinar la 

superfície frontal dels alerons és a dir, de 0.0664 m2 pel davanter i de 0.0626 m2 pel 

posterior. 

 

5.67

117

 
6.73

93

 
Figura 5.3.2.1  Cotes de l’aleró davanter (en cm) Figura 5.3.2.2  Cotes de l’aleró posterior (en cm) 
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Relació corona – pinyó 

 

El segon factor que influeix és la relació de transmissió del secundari i és de major 

importància que la inclinació dels alerons. En tenir 9 combinacions de corona – pinyó, s’ha 

d’analitzar quina de les 9 possibilitats és la que dóna una major força a 220 km/h, o el què 

és el mateix, 61 m/s. La gràfica de força motriu de la Figura 5.1.3, permet obtenir els valors 

de la força en cada combinació i per la velocitat de 61 m/s. Els resultats són els següents: 

 

Relació 
pinyó – corona 

Força motriu 
[N] 

13 – 40 - 

14 – 40 1594 

15 – 40 1605 

13 – 41 - 

14 – 41 1576 

15 – 41 1609 

13 – 42 - 

14 – 42 - 

15 – 42 1612 
Figura 5.3.2.3  Força motriu a 220 km/h. 

 

Només 5 relacions permeten assolir la velocitat de 61 m/s i la que ho fa transmetent una 

força major és la combinació de 15 dents pel pinyó i 42 dents a la corona. El valor d’aquesta 

força és de 1612 N i serà la utilitzada per determinar el valor del coeficient de resistència a 

l’avanç del vehicle. 

 

Valor del CX 

 

A partir de la força motor reduïda a les rodes i les forces aerodinàmiques de resistència a 

l’avanç (Eq. 5.3.2.2), es pot determinar el coeficient CX.  

 ¼½¾¿ÀÁÂÃ½ÄÂÅ½ Æ1F S c v
2

ρ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (Eq. 5.3.2.2) 

 

La força aerodinàmica del vehicle i de cada aleró es calcula segons l’expressió anterior i els 

resultats són els següents: 
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: . .

: . . . .

: . . . .


= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

ÇÈ É ÇÇ ÇÊ
1vehicle F 1 23 1 5 c 61
2

1alero davant F 1 23 0 0664 0 0083 61 1 26N
2
1alero darrere F 1 23 0 0626 0 0083 61 1 19N
2

 

 

Igualant la força aerodinàmica i la força motriu, s’observa que les forces de resistència a 

l’avanç dels alerons són pràcticament negligibles al costat del conjunt del monoplaça. El 

resultat és el següent: 

 

=ËÌÍÌÎ ÏÐÎÌÑÒÓÏËÒÔÏF F  (Eq. 5.3.2.3) 

 ÕÖ×ÖØ Ù Ú ÛF F F F= + +  (Eq. 5.3.2.4) 
 

. . . .= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + +
¼Æ11612 1 23 1 5 c 61 1 26 1 19

2
 (Eq. 5.3.2.5) 

 

De l’equació 5.3.2.5 s’obté que el coeficient de resistència a l’avanç de l’automòbil és 

CX=0.47 i, per tant, el mateix coeficient afectat per la superfície val SCX = 0.7. 

 

L’annex E conté una taula comparativa de valors de CX i dels respectius SCX de diversos 

tipus d’automòbil, vehicles de transport, monoplaces de Fórmula 1 i objectes diversos. 

 

Comparant els valors d’aquest annex amb els obtinguts pel monoplaça, resulta que els 

valors de coeficient de resistència a l’avanç són de l’ordre del coeficient que té un autobús. 

Aparentment aquests resultats són sorprenents, ja que sembla impossible que un vehicle tan 

voluminós i poc aerodinàmic com un autobús pugui tenir un CX de l’ordre d’un vehicle de 

fórmula Glòria, però si s’analitzen detingudament, resulten del tot coherents. Comparant-los, 

d’una banda, amb automòbils de carrer resulta que els fórmula Glòria tenen un CX superior 

al d’un utilitari (vehicles amb un CX entre 0.31 i 0.36) i, de l’altra, són inferiors als d’un 

monoplaça de Fórmula 1, amb CX entre 0.7 i 1.084. 

 

Els vehicles de competició acostumen a tenir grans coeficients de resistència a l’avanç, que 

queden compensats de forma més que suficient, per la gran potència que desenvolupen els 
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seus motors i, van lligats amb la força de sustentació que transmeten els alerons. Els 

monoplaces de competició ofereixen una resistència a l’avanç que varia en funció de 

disposició dels alerons i, observant novament l’annex E, pot oscil·lar més de 3 dècimes, com 

és el cas dels Fórmula 1. La configuració dels alerons dependrà de les característiques de 

cada circuit, principalment de si es tracta de circuits més o menys ràpids. 

 

Malgrat que inicialment pugui semblar que els monoplaces tinguin coeficients de resistència 

a l’avanç petits, és tot al contrari, per tant, és completament lògic que el CX d’un fórmula 

Glòria sigui superior al d’un automòbil, de l’ordre del d’un autobús i inferior al d’un 

monoplaça de més potència, com és el cas d’un Fórmula 1. 

 

5.4 Forces de resistència al rodolament 

 

Les forces de resistència al rodolament depenen d’un coeficient anomenat de resistència al 

rodolament i de la força normal sobre les rodes, directament relacionada amb la massa del 

vehicle. L’expressió de la força de resistència al rodolament és la següent: 

 

F fr N= ⋅  (Eq. 5.4.1) 
 

El coeficient de resistència al rodolament (fr) depèn de la velocitat i es determina 

experimentalment. Es tracta d’un paràmetre difícilment mesurable, però serà interessant 

saber si convé tenir-lo en consideració i, per tant, aproximar-lo a algun valor conegut o es 

podrà negligir. 

