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RESUM 

L’objectiu d’aquest projecte és l’estudi, disseny i desenvolupament del sistema de suspensió 

d’un monoplaça per a l’obtenció de les prestacions òptimes durant el transcurs de les proves 

realitzades a la competició Formula Student. La finalitat és aconseguir la construcció física 

d'un monoplaça que compleixi el comportament dinàmic imposat per a poder-lo presentar a 

la competició. 

Aquest projecte s’inscriu dins l’equip representant de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona, ETSEIB MotorSport, desenvolupant el prototip CAT-01 que participa 

a les competicions realitzades als circuits de Silverstone (Anglaterra) i Hockenheim 

(Alemanya). La Formula Student és una competició interuniversitària en la qual cada equip 

ha de dissenyar i construir un monoplaça, regit per la normativa oficial dictada per la SAE 

(Society of Automotive Engineering) en concret per aquest esdeveniment. 

S’analitzen les prestacions que ha de proporcionar un fórmula d’aquestes característiques, 

considerant les diferents proves a realitzar, en termes de geometria de suspensió. 

Aquest treball es desenvolupa valorant la seva inclusió dins el conjunt global d’un vehicle, 

tenint en compte la interacció entre les diferents parts per tal d’evitar que el disseny sigui un 

model de suspensió aïllat. 

Dins aquest projecte s’inclou el contingut teòric i càlculs de la dinàmica d'un monoplaça, 

simulacions cinemàtiques, el disseny i càlcul dels diferents components, anàlisis FEA, 

plànols, processos de fabricació i muntatge del conjunt. 

La metodologia portada a terme consisteix, inicialment, en l’estudi i càlcul teòric de les 

prestacions desitjades pel monoplaça. Prenent aquests valors com a base, es desenvolupa 

a través de la simulació i els models CAD una solució, que complint amb els requisits 

imposats, sigui viable dintre la totalitat del monoplaça. Amb les característiques del disseny i 

els recursos de fabricació disponibles es construeix la solució final. 

Un cop muntat i provat el vehicle s’avalua la validesa de la solució, tant des del punt de vista 

de la maniobrabilitat, el comportament en pista i fiabilitat, com també dels resultats obtinguts 

a les diferents proves. 
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1. GLOSSARI 

Anti-roll bar (ARB): Barra estabilitzadora. 

Anti-dive: Anti-capcineig. 

Anti-squat: Anti-esfonçament.  

Bell crank or Rocker: Bieleta de suspensió o balancí.  

Brake: Fre. 

Brake disc carrier: Suport de disc de fre. 

Bump or jounce: Compressió de roda. 

Camber: Angle de caiguda. 

Camber thrust: Empenta de caiguda. 

Caster: Angle d’avanç. 

Center of Gravity (CG): Centre de gravetat. 

Droop or rebound: Extensió de roda. 

Endurance: Prova de resistència i fiabilitat. 

Finite Element Analisys (FEA): Anàlisi per Elements Finits. 

Formula SAE (FSAE). 

Front View Instant Center (fvic): Centre instantani de la vista frontal. 

Front View Swing Arm (fvsa): Braç de pivotament frontal. 

Hub: Boixa. 

Installation Ratio: Relació de desplaçament. 

Instant Axis: Eix instantani de rotació. 

Instant Center (IC): Centre instantani de rotació o CIR. 

Kingpin: Angle de sortida. 

Kingpin offset: Desplaçament de l’eix de gir. 

Lever arm: Braç de palanca.  

Lower Control Arm (LCA): Trapezi inferior.  
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Outboard brakes: Frens situats dins de la roda. 

Package: Definició bàsica de les característiques del vehicle. 

Performance: Comportament. 

Push rod: Barra d’empenta. 

Roll Center (RC): Centre de balanceig. 

Roll Center Height (RCH): Altura del centre de balanceig. 

Roll gradient: Gradient de balanceig. 

Scrub radius: Radi de pivotament. 

Setup: Posta a punt. 

Shear stress: Tensió de cisallament. 

Shims: Distancials. 

Side View Instant Center (svic): Centre instantani de la vista lateral. 

Side View Swing Arm (svsa): Braç de pivotament lateral. 

Slip angle: Angle de deriva. 

Society of Automotive Engineers (SAE): Societat d’Enginyers de l’Automobilisme. 

Spindle: Eix. 

Spring: Molla. 

Sprung mass: Massa suspesa. 

Stiffness: Rigidesa. 

Tie rod: Bieleta de direcció. 

Track: Via del vehicle. 

Unsprung mass: Massa no suspesa. 

Upright: Mangueta. 

Upper Control Arm (UCA): Trapezi superior. 

Wheelbase: Batalla del vehicle. 

Wishbone: Trapezi. 

Yield point: Límit elàstic. 
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a  distància entre l’eix davanter i el CG 
ax, ay  acceleració longitudinal i transversal 
Ax, Ay  acceleració longitudinal i transversal expressades amb g’s 
b  distància en entre l’eix posterior i el CG 
Bx  desacceleració 
c   constant d’un amortidor 
C  matriu d’esmorteïment 
d  diàmetre interior 
D  diàmetre exterior 
D  matriu dinàmica 
E  mòdul d’elasticitat 
F  força 
f  freqüència 
G  mòdul de rigidesa 
h  altura del centre de gravetat 
H  distància vertical entre eix instantani i CG 
It  moment d’inèrcia a torsió 
k  constant d’una molla 
kθ, k�   constants torsionals 
K  matriu de rigidesa 
l  batalla 
L  longitud de la barra estabilitzadora 
m  massa total 
ms  massa suspesa 
mns  massa no suspesa 
M  matriu d’inèrcia 
M  moment 
p  mode propi de vibració 

q  vector de coordenades generalitzades 
R  braç de palanca de l’estabilitzadora 
t  via 
W  pes 
Wt  moment resistent a torsió 
x,y,z  coordenades generals de la roda 
X,Y,Z  coordenades generals del vehicle 
ZR  altura de l’eix instantani sobre l’eix del vehicle 
α  angle de deriva 
β  angle de sortida 
γ  angle d’avanç 
λ  valor propi de vibració 
Ø  diàmetre 
θ  deformació torsional 
τ  tensió de cisallament 
ζ  raó d’esmorteïment 
Φ  angle de caiguda 

σ  tensió normal 
∆  variació 
�  angle de balanceig 
Ψ  angle de guinyada 
Θ  angle de capcineig 
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4. PREFACI 

4.1. Origen del projecte 

Aquest projecte sorgeix com una iniciativa de l’Escola (ETSEIB) per al disseny d’un 

monoplaça que participi en la seva representació a la competició interuniversitària de la 

Formula Student. D’aquesta forma un grup d’estudiants desenvolupa, partint de zero, un 

vehicle de competició, aplicant així els coneixements adquirits durant la carrera. 

Tot i plantejar-se com l’introductor d’una iniciativa impulsada per l’Escola, el projecte global 

presenta un predecessor immediat, el qual s’ha pres com a primera referència alhora de 

començar el disseny del  nou monoplaça. Aquest predecessor és el BCN-001, desenvolupat 

per l’equip EsquadraBCN que l’any 2007 va participar per primer cop en aquesta  

competició. 

En aquesta memòria es tracta exclusivament el sistema de suspensió del monoplaça 

formant part del global que conforma el prototip CAT-01. 

4.2. Motivació 

La motivació d’aquest projecte apareix en presentar-se l’oportunitat de desenvolupar, en la 

seva totalitat, un vehicle de competició, podent participar des del seu procés de disseny fins 

a la fabricació i la pròpia conducció del mateix. És un projecte que des del primer moment 

presenta la possibilitat d’unir una afició amb l’aprenentatge en un camp en el que no 

s’estava avesat. 

El primer monoplaça desenvolupat per l’Escola, i presentant-se com l’iniciador d’un projecte 

de 5 anys de duració total, se l’ha anomenat CAT-01. 

4.3. Requeriments previs 

Per a la realització d’aquest projecte és important tenir una base de coneixement sobre 

algun programa de CAD, programari d’anàlisi d’elements finits i també sobre disseny 

mecànic. La resta de coneixements i experiència s’assoleix durant la realització del propi 

projecte a mesura que s’avança en el seu desenvolupament. 
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5. Introducció 

L’any 2008, un grup d’estudiants a través d’una iniciativa impulsada per l’ETSEIB ha 

desenvolupat un monoplaça amb l’objectiu de participar a la competició Formula Student. El 

present projecte es centra en l’apartat del fòrmula referent al sistema de suspensió. 

Aquest treball està relacionat amb el projecte Suspensió, direcció i frens del Formula 

Student BCN-001. 

5.1. Objectius del projecte 

Els objectius que es pretenen assolir durant el desenvolupament d’aquest projecte són: 

• Documentació per tal de conèixer i entendre la normativa de la pròpia competició, que és 

un dels factors que més limita els paràmetres del prototip dissenyat. 

•  Investigar els paràmetres de disseny que influencien el comportament del cotxe, i les 

interaccions que hi ha entre ells. 

• Càlcul i decisió dels paràmetres que defineixen el comportament del monoplaça. 

• Identificar les limitacions i requeriments en la subjecció del sistema de suspensió al 

xassís. 

• Investigar els nivells de regulació requerits, per tal d’adaptar el vehicle a les condicions 

del terreny. 

• Disseny i modelització en sistemes CAD del sistema de suspensió. 

• Simulació dels sistemes dissenyats per a comprovar la coherència amb els paràmetres 

escollits. 

• Fabricació i muntatge sobre el prototip CAT-01. 

• Participació a les competicions Formula Student, al circuit de Silverstone (Anglaterra) i 

Formula Student Germany, al circuit de Hockenheim (Alemanya). 
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6. LA FORMULA STUDENT 

La Formula Student és una competició internacional entre universitats de tot el món que 

cada any té lloc al circuit de Silverstone, a Anglaterra, amb l’objectiu de promoure la 

formació dels estudiants a través d’un projecte pràctic que engloba la majoria dels àmbits de 

l’enginyeria. 

Aquesta competició està organitzada per la Institution of Mechanical Engineers (IMechE), en 

col·laboració amb les multinacionals Airbus, Autodesk, Honda Racing F1 Team, IET, 

Learning Grid, National Instruments, RS Components, Shell i Toyota. 

6.1. Objectius de la Formula Student  

El principal objectiu de l’esdeveniment és formar els estudiants en els àmbits de disseny, 

fabricació, desenvolupament, logística, pressupostos, marketing i competició, talment com si 

d’un equip professional es tractés. 

A través d’un exercici real consistent en dissenyar, fabricar i pilotar un monoplaça, que 

inclou la necessitat de desenvolupar habilitats en gestió de costos, marketing i anàlisi es 

pretén que els estudiants d’enginyeria aprenguin a treballar en equip, sota pressió i limitats 

per les dates d’entrega, obtenint com a resultat enginyers novells altament preparats.  

El monoplaça construït es defineix com el prototip d’avaluació per a la posterior fabricació 

d’una petita sèrie de vehicles pensats per a la competició no professional en circuits 

d’autocross o d’asfalt. Tot i tractar-se d’un vehicle enfocat a la competició amateur, se li 

exigeixen altes prestacions en quan a acceleració, frenada i maniobrabilitat,  i tot això s’ha 

d’aconseguir a baix cost, amb gran fiabilitat i un manteniment senzill i econòmic. En la 

competició, enfocat a acostar el projecte a un possible mercat real, també es tenen en 

compte factors com l’estètica del vehicle, el confort i l’ús de peces comuns en el mercat. 

