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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   x Sí    No    

 
PROJECTE FI DE CARRERA 

 
RESUM (màxim 50 línies) 
 

 

El present projecte es una referència per a la comparativa de frens de 
vehicles. 

En la introducció del projecte es fa una explicació del sistema per tal 
que el lector d’aquest entengui tots els termes després esmentats. Així 
doncs s’explica el funcionament general del sistema de frens, des d’un 
punt de vista enginyeril, s’expliquen els principis físics que regeixen 
aquest sistema, des de l’aplicació de força sobre el pedal de fre, a partir 
d’allí com es amplificada la força per la relació de palanques que hi ha al 
mecanisme del pedal, l’amplificació generada per les cameres de buit 
del servofre. També s’expliquen les pressions del circuit, les forces  i 
coeficients de fricció de les pastilles i els discs de fre, i finalment la 
desacceleració del vehicle. 

A la introducció s’explica, també, les pistes de proves de IDIADA, que 
es el centre tècnic on s’han realitzat les proves 

El cos del projecte explica els assaigs, tant als box com a pistes que es 
realitzen als vehicle per tal de tenir uns punts clars de comparació. Es fa 
una explicació sobre els tests seleccionats, els motius pels quals son 
aquests. Així doncs els test explicats son: static test, FSGP, Stright line 
stability, stopping distances i mu split. De tots aquests assaigs es fa 
una explicació del procediment d’execució i de  l’anàlisi, també a partir 
dels annexes 1 i 2 que son dos informes de resultats de dos test 
s’extreuen conclusions. 

Les conclusions son sobre el comportament dels dos vehicles als quals 
fan referència els informes. En aquest apartat es comparen els dos 
vehicles, que es l’objectiu final del projecte. En les conclusions es fa 
referència als resultats generals obtinguts per als dos vehicles, en tots 
els assaigs realitzats i s’esmenten les diferencies destacables. 

També al cos del projecte s’explica el desenvolupament d’una 
autoseqüència (Programa en Visual Basic)  per a l’anàlisi de l’assaig, que 
esta escrita dins del programa d’anàlisi (DIAdem), i també el 
funcionament del mateix DIAdem. 

Aquesta seqüència es programada especialment per a l’anàlisi d’aquest 
assaig, es escrita per tal de satisfer les necessitat d’aquest assaig 
encarregat per un client. L’autoseqüència serveix, a part de facilitar molt 
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les tasques repetitives de l’enginyer, per a unificar criteris d’anàlisi i 
formats de gràfics que es posen a l’informe. Per tant serveix per a fer 
els gràfics i extreure les dades necessàries dels arxius enregistrats al 
vehicle amb l’equip d’adquisició de dades. 

En el projecte també hi ha l’annexa 5 que es l’estudi mediambiental de 
l’assaig, per tal de que sabent els problemes que portem els projectes, 
de desenvolupament de vehicles, minimitzem els efectes. 

 
 

 
Paraules clau (màxim 10): 

Frens Comparativa DIAdem Visual basic 

Programació Feeling Estabilitat Benchmark 

Instrumentació Test   
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GLOSARI 

 

Símbol Definició 
IBT De l’anglès “Initial Brake Temperature”: temperatura inicial de frens 
Vi o Vo Velocitat inicial 
Ve o Vf Velocitat final 

DOW De l’anglès “Driver Only Weight”: massa del vehicle només amb el 
conductor. 

PTW De l’anglès “Permisible Total Weight”: massa màxima permesa del vehicle. 

FSGP De l’anglès “Force Stroke G and Pressure”: força recorregut g i pressió, que es 
una altre forma d’anomenar un feeling. 

S.A 
Speed 
application 

Velocitat d’aplicació que es pot donar en diverses unitats respecte el temps 
(daN/s, g/s, bar/s, mm/s, etc.). 

ABS De l’anglès “Antiblock Brake System. Sistema”: antibloqueig de frens. 

LPSV De l’anglès “Load Propotinal Sensing Valve”: vàlvula de sensibilitat 
proporcional a la càrrega. 

Vmax Velocitat màxima 
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1 OBJECTIU DEL PROJECTE 

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un manual per a l’enginyer dedicat al món de 

l’estudi i desenvolupament de vehicles, en el camp de frens. 

Aquest manual s’ha realitzat a partir de dos projectes, que comparen dos vehicles. 

Prèviament hi ha una explicació dels conceptes físics que regeixen el funcionament dels frens i 

una explicació dels elements que composen bàsicament els frens d’un vehicle. 

També, en aquest projecte, hi ha la realització d’un programa per a l’anàlisi dels assaigs. 

1.1 Histologia 

En els inicis de la meva carrera professional, començo, simultàniament, la meva feina 

com a mecànic-conductor de proves al centre tècnic d’estudi de vehicles IDIADA (Institut 

d’Investigació Dedicada a l’Automòbil.) i la meva carrera universitària per a aconseguir la 

titulació d’enginyer tècnic industrial especialitat en mecànica. 

És en aquest punt, com deia, quan començo la meva formació com a enginyer de frens. 

En ambdós llocs he anat evolucionsnt i adquirint coneixements.  

El projecte que exposo comença a partir de la petició d’un client al departament de 

Brake systems (Frens) d’IDIADA on és, actualment, el meu lloc de treball, de fer un estudi 

comparatiu del sistema de frens i la seva eficàcia, entre diferents vehicles de la competència 

(Conegut com a Benchmarking) per tal de desenvolupar el seu propi producte i ubicar-se en un 

sector de mercat, cosa que és molt freqüent en el camp de l’automoció.  

Aquest projecte també es complementa amb altres assaigs de frens que he considerat 

importants i relativament freqüents.  

1.2 Abast del projecte 

1.2.1 Introducció als frens 

El projecte començarà amb la definició dels elements que formen els frens i els principis 

físics que els regeixen, ja que son consideracions bàsiques que ha de tenir l’enginyer per a la 

interpretació dels resultats i les dades de les proves que es fan. 
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1.2.2 Preparació del vehicle i instrumentació 

En aquesta part el projecte explicarà com s’extreuen els valors necessaris de les 

magnituds físiques que estan involucrades en els assaigs que hem de realitzar, ja siguin 

velocitats, acceleracions, pressions, forces, recorreguts, temperatures, etc. que són les dades que 

s’extreuen del assaigs i després s’analitzen.  

A part s’exposarà com s’enregistren les dades necessàries i les característiques de 

l’equip d’adquisició. 

1.2.3 Selecció dels assaigs a realitzar 

Durant el projecte també es farà menció dels assaigs a realitzar, que una part són els que 

et dona el client; però, des del nostre punt de vista tècnic de la matèria, també s’aconsella de 

tenir en compte l’objectiu final de la comparativa. 

1.2.4 Anàlisi de dades i interpretació de resultats 

A partir d’aquí passarem a l’anàlisi de dades i de resultats amb el programa especialitzat 

en els anàlisi d’assaigs en vehicles, que es el DIAdem, de la marca National Instruments. Una 

altra eina de gran ajuda informàtica que també fem servir molt són els programes Excel i Word 

de Microsoft. El primer per a realitzar gràfics i el segon, evidentment, per a la confecció 

d’informes. 

1.2.5 Confecció d’aplicacions informàtiques 

En els últims capítols del projecte s’explicarà com es confeccionen aplicacions 

informàtiques amb el programa DIAdem, en el qual hi ha un mòdul de visual Bàsic que permet 

desenvolupar aplicacions informàtiques per tal d’aconseguir resultats sense haver-los de buscar 

mirant cadascuna de les repeticions dels assaigs o, com a mínim, automatitzant molt els 

processos d’anàlisi. 

A part en aquesta part s’explicarà la confecció de les aplicacions per a adaptar-les a les 

necessitats que ens planteja el client o la normativa. 

1.2.6 Conclusions 

A la part final del projecte s’extreuen conclusions sobre els dos informes de referència, i 

sobre quins són els criteris que s’utilitzen per a comparar els vehicles. 
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2 CONCEPTES TÈCNICS DELS FRENS D’UN VEHICLE 

2.1 Definició (Segons el “Gran diccionari de la llengua catalana”) 

1 Dispositiu capaç d'absorbir l'energia cinètica d'un sistema mecànic en moviment per 

tal de produir una disminució de la velocitat, provocar l'aturada completa o impedir 

l'acceleració. 

2 Fre de disc Fre de fregament en què uns dispositius de fricció pincen una peça mòbil, 

el disc, que gira solidària amb la roda.  

3 Fre de fregament TECNOL Fre que transforma l'energia cinètica en energia calorífica 

per fregament entre dues superfícies, l'una fixa i l'altra mòbil. 

4 Fre de tambor TECNOL Fre de fregament, emprat principalment en els automòbils, en 

què una part, el tambor, va fixada a la roda, i l'altra, solidària a l'eix fix, és formada per dues 

peces articulades que pressionen sobre la cara interior del tambor. 

2.2 Funcions 

La funció dels frens d’un vehicle es, evidentment, reduir la velocitat d’aquest, amb una 

eficàcia adequada a les condicions del tràfic actuals. A més a més han de mantenir una 

estabilitat adequada en qualsevol situació i han de permetre la modulabilitat, per a poder 

incrementar o disminuir la desacceleració d’acord amb la situació de trànsic en el que s’està 

immers. 

En essència, el sistema de frens d’un vehicle, ha de ser prou potent com per a 

aconseguir bloquejar les rodes del turisme a qualsevol velocitat que aquest circuli. Avui en dia 

això es imprescindible pràcticament ja que existeixen els sistemes anibloqueig de frens en que 

la seva tasca es mantenir el vehicle sota el control del conductor, i que, aquest, tingui la 

possibilitat d’esquivar qualsevol obstacle en el cas que no pugui aturar el vehicle abans 

d’arribar-hi. 
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 Figura 1. Esquema bàsic dels frens 

 

2.3 Components 

El sistema de frens es composa d’una sèrie de components que fan que hi pugui haver 

una interacció entre el conductor del vehicle i les necessitats de la pròpia conducció. Els 

elements són els següents: el pedal, la servofrè, la bomba, les conduccions, les pinces, les 

pastilles o les mordaces, els discs o tambors i els pneumàtics. 

A part d’aquest components purament mecànics que componen un sistema bàsic de 

frens els quals, muntats en un vehicle, ja serien suficients per a reduir la seva velocitat, n’hi ha 

d’altres que serveixen per a millorar l’estabilitat, són: la vàlvula sensible a la carrega, el sistema 

antibloqueig i el control electrònic d’estabilitat. 

2.3.1 El pedal 

Pedal, és l’encarregat de rebre la força del conductor per tal de transmetre la solicitació 

de desacceleració que sigui necessària a cada moment. 

És com un quadrilàter articulat en el que es crea una relació de palanca, com es veu en 

la figura. Aquesta relació de palanca és entre el centre del pedal (A) i la força aplicada en 

aquest punt i la força resultant a l’articulació (B) amb el “vàstag”. 
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 Figura 2. Esquema d’un pedal de fre 

D’aquí en treurem l’equació: 
cb

caa
b

d
dFF
−

−
=

·  

On les forces i les distancies són les relatives entre els punts de la figura. La força 

resultant serà la força que estarà aplicada al vastag del servofre o de la bomba. 

2.3.2 El servofrè 

Servofrè, és un amplificador de la força que fa el conductor sobre el pedal. En essència, 

el conductor pitja el pedal i la seva força és transmesa, per un sistema de palanca elemental, a 

una barra que rep la seva força i, mitjançant un sistema de càmeres de buit i de vàlvules, fa que 

sigui transmesa i amplificada. La relació d’amplificació, normalment està entre 1:4 i 1:9 

depenent del tipus de turisme. 

 

 Figura 3. Esquema del servofrè. 

A 

B 

C 

B 
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Per a estudiar els fenòmens que intervenen en aquesta amplificació direm que són 

proporcionals al diàmetre del servofrè i a la pressió que es pogui generar en el costat de baixa 

pressió de la membrana (B); així doncs, en teoria, hauria de venir determinada per la següent 

equació: 

( )( ) )·(·max lkSPPF BA ∆−−=  

On F seria la força màxima (amb les vàlvules completament obertes) capaç 

d’amplificar, les P serien les pressions en cada cara de la membrana, la S seria la superfície de 

la membrana, i la k i l’increment de l farien referència a la molla que no es veu en la figura però 

existeix per a fer retornar el pedal a la posició inicial. 

2.3.3 La bomba o cilindre mestre 

Cilindre mestre o bomba, és l’encarregat de generar la pressió de fluid que mou tot el 

sistema hidràulic. Aquest rep la força que ha estat amplificada per la servo assistència i genera 

una pressió de fluid, normalment, entre 150 i 200 bars. 

 

 Figura 4. Esquema el cilindre mestre. 