 

Tipus de superfície 
Tipus de 
vehicle Formigó /  

Asfalt 
Duresa 
mitjana 

Sorra 

Turisme 0.015 0.08 0.30 

Camió 0.012 0.06 0.25 

Tractor 0.020 0.04 0.20 

Figura 5.4.1   Valors del coeficient de rodolament per diferents vehicles i superfícies 
[Liesa i Clos, 2002] 

 

La taula anterior presenta diversos valors del coeficient fr per turismes, camions i tractors i 

són valors aproximats, ja que el coeficient de rodolament és un paràmetre que es determina 

experimentalment i que depèn del quadrat de la velocitat de l’automòbil. No obstant, per tal 
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d’avaluar l’ordre de magnitud, seran suficients els valors de la taula 5.4.1. Possiblement el 

valor més aproximat al d’un fórmula Glòria circulant per un circuit de competició sigui un 

turisme circulant per una superfície d’asfalt (valor de fr = 0.015). Tenint en consideració 

aquest valor, aleshores la força de resistència al rodolament (afectada per la força normal de 

les rodes) val uns 66 N, valor superior a la força de resistència a l’avanç dels alerons (1.26 

per l’aleró davanter i 1,19 pel posterior) però molt inferior a la força total del motor reduïda a 

les rodes, de valor 1612 N. 

 

En conseqüència, tan les forces de resistència al rodolament com les forces de resistència a 

l’avanç dels alerons es poden negligir. En canvi, les forces de resistència a l’avanç del 

vehicle i amb les forces de sustentació dels alerons s’hauran de tenir en consideració degut 

a la seva influència sobre el comportament del vehicle.  

 

Finalment, comentar que en tractar-se de simulacions sense pendent, no existeix la força de 

resistència al pendent, ocasionada quan un automòbil es desplaça en un pla que no és 

horitzontal i que una part del pes del vehicle que s’oposa al moviment. 
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6 SIMULACIÓ DEL MODEL REAL 

 

6.1 Consideracions inicials 

 

La simulació del mecanisme real s’ha realitzat fent ús del programa Visual Nastran. La 

principal diferència entre aquesta simulació i la de l’apartat 3, deixant de banda la major 

complexitat d’aquesta, és la necessitat d’utilitzar obligatòriament les tres dimensions per tal 

de poder implantar el model. La major complexitat es troba en la geometria de la suspensió, 

tal com s’observa a la Figura 6.1.1. 

 

 
Figura 6.1.1  Model complert del mecanisme en Visual Nastran 

 

Es tracta d’un mecanisme que es troba definit en tres dimensions, però les simulacions 

realitzades són per estudiar moviments del vehicle en la direcció longitudinal, però no en la 

transversal i, per tant, amb el model definit no és factible realitzar girs. Una fase següent en 

l’evolució del model seria aconseguir estudiar girs, estudiar el comportament del vehicle en 

el pas per corba o analitzar la reacció del vehicle en canvis de pendent. 

 

El model és, per tant, un mecanisme en 3 dimensions que permet desplaçaments 

longitudinals en línia recta del vehicle, analitzant acceleracions i velocitats màximes en pla. 

Els aspectes més influents que s’han considerat són la suspensió, el comportament del bloc 

motor i l’aportació de l’aerodinàmica, els quals s’han tractat de la manera més acurada 

possible per tal d’obtenir uns resultats el més pròxims als reals. 
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El model real, que s’ha realitzat amb el Visual Nastran, és bastant complert sobretot pel què 

fa al sistema de suspensió que reprodueix amb força precisió la geometria real. Pel què fa a 

altres aspectes, com l’aerodinàmica o el comportament del motor, el nivell de precisió no és 

tant gran. En primer lloc, el perfil d’aleró escollit no és exactament el mateix que utilitza el 

monoplaça sinó que és un perfil que s’hi aproxima bastant. En segon lloc, el comportament 

del motor possiblement és l’aspecte menys acurat del model, ja que les corbes de parell i de 

potència motor originals eren molt imprecises i s’han hagut de fer algunes aproximacions 

(veure apartat 4.2.1). 

 

En la simulació del mecanisme, existeixen diverses variables que permeten incorporar 

canvis dimensionals al model, variacions en les constants de rigidesa de les molles o canvis 

en la inclinació dels alerons i, també, permeten variar l’adherència entre rodes i terra o 

escollir entre 9 relacions de pinyó–corona. 

 

En tractar-se d’un estudi del comportament del monoplaça en línia recta, el model final 

d’anàlisi únicament està format per la meitat del vehicle real, és a dir, només s’ha 

implementat la meitat esquerra del vehicle, com es veurà a continuació. Un altre motiu pel 

qual únicament s’ha realitzat el model de mig vehicle, és per evitar que el programa hagi de 

realitzar el doble de càlculs, incrementant el temps de processament i les dimensions dels 

arxius de resultats, conseqüències directes de doblar el nombre de sòlids i d’enllaços. 

 

En cas de voler evolucionar el model per estudiar-ne el comportament en corba, aleshores 

seria necessari incorporar la meitat dreta del vehicle (Figura 6.1.1) i també la direcció. El 

vehicle està format per 13 sòlids, quatre dels quals són les rodes, quatre més són els 

triangles inferiors de la suspensió, els altres 4 són el triangle superior de la suspensió i el 

darrer sòlid és el xassís. No obstant, el mecanisme que s’ha analitzat només té la meitat 

esquerra del vehicle i es presenta a continuació. 
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6.2 Model del mecanisme 

 

Per tal de definir les variables del model, prèviament s’ha de definir el mecanisme, els sòlids 

que tindrà, el nombre i tipus d’enllaços entre ells i entre aquests i l’entorn. 