Per posar tots els prototips en les mateixes condicions, la competició ha elaborat una 

normativa que tots els equips han de complir rigorosament i que limita factors com el cost de 

fabricació de la sèrie, les seves dimensions, la cilindrada, direcció, suspensió o seguretat. 
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6.2. Els inicis de la competició  

L’any 1981, als Estats Units, la SAE (Society of Automotive Engineering) va iniciar el primer 

programa de Formula SAE. Va ser l’any 1998, en que dos cotxes americans van competir 

amb dos cotxes britànics en una exhibició a la pista de proves de MIRA, al Regne Unit. 

Aquesta iniciativa va ser considerada una valuosa forma d’aprenentatge per estudiants a 

través d’un projecte pràctic. D’aquesta forma, l’IMechE, del Regne Unit, es va encarregar de 

portar a terme aquesta iniciativa, en col·laboració amb la SAE.  

La Formula Student, però, des del primer moment es va plantejar de forma diferent a la 

Formula SAE, la seva anàloga als Estats Units, perquè es va pensar com un projecte 

d’aprenentatge progressiu durant tres o quatre anys acadèmics. De totes formes, Formula 

Student i Formula SAE utilitzen la mateixa normativa (amb alguns petits canvis).  

L’esdeveniment anual de la Formula Student té lloc cada any al final del curs acadèmic, 

normalment cap a mitjans de juliol. Durant aquest, els equips universitaris són jutjats per 

especialistes dedicats al món de l’automoció en unes proves en les que han de demostrar el 

comportament del vehicle creat. 

6.3. Estructura de la competició  

L’equip universitari ha de plantejar el projecte des del punt de vista que un fabricant els ha 

encarregat la producció d’un prototip d’avaluació. El mercat objectiu és el de monoplaces per 

a la competició amateur de cap de setmana en circuit d’autocross o d’asfalt. Inicialment, el 

fabricant ha previst la producció de 1000 unitats anuals, amb un cost inferior a $25,000. Es 

demana que el vehicle tingui baix cost, fàcil manteniment i que sigui fiable, però que per 

contra tingui un alt comportament en termes d’acceleració, frenada i maniobrabilitat. 

Tenint en compte tots aquests paràmetres, la competició intenta determinar quin és el millor 

dels prototips presentats. Per tal d’avaluar tots aquests factors es sotmet l’equip i el 

monoplaça a un seguit de proves: estàtiques i dinàmiques.  
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La puntuació general segueix la següent estructura: 

Puntuació general 

Proves estàtiques Proves dinàmiques 

Proves Punts Proves Punts 

Inspecció tècnica - Acceleració 75 

Presentació 75 Prova del 8 50 

Disseny 150 Autocross 15 

Anàlisi de costos 100 Resistència  350 

   Consum 50 

Total 
 

    1000 
 

Taula 6.1 Puntuació de la competició. 

6.4. Proves estàtiques 

Aquestes proves són aquelles que impliquen l’anàlisi dels aspectes que directament sobre 

pista no es podrien valorar. Aquests són per exemple: factors de seguretat, de disseny, 

optimització de costos o estètica.  

En aquesta avaluació el que es pretén és que els equips puguin justificar les decisions 

preses sobre el resultat obtingut. Per aquesta raó, aquest procés es  presenta com un diàleg 

en que l’equip i els jutges, especialistes en diferents vessants del camp de l’automoció, 

intercanvien opinions. 

6.4.1. Inspecció tècnica 

Tot i que aquesta prova no aporta puntuació a l’equip, és una avaluació totalment 

necessària, ja que determina si l’equip podrà accedir a les proves dinàmiques. Durant 

aquest procés d’inspecció, un comitè d’avaluació tècnica comprova que el vehicle presentat 

compleix la normativa i restriccions de la FSAE. Aquest procediment té tres parts principals: 

6.4.2. Inspecció  

El vehicle s’inspecciona per comprovar que compleix la normativa de la Formula SAE. 

6.4.3. Test d’inclinació 

El vehicle s’inclina 45º per comprovar que no vessa benzina, ni ningun dels fluids del vehicle.  
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Seguidament, el vehicle s’inclina 60º per comprovar que no bolcaria al trobar-se sotmès a 

una força lateral de 1,7g. 

6.4.4. Test de soroll, desconnexió general (master switch)  

En el test de soroll es comprova que no es sobrepassi en cap moment un màxim de 

110dBA. S’avalua també el correcte funcionament dels botons de desconnexió del motor. 

6.4.5. Prova de frenada 

Finalment, es proven dinàmicament els frens, demostrant la capacitat de bloquejar totes 4 

rodes i frenar el vehicle en línia recta després d’haver-lo accelerat fins a certa velocitat (30-

40 km/h). 

6.4.6. Anàlisi de costos  

Inicialment, en aquesta prova es fa una revisió de l’informe de costos presentat, comparant-

lo amb el monoplaça realment fabricat. A continuació, s’avalua si realment és factible la seva 

construcció. Finalment, es demana a l’equip que descrigui el procés de fabricació d‘un dels 

elements del vehicle. 

6.4.7. Presentació comercial 

Aquesta prova tracta de comprovar l’habilitat de l’equip per desenvolupar un pla comercial, 

amb l’objectiu de vendre el producte a un fabricant del sector de l’automoció de competició. 

6.4.8. Disseny  

En l’avaluació duta a terme durant aquesta prova es valoren les decisions preses durant el 

procés de disseny per a complir els requeriments del mercat.  

De la mateixa forma que en les proves anteriors, l’objectiu és l’aprenentatge dels estudiants, 

raó per la qual aquesta s’estructura com una diàleg amb els jutges en que es pretén 

demostrar la viabilitat del projecte, com també la innovació i originalitat. 

6.5. Proves dinàmiques  

Una vegada rebut el vist-i-plau de la inspecció tècnica, el vehicle pot participar en les proves 

dinàmiques. En aquestes s’avalua el comportament del monoplaça en pista. 



Pàg. 20  Memòria 

 

6.5.1. Acceleració 

En la prova d’acceleració es puntua la capacitat d’acceleració del vehicle sobre una 

superfície plana. Per tal de valorar-ho es mesura el temps que triga el monoplaça a recórrer 

una distància de 75 metres, partint de velocitat 0 km/h.  

És una prova en que prenen gran rellevància l’optimització del motor, el sistema de 

transmissió de potència, el canvi de marxes, i la capacitat de les suspensions per 

proporcionar la màxima adherència. 

6.5.2. Autocross  

La prova de l’autocross té com a objectiu avaluar la maniobrabilitat i conducció, en una cursa 

de 805 m en que els cotxes no competeixen a la vegada. Durant aquesta, es posen a prova 

l’acceleració, la frenada i la capacitat de pas per corba en un circuit que inclou trams rectes, 

eslàloms de cons i corbes de diferents radis de gir. 

6.5.3. Resistència i consum 

Aquestes dues proves s’avaluen a la vegada en un circuit que inclou trams rectes, eslàloms 

de cons i corbes de diferents radis. L’objectiu de la prova de resistència és el d’avaluar el 

comportament i fiabilitat de tot el cotxe com a conjunt. En canvi, com a prova de consum es 

valora l’economia de consum del monoplaça, en condicions de cursa, comprovant així 

l’eficiència de les modificacions fetes al vehicle per a la competició. En aquesta prova sí 

competeixen més d’un vehicle a la vegada, permetent alguns avançaments. 

6.5.4. Prova del 8 (Skid-Pad) 

 

  

Fig. 6.1 Descripció del recorregut del Skid-Pad. 

En aquesta prova es puntua la 

capacitat de gir a alta velocitat del 

monoplaça. Per tal de valorar-ho es 

recorre un circuit en forma de 8, que 

obliga a traçar alternativament corbes 

a dretes i esquerres de radi constant 

(18,25 metres de diàmetre mig). 

Prenen gran rellevància factors com el 

disseny de la direcció o la capacitat de 

les suspensions per proporcionar la 

màxima estabilitat i adherència lateral. 
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6.6. Formula Student Germany 

En adició, aquest any també es participa a la competició homòloga realitzada a Alemanya, al 

circuit de Hockenheim. Aquesta competició l’organitza des de l’any 2005 Verein Deutscher 

Ingenieure (VDI) durant el mes d’agost.  

De forma anàloga, la seva normativa es basa en la de la Formula SAE amb algunes petites 

variacions. 

7. PLANIFICACIÓ  

La planificació s’ha fet tenint en compte que és un projecte complet de construcció d’un 

monoplaça, és a dir, que en ell és necessària la interacció de les diferents àrees de treball 

que el componen per arribar a construir-lo. Es basa en el desenvolupament del sistema de 

suspensions dins del conjunt del CAT-01.  

En aquesta planificació hi ha dos dates objectiu que en limiten el temps. Aquestes són les 

marcades per les citades competicions, abans de les quals el monoplaça ha d’estar muntat i 

testat. 

 

 

Fig.7.1 Planificació del projecte. 

 

Tasca Descripció S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2

Equip ETSEIB MotorSport

1 Normativa

2 Estudi de mercat

3 Decisió package

4 Contacte esponsors i proveïdors

5 Evaluació, proves i set-up

6 FS'08 - Silverstone

7 Reparació i proves

8 FSG'08 - Hockenheim

Àrea suspensions

9 Documentació teòrica

10 Aprenentatge Adams/Car

11 Decisió paràmetres suspensió

12 Disseny geometria suspensió

13 Càlcul molles i estabilitzadora

14 Simulació Adams/Car

15 Disseny i càlcul de components

16 Compra components

17 Fabricació components

18 Muntage conjunt

AgostJuny JuliolDesembre Gener Febrer Març Abril Maig
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8. NORMATIVA 

La Formula Student, juntament amb la Formula SAE, desenvolupa una normativa d’obligat 

compliment. La part que afecta al sistema de suspensió és la que segueix: 

8.1. Batalla i configuració del vehicle  

El vehicle ha de disposar d’una batalla mínima de 1525 mm i ha de tenir quatre rodes, les 

quals no poden estar totes elles alineades. 

(Regla 3.1.2. 2008 Formula SAE® Rules) 

8.2. Via  

La via més petita que pot tenir el monoplaça, sigui davantera o posterior, no pot ser inferior 

que un 75% de la via més llarga. 

(Regla 3.1.3. 2008 Formula SAE® Rules) 

8.3. Espai inferior lliure  

S’ha de prevenir que en qualsevol moment cap part del vehicle pugui tocar amb el terra 

durant alguna de les proves. Seguint aquesta premissa, amb el conductor pujat, ha d’haver 

un mínim de 25,4 mm de distància vertical lliure en estàtic. 

(Regla 3.2.2. 2008 Formula SAE® Rules) 

8.4. Rodes 

Les rodes del monoplaça han de tenir com a mínim 203,2 mm de diàmetre.  

Les femelles muntades a la llanta del monoplaça han d’estar dotades d’un sistema de 

retenció per tal d’evitar que s’afluixin. 

(Regla 3.2.3.1. 2008 Formula SAE® Rules) 
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8.5. Recorregut de  suspensió 

El vehicle ha de disposar d’un sistema de suspensió, amb amortidors, completament 

operatiu. El recorregut de roda útil ha de ser com a mínim de 50,8 mm, 25,4 mm a 

compressió i 25,4 mm a extensió, amb el pilot assegut. 