Com es veu en la figura, el cilindre mestre, està dividit en dues càmeres: la primària (A) 

que és la primera que rep la força des del pedal i el servofrè, i la secundària (B) que rep la força 

transmesa per la pressió que es genera en la primària en condicions normals. El circuit està 

dividit en dues càmeres per seguretat perquè, en el cas que hi hagués alguna fuita en el mateix 

circuit, el vehicle no es quedaria completament sense frens. En el cas que això passes en el 

A B 
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circuit primari ha una molla i un “vàstag” que faria que la força fos transmesa al secundari que 

es veu a la figura. 

L’increment de pressió dins del circuit vindria determinat per l’equació P = F/S en que 

la superfície és la dels cap dels pistons, i la força és la exercida pel “vastag” que ve a la part del 

darrere del pistó. 

2.3.4 Les conduccions 

Les conduccions del fluid de fre són d’un material inextensible. En el lloc on és possible 

són de metall rígid, i en les parts que estan en moviment relatiu ja sigui degut a la suspensió o a 

la direcció del turisme, són d’un compost polimèric, flexible però inextensible, o, a vegades, 

d’un compost polimèric amb malla metàl·lica . 

2.3.5 Els frens de disc i de tambor 

El sistema de frens dels turismes, en essència, en les primeres parts, descrites en els 

apartats anteriors, és igual per a tots els turismes. Però en arribar a les rodes podem tenir dos 

tipus de frens, els de disc i els de tambor. 

2.3.5.1 Els frens de disc 

Frens de disc, estan compostos per tres parts: la pinça, el disc i les pastilles. 

 

 Figura 5. Imatge del conjunt del fre de disc i els 
elements que el composen. 

2.3.5.1.1 La pinça 

La pinça és el component que rep la pressió des de la bomba i, mitjançant un èmbol, el 

transmet a les pastilles. Les parts d’aquesta són, per a una pinça bàsica, el cos, la fixació i 

l’èmbol, juntament amb tots els cargols, femelles i petites parts que fan la seva fixació sencera. 
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És un component bastant complex i n’hi ha de diversos tipus els quals es classifiquen segons la 

posició i el numero d’èmbols. 

2.3.5.1.1.1 Tipus de pinces 

Hi ha les pinces flotants que estan formades per unes guies que fan que, amb un sol 

pistó, es pugui generar força als dos constat del disc i, per tant, a les dues pastilles, i el seu 

funcionament età l’il·lustrat en la figura 6. 

 

 Figura 6. Esquema d’una pinça flotant. 
 

I hi ha pinces de pistons oposats que són fixes i tenen un o més pistons a cadascun dels 

costats del disc, així la força ve per la pressió generada al revers de cadascun dels pistons 

(Figura 7). 

 

 Figura 7. Esquema d’una pinça de pistons oposats. 

2.3.5.1.2 Les pastilles 

Les pastilles són les peces que reben la força de la pinça i la transmeten per fricció al 

disc. La pastilla és una peça que està composta per dues parts principals que són el material de 

fricció (A) i el suport (N) en la figura 8. El suport és una placa plana metàlica que pressiona a 
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la pinça amb uns sortints que fan que només pugui tenir moviment en la direcció del pistó, i 

aquesta queda guiada quan està el conjunt pinça, pastilla i disc muntat completament. El 

material de fricció està soldat a la part davantera de la placa i és el que fa el contacte i la fricció 

amb el disc; és d’un material relativament tou, ja que esta pensat per a ser canviat i per a que 

sigui un part de desgast controlat i el seu cost es bastant econòmic. 

 

 

 Figura 8. Esquema d’una pastilla de fre. 

El material de fricció de les pastilles està format per una barreja de components que són:  

- Fibres, per donar consistència i estructura a la barreja que, normalment, és 

algun tipus de llana metàl·lica. 

- Complements, que, normalment, son carbonat de calci o algun tipus de metall 

tou en pols com ara coure. 

- Coles, que fan que el la mescla es mantingui junta. 

- I modificadors de fricció, generalment elastomers, que fan que la barreja tingui 

unes propietats adequades. 

En cas de vehicle d’altes prestacions o de competició, els discs i les pastilles poden ser 

de fibra de carbó, que treballa molt bé a altes temperatures en sol·licitacions molt extremes; a 

part, amb el seu reduït pes, ajuden al conjunt format per la roda i el disc, a tenir menys energia 

homocinètica. 

2.3.5.1.3 Els discs 

El disc és una peça normalment d’acer, amb forma circular i plana; és la peça que és 

solidaria a la roda, mitjançant uns cargols i li transmet el seu moviment. La part circular és la 

que rep la fricció de la pastilla que està solidaria al xassís del vehicle i, degut a la fricció que li 
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provoca aquesta, es genera un parell contrari al sentit de rotació de la roda que fa que aquesta 

transmeti una força a terra i, conseqüentment, el vehicle desacceleri. 

Els disc poden ser de diversos tipus. Els massissos, són els discs que no tenen cap forat 

al voltant ni en direcció axial ni radial al seu moviment. També existeixen els discs ventilats, 

que són els que tenen els canals que es veuen a la figura 9, els canals centrals, que ajuden a 

dissipar la calor que provoca la fricció amb les pastilles. Altres tipus de discs són el ranurats o 

perforats, que acostumen a estar muntats en vehicles d’altes prestacions i s’utilitzen per a que 

siguin més agressius amb la pastilla i així augmenten la fricció. 

 

 Figura 9. Disc de fre ventilat. 

 

2.3.5.2 Els frens de tambor 

Els frens de tambor estan compostos de quatre parts: els pistons, la mordassa,  el suport 

i el tambor pròpiament dit. Aquest tipus de frens acostumen a ser els mes econòmics. 

2.3.5.2.1 Les mordasses 

Les mordasses que són uns suports metàl·lics, com s’il·lustra en la figura 10, on hi està 

enganxat, amb una cola especial, el material de fricció pràcticament de la mateixa composició 
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que el material del les pastilles de fre. Les mordasses tenen, unides a elles, unes molles que 

actuen en el retorn quan es deixa d’aplicar pressió al circuit. 

2.3.5.2.2 Els pistons 

Els pistons estan formats per dos èmbols i un cilindre en el qual el pistons surten per 

tots dos costats i pressionen les mordasses contra les parets del tambor. 

 

 Figura 10. Tambor. 

 

2.3.5.2.3 El suport 

El suport és una placa metàl·lica, formada per una xapa d’uns 2 mm amb la forma 

necessària per a que tots els elements encaixin bé; te una forma a la part de baix perquè les 

mordasses quedin ben recolzades. 

2.3.5.2.4 El tambor 

El tambor (fig.10) és una circumferència d’acer amb la forma necessària per a que es 

subjecti a la roda del vehicle de forma que gira solidaria amb ella i li transmet la força que 

s’aplica a la mordassa. 

El funcionament dels frens de tambor es molt simple. Pels conductes de fluid hi arriba 

una pressió que fa que els èmbols surtin i empenyin el material de fricció contra el tambor 

produint així una fricció que es transmet com a frenada a la roda. 

- Aclariment 
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Durant el projecte ens referirem als discs i a les pastilles de fre, més que al tambors i a 

les mordasses, ja que, en els vehicles actuals, aquests últims estan més aviat en desús degut a 

l’eficàcia als avantatges de l’evacuació de calor que tenen els frens de disc respecte als 

tambors. 

2.3.6 El líquid 

El líquid de frens és el fluid que, en les conduccions, porta la pressió en totes les 

direccions necessàries, 

Aquest fluid ha de tenir unes característiques concretes ja que es possible que estigui 

sotmès a unes sofisticacions molt exigents tant de pressió com de temperatura, perquè està molt 

pròxim a la part on la pastilla fa fricció amb el disc i no pot fer cap tipus d’ebullició, cosa que 

seria molt perillosa en cas que passes a causa la baixa o nula eficàcia que té el sistema. 

Aquest líquid esta regulat per la normativa SAE J1703, que defineix les característiques 

de fluïdesa, de comprensibilitat i, sobretot, de punt d’ebullició. Els líquids vénen marcat amb 

una nomenclatura DOT i un número que, a partir d’aquest, es considera que té un punt 

d’ebullició determinat, els més utilitzats són els DOT 3, 4 o 5. 

2.4 El funcionament dels frens 

 En termes d’enginyeria, entredrem l’efecte del frenat,  que, per a reduir la velocitat o 

parar completament un vehicle, hauríem de transformar l’energia cinètica que porta i 

transformar-la en energia tèrmica. 

Els sistemes de frenada en escènica, a part del servofre, funcionen, com es veu en 

l’esquema 11, amb un pedal que incrementa la pressió en un cilindre mestre (1) que està dividit 

en dues càmeres i en dos circuits secundaris. A partir d’aquí hi ha el circuit primari que va a les 

pinces de davant (2) i, l’altre part, va a les mordaces de darrere (3). En el sistema, al 

incrementar la pressió, es produiria una fricció i es dissiparia energia cinètica transformant-la 

en calor. 

A part d’això hi ha alguns sistemes auxiliars com la vàlvula reguladora de pressió de 

l’eix posterior (4) i alguns testimonis, el de les llums posteriors de frenada (5 i 6) o el d’avís de 

pèrdues de fluid de frens (7 i 8) 
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Esquema 11. Sistema de frens simplificat. 

2.4.1 Pressions 

En el sistema es genera una pressió, com abans hem explicat, aplicant una força a la part 

posterior del pistó del cilindre mestre, i aquest genera una pressió a tot el circuit com es mostra 

a la figura. 

Les pressions que estan sotmeses al circuit  segueixen la formula de la pressió (F=P·S) i 

amb aquesta es regeix tot el circuit, traient les dilatacions i absorcions dels materials que no son 

completament rígids, cosa que no genera menys pressió, sinó que fa que la pressió tingui un 

cert retard en les diverses parts del circuit, com s’aprecia en el gràfic següent (Gràfic 12)  
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Gràfic 12. Exemple d’increment de pressions. 

en el que es veuen les diferents pressions en el cilindre mestre i en les diferents pinces del fre. 

D’aquí en trauríem les forces que es generen a les pinces de fre que són les pressions 

que es generen al circuit les quals vénen a ser determinades per: 
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spedpedtot RRFF ··=  

On:  

Ftot  -  Força total aplicada al pistó de la bomba 

Fped  -  Força aplicada al pedal pel conductor 

 Rped  -  Ràtio de palanca del pedal. 

 Rs -  Ràtio d’increment de força del servofrè. 

Llavors, amb la força total aplicada, en podrem extreure la pressió que introduirem al 

circuit només contant amb la superfície del pistó, segons la formula següent: 

4
··

2DFP toth
π

=  

On:  

 Ph  -  Pressió hidràulica en el circuit 

D  - Diàmetre del cilindre mestre 

Finalment entendríem que hi hauria la pressió  Ph  en l’interior del circuit, tenint en 

compte les limitacions de la teoria és a dir que hi hauria algunes pèrdues per friccions i 

comprensibilitat de materials. 

2.4.2  Forces entre les pastilles i els discs 

Quan el conductor decideix baixar la velocitat del vehicle, aquest pressiona la palanca 

del fre, generant una pressió de fluid en tot el circuit, cosa que fa que es generi una força de 

fricció en totes les pastilles de fre contra els discs; aquesta força segueix l’equació següent: 

 

 

on: 

 Fp  -  Força aplicada a la pastilla 

 N   -  Número de pistons que actuen sobre la pastilla 

  d   -  Diàmetre de cadascun dels pistons 

hp PNdF ⋅⋅
⋅

=
4

2π
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De l’equació anterior n’extraiem la força amb la qual la pastilla es pressionada contra el 

disc i d’aquí n’extraiem que la pressió que hi haurà entre la pastilla i el disc valdrà: 

 

 

On: 

 P   -  Pressió entre la pastilla i el disc 

 S   -  Superfície de contacte entre la pastilla i el disc. 

Així doncs, la força normal exercida per la pastilla es pot expressar segons: 

 

 

On: 

 Fn   -  Força normal entre la pastilla i el disc 

Tot i així, hem de tenir en compte que les equacions anteriors normés són certes quan 

les pressions entre la pastilla i el disc són constants, hipòtesi que considerem certa degut a que 

estem molt a prop de la realitzada i, si no ho soposessim així, complicaríem molt els càlculs, la 

qual cosa, a part de ser innecessària i no és l’objectiu d’aquest projecte. 

A partir d’aquí, podem continuar deduint que sobre cada diferencial de superfície de la 

pastilla hi actua un diferencial de força normal, i entre aquesta i el disc es genera un força de 

fricció seguint l’equació següent: 

 

 

on: 

 Ff’ -  Força de fregament corresponent a una sola pastilla 

 µ   -  Coeficient de fricció entre el disc i la pastilla 

Veient que cada tipus de pastilla té una geometria diferent i per a facilitat els càlculs, 

s’utilitza el radi efectiu del disc que equival al radi d’aplicació de les forces per tal d’obtenir un 

S
F

P p=

SPFn ⋅=

dSPdFdF nf ⋅⋅=⋅= µµ'
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parell de frenada que té com a valor el quocient entre el parell de frenada i la força de fricció 

generat per una pastilla. 