 

El mecanisme estarà format per 7 sòlids, dels quals, un és el xassís, 2 són les rodes, 2 els 

triangles que uneixen els amortidors amb el push rod i, finalment, els dos triangles inferiors 

de la suspensió corresponents a les barres articulades.  

 

En la Figura 6.2.1, hi ha representats els 7 sòlids numerats, els punts que formen part en 

cada un, els seus enllaços i els que alguns tenen amb el terra. També hi ha incloses les 

forces aerodinàmiques dels alerons (F1 i F3) i de la carrosseria (F2) i la força del motor 

(Fmotor). 

 

 
Figura 6.2.1  Sòlids, enllaços i forces externes del model en Visual Nastran 

 

Per tal de crear el mecanisme s’han escollit sòlids amb una forma similar als sòlids originals, 

exceptuant el xassís que segueix sent un prisma rectangular, tal com ho era en el model 

inicial. Les rodes són representades per cilindres amb les mateixes dimensions que el 

pneumàtics originals, mentre que els triangles de la suspensió tenen la forma triangular però 

les dimensions no són exactament les mateixes que els valors reals. Les dimensions de tots 

els sòlids no són les reals, ja que la finalitat dels sòlids definits és la de “subjectar” tots els 
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punts, que són els que realment han de tenir una correcta situació a l’espai. Els enllaços es 

produeixen entre parelles de punts, motiu pel qual els sòlids poden tenir qualsevol forma. No 

obstant, s’han escollit formes similars a les reals per tenir un aspecte visual similar al del 

monoplaça d’estudi. 

 

L’esquema de la suspensió del vehicle (Figura 4.2 de la pàgina 28) conté dos triangles de 

suspensió a cada eix (un de verd i l’altre blau), mentre que el mecanisme del model en 

Visual Nastran (Figura 6.2.1) només en representa un. El triangle superior, el de color verd, 

no és necessari perquè tots els punts que conté pertanyen a la roda o al xassís i, per tant, es 

pot unir directament la roda amb el xassís mitjançant els enllaços que s’indicarà en l’apartat 

6.4. En canvi, el triangle inferior, el de color blau, s’ha considerat necessàriament en el 

model perquè hi ha un punt (el J en el cas de la suspensió davantera i el J’ per la suspensió 

posterior) que no pertany ni a la roda ni al xassís i, per tant, ha d’anar associat a algun sòlid. 

Aquest sòlid serà el triangle inferior de la suspensió. 

 

Degut a que només s’ha analitzat mig vehicle, la massa del xassís serà la meitat del valor 

real, mentre que la massa de les rodes o dels elements de la suspensió no es veurà afectat. 

Totes les forces externes, tan les del motor com la força de resistència a l’avanç de la 

carrosseria com les forces aerodinàmiques dels alerons, també es veuen reduïdes a la 

meitat. 

 

Les rodes que s’han definit en el Visual Nastran, són sòlids que no giren al voltant de l’eix, 

simplement es desplacen per una mena de guies per tal de seguir en línia recta. Per tant, en 

realitzar la simulació, s’ha d’incorporar a la massa de les rodes un segon terme que 

consideri la inèrcia d’aquestes reduïda a l’avanç.  

 

Suposant les rodes com una closca cilíndrica circular homogènia amb un radi igual al de les 

llantes (R=165 mm), aleshores el seu moment d’inèrcia val: 

 

2I m R= ⋅  (Eq. 6.2.1) 

 

L’energia cinètica de la roda girant val: 

 

2 21 1
E m v I

2 2
ω= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅  (Eq. 6.2.2) 
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Per tant, agrupant termes, resulta: 

 
2

2 2 2 2 2

2 2

1 1 1 1 v 1 I 1
E m v I m v I (m ) v M v

2 2 2 2 r 2 r 2
ω= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ = ⋅ ⋅  (Eq. 6.2.3) 

 

És a dir, la massa de la roda girant ha de ser: 

 

2

I
M (m )

r
= +  (Eq. 6.2.4) 

 

Combinant l’expressió 6.2.1 amb l’expressió 6.2.4, resulta el següent: 

 

( )
2 2

2 2 2

I m R R
M m m m 1 m 1

r r r
ε

Ü Ý
⋅

= + = + = ⋅ + = ⋅ +
Þ ßà á  (Eq. 6.2.5) 

 

on la massa m és la de la roda (8 kg), el radi r és el radi del pneumàtic (254 mm) i el radi R 

és el radi de la llanta (165 mm) i ε és el factor de massa. El valor de la massa reduïda de la 

roda girant val: 

 

2 2

2 2

R 165
M m 1 8 1 11.38 kg

r 254

â ã â ã
= ⋅ + = ⋅ + =

ä å ä åæ ç æ ç  (Eq. 6.2.5) 

 

El factor de massa (e) degut al gir de les rodes és aproximadament un 42% de la massa 

total de la roda, no obstant, en termes globals del vehicle el factor de massa és molt inferior, 

és a dir, un 3% de la massa total del vehicle. En conclusió, la massa reduïda de les rodes es 

pot negligir. Pel què fa a la massa reduïda de la resta d’elements de rotació (motor, 

embragatge, eix primari, eix secundari, eix de transmissió,...), a continuació es presenta una 

quadre resum del factor de massa de diversos vehicles. 