Tots els punts d’ancoratge de la suspensió han de ser visibles per a poder ser inspeccionats, 

ja sigui directament o enretirant alguna tapa.  

(Regla 3.2.1. 2008 Formula SAE® Rules) 

8.6. Condicions de seguretat 

Tots els elements de subjecció utilitzats als sistemes de direcció, frens, suspensió o arnés 

del pilot, han de ser com a mínim SAE Grade 5, Mètric 8.8 i/o d’especificació AN/MS. 

(Regla 3.7.2.1. 2008 Formula SAE® Rules) 

8.7. Elements de subjecció i seguretat 

Tots els cargols i femelles crítics i d’altres elements de subjecció utilitzats en els sistemes de 

direcció, frens, suspensió i arnés del pilot han de disposar d’un sistema de seguretat que 

n’impedeixi la pèrdua involuntària. Com a sistemes de subjecció acceptats s’inclouen: 

- Femelles autoblocants. 
- Femelles amb insercions de niló. 
- Passadors aleta. 
- Dobles femelles de seguretat. 
- Cablejat de seguretat entre femelles. 

*Nota: les volanderes de pressió i substàncies adhesives no són admeses a la normativa 

com a element de seguretat. 

Totes les ròtules esfèriques de la direcció i de la suspensió han d’estar suportats per dos 

subjeccions mitjançant un cargol/cap de cargol o distancials amb el diàmetre exterior més 

gran que el diàmetre interior de la ròtula, evitant així que puguin escapar-se. 

Han de sobresortir de les femelles com a mínim dos filets sencers de cadascun dels cargols, 

una vegada collats. 

 (Regla 3.7.2.2. 2008 Formula SAE® Rules) 
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9. PARÀMETRES GEOMÈTRICS D’UNA SUSPENSIÓ 

9.1. Sistema de referència 

Per tal de calcular acceleracions i velocitats en les direccions de més interès del monoplaça, 

així com les forces i moments que les causen, és necessari definir uns sistemes d’eixos 

globals i locals per poder referir totes aquestes variables. Un cop identificats tots els 

sistemes es pot traslladar la informació d’un a l’altre, si es cal. 

Com a global s’escull un sistema fix al vehicle, tal i com es posa de manifest a la Figura 9.1 

amb color taronja, amb les mateixes direccions i sentits definits a la norma ISO 8855 [Road 

Vehicles - Vehicle Dynamics and road-holding ability,1991].  Aquest es mou amb el propi 

vehicle i, les lletres X, Y i Z són les emprades per denotar les tres direccions principals; X i Y 

són horitzontals i perpendicularment a ells es troba l’eix vertical Z. S’anomena eix X a la  

direcció longitudinal del vehicle, amb sentit positiu coincident amb l’avanç del vehicle; l’eix Z 

és perpendicular al sòl i amb sentit positiu ascendent; l’eix Y queda totalment definit, formant 

amb el altres dos un sistema ortogonal a dretes. L’origen de coordenades es troba al centre 

del tub situat sota la cintura del pilot i no sobre el centre de gravetat del vehicle tal i com 

indica la norma, ja que la seva posició exacta no es coneix fins que es té construït 

l’automòbil. L’avantatge d’utilitzar un sistema que es mogui amb l’automòbil rau en que les 

propietats inercials (moments i productes d’inèrcia) romanen constants relatives a aquesta 

configuració dels eixos; per contra, si la referència fos fixa al terra, no només passarien a ser 

variables, si no que la seva interpretació seria més complexa. 
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Fig. 9.1 Sistemes de referència. 
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Referent a l’estudi del comportament dinàmic dels pneumàtics enfront les condicions 

operatives i esforços que sofreixen, s’especifica un sistema tridimensional d’eixos, tal i com 

es posa de manifest a la Figura 9.1 amb color blau. Com que aquest sistema no s’adequa a 

les dades recopilades en el DVD facilitat pel Formula SAE Tire Test Consortium (2007), en 

el qual s’empra criteri americà segons la norma SAE J670 [Vehicle Dynamics Terminology 

1976]. Cal tenir en compte, doncs, que els sentits dels eixos y i z canvien. L’origen es troba 

al punt central de la petjada del pneumàtic. 

És necessari també referir tots els punts principals del vehicle, com els de suspensió i 

direcció, per la qual cosa es defineixen dos sistemes locals d’eixos de coordenades 

exclusius, tal i com es posa de manifest a la Figura 9.1 amb color vermell, un per a l’eix 

davanter i l’altre per a l’eix posterior. Els orígens de coordenades es troben situats en la 

intersecció entre la recta que uneix els dos centres teòrics de les petjades de les rodes d’un 

mateix eix i el pla mig longitudinal del vehicle. 

9.2. Batalla 

La batalla o wheelbase és la projecció sobre l’eix X de la distancia entre els punts de 

contacte amb el terra de dues rodes situades a un mateix costat del vehicle o, el que és el 

mateix, és la distància entre els eixos del vehicle mesurada des del centre de la petjada dels 

pneumàtics davanters i posteriors amb les rodes apuntant cap endavant. 

La longitud de la batalla afecta de manera predominant a la inèrcia en l’eix z (Iz) de 

l’automòbil. A menor batalla menor inèrcia en z i, per tant, la resposta és més ràpida. No 

obstant, l’estabilitat se’n ressent. Idealment, els automòbils haurien de disposar d’una batalla 

curta per gaudir de bona maniobrabilitat en corbes tancades, però d’una batalla llarga, per a 

corbes ràpides. Donades les característiques dels circuits en les competicions, és important 

dotar al vehicle d’una batalla curta degut als freqüents canvis de direcció del vehicle que es 

presenten, així com, per la poca amplada del circuit. 

Per normativa la batalla mínima ha de ser 1525 mm, la qual es decideix instal·lar en una 

primera fase de packaging, per disposar de la bona maniobrabilitat esmentada anteriorment. 

Finalment, durant la fase de disseny del CAT-01, aquesta ha de ser modificada fins arribar a 

un valor de 1593 mm, al veure’s incrementada la distància pinyó-corona del grup mecànic 

transmissor. 
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9.3. Via 

La via o track és la projecció sobre el pla YZ de la distància entre punts de contacte amb el 

terra dels dos pneumàtics d’un mateix eix. 

Els avantatges d’una via ampla, són els de reduir la transferència de càrrega deguda a 

l’acceleració lateral produïda en un pas per corba, així com els de permetre dissenyar uns 

trapezis de suspensió més llargs, els quals proporcionen menys variació de via durant el 

recorregut de suspensió. Un altre aspecte positiu d’una via gran és un rati de variació de 

caiguda més pròxim al desitjat. Una via ampla, per contra, produeix un increment de l’àrea 

resistent del vehicle, paràmetre aerodinàmic molt influent si les velocitats són elevades. A 

més s’incrementa la inèrcia en l’eix z, cosa que dificulta la maniobrabilitat per traçats estrets. 

Prenent un compromís entre els diferents aspectes esmentats, el CAT-01 es dota d’una via 

davantera de 1175 mm i d’una posterior de també 1175 mm. En la fase de packaging es 

decideix buscar vies petites i que la via de l’eix del darrere sigui almenys igual que la de l’eix 

davanter, per tal d’evitar colpejar cons en les proves, ja que els circuits són estrets i les 

rodes posteriors realitzen una traçada més tancada respecte les davanteres. Com que ni la 

força aerodinàmica ni les transferències de càrregues són excessives, per a les velocitats i 

acceleracions a les quals s’arriba en els circuits marcats per l’organització de la competició, 

es justifica el seu valor simplement per una qüestió de proporció del vehicle i d’espai mínim 

requerit per tal de situar en cadascun dels eixos l’amplada dels pneumàtics, una longitud 

dels trapezis adequada i la part corresponent de l’estructura. 

9.4. Angle de deriva lateral 

Els pneumàtics són la font primària de forces i moments, a partir de les quals es defineix el 

control i l’estabilitat direccional del vehicle. L’angle de deriva (α) o slip angle és el format pel 

pla longitudinal de la roda i la direcció que defineix la deformació de la petjada del pneumàtic 

a causa de la existència d’una força lateral que actua sobre aquest. D’altra banda, la 

distància entre el punt central de la petjada i el centre d’acció de la força lateral equivalent, 

s’anomena pneumatic trail. 

Aquests dos paràmetres són molt difícils de conèixer i controlar amb exactitud, perquè són 

provocats per la deformació elàstica que sofreixen els pneumàtics al contactar amb el terra, 

però sí cal conèixer els rangs de valors en que oscil·len i els seus efectes sobre el vehicle.  

Amb angles de deriva petits o mitjans, el pneumàtic tendeix a alinear-se amb la trajectòria. 



Disseny de les suspensions del Formula Student CAT-01   Pàg. 27 

 

El moment d’autoalineament prové de la forma distorsionada de la petjada al llarg del 

pneumàtic. Aquesta distorsió elàstica s’incrementa des de davant cap endarrere descrivint 

una forma aproximadament triangular, fet que proporciona una distribució no uniforme de la 

força lateral al llarg de la petjada. En aquest cas la força de fricció equivalent es troba per 

darrera del punt central. 

A partir d’un cert valor de l’angle de deriva, el parell d’autoalineament es veu reduït ja que el 

pnematic trail és menor. Si s’augmenta encara més la deriva lateral, el signe del esmentat 

parell pot arribar a canviar, forçant cap a l’interior del vehicle la roda durant un pas per 

corba, el qual incrementa encara més l’angle de deriva. 

En condicions de pista seca, generalment els pneumàtics de competició es troben sota 

màxima força lateral per angles de deriva propers a 3°-7°. Lògicament, per superfícies 

humides aquest pic de força és inferior quan s’arriba a aquests valors d’angle. 

9.5. Caiguda  

L’angle de caiguda (Φ) o camber angle és el format pel pla de simetria longitudinal de la 

roda i el pla perpendicular a la superfície de contacte, tal i com es posa de manifest a la 

Figura 9.2. Es considera positiu quan la part superior de la roda està inclinada cap a 

l’exterior del vehicle. 

En general, una roda inclinada amb un cert angle de caiguda  produeix una força lateral 

extra, en l’eix y, segons el sentit de la inclinació. Quan aquesta força apareix amb un angle 

de deriva nul, s’anomena empenta de caiguda o camber thrust. Aquest esforç és funció del 

tipus de pneumàtic, la seva construcció, la pressió d’inflat, la forma i profunditat de les 

ranures, la condició de càrrega, l’esforç de frenada o acceleració, de la deriva i del propi 

angle de caiguda.  

Experimentalment es pot comprovar que el camber thrust sorgeix de la distorsió lateral de 

l’empremta del pneumàtic. Quan una roda amb un cert angle de caiguda està en estat 

estacionari i és pressionada contra el terra, el pla central de la petjada es corba. Quan el 

pneumàtic es fa girar amb angle de deriva nul, un punt que entra a l’empremta és forçat per 

l’asfalt a moure’s a través d’aquesta sobre una trajectòria recta en direcció del moviment 

d’avanç. Per tant, el terra aplica una sèrie d’esforços sobre el pneumàtic, els quals 

contraresten la curvatura formada sobre la petjada en l’estacionari. L’equivalència de tots 

aquests esforços genera el camber thrust. 
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Fig. 9.2 Angles de caiguda i de sortida. 