El coeficient de fricció entre la pastilla i el disc està, normalment, entre 0,35 i 0.45, tot i 

així la majoria de materials van marcats amb dues lletres que es refereixen a l’adherència del 

material de fricció en fred (366 K) i en calent (588 K), així els nivells de fricció serien: 

 C menys de 0.15 

 D entre 0.15 i 0.25 

 E entre 0.25 i 0.35 

 F entre 0.35 i 0.45 

 G entre 0.45 i 0.55 

 H més de 0.55 

 Z no classificat 

Així doncs, tenim que el parell generat per una sola pastilla és: 

 

 

on: 

 Ref  -  Radi efectiu del disc 

 M’  -  Parell de frenada generat per una sola pastilla 

En la següent figura (Fig. 13) es pot observar la ubicació de la majoria de paràmetres 

descrits anteriorment. 

SPRFRM effef ⋅⋅⋅=⋅= µ'
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 Figura 13. Forces aplicades en el sistema de frens. 

2.4.3 Esforços entre el vehicle i la superfície de contacte 

Considerant l’efecte del frenat un moviment uniformement retardat o bé que s’hi 

aproxima molt ja que la desacceleració d’un vehicle pot ésser molt constant, podríem seguir la 

següent equació per a calcular les forces: 

 

 

On: 

 Ff  -  força de frenat 

 Fi  -  força d’inèrcia del vehicle 

 m  -  massa del vehicle 

 γ   -   desacceleració 

Com a principi, i desprès de seguir les equacions anteriors, podem determinar la força 

de frenat necessària per tal d’aturar un vehicle amb una certa desacceleració. Però això no es 

pot incrementar fins a qualsevol valor, ja que el màxim de força aplicable ve derminada per 

l’adherència entre els pneumàtics i la superfície on estan en contacte. 

 

γ⋅== mFF if
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 Figura 14. Forces a les quals està sotmès el vehicle 

Observant la figura anterior (Fig. 14) es pot deduir que la màxima força de frenat 

(Ffmáx) que es pot obtenir és: 

 

 

On: 

 W  -  pes total del vehicle 

 µa -  coeficient d’adherència entre el pneumàtic i la superfície en contacte amb 

ell. 

 g  -  acceleració de la gravetat 

Força que hauria de ser capaç d’obtenir qualsevol vehicle en tots els pneumàtics en 

qualsevol condició per disseny, ja que avui, gairebé tots els turismes, porten incorporats 

sistemes electrònics antibloqueig de frens  per tal de mantenir l’estabilitat del vehicle dels quals 

parlarem en els pròxims apartats. 

2.5 Altres sistemes auxiliars 

2.5.1 La vàlvula sensible a la carrega (LPSV) 

La vàlvula sensible a la carrega és una vàlvula amb la que equipen vehicles que, 

normalment, no disposen de sistemes antibloqueig de frens; el que fa és regular la pressió a les 

rodes posteriors per tal que, en cas de frenada de pànic o d’alta desacceleració, si hi hagués 

bloqueig afectés primer, o únicament, a les rodes de davant. 

aaf gmWF µµ ⋅⋅=⋅=máx
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En cas que hi hagués un bloqueig només a les rodes de darrera hi hauria una pèrdua 

molt gran d’estabilitat i el vehicle esdevindria molt perillós. Tenint en compte que, degut a la 

transferència de pes en cas de frenades d’alta desacceleració, la tendència natural amb les 

mateixes pressions en totes les rodes és el bloqueig de l’eix posterior en primer lloc perquè és, 

en aquest, on disminueix la força normal.  

 

 

 Figura 15. Vàlvula sensible a la carrega. 

 

2.5.2 El sistema electrònic antibloqueig (ABS) 

És molt conegut tot i que potser no tothom coneix el seu funcionament. El sistema 

consta: d’una sèrie de vàlvules, uns captadors de velocitat a les rodes, un dipòsit de pressió, i 

una centraleta electrònica; a vegades pot incorporar una bomba de pressió en cas que vingui 

juntament amb l’ajuda de la frenada de pànic. 

El seu funcionament és pot resumir en que és una lògica electrònica de control de 

pressió en les rodes, fent que les rodes no passin mai de la capacitat d’adherència de la 

superfície on estan. 

El sistema funciona com es veu a la figura (Fig.16) amb una sèrie de circuits governats 

per vàlvules electròniques de manera que, quan hi ha un accés de pressió que faria que hi 

hagués un bloqueig en una de les rodes, hi ha una vàlvula que desconnecta la pinça de la bomba 

primari i se n’obre una altra que va a un acumulador i descarrega la pressió. Seguint aquest 

concepte, la central electrònica de l’ABS obre les vàlvules, fent que la pressió en aquestes, 

disminueixi en una de les pinces quan un dels captadors de velocitat de les rodes interpreta una 

velocitat d’aquesta un tant per cent inferior a les demés. Així, el sistema té incorporada una 

lògica que busca la màxima adherència sense que la roda quedi bloquejada i això fa que el 

conductor mantingui l’estabilitat i que pugui modificar la trajectòria del vehicle en cas de ser 

necessari. 
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 Figura 16. Esquema hidràulic d’us del sistema ABS 

 

2.5.3 El control electrònic d’estabilitat. 

Aquest sistema té vàries nomenclatures depenent del fabricant. Pot ser anomenat ESP 

(Electronic Stability Program), DSC (Dynamic Stability Control) o VSC (Vehicle Stability 

Control);  aquests serien els mes freqüents entre d’altres. 

Aquest sistema, que porta ja incorporat l’ABS i normalment sistemes com l’ajuda de 

frenada en pànic, la seva funció bàsica és corregir els sobreviratges i subviratges dels vehicles, 

normalment aplicant una pressió de frens a les rodes que generen un parell contrari al 

moviment no desitjat del vehicle. Així, corregint aquest moviment i fent que el conductor 

sempre disposi del màxim control possible en cada situació, no cal que sigui capaç d’assumir 

per propis recursos aquest tipus de situacions. 
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3 PREPARACIÓ I INSTRUMENTACIÓ DEL VEHICLE 

En aquest apartat farem referència a la preparació del vehicle per tal de tenir uns 

resultats estables i repetitius durant tot l’assaig; també farem referència al tipus de sensors i 

equips d’adquisició necessaris per a la presa de les dades necessàries per a l’assaig. 

3.1 Preparació del vehicle 

En començar un assaig s’han de preparar els vehicles per tal de tenir el material 

desgastable (pneumàtics i material de fricció) sense influències del percentatge de desgast rebut 

fins al moment. 

Així doncs els pneumàtics del vehicle, les pastilles de fre i els discs son substituïts per 

uns de nous. També s’acostuma a purgar el circuit de frens per tal de renovar el líquid fent així 

que tingui les millors propietats possibles. 

El material nou però, com que no ha estat sotmès a cap esforç, és bastant inestable 

(tenint present els resultats tan precisos que es requereixen). Per aquest motiu es fa un primer 

desgast que fa que, totes les parts no desitjables que han quedat del procés de producció, 

s’eliminin. 

El procés d’assentament de frens consisteix en el següent: 

- Fer 100 frenades suaus per tal d’adaptar pastilles i discs: 

o Desacceleració : 4 m/s² 

o Velocitat inicial : 70 km/h 

o Velocitat final : 0 km/h 

o Pes del vehicle : PTW 

o Temperatura inicial de frens ≤ 100 ºC 

o Caixa de canvis en posició : Punt mort 

El procés d’assentament de pneumàtics consisteix en el següent: 

- Rodar 200 Km per a que els pneumàtics perdin la primera capa de cera 

protectora que porten a sobre per a la seva conservació. 
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- Fer 15 frenades agressives per desgastar els pneumàtics i aconseguir que 

aquests siguin estables: 

o Desacceleració:  Màxima (ABS ON) 

o Velocitat inicial: 100 km/h 

o Velocitat final: 0 km/h 

o Pes del vehicle: DOW 

o Temperatura inicial de frens ≤ 100 ºC 

o Caixa de canvis en posició: Punt mort 

Després d’aquests protocols considerarem que el vehicle ja serà estable i estarà llest per 

a començar els assaigs, encara que en segons quins assaigs s’hauran de tornar a canviar els 

pneumàtics per tal de que tinguin unes condicions estables. 

3.2 Instrumentació del vehicle 

En el vehicle col·loquem sensors en les parts que ens interessen dels frens i, també, un 

equip d’adquisició, per tal d’enregistrar les dades a la freqüència que ens interessa. 

Els sensors són els següents: 

- Equip d’adquisició de dades. 

- Sensor de velocitat del vehicle. 

- Cèl·lula de càrrega. 

- Sensor de desplaçament. 

- 5 transductors de  pressió. 

- Acceleròmetre. 

- 4 sensors de temperatura (Termoparells). 

- 2 sensors d’altura 

- 1 giroscop 

- 1 sensor d’angle de direcció 
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3.2.1 L’equip d’adquisició de dades 

L’equip es un B+S Multidata tipus ME5. 

En essència, seria un PC que tindria vàries targetes lectores dels senyals que ens 

interessen: analògiques, digitals, termoparells, comptadors de freqüència i extensiomètriques . 

 

 Figura 17. Equip d’adquisició B+S Multidata. 

 

3.2.2 Sensor de velocitat 

El sensor de velocitat és anomenat VBOX III (Racelogic), funciona via GPS d’alta 

freqüència (100Hz). 

És un sensor que, amb base GPS pot, dona una resolució prou bona per a fer assaigs 

d’alts requeriments dinàmics, amb acceleracions relativament agressives. 

El sensor, a part de la velocitat i de la  distància, dóna la posició instantània i la 

trajectòria que ens és molt útil per als càlculs de trajectòries i desviacions. 

Bàsicament és una antena de GPS magnètica que s’enganxa a la part del sostre del 

vehicle i una caixa de lectura de dades, que fa la transformació de les ones que es reben del 

GPS a voltatge, per tal de llegir-los amb l’equip d’adquisició 
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 Figura 18. Sensor de velocitat VBOX III. 

3.2.3 Cèl·lula de càrrega 

És del fabricant KYOWA, té un rang d’utilització de 0 a 200 daN. La cèl·lula s’alimenta 

a 12 V de CC i, amb aquesta alimentació, dóna una tensió de sortida relativa a la força que se li 

aplica, normalment va de 0 a 2,5 V. 

La cèl·lula de càrrega que s’utilitza es col·loca i es fixa en la part central del pedal de 

fre, així quan el conductor actua normalment sobre aquest pedal, la cèl·lula ja enregistra la 

informació, i es col·loca com es veu a figura 19. 

 

 Figura 19. Cèl·lula de càrrega KYOWA. 

3.2.4 Sensor de desplaçament 

És un sensor del fabricant ASM, model WS10, on el recorregut mesurable és de 0 a 800 

milímetres. 

Es col·loca en algun suport que es pot fabricar especialment per a cada vehicle, ja que 

per les seves característiques, normalment els punts possibles de fixació, acostumen a ser 
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diferents. La col·locació del fil de mesura ha de ser el mes pròxim possible a la direcció del 

desplaçament del pedal (Fig. 20) 

 

 Figura 20. Sensor de desplaçament ASM. 

3.2.5 Giroscop 

És un sensor que ens dóna la velocitat de rotació del vehicle, la seva possibilitat de 

mesura es de ± 100 º/s, valor per sobre del qual ja haurem perdut el control del vehicle. Tenint 

en compte que els límits de velocitat de rotació sota control del vehicle estaran al voltat de 50 o 

60 º/s en el cas de tractar-se d’un conductor molt expert o utilitzant un vehicle amb control 

electrònic d’estabilitat molt avançat. Podem utilitzar giroscops de Silicon Sensing que 

funcionen alimentats a 5 V, tenen un error més petit que 1 º/s. Per tant el sensor que tenim, ens 

serveix. 

 

 Figura 21. Giroscop Silicon Sensing. 
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3.2.6 Sensors d’angle de direcció 

El sensor que tenim és d’AB dinamycs, i ens mesura tant l’angle del volant com la força 

o el parell amb la que es gira aquest, tot i que aquest últim no ens interessa per a aquest assaig. 

El sensor està format per un potenciòmetre que mesura l’angle i unes galgues 

extensiomètriques que mesuren la força o el parell.  

L’alimentacio és de 12 V i l’error és més petit que un grau, cosa que ens és més que 

suficient, ja que realment els valors que mesurem són en ordre de magnitud, per exemple, en un 

vehicle, hem corregit entre 45º i 60º, i, en un altre, mes de 180º. Per tant, un grau d’error no ens 

afecta a l’assaig. 

 

 Figura 22. Sensor d’angle de direcció. 