 

Vehicle Marxa curta Marxa llarga 

Turisme petit 0.25 0.05 

Turisme gran 0.40 0.07 

Camió 1.50 0.09 

Figura 6.3.1   Factor de massa per diversos vehicles 
[Liesa i Clos, 2002] 



70
�-�./01

 
 

 

 

La taula anterior mostra el factor de massa per diversos vehicles i relacions de marxa. Pel 

monoplaça de fórmula Glòria, es pot considerar dins del rang de marxes llargues, inclosa la 

primera marxa, ja que permeten un rang de velocitats molt elevat (veure Figura 5.1.1 de la 

pàgina 49). Per una mateixa massa entre el fórmula Glòria i un vehicle petit, la marxa que 

utilitza seria més llarga que la d’un vehicle petit, la qual cosa fa que el factor de massa d’un 

fórmula Glòria sigui inferior al 5% i, per tant, es pot negligir la inèrcia de les masses 

giratòries dels elements de rotació. Suposició que es veu recolzada pel fet que la massa 

d’un fórmula Glòria serà inferior a la d’un vehicle petit. 

 

El model queda perfectament definit amb els sòlids, els punts que els formen, els enllaços 

que els uneixen i les forces externes que actuen, per tant, a continuació es definiran els 

paràmetres que permeten modificar les configuracions del model.  

 

6.3 Sòlids del model 

 

En total s’han utilitzat un total de 7 sòlids per definir el mecanisme global, els quals es troben 

enllaçats tal s’indica a la Figura 6.2.1 i es troben detallats a continuació. Les masses del 

conjunt de sòlids serà de 225 kg, exactament la meitat de la massa del vehicle real.  

 

Sòlid Número de sòlid 

Xassís 1 

Triangle inferior davanter 11 

Triangle inferior posterior 39 

Roda posterior 58 

Roda davantera 21 

Triangle superior davanter 22 

Triangle superior posterior 59 

Figura 6.3.1  Sòlids que formen el model 

 

En la taula de la Figura 6.3.1, hi ha representats tots els sòlids que formen part del model, 

indicant-ne el número de sòlid que correspon a cada un, als que s’ha d’afegir un altre 

element que és el terra i s’ha de tenir en consideració, malgrat no ser un sòlid. Li correspon 

el número 0. Cada un dels sòlids mencionats està definit als apartats que segueixen. 
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6.3.1 Xassís 

 

El xassís és el sòlid dimensionalment més gran, ja que es tracta d’un prisma rectangular que 

té una massa de 205 kg. La figura següent representa l’aspecte que té i inclou tots els punts 

que pertanyen a aquest sòlid. 

 

 
Figura 6.3.1.1  Sòlid xassís i punts que hi pertanyen 

 

En total hi ha 16 punts que pertanyen al sòlid xassís: 12 corresponents a la suspensió (6 per 

la suspensió davantera i 6 per la posterior), 2 són els punts d’aplicació de les forces 

aerodinàmiques (el P i el Q), un és el centre de masses on s’aplica la força aerodinàmica de 

la carrosseria (punt CdM) i el darrer és el punt que permet l’enllaç entre el xassís i el terra 

(punt Z). 
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6.3.2 Triangles inferiors de la suspensió 

 

En total hi ha dos triangles per la suspensió, un davanter i l’altre posterior. Ambdós tenen la 

finalitat d’enllaçar el sòlid xassís i el sòlids roda. Se’ls ha assignat una massa d’un quilogram 

i unes dimensions que donin similitud al sòlid real. 

 

  
Figura 6.3.2.1  Triangle inferior davanter Figura 6.3.2.2  Triangle inferior posterior 

 

 

6.3.3 Triangles superiors de la suspensió 

 

El model incorpora dos triangles de suspensió superiors, un davanter i un posterior, ambdós 

d’un quilogram de massa i són els encarregats de transmetre el moviment vertical de la roda 

sobre l’amortidor i la molla. En les figures següents, es detalla la seva geometria i els punts 

que corresponen a cada sòlid. 

 

  
Figura 6.3.3.1  Triangle superior davanter Figura 6.3.3.2  Triangle superior posterior 
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6.3.4 Rodes 

 

Les masses reduïdes de les rodes no s’han tingut en consideració, per tant, cada una de les 

rodes del model té una massa total de 8 kg i exactament les mateixes dimensions que els 

pneumàtics reals que utilitza el monoplaça. Els punts que pertanyen a la roda i que 

permeten els enllaços amb els altres sòlids es veuen representats en les dues figures 

següents: 

 

  
Figura 6.3.4.1  Roda davantera Figura 6.3.4.2  Roda posterior 

 

6.4 Enllaços entre sòlids 

 

Cada un dels enllaços que apareixen a la Figura 6.2.1, relacionen punts de dos sòlids 

diferents i ho fan mitjançant els enllaços que es descriuen en la taula de la Figura 6.4.1 i es 

detallen a continuació. 

 

Les juntes esfèriques són enllaços de punts de dos sòlids diferents en una mateixa posició, 

per exemple, entre els punts D1 i D2 que permeten el gir en les tres direccions, són 

l’equivalent a una ròtula esfèrica. Les juntes esfèriques amb guia són un enllaç molt similar a 

l’anterior, però amb la diferència que permeten el desplaçament dels dos punts en una 

direcció determinada. Les barres són un tipus d’enllaç que uneix directament dos punts de 

dos sòlids diferents mantenint la distància constant a un valor especificat. Les juntes de 

revolució permeten el gir en una única direcció, mentre que les juntes de revolució en guia 

també permeten el desplaçament entre els dos punts de l’enllaç.  
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Enllaç Tipus d'enllaç 
Sòlids que 

uneix 
Punts que 

uneix 

2 Junta esfèrica 1 - 11 D1 - D2 

4 Barra 11 - 22 J - K 

23 Junta esfèrica en guia 1 - 11 E1 - E2 

24 Molla - amortidor 1 - 22 N - L 

25 Barra 1 - 21 A - H 

26 Barra 1 - 21 B - H 

32 Junta esfèrica 11 - 21 G2 - G1 

33 Junta de revolució 1 - 22 M1 - M2 

34 Genèric 0 - 1 Gnd1 - S 

56 Junta esfèrica 1 - 39 D'1 - D'2 

57 Junta esfèrica en guia 1 - 39 E'1 - E'2 

60 Barra 39 - 59 J' - K' 

61 Molla - amortidor 1 - 59 N' - L' 

62 Junta esfèrica 39 - 58 G'2 - G'1 

63 Junta de revolució 1 - 59 M'1 - M'2 

64 Barra 1 -58 B' - H' 

66 Genèric 0 - 58 Gnd2 - S' 

67 Barra 1 - 58 A' - H' 

129 Junta de revolució en pla 0 - 1 Gnd3 - Z 

Figura 6.4.1  Enllaços entre sòlids 

 

En la taula també hi apareixen les molles–amortidor però cal deixar clar que no són un tipus 

d’enllaç, sinó un complement d’aquest, aplicant forces als dos punts, en funció de la posició i 

la velocitat relativa entre sòlids. 