És possible comparar la força lateral produïda per l’angle de caiguda amb la provocada per 

l’angle de deriva. No obstant, s’ha de tenir en compte que l’efecte, en el rang lineal (angles 

de deriva petits), de l’angle de deriva és mes gran que el de l’angle de caiguda. La raó és 

que en pneumàtics radials de competició, la rigidesa de caiguda (∆Fy/∆Φ) és de cinc a deu 

cops més petita que la rigidesa lateral (∆Fy/∆α) gràcies als cinturons de reforç que contenen 

aquest tipus de pneumàtics en la seva estructura. Per norma, el màxim camber thrust 

apareix per angles propers a -5°. Per aquesta raó i d’altres, com la temperatura que agafa el 

pneumàtic en la part més interna, el seu comportament dinàmic i el desgast que sofreix, la 

caiguda, en general, està limitada a aquest valor esmentat anteriorment. 

L’angle de caiguda també afecta al parell d’autoalineament. Així com la distorsió deguda a 

l’angle de deriva dona lloc a un important moment que estabilitza la posició de la roda, 

l’angle de caiguda provoca un parell d’autoalineament petit degut a la asimetria longitudinal 

de la distorsió en la petjada. 

És important que en compressió, quan la roda puja descrivint un arc, la caiguda progressi 

lleugerament cap a un angle negatiu en relació al xassís. L’objectiu de la caiguda negativa 

és el de maximitzar l’adherència en corba, maximitzant la superfície de contacte entre 

C M 
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pneumàtic i asfalt. Per contra, tenir caiguda negativa en les rodes posteriors implica menor 

tracció en els trams rectes, a més, un excés de caiguda pot malmetre els pneumàtics 

ràpidament. Un altre efecte no desitjable és tenir una variació de caiguda excessiva durant el 

recorregut de suspensió, cosa que provoca una variació excessiva de la via del vehicle. Per 

tant, els ratis de variació de caiguda i via durant el recorregut han de ser moderats. 

La caiguda és un paràmetre que ha de ser modificable dintre d’un rang determinat, per tal 

d’obtenir el millor rendiment dinàmic del monoplaça durant la posta a punt. Totes aquestes 

necessitats són contemplades en el disseny de la suspensió del CAT-01, podent variar la 

caiguda en el setup de 0° a -2,5°, aproximadament, a cada eix. En ambdós eixos la caiguda 

inicial instal·lada és de -1,5°, però per contra, els angles de caiguda a màxima compressió 

dels amortidors són, respectivament, de -3° per a l’eix davanter i -2,5° a l’eix posterior. 

9.6. Kingpin i Scrub-radius 

L’angle de sortida (β) o kingpin angle és el definit per l’eix vertical z, que passa pel punt de 

contacte del pneumàtic al terra (punt M) i, la projecció sobre el pla yz de l’eix de pivot de la 

roda, definida pels punts de suspensió (A i B), tal i com es posa de manifest a la Figura 9.2. 

Aquest angle és positiu si la part més alta de l’eix està inclinada cap al interior del vehicle. 

La distancia entre el punt de contacte del pneumàtic amb el terra, contingut en el pla mig 

d’aquest, i la prolongació de l’eix pivot sobre la superfície del paviment (punt de pivot C), es 

coneix com radi de pivotament o scrub radius. Si el punt d’intersecció entre l’eix de gir i la 

línea central de la roda coincideix per sota del paviment, es considera scrub radius positiu. 

El scrub i el kingpin són dos paràmetres fortament relacionats, és a dir, fixant un es té l’altre. 

Un augment del scrub radius  té com a conseqüència un major moment d’autoalineament 

sobre els pneumàtics al voltant de l’eix z i, per tant, també al voltant del punt central de 

direcció. Aquest efecte és degut a que s’afegeix la inèrcia de girar respecte un eix que no és 

el del propi pneumàtic, seguint el Teorema de Steiner [Joaquim Agulló, 2002, p. 205]. Per 

contra, un scrub nul comporta que la més mínima irregularitat en l’asfalt pot significar 

moviments bruscs en la direcció. Per tant, es veu que aquest paràmetre redueix les 

pertorbacions sobre la direcció produïdes quan el pneumàtic troba un obstacle (sot, piano, 

con, pedres,...), però s’ha de tenir clar que un valor excessiu de scrub radius dificultaria molt 

al pilot el gir del volant.  

Segons el signe del scrub radius obtenim diferents sentits, en l’eix z, del parell 

d’autoalineament: si el scrub radius és positiu (M a la dreta de C), el moment en cas de 
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frenada és positiu, cosa que tendeix a divergir les rodes, o el que és el mateix, en cas que el 

pilot estigui accelerant les rodes tendeixen a convergir. Encara que les rodes posteriors no 

són directrius, ja que tenen el grau de llibertat sobre l’eix z restringit per la bieleta de direcció 

posterior o tie rod, s’imposa un cert kingpin per tal que aquestes disposin de parell 

d’autoalineament per compensar possibles jocs del sistema. 

Com que el CAT-01 disposa d’un circuit de frens amb H (davant i darrere independents), 

dotar el monoplaça d’un scrub radius positiu és un aspecte favorable, ja que en cas de 

fallada del circuit de líquid de frens la frenada es fa més estable. 

Els valors de l’angle de sortida establerts en el CAT-01 són de 7° per l’eix davanter i de 8° a 

l’eix posterior. Així doncs, els valors de scrub-radius a l’eix davanter i posterior són, 

respectivament, 25 mm i 22,81 mm positius. 

9.7. Angle d’avanç i Mechanical-trail 

L’angle d’avanç (�) o caster angle és el format per l’eix vertical z del pneumàtic i la projecció 

de l’eix de pivot sobre el pla xz, tal i com es posa de manifest a la Figura 9.3. Aquest angle 

és positiu si la part més alta de l’eix de pivot està inclinat cap endarrere. 

Un angle d’avanç positiu implica un mechanical trail positiu, és a dir, que la prolongació de 

l’eix de gir sobre el terra (punt S) queda per davant de l’eix vertical z. Aquesta distància 

proporciona una asimetria sobre la petjada i, per tant, un parell d’autoalineament sobre l’eix 

z, provocant una reversibilitat sobre la direcció. Quan el volant es separa de la seva posició 

neutra en un pas per corba, al alliberar-lo tendeix a retornar prop del seu punt central. Dotar 

les rodes no directrius d’un angle d’avanç no té cap tipus de sentit, ja que aquestes tenen el 

grau de llibertat sobre l’eix z restringit per la bieleta de direcció posterior. 

Un altra forma d’augmentar el mechanical trail és desplaçar l’eix de gir cap endavant del 

centre de la roda, vist des del lateral. La distància en direcció x que es desplaça l’eix de 

pivot, s’anomena kingpin offset. 

Els valors d’avanç per a l’eix davanter i posterior del CAT-01 són, respectivament, de 6° i 0° 

i, els de mechanical trail són de 26 mm i 0 mm, respectivament. En aquest monoplaça no 

s’utilitza kingpin offset per solucions constructives. 
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En el CAT-01 amb l’ajuda d’unes plaquetes o shims de 2 mm de gruix que s’afegeixen a un 

dels ancoratges intercanviables del trapezi inferior davanter, s’aconsegueix un increment 

mitjà de l’angle d’avanç de 0,28º per plaqueta, fins a un angle total de 7,11º. 

 

Fig. 9.3 Angle d’avanç. 

9.8. Interacció entre paràmetres 

L’angle de caiguda de les rodes, quan aquestes estan girades, és funció de l’angle de 

sortida. Amb un valor nul de l’angle de sortida i, considerant un angle d’avanç també nul, no 

existeix cap canvi en l’angle de caiguda durant el recorregut vertical de la roda, amb la 

direcció bloquejada. A mesura que el valor de kingpin, mentre la roda interior a la corba 

guanya caiguda negativa, la roda exterior perd caiguda per un cert recorregut vertical 

d’aquesta o, el que és el mateix, la roda exterior guanya caiguda en sentit positiu. D’altra 

banda, amb un caster positiu i sense angle de kingpin, la roda exterior guanya caiguda 

negativa mentre que la roda interior en perd. El caster, llavors, pot afegir un angle caiguda 

favorable contrarestant l’efecte del kingpin. 

L’experiència acumulada al llarg dels anys en el món de la competició, recomana no 

sobrepassar els 8° de kingpin, quan el vehicle té la tracció a l’eix posterior, per aspectes 
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constructius i per no tenir un scrub excessiu. La raó de desitjar angles petits de kingpin és 

degut al seu efecte negatiu sobre la caiguda de la roda exterior, ja que extreu caiguda 

negativa. 

El pneumatic trail provocat per l’angle de deriva és sempre present i canvia segons les 

condicions operatives. Aquest efecte, juntament amb el del mechanical trail, el scrub-radius i 

el generat per l’angle de caiguda, donen lloc a la resultant del parell d’autoalineament sobre 

l’eix pivot d’una roda. Si es considera l’angle de caiguda en combinació amb l’angle de 

deriva, els seus efectes sobre l’autoalineament es tendeixen a cancel·lar i, per tant, això fa 

que sigui necessari instal·lar el mechanical trail i el scrub-radius per aconseguir el centratge 

de la roda desitjat. Així doncs, s’evita que la roda giri lliurement (sense retorn) enfront 

qualsevol pertorbació que es pugui trobar dins la pista, dotant d’una major sensació de 

control al pilot sobre la direcció del vehicle. 

És important després d’establir els angles de caster i kingpin comprovar també, mitjançant 

simulació, la variació de caiguda durant el recorregut de la cremallera de direcció. 
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10.  CÀLCULS DE LA SUSPENSIÓ 

10.1.  Introducció 

Determinar els ratis de suspensió, ratis de cursa i balanceig o ride and roll rates, és l’objectiu 

d’aquest apartat. Per un vehicle, aquests dos paràmetres són els que relacionen directament 

com un canvi en la càrrega sobre les rodes fa variar la posició del xassís. 

En general, un ride rate relaciona la variació en la força normal al terra sobre un dels 

pneumàtics amb la variació vertical de la posició del xassís. D’altra banda, un roll rate 

relaciona el moment produït per la variació de forces normals en les dues rodes d’un mateix 

eix amb la inclinació del xassís respecte el seu eix de balanceig o roll axis. Mentre que el 

primer es dóna en termes de força normal sobre el pneumàtic provinent del terra per 

recorregut vertical de l’estructura, el segon es dóna en termes de moment de balanceig per 

angle girat del xassís; el balanceig del vehicle en conjunt també pot ser expressat amb les 

mateixes unitats. 

Aquests ratis tenen un efecte significatiu sobre el comportament del monoplaça en corba, ja 

que influeixen directament sobre la distribució de forces normals en els pneumàtics i, 

conseqüentment, sobre la força lateral disponible en cada roda. La manera que té el 

dissenyador de controlar satisfactòriament aquests dos paràmetres és mitjançant els 

diferents elements del sistema de suspensió: molles, barres estabilitzadores i les diferents 

unions xassís-roda. Un problema típic en el món de l’enginyeria es presenta alhora d’escollir 

els valors d’aquests ratis, ja que depenen de les càrregues per roda, i aquestes no són 

conegudes fins acabar el disseny del vehicle. Una forma de solucionar-ho, i així poder 

començar amb el procés iteratiu de càlcul fins arribar a una solució raonable, és suposar el 

valor d’algunes de les variables, com per exemple el pes del vehicle i la seva distribució. 