 

3.2.7 Transductor de  pressió 

És un Entran model EPXM-NO2-350B, que té de marge de lectura de 0 a 350 bars; 

sabem que poques vegades superarem els 200 bars, així que, aquest model, és força indicat. El 

model es basa en un pont de Wheatstone que llegeix la deformació que hi ha en la membrana i 

la transforma en un senyal de voltatge molt petit que és amplificada. A més, el sensor 

s’alimenta a 12 V per poder amplificar la senyal. 

El transductor de pressió es munta amb una T hidràulica per tal d’ampliar la càmera on 

està destinat i així s’intercala al circuit com es veu a la figura (Fig 23). 
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º 

 Figura 23. Transductor de pressió Entran. 

3.2.8 Acceleròmetre 

És del fabricant Crossbow model CXL02LF1, ±2 g que va alimentat a 12 V. Hem triat 

aquest perquè no hi ha cap vehicle de carrer que pugui superar aquestes acceleracions, i és en el 

que fem els nostres estudis. 

Es col·loca fixat en alguna part que es pugui trobar fàcilment pertanyent al xassís 

(preferiblement a la part central d’aquest, el més pròxim possible al centre de gravetat) del 

vehicle enganxat amb una cola especial (X60, cola a base de dos components, una pols 

ceràmica i un polímer enduridor.) (Fig. 24) 

 

 

 Figura 24. Acceleròmetre Crosbow. 

3.2.9 Sensors d’altura 

Són del fabricant Corssys Datron model HF 500 C i funcionen amb làser  per 

triangulació òptica. L’error que donen aquests sensors és de 0,2 mm, que ens és una precisió 

suficient tenint en compte que la rugositat de l’asfalt ja es més gran. 
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Els sensor d’altura es munten amb ventoses als laterals de la carrosseria per tal de 

mesurar dinàmicament les posicions del vehicle en cada moment del temps, la qual cosa també 

enregistra l’equip d’adquisició. 

 

 Figura 25. Sensor d’altura de Corsys Datron. 

 

3.2.10 Sensors de temperatura 

Son termoparells tipus K amb grau de mesura des de 0 a 1260ºC, rang que ens és 

suficient per tal de mesurar les temperatures a l’interior de les pastilles. 

El sensor és una sonda de temperatura d’1,5 mm de gruix que funciona amb la propietat 

dels metalls que quan se n’ajunten dos es forma una resistència variable amb la temperatura; 

aquesta qualitat s’aprofita i es calibra per tal de tenir una sonda de temperatura tan petita. 

La forma d’instal·lar-la, com es veu en la figura (Fig.26), és fent un orifici a la pastilla 

d’1.5 mm de diàmetre a l’inici, i, 5 mm. abans del punt de mesura, es fa d’1.25 mm de 

diàmetre; així s’assegura que la part del termoparell que mesura esta en contacte amb el 

material i no es mou. La temperatura es mesura a la pastilla de fre a la part mes central possible 

(o sigui en el punt del radi efectiu), i el forat es practica a 4 mm de la superfície de la pastilla 

com a procediment estàndard i a 30 mm del xamfrà superior. 
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 Figura 26. Termoparell muntat en una pastilla. 

3.3 Les pistes de proves 

Idiada és un complex que, a part dels serveis d’enginyeria enfocada a l’automòbil, 

també té les seves pròpies pistes de proves. Aquestes pistes tenen diverses característiques, i 

cadascuna ens és útil per tal de fer unes proves concretes i que ens interessen per aquests 

assaig. 

3.3.1 Carretera general 

És una pista que serveix per a comunicar amb totes les altres, a la part sud (la recta rosa 

de la figura) té una recta d’una mica més d’un quilòmetre, la superfície és d’asfalt sec, i el 

coeficient d’adherència, entre el pneumàtic i la pista, sempre està al voltant d’1. 

 

 Figura 27. Mapa de carretera general. 

Al final de la recta sud hi ha una ampliació on es transforma en quatre carrils durant uns 

200 metres, que es l’utilitzat per a fer les proves a una velocitat relativament alta (al voltant de 

100 km/h), i, en el cas que es perdés l’estabilitat, el vehicle no sortiria de la pista. 
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3.3.2 Pista d’alta velocitat 

Es una anell de 7.6 km, format per dues rectes i dues corbes de 180º. Les rectes tenen 2 

km, i les corbes 1.8 km, i un radi de 471 m. La superfície és d’asfalt sec (µ≈1). Tota la pista és 

de 4 carrils distribuïts de dintre cap a fora segons les velocitats a les que es vulguin utilitzar. 

El carril més exterior està autoritzat fins a 250 km/h (en ús compartit), i per tal de poder 

virar una corba que no es suficientment àmplia està peraltat uns 39º, aconseguint així, 

mitjançant les acceleracions, que la velocitat neutra en aquest carril sigui de 200 km/h. Això 

significa que aquesta velocitat el vehicle es manté en el viratge com si estigués en línia recta. 

 

 Figura 28. Mapa de la pista d’alta velocitat. 

3.3.3 Plataforma dinàmica (B) 

A Idiada hi ha dues plataformes; una d’elles ens interessa per tal de realitzar els assaigs 

de stright line stability, que és la que s’anomena “B”. 

Es tracta d’una superfície d’asfalt on hi ha tres carrils d’acceleració que desemboquen 

en una superfície d’asfalt (per fer-se’n una idea, seria com un aparcament gegant) on es pot 

traçar un cercle d’uns 100 metres de radi com a màxim. La pista sencera és també d’asfalt sec 

(µ≈1) i ens serveix per a que hi hagi espai en qualsevol direcció per tal de no haver d’abortar 

les maniobres si la desviació és massa gran. 

 

 Figura 29. Mapa de la plataforma dinàmica B. 
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3.3.4 Pista de frenada 

És una pista on hi ha diverses superfícies amb diversos coeficients d’adherència per tal 

d’estudiar el comportament dels ABS en diverses circumstancies, també s’utilitza per a estudiar 

el comportament dels controls electrònics de tracció. 

La pista és composa de sis superfícies i un carril d’acceleració, cinc de les superfícies 

són molles: ciment (µ≈0,5-0,6), basalt (µ≈0,2-0,3), asfalt (µ≈0,8), ceràmica (µ≈0,1), i 

superfície d’aquaplaning (Asfalt). A partir d’aquestes superfícies hi ha un carril d’asfalt sec. 

Totes les superfícies tenen una part efectiva (regada amb aspersors) de 200 m excepte la 

superfície de ceràmica que té 250 m.  

 

 

 Figura 30. Mapa de la pista de frenada. 
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4 SELECCIÓ DELS ASSAIGS A REALITZAR 

Un cop acabada la preparació i la instrumentació dels vehicles ja es pot procedir a 

començar els assaigs que hem definit per a treure les conclusions. 

Ens referirem, en aquest test, als dos vehicles dels que es van extreure les dades del test. 

Són dos vehicles del segment F, que els anomenarem A i B respectivament, són vehicles amb 

unes dimensions molt àmplies, amb pesos molt elevats, i tots dos amb 6.0 litres de cilindrada, i 

alimentats amb gasolina; degut a això, són vehicles que tenen un pes, ja en buit, molt elevat i, 

per aquest motiu, acumulen moltes inèrcies. 

El segment és el més important per reconèixer la posició del vehicle que s’analitza ja 

que, en un segment, un resultat pot ser un objectiu a seguir i, en un altre segment, pot ser un 

pèssim rival. 

Per a fer un estudi comparatiu és important conèixer la direcció en la que avaluarà el 

client o possible comprador, així com els factors d’eficàcia objectiva que tindrà el vehicle amb 

els quals es pot fer una defensa irrefutable. 

Els assaigs a realitzar venen explicats en el punts següents: 

4.1 Static test 

El primer test que es fa és el test estàtic que serveix, bàsicament, per a determinar com 

és de potent el servofrè, i això s’evalua amb una gràfica i uns càlculs que explicarem a l’apartat 

d’anàlisi de dades. 

A més a més, els estàtics, són un primer recull de dades que té l’enginyer per tal de 

comprovar que tots els sensors funcionen bé en l’equip d’adquisició i estan ben configurats. 

Les característiques del test són senzilles: són aplicacions amb el vehicle parat com es 

detallen a continuació: 

- Força sobre el pedal : 120 daN  

- Aplicació : progressiva 

- Repeticions : 3 amb el motor en marxa i 3 amb el motor parat. 
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Aquesta seqüència es fa per a avaluar les diferències entre les pressions, utilitzant el 

servo i sense fer-lo servir. 

4.2 Pedal Feeling (FSGP) 

Per tal d’avaluar la sensació del conductor, a part de poder fer una avaluació subjectiva 

de feeling (sensacions de pedal en diverses condicions de temperatura, velocitat i 

desacceleració), es pot fer una avaluació objectiva amb l’equip d’adquisició de dades i les 

anàlisi d’aquestes. Triant aquesta última sensació en el feeling s’avaluen bàsicament les 

sensacions en el pedal i el comportament del xassís del vehicle, en quant a angles i variacions 

d’altura, això es fa mitjançant el sensors d’altura. 

L’assaig de feeling és important avaluar-lo en diferents condicions ja que el conductor 

quotidià utilitzarà els frens en qualsevol situació per això es segueix el següent procediment: 

- Velocitat inicial: 50 km/h , 100 km/h i HS (alta velocitat, per a vehicles 

capaços de superar els 200 km/h. Aquesta velocitat o Vmax.) 

- ∆ de desacceleració:  

o 50 km/h  2.5 g/s 

o 100 km/h i HS  5 g/s 

- Temperatura inicial de frens(IBT) : entre 50ºC i 100 ºC 

- Pes del vehicle: DOW 

- Posició de la caixa de canvis: La més alta possible en funció de la velocitat. 

D’aquesta sèrie de frenades i en totes les condicions esmentades, se n'extreuen uns 

gràfics amb els que s’avaluen les posicions del pedal en les circumstancies esmentades. A més 

a més, es treuen gràfiques de pitch & dive, d’on s’avalua la posició del xassís del vehicle, com 

he dit abans, i, sobretot, el moviment del seient del conductor que, al final, serà el que notarà 

l’usuari. 

4.3 Deceleration build-up 

Aquest assaig està pensat per a avaluar l’increment de desacceleració que té el vehicle 

durant una frenada a pressió constant, aquest efecte és degut a l’increment d’eficàcia (és referit 
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a l’increment de la constant d’adherència µ.) que té la superfície de la pastilla a l’incrementar la 

temperatura d’aquesta. 

Per tal d’avaluar això es realitza un test amb les següents condicions: 

- Velocitat inicial: 60 km/h 

- Pressió : constant (La necessària per a aconseguir 3 m/s²) 

- Temperatura inicial : 100 ºC 

- Pes del vehicle = DOW 

- Posició de la caixa de canvis :  Punt mort 

Desprès d’aquestes frenades s’estudia la distància entre el punt de desacceleració inicial 

i el punt al final de la frenada, i s’extreuen conclusions de les característiques de les pastilles. 

4.4 Stright line stability 

Consisteix en l’avaluació de la desviació del vehicle en la primera part de les frenades 

d’alta velocitat. Per això es fan frenades d’alta desacceleració amb la direcció fixa i s’avalua la 

desviació de la trajectòria completament recta. 

Les condicions d’aquest test són: 

- Velocitat inicial: 140 km/h i HS (alta velocitat, per a vehicles capaços de 

superar els 200 km/h. Aquesta velocitat o Vmax.) 

- Desacceleració: entre 8 m/s² i Límit ABS ON (però sense cap pols d’ABS 

durant el tram d’estudi) 

- ∆ de desacceleració:  

o 1 g/s 

o 3 g/s 

o 5 g/s 

- Pes del vehicle = DOW 

- Temperatura inicial de frens(IBT) : <120 ºC 

- Posició de la caixa de canvis: Punt mort 
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- Direcció : fixa en el punt central. 

A partir d’aquests assaig es treuen dades de trajectòria i s’avalua la desviació màxima 

en la part inicial de la frenada (des de Vi fins a la meitat d’aquesta.) 

4.5 Stopping distances. 

Amb aquest test es té la intenció d’avaluar la distància mínima amb que es pot aturar el 

vehicle en diferents condicions. 

Per a fer aquest test, es munten pneumàtics nous i es tornen a assentar, seguint el procés 

especificat en el punt 3.1. Es fa això, perquè, contràriament al que es pensa, els frens actuals 

gairebé no tenen influència en les distàncies de parada, sinó que les peces que hi tenen 

influència són la unitat de control d’ABS i els pneumàtics. 

Per avaluar aquest punt es segueix el següent procediment d’assaig, després d’haver fet 

les 15 frenades d’assentament de pneumàtics: 

- Desacceleració =  Màxima (ABS ON) 

- Superfícies: 

o Asfalt sec a baixa temperatura 

o Asfalt moll a baixa temperatura 

o Asfalt sec a alta temperatura 

o Asfalt moll a alta temperatura 

- Velocitat inicial = 100 km/h 

- Velocitat final = 0 km/h 

- Pes del vehicle = DOW 

- Temperatura inicial de frens ≤ 100 ºC 

- Repeticions : 8 en cada condició. 