 

La longitud inicial de les molles serà 295, corresponents als 185 mm de longitud en repòs 

(x0) de la molla i als 110 mm corresponents al total de les distàncies x1 i x2, dels pretensors. 

Per tant, la longitud inicial de 295 mm, serà un paràmetre que s’introdueix al conjunt molla–

amortidor, considerant que no hi ha càrrega prèvia. 
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6.5 Paràmetres del model 

 

Els paràmetres que s’han considerat en el model són totes aquelles variables que permeten 

aportar canvis en la configuració del monoplaça: la inclinació dels alerons, la rigidesa de les 

molles de la suspensió, l’adherència entre pneumàtic i terra o la relació entre el pinyó i la 

corona en la relació del secundari. Tots aquests paràmetres genèrics permeten aportar 

modificacions al model entre un rang de possibles valors que pot prendre cada un. Són els 

següents: 

  

Variable Valors 

Número dents pinyó 13, 14 i 15 

Número dents corona 40, 41 i 42 

Angle aleró davanter [graus] de 3 a 16 

Angle aleró posterior [graus] de 3 a 16 

Coeficient adherència de 0,5 a 2,5 

Constant molla davantera [N/mm] 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 i 130 

Constant molla posterior [N/mm] 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 i 130 

Figura 6.5.1  Valors que pren cada variable 

 

S’han realitzat varies simulacions per analitzar la influència dels alerons, de la suspensió, la 

rigidesa de les molles o el coeficient d’adherència entre el pneumàtic i el terra, tan en 

acceleracions com per assolir la màxima velocitat. Els resultats obtinguts es presenten a 

l’apartat 7. 
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7 ANÀLISI DE RESULTATS 

 

S’han realitzat tres tipus de simulacions utilitzant el programa Visual Nastran per tal 

d’estudiar el funcionament del mecanisme del model. En primer lloc, s’ha estudiat la 

influència dels diversos paràmetres del model (apartat 6.5) en el temps i la distància 

necessaris per assolir la velocitat de 100 km/h partint del repòs. En segon lloc, s’han realitzat 

un conjunt de simulacions per estudiar la influència d’algunes d’aquestes variables per tal 

d’aconseguir la velocitat màxima del monoplaça. En tercer lloc, s’han fet dos estudis per 

explicar dos aspectes puntuals del comportament del monoplaça, un dels quals servirà per 

interpretar el capcineig de l’automòbil i l’altre per analitzar totes les forces que intervenen en 

la direcció longitudinal del vehicle. 

 

En les consideracions inicials (apartat 6.1) s’ha plantejat el model de mig vehicle i, en 

conseqüència, els valors de les forces en totes les simulacions són la meitat dels valors 

reals. La força motor es troba aplicada en la roda posterior, mentre que les reaccions de 

força normal només s’apliquen a les rodes de la part esquerra del vehicle. Les forces 

aerodinàmiques són les de mig aleró o de mig vehicle, depenent del cas. 

 

7.1 Acceleració de 0 a 100 km/h 

 

El primer bloc de simulacions, és el que fa referència a les acceleracions del monoplaça des 

del repòs fins assolir la velocitat de 100 km/h. S’han realitzat 3 tipus de simulacions diferents 

per determinar com influeixen determinats aspectes en l’acceleració del vehicle. Els 

paràmetres que s’han analitzat són: l’adherència, la inclinació dels alerons i la rigidesa de la 

suspensió. 

 

El temps de canvi de marxes és un valor que el model introduït al Visual Nastran no té en 

consideració i s’haurà d’afegir al temps de simulació posteriorment en funció del nombre de 

canvis realitzats. En una acceleració de 0 a 100 km/h, s’assoleix la velocitat màxima en 

segona marxa, per tant, simplement s’haurà de considerar un únic temps de canvi, que 

s’haurà d’afegir al temps de la simulació. 

 

Els valors de temps de canvi, no es coneixen pel monoplaça en anàlisi però es tenen valors 

aproximats d’altres vehicles comercials, que es troben en poques dècimes de segon. Un 

dels millors sistemes de canvi és el que utilitza el Ferrari F430 Spider que situa aquest 
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temps a només 150 milisegons. El Porche Boxster S obté uns temps de canvi al voltant de 

200 milisegons, mentre que varis models de Mercedes obtenen valors entre 0.2 i 0.3 

segons. Finalment, models amb menys prestacions, com l’Opel Corsa, realitzen el canvi de 

marxes en un temps al voltant dels 300 milisegons. Pel monoplaça de fórmula Glòria, 

s’estima un temps de 0.22 segons. 

 

7.1.1 Influència de l’adherència 

 

Per tal de realitzar aquest primer bloc de simulacions, s’ha considerat que la orientació dels 

alerons serà la mínima (3 graus), la rigidesa de la suspensió serà de 90 N/mm (tan la 

davantera com la posterior) i la relació de corona – pinyó serà la que permeti una 

acceleració màxima, és a dir, 42 i 13 dents, respectivament. 