En vehicles de competició no es busca el confort del pilot, qualitat que és incompatible amb 

les rigideses de les molles requerides per controlar els moviments de balanceig i capcineig 

del xassís sota elevades acceleracions laterals i longitudinals durant una cursa. D’aquesta 

manera, la relació que hi ha entre la freqüència natural de l’eix davanter i posterior, per 

disposar d’una sensació de comoditat del conductor dins del monoplaça, també es diferent 

entre utilitaris i fòrmules. 
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10.2.  Ratis de suspensió. Definicions 

Abans de procedir a calcular els paràmetres de suspensió, és útil definir els diferents ratis de 

suspensió que existeixen. Aquests determinen el comportament del vehicle en un pas per 

corba, en estat estacionari, a través de la seva influència sobre les càrregues que actuen en 

les rodes. Per simplificar les descripcions següents, primer s’assumeix una caiguda nul·la 

durant tot el recorregut de roda i es menysprea qualsevol distorsió lateral del pneumàtic.   

Rati de molla o Spring rate – força exercida per una molla per unitat de desplaçament. Per 

molles helicoïdals, aquesta es mesura axialment al llarg de la línea central i, per barres a 

torsió, es mesura a l’extrem del braç d’unió de forma tangencial. 

Rati centre de roda o Wheel center rate – força perpendicular al terra per unitat de 

desplaçament vertical de l’eix central de la roda, mesurada relativa al xassís. Aquest rati, en 

general, és menor al de la corresponent molla degut al installation ratio o, el que és el 

mateix, el recorregut vertical de l’eix de la roda és més gran que la corresponent cursa del 

amortidor. 

Rati de pneumàtic o Tire rate – força vertical per unitat de desplaçament vertical del 

pneumàtic. Aquest pot arribar a contribuir en gran part en la suspensió d’un vehicle, sobretot 

si existeixen elevades càrregues aerodinàmiques. 

Rati conjunt de suspensió o Ride rate – força en direcció z per unitat de desplaçament 

vertical del punt de contacte entre pneumàtic i terra, relatiu al xassís. Aquest és igual al rati 

centre de roda modificat pel rati de del pneumàtic. Amb una rigidesa vertical del pneumàtic 

infinita, aquest i el rati centre de roda coincideixen. En canvi, per una rigidesa finita, el ride 

rate és sempre menor que el rati centre de roda. 

Rati de balanceig o Roll rate – moment resistent al balanceig de l’estructura per grau de gir 

d’aquesta. El paràmetre pot ser aplicat a cadascun dels eixos per separat o al vehicle en 

conjunt. Aquesta resistència al balanceig del xassís la proporcionen els ride rates, la 

dimensió de les vies i les barres estabilitzadores. 

Una forma molt habitual d’expressar tots aquests ratis és amb un desplaçament per g 

d’acceleració vertical, per al cas dels ride rates, i amb graus de balanceig per g d’acceleració 

lateral per als roll rates; aquest últim rep el nom específic de roll gradient. 
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10.3.  Model d’un grau de llibertat 

Quan es vol dimensionar el sistema de suspensió pensant amb els moviments verticals del 

vehicle, es pot començar estudiant un model d’un grau de llibertat, que permet observar els 

principals fenòmens que es produeixen i, per tant, establir els criteris fonamentals per al seu 

disseny. És el model més senzill i pot representar la suspensió independent d’un quart de 

vehicle suposant menyspreables tant la massa no suspesa com la rigidesa del pneumàtic. 

Per tal de poder realitzar un primer estudi aproximat de la dinàmica de la suspensió del 

monoplaça CAT-01, es considera un model lineal com el de la Figura 10.1. 

 

 

 

 

 

Fig. 10.1 Sistema massa-molla-amortidor d’un grau de llibertat. 

on, 

ms: massa suspesa (porció de la massa total que gravita sobre el conjunt molla – amortidor:  

xassís, components solidaris a ell i el pilot), [kg] 

kw: rigidesa al centre de roda deguda a la molla o wheel centre rate, [N/m] 

c: coeficient d’esmorteïment de la suspensió, [N·s/m] 

x: posició vertical del xassís (es pren x = 0 a la posició d’equilibri del sistema), [m] 

F: força aplicada sobre la massa suspesa, [N] 

 

Per tant, segons la Figura 10.1, les forces rellevants que actuen sobre la massa són:  

 

Força aplicada: F [N]  

Reacció: ms·��  [N] 

Força de la molla: kw·x [N] 

Força de l’amortidor: c·��  [N] 

 

F 

kw 

s 
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L’equació de moviment [Joaquim Agulló, 1995, p. 232] del sistema de vibracions forçades 

és, per tant: 

F = m·��  + c·��  + kw·x     (Eq. 10.1) 

Com a primera etapa de simulació es sol considerar el sistema sotmès simplement al seu 

propi pes, tenint en compte que es pren x = 0 a la posició d’equilibri del sistema (xe). Llavors, 

es resol l’equació: 

0= m·��  + c·��  + kw·x     (Eq. 10.2) 

Per completar la caracterització del sistema, cal definir els paràmetres de pulsació pròpia 

�	, freqüència pròpia fo, esmorteïment crític cc i raó d’esmorteïment ζ. 

10.3.1. Pulsació i freqüència pròpies 

Donada qualsevol condició inicial de posició (xo≠xe) i de velocitat (vo≥0), la freqüència a la 

qual la massa del sistema oscil·la lliurement al voltant del punt d’equilibri, un cop alliberada, 

es coneix com freqüència pròpia. Idealment, l’oscil·lació seria permanent si no hi hagués cap 

element que dissipés l’energia emmagatzemada inicialment. 

A partir de la resolució de l’equació de moviment diferencial del sistema (Equació 10.2), 

s’obté l’expressió de la pulsació pròpia o natural del sistema:  

�	 
 ��
�      (Eq. 10.3) 

Així doncs, la freqüència pròpia del sistema ve donada per l’expressió: 

�	 
 �
�� ��

�      (Eq. 10.4) 

10.3.2. Esmorteïment crític 

Suposant una força exterior aplicada nul·la (F=0), l’equació de moviment (Equació 10.1) 

queda de la següent forma: 

0 = m·��  + c·��  + kw·x      (Eq. 10.5) 
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Per tant, la corresponent equació característica del sistema de vibracions lliures, és: 

0 = m·s2 + c·s + kw     (Eq. 10.6) 

Resolent aquesta equació de segon grau, es té: 

��,� 
 ������������
���     (Eq. 10.7) 

Les diferents solucions de les equació anterior, són: 

c2 – 4·km·m > 0 , arrels reals i negatives. Sistema sobre esmorteït o no oscil·latori: 

���� 
 � !"# $ % !�#     (Eq. 10.8) 

c2 – 4·km·m = 0 , arrel doble real negativa. Sistema amb esmorteïment crític: 

���� 
 �� $ %�� !#     (Eq. 10.9) 

c2 – 4·km·m < 0 , arrels complexes conjugades. Sistema subesmorteït o oscil·latori: 

���� 
 & �'()#cos ��	��1 . /� $ 0�   (Eq. 10.10) 

El coeficient d’esmorteïment crític s’escriu com: 

1� 
 2�34 � 5     (Eq. 10.11) 

10.3.3. Raó d’esmorteïment 

La raó d’esmorteïment del sistema, ve caracteritzada per l’expressió: 

/ 
 �
�6 


�
�����    (Eq. 10.12) 

Donat que el paràmetre c és complex d’analitzar i quantificar, s’acostuma a treballar amb la 

raó d’esmorteïment, /. Aquest paràmetre mostra la influencia del coeficient c de l’amortidor 

durant l’etapa transitòria de l’oscil·lació, és a dir, explica la velocitat amb que decau la funció 

oscil·latòria en els primers instants. Com més gran és el seu valor més ràpid decreix la 

funció del sistema. 
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De l’Equació 10.12 es pot extreure informació important, de forma directa: com més grans 

siguin la massa i la rigidesa del sistema, més lentament decau l’amplitud de la funció; a més, 

a major coeficient de esmorteïment, major raó d’esmorteïment i, per tant, més elevada és la 

velocitat d’atenuació de la funció. 

En muntatges on es preveu especialment algun element dissipador d’energia la raó 

d’esmorteïment acostuma a ser propera, si bé usualment lleugerament inferior, a la unitat. 

En el cas de suspensions de vehicles es busca un cert esmorteïment mitjançant els 

amortidors per tal que les oscil·lacions del vehicle provocades per les irregularitats de l’asfalt 

i els canvis de velocitat (frenades i acceleracions) desapareguin ràpidament i el pilot no 

tingui sensacions desagradables en el comportament del monoplaça. Si l’esmorteïment fos 

molt gran el pilot notaria un efecte brusc i, en canvi, si fos molt petit el vehicle quedaria 

oscil·lant durant un temps excessiu amb la corresponent molèstia. D’altra banda, un 

esmorteïment petit facilitaria la pèrdua de contacte momentània entre les rodes i el terra, 

amb la corresponent pèrdua d’adherència i el risc que això comporta. 

Segons els valors d’aquest paràmetre es pot classificar el transitori en: 

ζ = 0: succeeix quan no hi ha esmorteïment (c = 0). La massa oscil·la indefinidament al 

voltant del zero de referència. 

D’altra banda, en els sistemes reals sempre existeix dissipació d’energia. Així doncs, es té: 

ζ < 1: el sistema és subesmorteït. La massa oscil·la al voltant del zero de referència amb 

amplitud decreixent. 

ζ = 1: el sistema és críticament esmorteït. La funció tendeix al zero de referència sense 

oscil·lacions. 

ζ > 1: el sistema és sobre esmorteït. La funció tendeix al zero de referència sense 

oscil·lacions de manera més ràpida que en el cas anterior. 

10.4. Model de dos graus de llibertat. Sistema de suspensió 

Si es consideren la massa suspesa i la rigidesa del pneumàtic, es té un model de dos grau 

de llibertat, que correspon a un quart de vehicle tenint en compte el repartiment de pesos, 

que permet l’anàlisi dels moviments de la massa suspesa en funció de la massa no suspesa, 

la rigidesa del pneumàtic, la rigidesa de la molla de la suspensió i la característica de 

l’element esmorteïdor. En aquestes condicions el model queda presentat en la Figura 10.2. 
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Fig. 10.2 Sistema massa-molla-amortidor de dos graus de llibertat. 

ms: massa suspesa, [kg] 

kw: rigidesa al centre de roda deguda a la molla o wheel centre rate, [N/m] 

c: coeficient d’esmorteïment de la suspensió, [N·s/m] 

x: posició vertical del xassís (es pren xE=0 a la posició d’equilibri del xassís), [m] 

mns: massa no suspesa (porció de la massa total no suportada pel conjunt molla – amortidor:  

roda i els elements que es mouen solidaris a ella –fre, mangueta, boixa,...), [kg] 

kT: rigidesa del pneumàtic o tire rate, [N/m] 

y: posició vertical de la roda (es pren yE=0 a la posició d’equilibri de la roda), [m] 

Nota: el pes dels elements d’unió entre roda i xassís es divideix a parts iguals entre ms i mns. 