- Caixa de canvis en posició: Punt mort 

Les altes i baixes temperatures de les superfícies es refereixen a que es fa una sèrie de 

frenades a primera hora del matí (les de baixa temperatura) i, una altre sèrie de frenades, al 
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voltant de les dues de la tarda, així es caracteritza una variació de comportament del pneumàtic 

en funció de la temperatura. 

4.6 Mu split 

És un test en superfície d’adherència asimètrica. L’objectiu és avaluar la qualitat de 

l’ABS en les condicions més complexes que són les frenades en superfícies amb coeficients 

d’adherència molt diferents. En aquest cas s’ha triat l’asfalt moll (µ=0.8) i la ceràmica molla 

(µ=0.1) en el que es fa passar cadascun dels costats del vehicle, com es veu a l’esquema ( Esq. 

31). 

 

 Esquema 31. Mu split. 

En aquestes condicions es fan frenades i s’avalua l’estabilitat, la desviació i la distància 

de frenada. Les frenades són en les següents condicions. 

- Velocitat d’aplicació (en recorregut de pedal): 

o Ràpida ( ≤ 500 mm/s) 

o Mitja (entre 250 i 300 mm/s) 

o Lenta (entre 100 i 150 mm/s)  

- Superfícies: a l’esquerra del vehicle, asfalt mullat; i a la dreta, ceràmica 

mullada. 

- Velocitat inicial = 100 km/h 

- Velocitat final = 0 km/h 

- Correcció amb la direcció del vehicle: 

o Mínima possible per mantenir la trajectòria del vehicle 

o Sense correcció. 

- Pes del vehicle = DOW 

- Temperatura inicial de frens ≤ 100 ºC 

- Repeticions : 5. 
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- Caixa de canvis en posició: Punt mort 

4.7 Realització de la taula de tests 

Un cop triats els tests es poden resumir en una taula, per tal que tots els implicats en el 

test estiguin al corrent del que s’ha de fer. 

Remarks

[km/h] [Km/h] [g] [ºC] [g/s] [times]

1,0 Brake bedding DOW 70 0 0,4 Max. 120 -- 200 -- Neutral - FLpad_t ;FRpad_t; RLpad_t; RRpad_t
Pad temperature: installing TME procedure in 
parallel (front axle)

2,0 Subjective pedal feeling DOW 

3,0 Basic instrumetation -- -- -- -- -- -- -- -- --

- Vhc_spd; (Vbox III)
- Vhc_dec; 
- Ped_eff; 
- Ped_strk; 
- MC_press
- Multidata a 100Hz
- 4 temp.

Priorities of pressure mounting:
- ABS inlet
-FL_press

4,0 Static test -- -- -- -- --
10 s (100daN)

linear increasing and 
decreasing stroke

3 good 
meas.

w and wo 
booster

-- -- - Basic instrum.
- Booster Vacuum sensor

To measure the booster characteristic with and 
without booster

DOW 50 0 max
Ti = 50±5

Ti = 100±10
 1g / 2,5 s 3 good 

meas. 
--

AT D-range
MT

 50-0km/h 3th
100-0km/h 4th or 

5th

DOW 100 0 max
Ti = 50±5

Ti = 100±10
1g / 5 s 3 good 

meas. 
--

AT D-range
MT 

50-0km/h 3th
100-0km/h 4th or 

5th

6,0 FSGP High speed DOW 
Vmax

(200 max)
0 max

Ti = 50±5
Ti = 100±10

1 g / 5 s 3 good 
meas. 

-- Neutral

Deceleration build up DOW 60 0 0,3 Ti = 100±10 -- 1 good Neutral

DOW 140 60 0.8÷ABS Ti < 120 ºC 1 2 good 
meas. 

Fixed Neutral DOW : Driver only
+instrumentation + fuel tank <1/4

DOW 140 60 0.8÷ABS Ti < 120 ºC 3 2 good 
meas. 

Fixed Neutral

DOW 140 60 0.8÷ABS Ti < 120 ºC 5 2 good 
meas. 

Fixed Neutral

DOW Max
50% Initial 

V 0.8÷ABS Ti < 120 ºC 1 2 good 
meas. 

Fixed Neutral
Maximum speed ≤ 200 km/h (which means that if 
the Vmax > 200 km/h the speed used for the test 
will be 200km/h)

DOW Max
50% Initial 

V 0.8÷ABS Ti < 120 ºC 3 2 good 
meas. 

Fixed Neutral

9,0
Change tyres 
& Tyre run in

DOW 120 -- -- -- -- -- Neutral To Carry out 200 km

Stopping distance
Tyre bedding

DOW 100 0 ABS Ti = 100 ºC Fast application 15 -- Neutral

Stopping distance
Dry asphalt (cold T)

DOW 100 0 ABS Ti = 100 ºC Fast application 8 -- Neutral

Stopping distance
Wet asphalt (cold T)

DOW 100 0 ABS Ti = 100 ºC Fast application 8 -- Neutral

Stopping distance
Dry asphalt (high T)

DOW 100 0 ABS Ti = 100 ºC Fast application 8 -- Neutral

Stopping distance
Wet asphalt (high T)

DOW 100 0 ABS Ti = 100 ºC Fast application 8 -- Neutral

Stopping distance
mu split

DOW 100(+2) 0 ABS
Ti < 125 ºC

∆T(FL -FR)pad
< 50

Fast application
5 good 
meas. 

Fixed
(open loop)

Neutral 
or D

Stopping distance
mu split

DOW 100(+2) 0 ABS
Ti < 125 ºC

DT(FL -FR)pad
< 50

Fast application
5 good 
meas. 

Not fixed 
(close loop)

Neutral 
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 Figura 32. Taula resum dels assaigs a realitzar. 
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5 ANÀLISI DE DADES I INTERPRETACIÓ DE RESULTATS 

Una vegada realitzats els assaigs l’enginyer rep les dades i comença l’anàlisi. 

5.1 Consideracions i coneixements previs 

En l’estudi del vehicle es consideren sis possibles moviments que s’il·lustren a la figura 

(Fig.33) a continuació. 

 

Figura 33. Moviments del vehicle. 

En la figura s’ha de suposar que la direcció del vehicle en línia recta és la X i, a partir 

d’aquesta, es consideren els altres plans depenent de la mobilitat que existeix al voltant d’ells. 

S’utilitza la Y per al pla lateral del vehicle i la Z  per als desplaçaments en vertical que són 

valors molt més petits. Així doncs, en els tres eixos, podem tenir desplaçaments, velocitats i 

acceleracions lineals. 

Les rotacions, velocitats i acceleracions angulars rebem els noms de la figura. En la 

nostra avaluació del vehicle només analitzarem el pitch i el yaw ja que el roll en frenades, 

normalment, es troba en valors tant petits que no és comparable. 

A part de definir el vehicle abans de començar l’assaig, també li posem noms a les 

senyals que traurem dels sensors i, per tant, de l’equip d’adquisició de dades. Cadascuna de les 

senyals s’anomena canal i, a cadascun d’aquest canals, se l’anomena amb unes sigles que fan 

referència al seu nom en angles. Llavors en aquest assaig es crea una taula de noms de canals 

que, si no es tenen tots, algun test no es pot analitzar correctament. El test complet queda de la 

forma següent: 

Nom del canal De l’anglès Sensor 
Descripció 

[Unitat de mesura] 
Vhc_spd Vehicle speed VBOX III Velocitat del vehicle [Km/h] 
Ped_eff Pedal effort Cèl·lula de Força aplicada sobre el pedal de 
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carrega fre [daN]. 

Ped_strk Pedal stroke 
Sensor de 

desplaçament 
Recorregut del pedal [mm] 

MC_press 
Master cilinder 

pressure 
Transductor de 

pressió 
Pressió en el cilindre mestre 

[bar] 

FL_press Front left pressure 
Transductor de 

pressió 
Pressió en el circuit de davant a 

l’esquerra [bar] 

FR_press Front right pressure 
Transductor de 

pressió 
Pressió en el circuit de davant a 

la dreta [bar] 

RL_press Rear left pressure 
Transductor de 

pressió 
Pressió en el circuit de darrere a 

l’esquerra [bar] 

RR_press Rear right pressure 
Transductor de 

pressió 
Pressió en el circuit de darrere a 

la dreta [bar] 

Vhc_dec Vehicle deceleration Acceleròmetre 
Desacceleració del vehicle en 

l’eix X [m/s²] 

Distance Distance VBOX III 
Distancia recorreguda des de 

l’inici de l’adquisició [m] 

Front_h Front high Sensor d’altura 
Altura mesurada pel sensor 

d’altura davanter [mm] 

Rear_h Rear high Sensor d’altura 
Altura mesurada pel sensor 

d’altura posterior [mm] 

Yaw Yaw VBOX III 
Angle de trajectòria del vehicle 

[º] 

Yaw_rate Yaw rate Giroscop 
Velocitat de canvi de trajectòria 

[º/s] 

Strg_ang Steering angle 
Sensor d’angle 

del volant 
Angle de direcció del vehicle [º] 

FLpad_t 
Front left pad 
temperature 

Termoparell 
Temperatura de la pastilla 
davantera esquerra [ºC] 

FRpad_t 
Front right pad 
temperature 

Termoparell 
Temperatura de la pastilla 

davantera dreta [ºC] 

RLpad_t 
Rear left pad 
temperature 

Termoparell 
Temperatura de la pastilla 

posterior esquerra [ºC] 

RRpad_t 
Front left pad 
temperature 

Termoparell 
Temperatura de la pastilla 

posterior dreta [ºC] 
Taula 34. Canals necessaris. 

A partir d’aquestes dues ultimes consideracions l’enginyer ja te clar tot allò que afecta a 

l’anàlisi que començarà a efectuar. 

5.2 Introducció al DIAdem 

DIAdem és un programa de càlculs matemàtics i estadístics, força potent com ja he dit 

abans. Es molt útil ja que ens permet treballar amb la memòria que volem que aquest faci 

servir; així doncs s’adapta a la longitud dels nostres arxius, per exemple. Degut a que els 

nostres càlculs, en aquest projecte, requereixen un nombre de canals i de dades força elevat 

podem configurar el DIAdem em aquesta direcció. Com es veu en la figura (Fig. 35) 

modifiquem la quantitat de canals i dades per canal en funció de les nostres necessitats. 
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Així doncs, per als anàlisis actuals, seran suficients 100.000 dades per canal i uns 60 

canals que, encara que no semblin necessaris, les autoseqüències en generen de nous per a 

realitzar alguns càlculs o els extreuen de les dades existents. En el cas de dades per canal, 

normalment no es treballa amb tantes dades però hi ha alguns assaigs, encara que no sigui en 

aquest projecte, que enregistrats a 100 o a 500 Hz poden durar alguns minuts i així no tenim 

problemes.  

 

Figura 35. Memory management. 

El DIAdem té diversos mòduls que fem servir depenent de les nostres necessitats; són 

els següents: 

- DIAdem DATA: Serveix per a visualitzar les dades en un estil de matriu d’Excel, té 

diverses possibles visions: els canals amb algunes dades que ens puguin interessar, les dades 

com un Excels, i les propietats del canal. Les dades han d’estar obertes en aquest apartat abans 

de poder fer res amb els altres. 

- DIAdem VIEW: Serveix per a poder visualitzar les dades en forma de gràfic 

instantani, es poden fer diverses particions de la pantalla per tal de facilitar l’anàlisi de dades, 

veient varies dades alhora, també es poden fer zoom de les parts que ens interessin. 

- DIAdem CALC: La seva utilitat és la realització de càlculs matemàtics o estadístics, 

així com el tractament amb filtres de les dades que tenim obertes. 
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- DIAdem GRAPH: És l’aplicació per preparar els gràfics finals i generar les imatges 

que es col·loquen als informes. Permet fer plantilles de tipus de gràfics i anar refrescant-les 

amb les noves dades obertes. 

- DIAdem AUTO (Fig. 36): És el mòdul que ens permet programar autoseqüències en 

visual bàsic (VBS) que ens faciliten la feina alhora de fer treballs repetitius. En escènica, és la 

base del projecte: la confecció d’sctipts que s’adaptin a les necessitats dels anàlisis que 

realitzem i ens facin els càlculs repetitius, generant matrius de dades o gràfics per tal 

d’interpretar els resultats encara que, l’enginyer, al final ha de fer un control dels resultats 

perquè tots siguin coherents. 

 

 

Figura 36. El DIAdem en el mòdul DIAdem AUTO. 

5.3 Filtres i offset 

Degut a diverses causes, les senyals poden tenir sorolls i els zeros poden no ser exactes; 

les causes solen ser: interferències que fa el vehicle, diferencies de potencial en la bateria, etc. 