 

Per analitzar els afectes de l’adherència sobre l’acceleració, s’han fet 5 simulacions variant 

el coeficient d’adherència entre 1, 1.2, 1.4, 1.6 i 1.8 per tal d’observar les diferències de 

temps en l’acceleració. 
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Figura 7.1.1.2  Temps d’acceleració 

coeficient 
d’adherència temps [s] 

1.0 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

4.76 

4.03 

3.63 

3.40 

3.34 

Figura 7.1.1.1  Corbes de velocitat per diferents adherències  

 

La Figura 7.1.1.1, representa la velocitat en funció del temps i s’observa clarament la 

influència de l’adherència entre l’asfalt i el pneumàtic en el període d’acceleració. El 

coeficient d’adherència, definit com el quocient entre la força exercida pel motor reduïda a la 

roda i la força normal a les rodes motrius, és un paràmetre molt influent en la transmissió de 

l’esforç del motor a les rodes. 
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Els temps d’acceleració (Figura 7.1.1.2) són majors com més petit és el coeficient 

d’adherència, ja que inicialment el vehicle té molt més parell del que realment pot transmetre 

a les rodes i el motor no pot donar tot el parell de què disposa. Per aquest motiu, la força 

que es transmet a les rodes es troba al llindar entre transmetre el parell i patinar i, per tant, 

la força sobre la roda serà el producte entre el coeficient d’adherència màxim i la força 

normal de la roda posterior. 

 

Els valors dels temps d’acceleració són diferents al temps teòric d’acceleració de 0 a 100 

km/h del vehicle, que és de 4.2 segons. El motiu d’aquestes diferències és, d’una banda, el 

temps de canvi de marxa no s’ha considerat en la simulació i, de l’altra, el temps 

d’acceleració real del vehicle no s’ha facilitat en quina superfície està determinat i, per tant, 

es desconeix l’adherència. 
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Figura 7.1.1.3  Comparativa entre la força real, teòrica i màxima (µ=1.4) 

 

La gràfica representa una comparativa entre la força real que es transmet a les rodes (corba 

verda), la força teòrica que es podria transmetre si es disposés de tota l’adherència 

necessària (corba vermella) i la màxima força que es pot aplicar amb l’adherència de què es 

disposa en cada cas (corba blava).  

 

En la gràfica s’observa que la força motriu reduïda a la roda, aproximadament durant el 

primer segon, és la màxima que pot transmetre el motor. Entre els instants 1.2 i 3.2 segons, 

el motor no pot donar tot el parell de què disposa ja que patinarien les rodes i la força que es 
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transmet és la màxima que permet l’adherència. Durant la resta de l’acceleració, el coeficient 

d’adherència disminueix per sota l’adherència màxima i el motor pot tornar a transmetre el 

màxim parell (entre els instants 3 seg. i 5 seg.). 

 

7.1.2 Influència dels alerons 

 

Per estudiar com influeix la inclinació dels alerons en l’acceleració del vehicle, s’han 

comparat tres possibles situacions: la primera amb els dos alerons amb mínima inclinació de 

3 graus, la segona situació amb l’aleró posterior amb màxima inclinació (16 graus) i la 

tercera amb tots dos alerons amb màxima inclinació. La resta de paràmetres són invariables, 

la constant de rigidesa de les dues molles es manté a 90 N/mm, la relació de corona – pinyó 

s’ha mantingut al valor de 13 – 42 i el coeficient d’adherència s’ha fixat a µ=1. 

 

Inclinació aleró [graus] 

davanter posterior 
Temps [s] Distància [m] 

3 3 4.76 68.6 

3 16 4.73 67.9 

16 16 4.74 68.1 
Figura 7.1.2.1  Temps i distància en l’acceleració de 0 a 100 km/h per diferents adherències 

 

En les tres situacions, s’obtenen temps molt similars per assolir la velocitat de 100 km/h, per 

tant, es pot concloure que la influència dels alerons en una acceleració és molt poca, tot i 

que els temps són lleugerament millors quan la inclinació de l’aleró davanter és la mínima (3 

graus) i la del posterior és la màxima (16 graus). 

 

7.1.3 Influència de la suspensió 

 

Per analitzar el comportament del vehicle en funció de la suspensió utilitzada, s’han realitzat 

dos conjunts de simulacions, un primer amb el coeficient d’adherència baix (µ=1) i el segon 

amb µ=1.6. Les rigideses de les molles que s’han escollit són de 50, 90 i 130 N/mm en cada 

conjunt de simulacions i la resta de variables no s’han variat, mantenint la mateixa relació de 

pinyó–corona (13–42) i la orientació dels alerons al mínim (3 graus). 
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Rigidesa molles [N/mm] 

davanteres posteriors 
Temps [s] Distància [m] 

50 50 4.78 68.8 

90 90 4.76 68.6 

130 130 4.75 68.4 
Figura 7.1.3.1  Influència de la rigidesa de les molles en l’acceleració (µ=1) 

 

La taula anterior, correspon a les simulacions realitzades per una adherència de µ=1, mentre 

que els valors de la Figura 7.1.3.2 són per les mateixes simulacions però amb una 

adherència superior (µ=1.6). En cada una de les dues comparatives els valors de temps 

d’acceleració i de distància recorreguda són pràcticament idèntics, per tant, tal com succeïa 

amb la inclinació dels alerons, la influència de la rigidesa de la suspensió pràcticament 

nul·la, sigui quina sigui el tipus de superfície sobre la que circuli el vehicle. 