Aplicant el teorema de la quantitat de moviment (TQM) als dos blocs en direcció vertical, es 

tenen les equacions de moviment del sistema. 

ms·��  + c·��� . 7� � + kw·(x-y) = 0       

mns·7�  + c·�7� . �� � + kw·(y-x) + kT·y = 0   (Eq. 10.13) 

A partir d’aquest model simplificat es pot descriure el procés de disseny de les suspensions 

del monoplaça. El primer pas és assumir el valor aproximat d’un conjunt de paràmetres. La 

suposició d’aquets valors és utilitzat per quantificar la dinàmica del vehicle i les càrregues 

sobre les rodes, i el resultat és emprat per obtenir els ratis de suspensió. El següent pas és 

comparar els valors obtinguts amb els desitjats. Si es cal, es varien les hipòtesis i es torna a 

repetir el procés de càlcul fins que tots els resultats són raonables i pròxims als estimats. 

ms 

mns 

kw 

kT 

y 
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10.5. Procediment de càlcul 

10.5.1. Anàlisi de ride 

El primer pas és escollir unes freqüències de suspensió que proporcionin unes rigideses 

verticals compatibles amb les càrregues estimades sobre les rodes i els desplaçaments de 

xassís desitjats. És important tenir en compte que els càlculs realitzats són considerant que 

l’amortidor no arriba mai a impactar amb el topall de suspensió, ja que es tracta d’un 

element elàstic d’elevada rigidesa, que evita que puguin haver desperfectes mecànics, el 

qual variaria les càrregues sobre les rodes i el comportament de balanceig del vehicle. 

Existeixen dos tipus de recorreguts i rigideses de suspensió, depenent de si es considera 

l’elasticitat del pneumàtic o no. El primer recorregut disponible és el relatiu entre centre de 

roda i xassís, abans que l’amortidor toqui el topall i, el segon és el recorregut total entre 

xassís i el terra, el qual contempla la deformació del pneumàtic. En el cas en que la molla 

tingui rigidesa infinita, les dos opcions coincideixen. 

Per poder determinar les rigideses de les molles cal primer escollir les freqüències del 

conjunt de suspensió (molla + pneumàtic). Quant més freqüència més rigidesa del conjunt, 

per una mateixa massa donada. Existeixen uns rangs freqüencials de referència [William F. 

Milliken i Douglas L. Milliken, 1995, p. 604] que cal valorar, per tal de caracteritzar la rigidesa 

del sistema:  

0,5 – 1,5 Hz per a cotxes de passatgers. 

1,6 – 2,9 Hz per a cotxes esportius i per fórmules amb moderada càrrega aerodinàmica.  

3,0 – 5,0 Hz per a cotxes amb molta càrrega aerodinàmica. 

Per una certa massa del vehicle, freqüències baixes fan menys rígid el sistema i, per tant, 

alhora que la seva resposta transitòria és més ràpida, els desplaçaments de suspensió són 

més pronunciats entre rodes i xassís, és a dir, el comportament del vehicle és més tou. Per 

contra, altes freqüències caracteritzen un cotxe rígid amb menys recorregut de suspensió, 

cosa que permet alçades de fons pla a terra menors i també centres de gravetat més baixos. 

Aquests dos últims aspectes són molt importants en els monoplaces de competició: el primer 

proporciona una millor aerodinàmica del monoplaça, mentre que el segon ofereix un menor 

moment de balanceig del vehicle en pas per corba, alhora que es veuen minorades les 

transferències de càrrega, tant en sentit longitudinal com el transversal del vehicle.  
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Normalment, les freqüències de la suspensió davantera i posterior no són les mateixes. En 

la Figura 10.3, es posa de manifest la gràfica en la que la freqüència de la suspensió 

davantera és superior a la de l’eix posterior. 

 

 

 

 

 

Fig. 10.3 Freqüències de suspensió en competició. 

El desfasament entre el moviment de l’eix davanter i el posterior, és causat pel retràs entre  

que la roda davantera i la posterior colpegen amb el sot. Aquesta diferència entre senyals 

produeix un fenomen indesitjable sobre el comportament del cotxe i, per tant, sobre el 

conductor, anomenat efecte pitch. Aquest consisteix en un moviment de capcineig del 

vehicle fins que les oscil·lacions són esmorteïdes o fins que les dues senyals s’agrupen. Per 

tal d’atenuar el seu efecte, el sistema de suspensió posterior necessita tenir una freqüència 

natural superior per atrapar abans a l’oscil·lació davantera, tal i com es presenta a la Figura 

10.4. Aquesta teoria va ser desenvolupada per a cotxes de passatgers, on el confort 

predomina sobre les prestacions esportives. 

 

Fig. 10.4 Freqüències de suspensió convencionals. 

Els automòbils de competició van generalment més durs de suspensió per obtenir millor 

performance en cursa i també utilitzen freqüències davanteres més elevades que les 

posteriors. Les freqüències i rigideses elevades redueixen la magnitud de l’oscil·lació, és a 

dir, provoquen recorreguts de suspensió menors, alhora que redueixen l’efecte de pitch. Tots 

t (s) 

 Desfasament entre oscil·lacions de l’eix  
davanter i posterior, al passar per un sot 

hxassís 
(mm) Eix davanter 

Eix posterior 

t (s) 

 

hxassís 
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aquests aspectes permeten una resposta transitòria de l’eix davanter més ràpida a l’entrada 

d’una corba, menys variació d’alçada a terra i millor tracció a les rodes posteriors (en 

vehicles de tracció posterior) a la sortida de la corba. 

Un cop escollides les freqüències d’oscil·lació davanteres i posteriors desitjades i, decidida 

la hipotètica massa total del vehicle amb el corresponent repartiment de pesos, és possible 

calcular la rigidesa del conjunt de suspensió o ride rate, kR, per cadascuna de les rodes de 

cada eix, segons l’Equació 10.14: 

38 
 �29�	�� � 5!/2     (Eq. 10.14) 

on, 

kR: rigidesa del conjunt de suspensió, [N/m] 

fo: freqüència natural del conjunt de suspensió, [Hz] 

ms: massa suspesa suportada per l’eix, [kg] 

Si es desitja calcular la freqüència amb que oscil·la el xassís, fS, de massa suspesa mS és 

necessari conèixer abans el valor de la rigidesa al centre de roda o wheel center rate, kw. El 

valor d’aquesta es pot calcular de forma aproximada a partir de la rigidesa del conjunt, kR, tot 

negligint la massa no suspesa i coneixent la rigidesa vertical del pneumàtic o tire rate, kT. 

Aquesta última s’obté de forma experimental i es pot consultar al DVD facilitat pel Formula 

SAE Tire Test Consortium. A partir de la simplificació feta, es té un model d’un grau de 

llibertat amb dos molles en sèrie, una actuant entre el terra i el centre de roda i, l’altra entre 

centre de roda i xassís, caracteritzat per l’Equació 10.15. 

38 
 ���;
�<�;     (Eq. 10.15) 

Resolent aquesta expressió, s’obté la rigidesa kw segons l’Equació 10.16. 

34 
 �;��=
�;��=     (Eq. 10.16) 

Així doncs, si es suposa que la roda es troba en estat estacionari, la freqüència fonamental 

de la massa suspesa, és: 

�! 
 �
��� �

�>/�    (Eq. 10.17) 
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Suposant ara que és el xassís el que està en estat estacionari, és a dir, que es menysprea el 

seu moviment, també es possible calcular la freqüència natural del sistema roda, fns. Per fer-

ho, s’ha de tenir en compte que aquesta està situada entre la molla i el pneumàtic, és a dir, 

les molles kw i kT es troben en costats oposats del sistema roda. Per tant, l’equació de 

moviment per la massa no suspesa d’un dels eixos, mns, és: 

�5?!/2�7� $ 17� $ �34 $ 3@�7 
 0   (Eq. 10.18) 

Les dues molles estan en paral·lel i, en conseqüència la rigidesa global és la suma de les 

rigideses kw i kT. La freqüència s’obté segons l’Equació 10.19. 

�?! 
 �
��� �<�;

��B>/��    (Eq. 10.19) 

Per tal de comprovar la bondat dels resultats anteriors, es passa a estudiar el sistema amb 

dos graus de llibertat lliures. Les matrius d’inèrcia M, de rigidesa K i d’esmorteïment C poden 

identificar-se a partir de les equacions de moviment (Eq. 10.13) tenint en compte el vector de 

coordenades generalitzades q = {x,y}T i les seves derivades. L’equació matricial del 

moviment, és: 

CD� $ ED� $ FD 
 0    (Eq. 10.20) 

amb, 

M =        ,    C =    , K =   

La matriu dinàmica del sistema, D [s-2], és: 

       D = M-1·K        (Eq. 10.21) 

Diagonalitzant aquesta matriu (Eq. 10.21) i realitzant el canvi de base adequat, s’obtenen els 

vectors propis pi [m] que descriuen com són els moviments, anomenats també modes propis 

de vibració, i els valors propis λi [s-2] que caracteritzen les freqüències d’oscil·lació. 

D’aquesta manera, es tenen dos moviments harmònics independents. 

Dites freqüències es calculen mitjançant els vap’s, de la següent forma: 

            �G 
 �
���HG     (Eq. 10.22) 

ms    0 

  0    mns 

 c    -c 

-c      c 

 kw          -kw 

-kw       kw + kT 
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Analitzant els resultats, si les dues coordenades d’un mode propi de vibració són de signe 

contrari significa que aquestes mouen en contrafase; en cas contrari, estan en fase. Per altra 

banda, si una de les masses es desplaça molt més que l’altra, és a dir

coordenada del mode propi és molt més gran, llavors es pot suposar que l’altra no es mou. 

D’aquesta manera, si la massa suspesa es mou molt més que la no suspesa, la freqüència 

calcula a partir del valor propi corresponent (Eq

determinada segons l’Equació 1

l’Equació 10.19. 

El sistema de suspensió del CAT

balancí i barra d’empenta o push

amortidor pot ser emplaçat a l’interior 

permet una menor resistència aerodinàmica i 

que afavoreix la frenada del vehicle

La relació geomètrica entre els punts de fixació de l’amortidor i 

bell crank afecta a la rigidesa de la molla

L’expressió que relaciona la rigidesa de la 

que aquesta proporciona sobre la roda

10.23. 

on IR [adm] és la relació de balancí o 

desplaçament de l’amortidor i el moviment

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.5

 

 

Analitzant els resultats, si les dues coordenades d’un mode propi de vibració són de signe 

contrari significa que aquestes mouen en contrafase; en cas contrari, estan en fase. Per altra 

banda, si una de les masses es desplaça molt més que l’altra, és a dir

coordenada del mode propi és molt més gran, llavors es pot suposar que l’altra no es mou. 

si la massa suspesa es mou molt més que la no suspesa, la freqüència 

calcula a partir del valor propi corresponent (Equació 10.22) ha de ser similar a la 

determinada segons l’Equació 10.17. De forma anàloga per la massa no suspesa amb 

del CAT-01 és independent, amb doble trapezi, bieleta

push rod. Gràcies a aquest sistema el subconjunt molla

amortidor pot ser emplaçat a l’interior del xassís i cobert fàcilment per la carrosseria

permet una menor resistència aerodinàmica i la disminució de la massa no suspesa, cosa 

vehicle ja que la inèrcia de la roda es veu minorada

geomètrica entre els punts de fixació de l’amortidor i push rod sobre el

afecta a la rigidesa de la molla i, per tant, a la seva freqüència

L’expressió que relaciona la rigidesa de la pròpia molla, kS, amb la rigidesa vertical 

que aquesta proporciona sobre la roda o wheel center rate, kw, es presenta a l’Equació 

     

de balancí o installation ratio, el qual representa 

moviment vertical de roda, tal i com mostra la Figura 1

5 Installation ratio d’un model simplificat. 

IR = ∆y/∆x 

Memòria 

Analitzant els resultats, si les dues coordenades d’un mode propi de vibració són de signe 

contrari significa que aquestes mouen en contrafase; en cas contrari, estan en fase. Per altra 

banda, si una de les masses es desplaça molt més que l’altra, és a dir, que la seva 

coordenada del mode propi és molt més gran, llavors es pot suposar que l’altra no es mou. 

si la massa suspesa es mou molt més que la no suspesa, la freqüència 

de ser similar a la 

.17. De forma anàloga per la massa no suspesa amb 

ieleta de direcció, 

. Gràcies a aquest sistema el subconjunt molla-

del xassís i cobert fàcilment per la carrosseria, el que 

la massa no suspesa, cosa 

minorada.  

sobre el balancí o 

a la seva freqüència d’oscil·lació. 

amb la rigidesa vertical efectiva 

es presenta a l’Equació 

 (Eq. 10.23) 

el qual representa el rati entre el 

, tal i com mostra la Figura 10.5. 
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Totes les imatges que surten en el projecte amb el mateix format que el de de la Figura 10.5, 

són extretes del llibre tècnic MILLIKEN, W.F., MILLIKEN, D.L. Race Car Vehicle Dynamics, 

Society of Automotive Engineers, 1995, capítols 16, 17 i 18. 