Els filtres que s’utilitzen més són els Butterworth ja que ens permeten ajustar l’ordre i la 

freqüència que volem que ens filtrin les dades. En el gràfic (Fig  37), es veuen les dades abans i 

després del filtre: 
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Figura 37. El DIAdem en el mòdul DIAdem AUTO. 

 

Per preparar els canals, es busquen els offset adequats, és a dir, els punts on el canal 

com a magnitud física serà 0 segur. Per exemple, l’acceleració serà zero un cop el vehicle 

estigui parat, o bé, la pressió o la força sobre el pedal serà zero just abans de frenar, per tant els 

offset s’apliquen en aquestes posicions temporals.  

En els gràfics (Fig. 38) el de l’esquerra és abans d’ajustar els offset i el de la dreta és 

amb l’offset ja ajustat. S’aprecia clarament en la part inicial de la desacceleració que la senyal 

no és zero; això es degut a que la rodera del vehicle ja produeix una desacceleració. 

 

Figura 38. El DIAdem en el mòdul DIAdem AUTO. 

5.4 L’anàlisi de Static test 

En aquest test, com ja he dit abans, el que es fa es observar l’eficàcia del servofrè i es 

fan tres repeticions de cada condició buscant un valor de buit màxim dins la càmera i buscant 

una repetibilitat en la mesura. 
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Figura 39. Punts necessaris per a analitzar els estàtics. 

Per l’anàlisi d’aquest test ens basem en la diferencia de pendents que existeix entre la 

part sense servofrè (línia vermella) i la part on actua el servofre (línia blava). Per això, es treu la 

pendent que té cadascuna de les corbes fins a la part màxima d’assistència (A) i es fa un 

quocient entre les pendents d’aquests dos trams, amb la següent equació: 

CA

CB

P
PRatio

−

−=  

Aquest punt (A), s’anomena Knee point (punt de flexió); és un punt que es remarca ja 

que caracteritza el servofrè així com la ràtio (l’amplificació) del servofre. També caracteritza el 

servofrè el nivell de força necessària per tal d’arribar a aquest punt. 

Un altre paràmetre que caracteritza un servofrè és el Jump-in (sortida inicial) que és la 

part que fa una altra inclinació en el principi de l’increment de pressió; és degut a una vàlvula 

que es col·loca en el servofrè per tal de que el conductor tingui que aplicar menys esforç en les 

frenades més habituals i així, el tacte del fre, sigui més còmode per a l’usuari.  

Un cop trobats tots aquests punts es confecciona el gràfic de la figura següent (Fig 40) i 

així s’il·lustren d’una forma visual totes les dades esmentades. 
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Figura 40. Gràfic final de Static. 

 

5.5 L’anàlisi de pedal feeling 

Aquest test, com ja he dit abans, s’utilitza per avaluar les sensacions del conductor en el 

moment d’actuar sobre el pedal de fre. 

Per a avaluar això, es fan, també, gràfics i es busquen punts de control per a quantificar 

la qualitat de les sensacions del pedal. 
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Gràfic 41. Desacceleració contra força sobre el pedal.. 

D’aquests gràfics se n’agafen els punts importants segons l’opinió de l’enginyer. 

Normalment s’utilitzen 3, 6 i 9 m/s² i es relacionen sobretot amb la força necessària i el 

recorregut del pedal de fre necessaris per a aconseguir-los, també es relaciona amb la pressió. 
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D’aquesta manera s’observa l’eficàcia de les pastilles de fre, encara que aquesta no és una dada 

que observarà el conductor- consumidor del vehicle. 
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Gràfic 42. Força contra recorregut de pedal. 
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Gràfic 43. Desacceleració contra pressió en el circuit. 
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Gràfic 44. Força contra recorregut de pedal. 

En l’anàlisi del pedal feeling també s’estudia el comportament del xassís del vehicle 

amb el qual es fa una anàlisi utilitzant les dades extretes dels sensors d’altura que prèviament 

hem muntat en dues posicions conegudes. S’analitza utilitzant la trigonometria que s’introdueix 

en una autoseqüència --que estarà explicada en la part final d’aquest projecte— la qual genera 

canals que contenen les altures de la carrosseria en diversos punts. Aquests punts són els que 

considerem importants i són: la punta frontal, l’eix anterior, el seient del conductor, l’eix 

posterior i la punta posterior del vehicle. 

Per tal d’analitzar millor aquests punts hem fet els gràfics anomenats Pitch and dive els 

quals fan referència a l’angle de pitch abans esmentat, que es la inclinació (rotació en l’eix Y) 

del xassís respecte l’eix horitzontal en una frenada, i el dive que es l’enfonsament de la part 

frontal del vehicle donant sensació d’inestabilitat al conductor. 

En els gràfics següents (Gràfic 45) es veuen els resultats del vehicle B: 
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Gràfic 45. Pitch and dive. 

El primer gràfic mostra l’altura de la carrosseria en funció de la desacceleració 

aconseguida. El segon gràfic mostra la inclinació de la carrosseria també en funció de la 

desacceleració. I el tercer gràfic, el més important, ens mostra com cada increment de 

desacceleració, afecta als punts de la carrosseria, entenent que el punt 0 en l’eix X es considera 

el seient del conductor. En realitat és, doncs, el punt més important on veiem que en el vehicle 

B hi ha un desplaçament d’uns 8 mm, que es prou bo, i la punta del vehicle s’enfonsa uns 50 

mm, totes dues dades a una desacceleració bastant alta (9 m/s²). Amb aquestes dues dades 

podem interpretar que el vehicle donaria unes sensacions prou bones al conductor també tenint 

en compte que la inclinació de la carrosseria es només d’1º a la mateixa desacceleració.  

Aquestes conclusions les traiem desprès de veure que, al mercat, els nivells de variació 

d’altures poden anar des d’uns 30 mm a més de 100 mm per la part frontal i el pitch en aquest 

tipus de maniobres podria estar entre 0,6º i mes de 2º.  
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5.6 Anàlisi de deceleration build-up 

Aquest assaig ja ha quedat més o menys explicat durant el procediment, tot i així creiem 

que s’ha d’aprofundir en el tema perquè quedi clar tot el mecanisme. 

Amb el DIAdem ens generem el gràfic següent (Gràfic 48): 
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Gràfic 46. Deceleration build-up. 

En aquest cas, allò que s’analitza, com es veu en el gràfic, és l’increment de 

desacceleració que, des del principi de la frenada amb pressió constant, en el cas del vehicle B, 

és força dolenta ja que hi ha molts vehicles que no tenen cap increment. En aquest cas 

l’increment és de 1.2 m/s²; això contradiu les lletres de fricció del material de les pastilles que 

porta el vehicle Jurid 187 FF davant i Textar T4 166 FF darrere (FF significa que en fred i en 

calent la µ del material estarà entre 0.35 i 0.45). Al ser dues lletres iguals s’ha d’interpretar que 

el coeficient de fricció del material no variarà amb la temperatura 

La única explicació que se l’hi pot donar a aquest fenomen és que en fred tingui un 

coeficient molt pròxim a 0.35 i en calent estigui pròxim a 0.45; tot i així, no se’n poden 

extreure conclusions molt clarament. La única conclusió real es que el vehicle no es molt bo en 

aquest test. 

5.7 Anàlisi de stright line stability 

El nom d’aquest test ja es bastant descriptiu: stright line stability (desviació respecte la 

línia recta). Això és el que s’avalua en aquest test com ja he explicat en el procediment 

d’assaig, son frenades d’alta velocitat i d’alta desacceleració en línia recta. 
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Per l’anàlisi, es fa servir una altra autoseqüència. El seu funcionament l’explicarem en 

el punt dedicat a això, el que s’extreu és la trajectòria del vehicle (Track mapping), en un gràfic 

amb una comparació en funció del temps dels demés canals que poden ser interessants. Així es 

pot veure si hi ha alguna circumstancia que pogués ser el desencadenant d’aquesta desviació, ja 

sigui en quant a pressions o esforços sobre el pedal de fre, o també, en ladesacceleració. Aqusts 

canals es veuen força relacionats.   
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Gràfic 47. Stright line stability amb track mapping. 

Com es veu en el gràfic (Gràfic 47) només s’analitza la primera meitat (des de Vi a la 

meitat d’aquesta) de la frenada; això es degut a que és la part més crítica per al conductor, i és 

on es tenen les sensacions de més inseguretat. 

L’autoseqüència ens genera els gràfics i ens troba les dades que es veuen en ell, que són 

la desviació màxima en la primera meitat de la frenada, i la velocitat de yaw que té al cap d’un 

segon del primer contacte amb el pedal de fre. 
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Aquestes dues dades numèriques ens serveixen per a quantificar aquesta qualitat de la 

desviació de la línia recta. 

5.8 Anàlisi de Stopping distances 

En les anàlisis de les distàncies de frenat se n’extreuen una dada molt significativa que 

és la mínima distància de frenada en estat de pànic. 

L’anàlisi d’aquest assaig està tipificat en la normativa ISO i s’efectua seguint les 

indicacions i trobant els punts que es mostren en l’explicació (Explicació 48): 
Anàlisi del test 

 
 

La mitja d’acceleració ax està 
calculada entre els punts t1 i tf. 
 
 
 
 
t1 (punt referit a 0.5 daN sobre el 
pedal de fre) 
tf  (5 km/h) 

 
 

 
 
 

On: 
 aV  és la velocitat del vehicle en el punt t1 (m/s) 

 aS  és la distancia mesurada entre el punts de temps t1 i tf  
A partir d’aquestes dades i amb l’equació següent es treu la distància estandarditzada: 
 
 
On: 

  normV  és la velocitat nominal del test en m/s (100/3.6) 

  )100(normS  és la distància de frenada estandarditzada. 

 

Explicació 48. Procediment d’anàlisi d’Stopping distances segons ISO. 

Tot i així, com en totes les parts de l’anàlisi no es troben les distàncies de frenada 

buscant entre les dades, s’utilitza una autoseqüència de la qual en parlaren en el següent punt. 

D’aquesta se n’extreuen els gràfics que es poden veure a continuació (Gràfics 49 i 50): 
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Measured

No. Vx (km/h) dx (m) ax (m/s2) dcx (m)

1 101,6 42,1 9,46 40,8

2 100,0 41,9 9,20 41,9

3 101,2 42,4 9,32 41,4

4 98,4 40,2 9,31 41,5

5 99,8 41,1 9,35 41,3

6 100,1 41,6 9,30 41,5

7 100,1 41,6 9,30 41,5

8 99,7 41,8 9,18 42,0

Av. Mean 9,30 41,5 Means: Tasph= 29 ºC Tamb= 22 ºC Hum %= 79 Wind vel = 0,7 m/s

Std. Deviation: 0,09

Measured

No. Vx (km/h) dx (m) ax (m/s2) dcx (m)

1 101,7 43,5 9,18 42,0

2 100,4 42,1 9,22 41,8

3 100,7 42,9 9,12 42,3

4 101,1 43,2 9,13 42,3

5 100,8 43,4 9,03 42,7

6 100,8 42,5 9,22 41,8

7 100,5 43,1 9,05 42,6

8 101,5 43,8 9,08 42,5

Av. Mean 9,13 42,3 Means: Tasph= 38 ºC Tamb= 28 ºC Hum %= 50 Wind vel = 4,7 m/s

Std. Deviation: 0,07

DRY GR (LOWEST TEMPERATURE)
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Gràfic 49. Stopping distances en asfalt sec. 

 

Measured

No. Vx (km/h) dx (m) ax (m/s2) dcx (m)

1 99,4 48,4 7,89 48,9

2 98,3 47,2 7,90 48,8

3 100,0 50,4 7,66 50,4

4 100,5 51,4 7,59 50,8

5 97,7 48,6 7,57 50,9

6 99,9 49,5 7,78 49,6

7 99,4 49,5 7,70 50,1

8 99,3 49,4 7,71 50,1

Av. Mean 7,73 49,9 Means: Tasph= 24 ºC Tamb= 21 ºC Hum %= 83 Wind vel = 0,7 m/s

Std. Deviation: 0,12

Measured

No. Vx (km/h) dx (m) ax (m/s2) dcx (m)

1 99,9 52,8 7,29 52,9

2 99,6 51,1 7,50 51,5

3 98,2 50,3 7,40 52,1

4 99,0 51,2 7,38 52,3

5 98,6 49,8 7,54 51,2

6 97,6 48,9 7,52 51,3

7 99,2 50,9 7,46 51,7

8 98,8 50,8 7,41 52,1

Av. Mean 7,44 51,9 Means: Tasph= 35 ºC Tamb= 31 ºC Hum %= 56 Wind vel = 3,3 m/s

Std. Deviation: 0,08
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Gràfic 50. Stopping distances en asfalt mullat. 
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Dels quatre gràfics de barres que hi ha a sobre d’aquestes línies, s’hi veuen les dades 

mitjanes de desacceleració i de distància de frenada, així com la desviació estandar entre les 

dades de les quals s’ha fet la mitjana, repetibilitat que ens dona la característica del vehicle. 