 

Rigidesa molles [N/mm] 

davanteres posteriors 
Temps [s] Distància [m] 

50 50 3.41 46.1 

90 90 3.40 46.0 

130 130 3.39 45.7 
Figura 7.1.3.2  Influència de la rigidesa de les molles en l’acceleració (µ=1.6) 

 

En conclusió, l’únic paràmetre que influeix fortament en les acceleracions del monoplaça és 

el coeficient d’adherència entre pneumàtic i asfalt, i la resta de paràmetres pràcticament no 

en milloren el comportament. Ni una major inclinació dels alerons ni una rigidesa de molles 

més elevada comporta grans millores de temps d’acceleració. El què si que s’observa és 

una lleugera millora quan la rigidesa de molla és elevada o quan la inclinació de l’aleró 

posterior és màxima, i mínima la del davanter. 
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7.2 Velocitat màxima 

 

L’anàlisi de la velocitat màxima assolible per l’automòbil s’ha realitzat per veure la influència 

de dos aspectes fonamentalment: la relació entre el nombre de dents de la corona i del 

pinyó i la inclinació dels alerons. 

 

7.2.1 Influència de la relació corona – pinyó 

 

Les simulacions d’aquest apartat s’han simulat en unes condicions de càrrega aerodinàmica 

baixa, concretament en unes inclinacions mínimes d’alerons, per tal de no veure’s afectada 

la velocitat màxima per la inclinació dels alerons. Pel què fa a les relacions de transmissió 

del secundari utilitzades, s’ha escollit tres combinacions de corona pinyó, que es presenten 

a la taula 7.2.1.1. La resta de paràmetres no s’han modificat: les rigideses de les molles són 

de 90 N/mm i l’adherència s’ha fixat a µ=1.5. 

 

Nombre de dents 

pinyó corona 
Temps [s] Distància [m] Velocitat 

màxima [km/h] 

13 42 13.3 496 198.6 

14 41 20.5 900 217.4 

15 40 21.9 965 218.3 

Figura 7.2.1.1  Influència de la relació pinyó – corona per assolir la velocitat màxima 

 

En la taula anterior, els valors de temps i de distància estan determinats en assolir el 98% de 

la velocitat màxima, ja que els valors exactes de temps i distància són poc significatius 

perquè el temps que tarda el monoplaça per assolir el màxim de velocitat tendeix a infinit. 

Per tant, serà molt més significatiu indicar el temps i distància al 98% de la velocitat màxima. 

 

La combinació que permet assolir una velocitat màxima més elevada és la que utilitza un 

pinyó de 15 dents i una roda dentada de 40 per la corona, tal com s’havia indicat en l’apartat 

4.1. Els valors són pràcticament els mateixos de la relació 14 – 41, i molt superiors als de la 

relació 13 – 42.  
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Nombre de dents 

pinyó corona 

Velocitat màxima 
teòrica [km/h] 

13 42 198.6 

14 41 219.1 

15 40 240.6 

Figura 7.2.1.2  Velocitat màxima teòrica 

 

Els valors teòrics de velocitat màxima per cada marxa es troben en la taula de la Figura 

7.2.1.2, i estan calculats a partir de la velocitat màxima de gir del motor. És interessant 

observar que la relació 13–42 és la única que assoleix la velocitat màxima de gir del motor i 

que limita la velocitat d’avanç del vehicle, mentre que per les relacions 14–41 i 15–42 la 

velocitat màxima real és inferior a la teòrica degut a les resistències aerodinàmiques. 

 

En conclusió, la relació entre corona i pinyó és fonamental per assolir una major o menor 

velocitat màxima. Per tant, en funció de les característiques de cada circuit s’escollirà una 

relació de pinyó–corona adequada per l’òptim funcionament del vehicle. Si es tracta d’un 

circuit que no té suficient longitud de recta, no serà necessari un canvi tan llarg com el que 

dóna la relació 15–40. 

 

7.2.2 Influència dels alerons 

 

L’anàlisi de la influència dels alerons s’ha realitzat amb la combinació de corona i pinyó que 

permet assolir una velocitat màxima més elevada, la 15–40. S’han plantejat dos casos, el 

primer amb una inclinació màxima dels alerons i el segon amb inclinació mínima. La rigidesa 

de les molles és de 90 N/mm i l’adherència és de µ=1. 

 

Inclinació aleró [graus] 

davanter posterior 
Temps [s] Distància [m] Velocitat 

màxima [km/h] 

3 3 22.9 982 218.3 

16 16 22.8 976 217.7 

Figura 7.2.2.1  Influència de la relació pinyó – corona per assolir la velocitat màxima 

 

La taula anterior, representa els valors de temps, distància i velocitat màxima que assoleix el 

monoplaça utilitzant el programa de simulació. Tal com s’ha indicat en l’apartat anterior, els 

temps i distància són els corresponents a assolir el 98% de la velocitat màxima real. 
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Els valors són pràcticament idèntics entre ambdues simulacions, per tant, es pot concloure 

que succeeix el mateix que en l’acceleració de 0 a 100 km/h, és a dir, que la influència dels 

alerons no es veu reflectida en un increment de tracció del monoplaça. Degut a que la força 

de resistència a l’avanç dels alerons és molt petita, a altes velocitats la influència d’aquests 

és molt baixa. 

 

7.3 Altres simulacions 

 

7.3.1 Inclinació i alçada del xassís 

 

La inclinació dels alerons no depèn exclusivament de la inicial que aquests tenen, sinó que 

té una relació directa amb la inclinació del xassís. Aquesta simulació permetrà veure com 

varia la inclinació del xassís en funció de la rigidesa de les molles o de la inclinació dels 

alerons. També s’analitza l’alçada del xassís respecte el terra en funció dels mateixos 

paràmetres, concretament l’alçada del centre de masses del xassís com a punt de 

referència. 

 

En aquesta simulació no interessa el règim transitori sinó estudiar el vehicle en una situació 

estable, quan assoleix una velocitat màxima constant i no està sotmès a una acceleració. 