Al model de la Figura 10.5 es posa de manifest que un braç de palanca pivota respecte el 

punt P, solidari al xassís. La molla actua sobre el braç a una distància a del pivot. El centre 

de roda es troba a una distància b de P. Degut a la diferència de dimensions entre a i b, 

mentre que la roda es desplaça una quantitat ∆x, la molla es comprimeix una quantitat ∆y. Si 

b és el doble que a, el  ∆y és la meitat que ∆x i la força al centre de la roda, W, és la meitat 

que la força de la molla, S. Per tant, com que el installation ratio redueix tant la força com el 

desplaçament de la molla, la relació és quadràtica. 

Per simplificar i accelerar el procés de disseny de la suspensió del Formula Student, es vol 

un rati de balancí constant, és a dir, que una variació en la compressió de la molla és 

sempre la mateixa per unitat de canvi de la posició del centre de roda. No obstant, és comú 

en el món de l’alta competició automobilística tenir un installation ratio que varia amb la 

posició de la roda. Llavors és necessari conèixer com aquest varia, per tal de relacionar els 

desplaçaments. L’anàlisi d’aquest problema queda detallat en l’Equació 10.24 que segueix. 

El primer terme de la suma, que contempla la força de la molla i la relació entre el installation 

ratio amb el moviment de roda, s’anomena rati geomètric. 

34 
 I JKL8KM N $ 3!�OP��    (Eq. 10.24) 

Tant mateix, cal tenir en compte que en suspensions toves, de baixes freqüències, aquest 

efecte es veu incrementat, ja que no considerar el rati geomètric pot dur a cometre errors 

significants en el càlcul dels ratis de suspensió. 

Aquest estudi més complex de la geometria de suspensió es pot emprar, per exemple, per 

tal d’aconseguir un installation ratio decreixent en la suspensió davantera, obtenint així una 

rigidesa variable amb el recorregut de roda (positiu en compressió). Conseqüentment, es té 

una major rigidesa a l’eix davanter provocant un comportament subvirador durant el pas per 

corba i una suspensió més tova i, per tant, un vehicle sobrevirador a la sortida d’aquesta. 

Així doncs, es contraresta el comportament normal del vehicle, fent-lo més neutre, ja que de 

per si quan es frena al entrar en una corba es perd adherència al darrere i, per tant, tendeix 

a sobrevirar i, al sortir d’aquesta s’accelera transferint càrrega cap a l’eix posterior i el 

monoplaça tendeix a subvirar. 
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10.5.2. Anàlisi de roll 

Assumint que els ride rates d’esquerra i dreta del vehicle són iguals i, sabent que tots els 

càlculs en aquest estudi es realitzen per cadascun dels dos eixos de la mateixa forma, es 

procedeix a realitzar l’anàlisi de balanceig del monoplaça. 

El roll gradient, és la rigidesa a balanceig expressada, de forma estandarditzada, en graus 

per unitat d’acceleració. El seu valor es decideix durant el disseny de la suspensió i cal fer 

atenció a la seva magnitud [William F. Milliken i Douglas L. Milliken, 1995, p. 584], ja que per 

roll gradients menors o iguals a 1,5 º/g implica una configuració dura pròpia de formules.  

Q
RS 


T�U
�VW<�V=    (Eq. 10.25) 

on, 

�/Ay: balanceig del xassís per unitat d’acceleració lateral o roll gradient, [º/g] 

W: pes total del vehicle, [N] 

H: distància del centre de gravetat a l’eix de gir del vehicle, [m] 

k�F: rigidesa a balanceig de l’eix davanter, [Nm/º] 

k�R: rigidesa a balanceig de l’eix posterior, [Nm/º] 

De l’Equació 10.25 s’extreuen dos paràmetres més de suspensió: el numerador es coneix 

com el moment de balanceig causat per l’acceleració lateral i, a la suma del denominador se 

l’anomena rati global de balanceig o total roll rate. 

Amb els ride rates caracteritzats en l’apartat anterior, es pot calcular els ratis de balanceig 

provinents d’aquests primers. Així doncs, la contribució de les molles a la rigidesa a 

balanceig, kw�, ve donada per l’Equació 10.26. 

34Q 
 34 � #��     (Eq. 10.26) 

on, t és la via de l’eix corresponent, [m]. 

La diferència entre la rigidesa global de balanceig i la provinent de les molles de suspensió, 

determina la rigidesa amb que han de contribuir les barres estabilitzadores o anti-roll bars 

(ARB) sobre el sistema, kB�. És necessari, llavors, decidir el repartiment d’aquesta entre 

eixos. A l’entrar en una corba, les barres estabilitzadores tenen un paper important pel que 
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fa al transitori, és a dir, al inici del balanceig del vehicle. Com que és l’eix davanter el primer 

en entrar-hi és millor disposar d’una major rigidesa en aquest. 

Així doncs, a partir de les contribucions de les molles i estabilitzadores, tant davanteres com 

posteriors, ja es tenen les rigideses per cadascun dels eixos, k�. 

10.5.3. Càlcul de les estabilitzadores 

La contribució de la barra estabilitzadora a la rigidesa a balanceig de l’eix, es mostra en la 

següent expressió: 

3XQ 
 3XY � OX� J#8N
�
    (Eq. 12.27) 

on, 

kB�: contribució de la barra estabilitzadora a la rigidesa a balanceig, [Nm/rad] 

kBθ: rigidesa torsional de la barra estabilitzadora, [Nm/rad] 

IB: installation ratio de la barra estabilitzadora; desplaçament del punt de fixació de la barra 

estabilitzadora al balancí per recorregut vertical del centre de roda, [m/m] 

t: via de l’eix, [m] 

R: bieleta de l’estabilitzadora o lever arm; distància mesurada des del centre de la barra fins 

el punt d’unió (a) amb el balancí de suspensió, [m] 

 

Fig. 10.6 Geometria bàsica d’una estabilitzadora. 

Un cop decidit el valor de R i resolent l’Equació 10.27 es determina la rigidesa torsional 

requerida per la barra estabilitzadora, kBθ. Amb les diferents expressions característiques 

d’una molla a torsió queden identificats tots els paràmetres amb els que es pot treballar per 

tal d’aconseguir la rigidesa necessària. 
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Primerament es té la inèrcia torsional d’un tub rodó, representada per l’Equació 10.28. Quan 

es tenen esforços de torsió, en competició es típic utilitzar perfils tubulars ja que encara que 

són una mica més cars, per una mateixa rigidesa s’aconsegueix un estalvi de material i pes 

respecte una barra massissa. 

O# 
 �
Z� �[� . \��    (Eq. 10.28) 

on, 

It: inèrcia torsional d’un tub de secció circular, [m4] 

D: diàmetre exterior del tub, [m] 

d: diàmetre interior del tub, [m] 

En segon lloc es té el moment resistent a torsió, Wt [m3],  tal i com es mostra a continuació: 

]# 
 �
�^ J_

`�a`
a N    (Eq. 10.29) 

La rigidesa d’una molla que la seva secció treballa a torsió, ve donada per l’expressió: 

3Y 
 b � Lcd              (Eq. 10.30) 

on, 

3Y: rigidesa torsional, [Nm/rad] 

G: mòdul de rigidesa, [Pa] 

It: inèrcia torsional d’un tub de secció circular, [m4] 

L: longitud de la barra estabilitzadora, [m] 

Per altra banda, cal prestar especial atenció a la tensió de cisallament produïda per la torsió 

de la barra. Aquesta és màxima quan el gir sigui màxim i es troba en el perímetre exterior. 

Els angles girats per l’estabilitzadora, es determinen mitjançant simulació amb el programa 

CAD. 

L’expressió per determinar aquesta tensió, és la que segueix: 

eY 
 fc
Tc 


�g�Y
Tc              (Eq. 10.31) 
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on, 

eY: tensió de cisallament, [Pa] 

3Y: rigidesa torsional, [Nm/rad] 

Wt : moment resistent a torsió, [m3] 

Mt: moment torçor sobre la barra, [Nm] 

h: deformació torsional, [rad] 

Es tracta d’un procés iteratiu mitjançant alhora simulacions i càlculs, en que es van 

modificant les diferents dimensions i característiques de la barra, cercant també el 

installation ratio desitjat. Al mateix temps que es busca que la barra proporcioni una rigidesa 

similar a la calculada en l’Equació 10.27, es va controlant que la tensió màxima no superi el 

límit del material preestablert. Alhora de complir amb els objectius citats, es plantegen dos 

problemes importants, que són els aspectes constructius, com per exemple tenir que evitar 

altres elements del vehicle en el seu moviment i, les condicions de mercat i fabricació, com 

poden ser l’accés al material necessari o poder fabricar l’estabilitzadora desitjada. En l’eix 

davanter del CAT-01 apareix el problema en que no es pot arribar a una rigidesa requerida 

en l’estabilitzadora tant petita, ja que al mercat no existeixen tubs d’acer amb el límit elàstic 

necessari perquè no plastifiqui de diàmetre tant petit. 

En el cas que només existeixin esforços de torsió, aquest límit es pot establir per dos criteris 

de resistència: criteri de tallant màxim o Tresca i el criteri de tensió equivalent màxima o Von 

Misses. Per tal de tenir en compte efectes que només apareixen en la realitat i no en les 

simulacions, en aquests càlculs s’utilitza un apropiat coeficient de seguretat, obtenint així la 

tensió a tallant requerida, τr. 

Sota el primer dels criteris, la fallada i plastificació de la barra es produeix quan: 

e�iM j kS
�               (Eq. 10.32) 

Respecte el segon dels criteris, la fallada es produeix en el cas que: 

e�iM j kS
√Z              (Eq. 10.33) 
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10.5.4. Transferència de càrregues en corba 

En aquest apartat es mostra com calcular les càrregues sobre cadascuna de les rodes a 

partir de les característiques bàsiques del vehicle i unes condicions de funcionament. Els 

esforços que sofreix cada pneumàtic són extremadament importants per determinar la 

capacitat màxima del cotxe en estat estacionari en el pas per corba.  

En un vehicle real, les càrregues sobre les rodes varien constantment. Per tal de demostrar 

com poden ser calculats aquests esforços, s’ha de realitzar un nombre suposicions i  

simplificacions. 