A part, d’aquestes mitjanes també se'n fa un gràfic comparatiu: 
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Gràfic 51. Stopping distances comparatiu. 

Del gràfic se n’extreu la influència de la temperatura sobre els pneumàtics que porta 

muntats d’origen. En aquest cas, podem comprovar que és bastant escassa ja que les línies de 

tendència del sec i del moll són bastant horitzontals. 

5.9 Anàlisi de mu-split 

Per tal de valorar aquestes frenades, el primer que hem de fer és determinar quines són 

bones ja que n’hi ha moltes que no ho són degut a les condicions inicials de l’assaig. 

Es demana que la velocitat estigui en Cost down (condició en la qual el vehicle 

s’estabilitza per sobre de la nominal de l’assaig i es deixa caure) i, juntament amb això, es 

demana que la velocitat de Yaw sigui mes petita que 1 º/s perquè, al entrar en la superfície de 

baixa adherència, és possible que el vehicle es mogui una mica, és a dir, que sigui una mica 

inestable. A part, es demana d’arribar a 50 daN en menys de 0.3 i que la correcció amb el 

volant comenci després de tocar el pedal de fre (es recomana que es faci entre 0.3 i 0.5 s més 

tard). 
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L’enginyer ha de verificar que totes aquestes condicions es compleixen i desprès, amb 

l’autoseqüència, es representen els gràfics amb les pressions, la velocitat de yaw, l’angle del 

volant, la desacceleració i la trajectòria, com es veu en el model següent (Gràfic 52). 
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Gràfic 52. Mu split temporal. 
 

Les gràfiques pertanyen al vehicle i s’hi veu que és un vehicle prou bo on les 

desviacions no són molt grans, ni les velocitats de yaw són molt agressive (en el mercat hi ha 

vehicles on poden ser de mes de 10 º/s). El ciclat de l’ABS tampoc és dolent, ja que veiem que 
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en la pressió posterior esquerra hi ha pressió i les correccions amb el volant no son molt 

agressives. 

A més a més d’aquest anàlisi, com en tots els altres, s’ha de quantificar com és el 

vehicle estudiat i això es fa amb dos mètodes: la distància de frenat i una avaluació subjectiva 

que fa el conductor com a expert (Gràfics 53 i 54). 

STOPPING DISTANCE AT 100 Km/h
Initial speed 100 ± 3 km/h, initial brake temperature 100ºC

Measured

No. Va (km/h) Sa (m) Aa (m/s2) S100 (m)

18 93.6 102.5 3.28 117.4

19 95.0 106.7 3.26 118.4

22 95.9 107.9 3.28 117.8

24 97.5 111.2 3.29 117.4

25 98.8 112.3 3.34 115.4
Mean
Std. Deviation:

Asphalt Temperature: 25.0 ºC
STOPPING DISTANCE AT 100 km/h                                                        m

1.13
117.3
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Gràfic 53. Stopping distances de mu split. 

 

1 2 3 4 5

build-up-state 3.5 3.5 3.5 3.5 3+
steady-state 3+ 3.5 3 3+ 3.5
final-state 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

build-up-state 3.5 3.5 3.5 3+ 3+
steady-state 3+ 3.5 3 3+ 3.5
final-state 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

build-up-state 3.5 3.5 3.5 3.5 3+
steady-state 3 3.5 3 3 3+
final-state 3.5 3.5 3.5 3+ 3+

Directional Stability

Rating

Controlability

Predictability

Fast application ( > 500 mm/s)

Criterion State Measurement No.

 

Taula 54. Mu split avaluació subjectiva. 
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Les distancies es evident com s’estudies els vehicles acostumen a estar entra 100 i 130 

m o sigui que en aquest apartat no es un vehicle exageradament bo però tampoc dolent. On sí 

que destaca és en l’avaluació subjectiva ja que, com a comportament per al conductor, és força 

bo. Les puntuacions queden de la següent forma (Taula 55): 

 

2 Molt difícil per a un conductor expert

2.5 Difícil per a un conductor expert

3- Difícil per a un conductor mitja

3 Vehicle dins a la mitja 

3+ Fàcil per a un conductor mitja

3.5 Molt fàcil per a un conductor mitja

4 No es requerit cap control per mantenir-se en la trajectòria

 Evaluació subjectiva d'estabilitat

 

Taula 55. puntuacions d’avaluació subjectiva. 

Amb aquesta taula de puntuacions, els conductors, cada cop que realitzen una frenada 

bona, l’avaluen depenent de les sensacions obtingudes. 
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6 CONFECCIÓ D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES 

Degut a que aquests dos vehicles no són els únics que hem d’assajar, es va decidir crear 

una aplicació informàtica per a facilitar la tasca de l’enginyer perquè les operacions són molt 

repetitives. També hem vist que, amb una aplicació informàtica ben feta, s’estalvien errors que 

es fàcil que cometi l’home davant d’un  procés tant repetitiu. 

Aquesta part de programació la vam generar amb el DIAdem AUTO, la part de 

DIAdem dedicat a la programació autoseqüències. 

De tots els assaigs en vam generar una autoseqüència que s’adaptava als formats que 

hem descrit en l’apartat anterior, amb tots els càlculs necessaris. 

6.1 Els complements bàsics 

En totes les autoseqüències hi ha aplicats filtres i offset als canals que es considera que 

s’han d’aplicar, ja que no s’especifica en tots els casos. 

En el cas de l’offset es genera un algorisme que fa una mitja de mig segon de les dades 

del canal, a la part inicial o final normalment (el que es considera zero) i li resta a tot el canal 

aquesta mitja. 

I per tal de fer filtres el DIAdem té una funció per si mateix, en la que s’hi introdueixen 

les variables que ens fan falta (el tipus, la freqüència, l’ordre, etc.).  

Es poden utilitzar Smooth (és un procés matemàtic que fa que una mitja dels punts) aixi 

treu als senyals canvis molt bruscs com sorolls i interferències. En aquest cas es pot triar el 

numero de punts dels que es pot fer l’Smooth. De cadascuna de les dades en faria una mitja 

dels punts del seu voltant; en el cas de les figura de sota (Fig. 56) seria un smooth de 4 punts. 

 

Figura 56. Mitja de dades Smooth. 
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En els cas dels filtres, el més habitual és utilitzar la variant matemàtica dels filtres 

Butterworth (donades les possibilitats que té el programa és la millor opció ja que també hi ha 

Bessel o Chebyshev) però no són tan adequats per a la utilitat que els necessitem degut a que 

aquests introdueixen retrassos en els senyals cosa que no ens interessa ja que no tots els senyals  

poden filtrar igual i estem fent un estudi temporal molt acurat. 

En el gràfic (Gràfic 57) es veu un senyal filtrat amb diversos filtres Butterworth. Aquest 

filtre es pot ajustar en dos parametres segons el que es vulgui: en l’ordre que filtra més o menys 

amplitud del senyal i en la frequencia que deixa passar més o menys irregularitats i s’ajusta més 

o menys en el temps. 

 

Gràfic 57. Senyal filtrada amb diversos filtres Butterworth. 

 

6.2 Les autoseqüències d’static test 

És bàsicament una aplicació que ajunta les pujades de les corbes de pressió i força, en 

un sol arxiu. Es fa un gràfic per tal que l’enginyer el pugui imprimir i analitzar-lo dibuixant les 

línies de tendència i els punts a mà ja que s’ha vist que en aquest cas és la forma de tenir la 

màxima precisió. Com es mostra en la figura (Fig.58): 
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Figura 58. Punts necessaris per a analitzar els estàtics. 

Desprès, l’autoseqüència genera un altre gràfic que és el definitiu que anirà a l’informe 

on l’enginyer ha de triar les corbes que són mes significatives per tal de representar-les. S’han 

d’escriure, en les seves posicions adequades, les dades de knee point, ratio i jump-in, com hem 

explicat abans, i finalment queda el gràfic (Fig 59) següent: 
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Figura 59. Gràfic final d’Static. 

6.3 Les autoseqüències de pedal feeling 

En aquest assaig, vam generar un codi que creés els gràfics que hem vist en l’apartat 

anterior. Només s’havia de trobar el punt on tallar els canals ja que sinó es veia el camí de 

descens i no s’entenia clarament quina era la part a analitzar; així doncs, el més fàcil fou buscar 

el punt més alt de desacceleració i tallar els canals a partir d’allí; d’aquesta manera quedava el 
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gràfic clarament definit i es podien trobar fàcilment els punts de control. També s’havien de 

mostrar tres corbes, així que, en la seqüència, s’havia de crear un arxiu amb els canals 

necessaris que provenient del tres arxius més repetitius, cosa que també genera autoseqüència. 

 Sense tallar el senyal, els gràfics es veuen com en l’exemple (Gràfic 60) següent: 
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Gràfic 60. Desacceleració contra força sobre el pedal.. 

El mateix, ja tallat, es veu en el gràfic (Gràfic 61) que hi ha a continuació: 
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Gràfic 61. Desacceleració contra força sobre el pedal.. 

Desprès d’això, el següent que es fa és amb les tres frenades mes repetitives; d’algunes 

condicions ens fiem del gràfics de Pitch and dive a partir, tant sols, de dues altures de 

carrosseria; amb això es generen canals que s’han de posicionar en els punts de la carrosseria, 

per això s’han de mesurar les distàncies d’uns, en relació amb els altres i introduir-los al menú 

de autoseqüència. Com es veu en la figura (Gràfic 62): 
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Gràfic 62. Menú per a introduir les mides i distancies del vehicle. 

Amb les distancies ja introduïdes es comencen a crear els càlculs necessaris per tal de 

trobar l’angle d’inclinació de la carrosseria (que es considera com un sòlid rígid, altrament es 

complicarien molt els càlculs i necessitaríem molts sensors per tal de caracteritzar les 

deformacions; a part, les diferencies que trobaríem no compensarien la inversió) i el punt 

d’inclinació en cada moment de temps ja que, al tenir els trapezis i articulacions de la 

suspensió, aquest punt pot variar en funció de la sofisticacions dinàmiques, irregularitats del 

terreny etc.. i degut a que la suspensió anterior i posterior es mouen completament 

independents. 

Partint dels punts anteriors, es programen les fòrmules següents a autoseqüència: 

21 ssD
RrHFrHarctg

−

−
=α  

On: 

- α : angle de la carrosseria 

- FrH : altura del sensor anterior 

- RrH : altura del sensor posterior 

- D s1-s2 : distància entre els dos sensors 

Així doncs, d’aquesta equació en traiem l’angle de la carrosseria, programant això en 

autoseqüència, amb la funció següent: 
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Call FormulaCalc("Ch('Ang_rad'):= (arctan((Ch ('Front_h')-Ch ('Rear_h'))/(R12+R13)))") 

En resultarà un canal on ens donarà l’angle de la carrosseria en cadascun dels punts de 

l’adquisició, així doncs el podrem tenir en funció del temps. 

Desprès, per realitzar els càlculs el més precisos possible, farem servir l’equació 

següent: 

FrH
RrHFrH

DD ss
sh ∗⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
= −

−
21

10  

On: 

- D h0-s1 : distància entre el sensor anterior i el punt d’altura 0. 

Amb aquesta equació tenim el punt d’altura 0 que fa referència a una posició coneguda; 

així es pot escriure aquesta equació amb la següent funció: 

Call FormulaCalc ("Ch('high_0'):=((R12+R13)/((Ch ('Front_h')-Ch ('Rear_h')))*Ch 

('Front_h')") 

I ja, només creant una equació senzilla utilitzant els sinus i les distàncies fins a aquest 

punt, podem trobar les altures de tots el punts de la carrosseria: 

( ) 0sin hxDH −∗= α  

On: 

- 0hxD −  : distància entre el punt d’estudi i el punt d’altura 0. 

- H : altura del punt d’estudi. 

Tenint els canals en totes les altures del punts que ens interessen, es generen els gràfics 

d’anàlisi de posició de xassís i així, finalment, podem trobar els punts que volem estudiar de les 

columnes de dades, com es veu en la figura (Taula 63) 
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Taula 63. columnes de dades. 

Un cop ja aconseguides les dades es distribueixen en els gràfics, i es forma el gràfic 

(Gràfic 64) següent: 



 
Manual per la realització d'un estudi comparatiu de 

sistemes de fre en vehicles d'automoció
Per: Medir Vilà Musolas 

 

 
 
 
 
 

Pag. 72/85

 

-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000
Distance to dirver (mm)

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100
High (mm)

High_1m/s2

High_2m/s2

High_3m/s2

High_4m/s2

High_5m/s2

High_6m/s2

High_7m/s2

High_8m/s2

High_9m/s2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Decel (m/s2)

-100

-50

0

50

100
High (mm)

Front_top

Front_axle

Driver

Rear_axle

Rear_top

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dec (m/s2)

-1

0

1

2

3
pitch (deg)

 

Gràfic 64. Avaluació de pitch and dive. 