Per fer el règim transitori més curt, s’ha canviat la força motriu per una força constant de 

1000 N. 

 

Situació Orientació 
[graus] 

Alçada CdM 
[cm] 

Estàndard 0.166 40.07 

Màxima alçada 0.136 40.61 

Mínima alçada 0.190 38.63 

Màxima inclinació 0.681 39.55 

Mínima inclinació -0.353 39.67 

Figura 7.3.1.1  Influència de la relació pinyó – corona 

 

La situació estàndard, correspon a una rigidesa de molles de valor 90 N/mm i una inclinació 

dels alerons mitjana, uns 8 graus. La situació d’alçada màxima és en unes condicions de 

rigidesa elevada i una inclinació d’alerons mínima, tot el contrari de la situació d’alçada 

mínima, obtinguda amb una rigidesa baixa de la suspensió i una inclinació elevada 
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d’alerons. Finalment, la situació de màxima inclinació correspon a la simulació realitzada 

amb una suspensió davantera tova, alerons davanters amb molta inclinació, suspensió 

posterior dura i alerons posteriors amb poca inclinació. La situació de mínima inclinació té 

unes característiques completament al revés de la d’inclinació màxima. 

 

La inclinació del xassís està donada respecte l’eix absolut X del model (veure la Figura 4.1 

de la pàgina 27) i les diferències que presenta entre les dues situacions extremes de 

màxima i mínima inclinació, és de poc més d’un grau, mentre que la diferència entre l’alçada 

màxima i la mínima del centre de masses del vehicle és de 2 centímetres. 

 

Els valors obtinguts són coherents perquè l’alçada entre el xassís i el terra és de 5 

centímetres aproximadament i les variacions que ha de permetre la suspensió no poden, en 

cap cas, superar aquesta cota, ni en el moviment de capcineig, ni en el moviment vertical de 

la carrosseria. 

 

7.3.2 Forces que actuen sobre el monoplaça 

 

L’objectiu d’estudi és presentar gràficament les forces que apareixen sobre el vehicle en la 

direcció longitudinal per tal d’entendre com evolucionen la força motriu i les forces 

aerodinàmiques de resistència a l’avanç en el temps. En totes les simulacions anteriors, 

només s’ha considerat la força aerodinàmica de resistència a l’avanç de la carrosseria, en 

canvi, en aquesta simulació s’han inclòs les forces aerodinàmiques dels alerons per 

demostrar que realment es poden negligir. 
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Figura 7.3.2.1  Influència de la relació pinyó – corona 

 

El gràfic representa l’evolució de diverses forces en funció de la velocitat del vehicle. La 

força motriu disponible és la màxima força de tracció que es pot donar a les rodes perquè 

aquestes no patinin, mentre que la força motriu màxima és la força teòrica que és capaç de 

transmetre el motor si es disposa de tota l’adherència necessària. Com a resultat d’aquestes 

dues funcions, s’obté la força real del motor, representada de color blau. 

 

El mateix gràfic es pot dividir en dues zones, separades per una línia vertical discontínua, 

corresponent a la velocitat de 60.64 m/s, la velocitat màxima que assoleix el vehicle. Les 

simulacions realitzades es realitzen fins assolir la velocitat màxima, punt en el qual s’iguala 

la força motriu amb totes les forces de resistència a l’avanç. La part esquerra de la línia 

correspon als valors de la simulació, mentre que la part dreta de la línia correspon a valors 

teòrics que el vehicle no pot assolir en tractar-se de velocitats superiors a la màxima. 

 

No s’han considerat les forces de resistència al pendent i s’han negligit les forces de 

resistència al rodament, mentre que les forces de resistència a l’avanç dels alerons s’han 

tingut en consideració. Per tant, queda perfectament demostrat que la força que exerceixen 

els alerons per oposar-se al moviment és pràcticament nul·la. 
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CONCLUSIONS 

 

La realització del projecte ha permès a l’autor tenir constància de l’enorme esforç i temps 

que requereix la realització d’un projecte d’aquestes dimensions. S’han analitzat diversos 

aspectes d’un monoplaça de competició, amb l’al·licient afegit d’haver-ho pogut fer en 

contacte directe amb el vehicle, observant-ne tots els detalls constructius. 

 

Un dels aspectes més interessants ha estat l’estudi de la geometria de la suspensió, amb el 

repte d’entendre el funcionament d’un sistema completament diferent a l’utilitzat per altres 

automòbils. El fet de tractar-se d’un sistema articulat de barres força complex i poder-lo 

estudiar amb mesures reals, ha facilitat el fet de realitzar una simulació teòrica molt similar al 

funcionament real. 

 

Un altre aspecte d’interès ha estat el tractament de les dades del motor, partint de les corbes 

de parell i potència de cada relació de canvi i arribant a determinar una única força del motor 

per una determinada velocitat. 

 

El tema de l’aerodinàmica és un dels que ha requerit més esforç d’anàlisi, ja que partint dels 

conceptes de forces aerodinàmiques, de resistència a l’avanç i de sustentació, s’ha hagut 

d’analitzar el perfil real aproximant-lo a un perfil teòric NACA. 

 

La conclusió més important que s’obté, conseqüència de les anteriors, és el fet d’haver 

ampliat coneixements d’assignatures realitzades durant tota la carrera d’Enginyeria Industrial 

i haver-los pogut comprendre amb molta més profunditat. 

 

L’objectiu principal, obtenir un model per un vehicle real de competició, s’ha complert i s’ha 

pogut simular en condicions de moviment rectilini, observant la influència de diversos 

paràmetres en el seu rendiment. Per aquest motiu, l’autor deixa el projecte en una primera 

fase d’estudi, convidant a algun estudiant la continuació i evolució del mateix, especialment 

per simular el pas per corba o el moviment del vehicle en pendents. 
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