6.4 Autoseqüències de build-up feeling 

En aquest autoseqüència, bàsicament, es fa un arxiu que ajunta totes les dades 

necessàries dels arxius separats i en fa un gràfic temporal en el qual estan representades totes 

les opcions i l’enginyer tria la que creu més adequada en una pantalla com la següent (Gràfic 

65): 

 



 
Manual per la realització d'un estudi comparatiu de 

sistemes de fre en vehicles d'automoció
Per: Medir Vilà Musolas 

 

 
 
 
 
 

Pag. 73/85

 

 

Gràfic 65. Elecció de la millor frenada. 

Un cop triada la frenada més adequada s’escriu en la casella i l’autoseqüència genera un 

gràfic final que és el que es posa a l’informe (Gràfic 66); d’aquest, l’enginyer, ha de treure les 

dades de conclusió final que considera importants. 

 

Gràfic 66. Representació final. 
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6.5 Autoseqüència d’stright line stability 

En realitat, la complicació d’aquesta seqüència és el track mapping, part que també és 

utilitzada per a analitzar el mu split. 

Abans de començar els càlculs s’ha de tenir clar quina és la línea recta de la pista; per 

això es demana al conductor que es mantingui en direcció recta dos segons abans de fer 

l’aplicació de frens. En aquest temps de direcció recta, es fa la trajectòria inicial sense 

desviació que correspon al 0 del gràfic de “track mapping”; els punts per sobre i per sota serien 

la desviació. 

 En els càlculs hem utilitzat la fòrmula per a extreure la distancia que és la integral de la 

velocitat. 

 

On: 

- S : espai recorregut per el vehicle 

- v : velocitat instantània del vehicle 

Amb aquesta fórmula trobem l’espai (S) recorregut que es tota la distància que ha 

recorregut el vehicle.  

Això ho hem de descomposar en les dues direccions del vehicle (Sx i Sy) i ho 

aconseguirem amb les següents equacions: 

Sx = S · Cos (Yaw) 

Sy = S · Sin (Yaw) 

On: 

- Sx : desplaçament en direcció X del vehicle 

- Sy : desplaçament en direcció Y del vehicle 

En aquest cas i introduint aquestes dades en una aplicació informàtica de DIAdem, 

n’extraiem, de les dades que tenim, dos canals: un de distancia X i l’altre Y. Com ja he dit 

abans, amb un gràfic (Gràfic 67) ho podem representar.  
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Gràfic 67. Primer track mapping sense corregir. 

 

Però hi ha factors que fan que hi pugui haver una desviació, abans de començar la 

maniobra, encara que el vehicle s’hagi mantingut recte i estable. Al gràfic (Gràfic 67) de dalt 

s’aprecia aquest fenomen a la part inicial de la trajectòria. En aquests casos s’aplica una 

equació-correcció que respon a l’arctangent de la desviació inicial; per això s’utilitza la part 

inicial de gravació que s’entén que son 2 segons en línia recta. Fent el càlcul de l’angle que hi 

ha en la part inicial, es pot corregir aplicant la següent equació: 

 αc = Arctg (Sx(2s)/Sy(2s)) 

On: 

- αc : angle de correcció 

- Sx(2s) : desplaçament en direcció X del vehicle en el punt de 2 segons 

- Sy(2s) : desplaçament en direcció Y del vehicle en el punt de 2 segons 

Es calcula aquest angle ja que el primer punt que extreu de la integral es ja zero. Amb 

aquest angle es corregeixen els dos canals de posició (de distàncies recorregudes) amb les 

següents equacions: 

Sxc = Sx · Cos (αc) + Sy · Sin (αc) 

Syc  = Sy · Cos (αc) + Sx · Sin (αc) 

I aplicant aquestes dues equacions als canals inicials ja tenim la trajectòria corregida i es 

pot fer un últim gràfic utilitzant els dos canals nous, com es mostra en el gràfic següent (Gràfic 

68): 
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Gràfic 68. Primer track mapping sense corregir. 
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6.6 Autoseqüència d’stopping distance 

Aquesta seqüència només busca els punts d’anàlisi i aconsegueix alguns complements, 

com: la velocitat aplicació sobre el pedal de fre, la temperatura inicial de frens de la frenada, les 

desacceleracions per trams, etc. 
Anàlisi del test 

 
 

La mitja d’acceleració ax és calculada 
entre els punts t1 i tf. 
 
 
 
 
t1 (punt referit a 0.5 daN sobre el 
pedal de fre) 
tf  (5 km/h) 

 
 

 
 
 

On: 
 aV  és la velocitat del vehicle en el punt t1 (m/s) 

 aS  és la distancia mesurada entre el punts de temps t1 i tf  
A partir d’aquestes dades, amb l’equació següent es treu la distància estandarditzada. 
 
 
On: 

  normV   és la velocitat nominal del test en m/s (100/3.6) 

  )100(normS  és la distancia de frenada estandarditzada. 

 

Explicació 69. Procediment d’anàlisi d’stopping distances segons ISO. 

Es buscquen els punts que hi havia en l’explicació anterior, que són completament 

objectius i tenen un valor assignat. Es fan els càlculs esmentats, per tal de trobar les 

acceleracions i les distancies finals, i s’exporta a Excel per tal de generar tots els gràfics que 

van a l’informe que són els que es veuen en les il·lustracions de l’apartat d’anàlisi (Gràfics 49 i 

50 ). 
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6.7 Autoseqüència de mu-split close loop 

Es generen dues anàlisis encara que ja estan explicades. Es fa una anàlisi de distàncies 

de frenada que, en l’apartat anterior esta explicat i, una altra anàlisi, el track mapping, que 

també està explicat anteiorment. 

 

6.8 Autoseqüència de mu-split open loop 

El que es fa es determinar les característiques de pressió i velocitat de gir (Yaw) un 

segon desprès de que el conductor toqui el pedal de fre, per això es busquen aquest punts i 

s’escriuen en un gràfic. Es representen dos gràfics, un de la velocitat del vehicle i les pressions, 

i l’altre de l’angle de volant i la velocitat de yaw (Yaw rate). Es fa una ampliació del primer 

segon a més d’especificar els valors de pressió i velocitat de yaw després d’un segon de 

l’aplicació (Gràfic 70). 
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Gràfic 70. Mu split open loop. 

6.9 Benchmark test program 

Finalment, el que hem fet ha estat introduir aquestes seqüències en un programa 

general, en el que es pot triar allò que es vol analitzar mitjançant un desplegable. S’ha fet 

d’aquesta manera perquè tots els enginyers que no estiguin tan introduïts en el tema de la 

programació, puguin analitzar-ho fàcilment. 



 
Manual per la realització d'un estudi comparatiu de 

sistemes de fre en vehicles d'automoció
Per: Medir Vilà Musolas 

 

 
 
 
 
 

Pag. 79/85

 

D’aquesta manera, utilitzant l’autoseqüència, s’unifiquen els criteris d’anàlisi i els 

formats. Perquè, al final, les dades estiguin representades de la mateixa manera. Altrament, en 

el recull de dades, s’introdueix una nova variable que és la diferencia de formats i escales i, 

potser inclús, d’unitats, cosa que dificulta molt la comparació de resultats entre els vehicles 

assajats que no hem d’oblidat perquè és l’objectiu final del projecte. 

Així que l’autoseqüència en la caràtula final i, desprès d’ajuntar totes les petites 

seqüències, tindria unes 5000 línies i la caràtula principal seria com la de la figura que hi ha a 

continuació (Gràfic 71) amb el menú dels assaigs que es poden analitzar. 

Gràfic 71. Mu split open loop. 
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7 CONCLUSIONS 

En escènica l’objectiu del projecte es extreure una conclusió sobre les prestacions (en 

relació amb els frens) que hi ha en cada segment del mercat. També, dins del segment, 

s’estudia quina és la marca o quin és el vehicle de referència.  

A partir de les proves, com ja hem explicat, es fan informes (Annexes 1 i 2) de cadascun 

dels vehicle estudiats i d’aquests, òbviament, se n’extreuen conclusions. 

Dels informes dels dos vehicles estudiats, n’extraiem conclusions referents a cadascun 

dels assaigs realitzats ja que, sovint, un vehicle pot ser millor en uns aspectes i no tan bo en 

altres. 

Després d’aquestes consideracions prèvies i observant els dos informes, només ens fa 

falta veure la part de “main results” que està destinada a extreure’n conclusions ràpides. 

Abans de res hauríem de fer referència a una part no tant important del test però que 

explica molt gràficament l’evolució de l’assentament esmentada anteriorment en el projecte, 

aquesta part es veu en la pagina 13 dels reports. En ella es pot apreciar clarament com 

evoluciona la superfície del material de fricció; així es veu com, per a aconseguir la 

desacceleració de 4m/s², cada vegada fa falta menys pressió. Es veu que en tots dos vehicles 

amb les 200 frenades hi ha un descens de 10 bars de pressió en el sistema per a aconseguir 

l’esmentada desacceleració. En els cas del pedal feeling (FSPG) veiem que el vehicle A és més 

modulable ja que fa servir un recorregut de pedal més llarg i, a més, requereix més força per tal 

d’aconseguir la mateixa desacceleració. Amb les dades prèvies també veiem que el vehicle B té 

un tacte més tirant a esportiu amb una eficàcia d’adherència de material.  

Així doncs, del feeling d’aquests dos vehicles n’extreiem que no és una dada molt 

concloent ja que cadascun està encarat a un tipus de públic diferent. 

Tot i així, de la comparativa de pedal feeling depenent de la velocitat (pagina 4 dels 

informes) veiem clarament que en el vehicle hi ha més influència en el vehicle B que no pas en 

el vehicle A; el motiu d’això és que l’adherència de la superfície de la pastilla és més variable 

en relació amb la temperatura. S’ha de tenir en compte en aquest assaig, que les frenades duren 

aproximadament 5 segons i l’increment de temperatura és relatiu a la velocitat, o sigui que, a 

més velocitat més increment de temperatura.  
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Aquest aspecte, també, es veu confirmat en el cas d’estudiar l’assaig de “deceleration 

Build-up” (Pâgina 36) en que veiem que, en el cas del vehicle A, l’increment de desacceleració 

es al voltant de 0,7 m/s²  i, en el cas del vehicle B, aquest valor està al voltant d’1,2 m/s². Per 

tant, en aquest aspecte, és clarament millor el vehicle A ja que el material de fricció és més 

estable i el conductor té un feeling de pedal més lineal i no depenent de les condicions de 

conducció,  de la carretera, del tràfic, etc. on es trobi el vehicle. 

En els gràfics de pitch and dive (Pàgina 27) també hi veiem que el vehicle A té menys 

pitch i menys moviments de la carrosseria. Igualment es veu que és un vehicle que té unes 

reaccions una mica inestables. Tot això és degut a que aquest vehicle portava un tipus de 

suspensió pneumàtica que es regula electrònicament. 

En l’assaig de “Stright line stability” veiem que els dos vehicles són molt estables, això 

és degut a que, essent realistes, són dos vehicles amb preus superiors a 150.000 € i amb masses 

superiors a 2.000 kg en buit (DOW). Així doncs, cal suposar que aquests vehicles tindran una 

bona estabilitat i, com demostren les dades, són dos vehicles completament estables i les 

desviacions poden arribar a 4 o 5 metres en el pitjor dels casos. 

En les “stopping distances” veiem que tots dos vehicles son pràcticament iguals, així 

doncs aquest no es un factor realment concloent de l’anàlisi. 

Per a decidir-nos per un dels vehicle només ens queda el test de mu split amb el qual es 

fa un estudi de nou frenades i, amb aquestes, una mitjana; i també s’estudien les cinc més 

estables, o sigui amb menys dispersió. I d’aquí n’extraiem que el vehicle A és millor en 

distància de frenada encara que, aquesta, és menys repetible. 

Tot i que, per al conductor, és pràcticament el mateix, en l’apartat d’avaluació 

subjectiva, al tenir un ABS eficaç el vehicle A també és una mica mes inestable, com es pot 

comprovar als gràfics (Pagina 51) on s’hi veu, a la línia de velocitat de yaw, que la trajectòria 

del vehicle varia més agressivament que en el vehicle B. 

Finalment, conclourem que les diferencies entre els dos vehicles són molt petites i 

podem dir només que el vehicle B és una mica més estable; conclusió que ja era d’esperar 

abans de començar el projecte ja que els dos vehicles són d’un nivell tant alt que els 

components utilitzats per a cadascun d’ells poden ésser de gran qualitat, així que les diferències 

entre els vehicles només venen de la política de la marca fabricant, no de la qualitat dels 

materials emprats ens els frens. 
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