Primerament, com ja s’ha comentat anteriorment, només es treballa sota condicions de 

funcionament en estat estacionari   velocitat constant en un pas per corba, considerant un 

asfalt de rugositat constant, acceleracions longitudinals constants, etc. D’altra banda, es 

considera també el vehicle en estat estacionari   totes les variables discutides fins ara es 

troben en equilibri en aquestes solucions. El comportament de les masses suspeses i no 

suspeses del monoplaça en els seus transitoris es negligeixen. 

En segon lloc, s’assumeix que tots els paràmetres basics utilitzats en els càlculs (ratis de 

balanceig, constants de les molles, etc.) són lineals i les dimensions fonamentals (vies, 

batalla, posició del centre de gravetat, etc.) són constants. Si algun d’aquests valors canvia, 

llavors les solucions presentades aquí no són completament acurades. Quan  apareixen no 

linearitats i variacions en les dimensions significatives, és necessari l’utilització d’un 

programa de simulació. 

Finalment, la suposició de linearitat implica que el principi de superposició és valid. 

Aleshores, en la matèria que segueix es poden combinar numèricament els efectes sobre 

les rodes deguts a la tranferència de càrrega lateral, longitudinal, esforços aerodinamics, etc. 

D’altra banda, tots els càlculs es basen en la hipòtesi de que el xassís del vehicle és 

totalment rígid. 

En una corba, la càrrega és transferida de les rodes interiors del vehicle cap a les exteriors 

perquè el centre de gravetat es desplaça per sobre del terra. La força centrifuga es 

desenvolupa com una reacció inercial oposant-se a l’acceleració lateral produïda per les 

forces transversals en els pneumàtics.  
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La Figura 10.7 il·lustra un vehicle reduït a un sol eix segons el repartiment de pesos 

longitudinal corresponent, prenent una corba a dretes. Les forces transversals produïdes 

pels pneumàtics, SL i SR, resulten una acceleració lateral,  ay [m/s2] o Ay (expressada en g’s, 

Ay = ay / 9,81 m/ s2). La reacció inercial del sistema o força centrifuga és W·Ay (amb signe 

positiu cap a ay). 

 

 

 

 

 

Fig. 10.7 Transferència de càrrega lateral. 

Prenent moments respecte O (part dreta de la via) es té que, 

]d� 
 ] J#�N $]&mn              (Eq. 10.34) 

Partint del pes inicial en la part esquerra d’un vehicle simètric, W/2, el increment de càrrega 

sobre aquesta banda degut al gir i, per tant, el decrement a la part oposada, és: 

∆] 
 ]d . T
� 


TRSp
#               (Eq. 10.35) 

Expressat com a fracció del pes total, es representa com: 

qqr 
 &mn/�             (Eq. 10.36) 

on, 

qqr: fracció de transferència de força lateral respecte el pes total del cotxe, [%] 

n: altura del centre de gravetat, [m] 

t : via de l’eix, [m] 

Ay: acceleració lateral, [g’s] 
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Com s’ha vist, quan actua sobre el vehicle una acceleració transversal els esforços són 

transmesos de la part interna de la via cap a l’exterior degut a l’altura del centre de gravetat 

respecte el terra. La distribució de càrrega entre la via davantera i la posterior és la 

influència més important pel que fa al comportment sub/sobrevirador. Existeixen dos 

mecanismes de càlcul: 

• A partir de la proporció de les rigideses a balanceig frontal i posterior provinents de 

les molles. Els càlculs dels ratis de balanceig de suspensió generades pels ride rates 

i les rigideses de les ARB es troben en aquest mateix capítol. 

• Aplicació directa de les forces provinents dels pneumàtics, del xassís a través dels 

membres de suspensió un cop determinades les altures dels centres de balanceig 

(RCH) anterior i posterior. 

En aquesta secció es descriu una tècnica per calcular els esforços sobre les quatre rodes en 

una corba, un cop es coneix la contribució dels centre de balanceig i la rigidesa a balanceig 

global. Per realitzar els següents càlcul s’ha de suposar que qualsevol força horitzontal 

aplicada sobre un punt de l’eix neutral de balanceig no provoca cap rotació de la massa 

suspesa. També es suposa que tant el centre de gravetat com els centres de balanceig, es 

troben sobre el pla mig longitudinal del vehicle. 

Agafant una geometria bàsica del cotxe, les equacions que permeten calcular les càrregues 

sobre les rodes per una certa acceleració lateral, són: 

      
∆TW
RS 
 T

#W s
U�W
�W<�= $

t
u v8wx  

∆T=
RS 
 T

#W s
U�=
�W<�= $

i
u v88x     (Eq. 10.37) 

on, 

∆]w: variació de força en l’eix davanter, [N] 

∆]8: variació de força en l’eix posterior, [N] 

a: distància de l’eix davanter al CG, [m] 

b: distància de l’eix posterior al CG, [m] 

]: pes total del vehicle, [N] 

tF : via de l’eix davanter, [m] 

tR : via de l’eix posterior, [m] 

Ay: acceleració lateral, [g’s] 

H: distància de l’eix de balanceig del vehicle al CG, [m]          l: batalla, [m] 

kF : rigidesa a balanceig de l’eix davanter, [Nm/rad] 

kR : rigidesa a balanceig de l’eix posterior, [Nm/rad] 
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A la suma de la força estàtica que sofreix cada roda pel propi pes del cotxe més el increment 

de càrrega degut a la transferència (∆]), se l’anomena TLLT. 

10.5.5. Estudi d’acceleració i frenada 

Durant una forta acceleració o desacceleració (frenada) d’un monoplaça de competició de 

tracció en l’eix posterior, les transferències de càrrega longitudinals són importants. Els 

esforços es traslladen d’un eix a un altre. Així com els paràmetre bàsics del vehicle més 

significants alhora d’estudiar el seu comportament transversal són les vies dels eixos 

davanters, en una acceleració longitudinal la dada a tenir en compte és la batalla. 

Per tal d’identificar el increment o decrement de força en els pneumàtics, ∆], d’un dels 

eixos que suposa una acceleració o frenada, s’utilitza l’expressió següent: 

∆] 
 TRyp
u      (Eq. 10.37) 

on, 

]: pes total del vehicle, [N] 

n: altura del centre de gravetat, [m] 

l : batalla, [m] 

Ax: acceleració longitudinal, positiva amb l’avanç del vehicle, [g’s] 

Sumant aquesta variació al pes en estàtic que suporta cadascun dels dos eixos, es 

determina la càrrega resultant en l’instant en que es té una certa acceleració actuant sobre 

el monoplaça. Com a variacions de velocitat màximes s’acostumen a agafar valors similars o 

superiors, per disposar de marge de càlcul al coeficient de fricció del terreny, ja que quan 

s’està proper al lliscament imminent els dos valors s’igualen.  

Una manera ràpida, però aproximada, de comprovar si es disposa de la rigidesa vertical 

adequada per suportar un cas extrem com és una forta desacceleració o frenada, és calcular 

el increment de força sobre les rodes davanteres i, determinar el quocient entre aquest i la 

màxima variació de l’alçada del xassís marcada pel disseny del monoplaça o per la pròpia 

normativa. 
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10.6. Resultats 

 

Front   Rear   Units 
            

Ride frequency, fo 2,4 2,1 Hz 
Overall mass (car+driver), m 325 Kg 
Sprung mass, ms 267,328 Kg 
Unsprung mass, mns 57,672 Kg 
Sprung mass distribution 120,147 147,181 Kg 
Unsprung mass distribution 26,103 31,569 Kg 
Tire vertical rate, kT 178689,459 178689,459 N/m 
Spring Installation Ratio, IR 0,8536 0,8993 adm. 
Roll gradient desired, φ/AY 1,4 °/g 
Track, t 1,175 1,175 m 
CG to Roll Axis, H 0,20125 m 
CG to spindle, a and b 0,87615 0,71685 m 
Wheelbase, l 1,593 m 
Roll center, ZR 0,035 0,06 m 
CG height, h 0,25 m 
Mass distribution 45 55 % 
ARB distribution 70 30 % 
ARB Installation Ratio, IB 0,4156 0,4201 adm. 
Lever arm, R 3,6E-02 8,0E-02 m 
Outside diameter of ARB, D 8,0E-03 8,0E-03 m 
Inside diameter of ARB, d 6,0E-03 6,0E-03 m 
ARB lenght, L 0,195 0,4 m 
Stiffness modulus, G 8,0E+10 Pa 
Segurity rate 1,5 
Material Yield point, σy 5,E+08 5,E+08 Pa 
Brake distribution 68,22 31,77 % 
Anti-dive 31 % 
Anti-squat 15 % 
SVSA lenght 3 6,5 m 
Bump travel 0,03 m 
Set-up camber angle, Φo -1,5 ° 
Final camber angle, Φf -3 -2,5 ° 
ARB twist angle, θ 
 

20,26 
 

9,06 
 

° 
 

 

Taula 10.1 Paràmetres de disseny.  
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Front Rear   Units 
          

Ride rate, kR 13660,45471 12812,09292 N/m 
Wheel Center rate, kw 14791,21365 13801,67775 N/m 
Spring rate, kS 
 

20299,95137 
 

17065,64457 
 

N/m 
 

 

Taula 10.2 Ride analysis. 

 

Front   Rear   Units 
            

Sprung mass frequency, fs 2,4974 2,1796 Hz 
Unsprung mass frequency, fns 19,3780 17,5756 Hz 
Primer valor propi de vibració, λ1 227,1027 173,9053 s-2 

Segon valor propi de vibració, λ2 14843,5191 12208,5885 s-2 
Primera freqüència d’oscil·lació, f1 2,3985 2,0988 Hz 
Segona freqüència d’oscil·lació, f2 19,3905 17,5854 Hz 
Primer mode propi de vibració, p1 {1, 7,764E-02}T {1, 7,273E-02}T m 
Primer mode propi de vibració, p2 

 
{-1,678E-02, 1}T 

 
{-1,560E-02, 1}T 

 
M 
 

 

Taula 10.3 Anàlisi freqüencial de les masses. 

 

Front   Rear   Units 
            

Total Roll rate 26259,2824 Nm/rad 
458,3109 Nm/º 

Roll moment from lateral acceleration 65,4063 Nm/g 
Wheel Roll rate from springs, kwφ 10210,5597 9527,4707 Nm/rad 

178,2079 166,2857 Nm/º 
%Roll Supplied by springs 38,8836 36,2823 % 
Anti-roll bars rate 6521,2521 Nm/rad 

113,8173 Nm/º 
ARB contribution to the total roll, kBφ 4564,8765 1956,3756 Nm/rad 

79,6721 34,1452 Nm/º 
%Roll Supplied by ARB 17,3839 7,4502 % 
Roll rate (springs + ARB), kφF 14775,4361 11483,8463 Nm/rad 

257,8800 
 

200,4309 
 

Nm/º 
 

 

Taula 10.4 Anàlisi de balanceig. 
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Front   Rear   Units 
            

Anti-roll bar angular rate required, KθB 24,80536 51,38675 Nm/rad 
0,43294 0,89687 Nm/° 

Anti-roll bar inertia, It 2,749E-10 2,749E-10 m^4 
Roll resistant moment ,Wt 6,872E-08 6,872E-08 m^3 
Real front roll rate, kθ 112,77512 54,97787 Nm/rad 

1,96830 0,95954 Nm/° 

Anti-roll bar shear stress, τ 1,277E+08 1,183E+08 Pa 

Required anti-roll bar shear stress, τr 1,915E+08 1,774E+08 Pa 

Tresca , τTmax 2,400E+08 2,400E+08 Pa 

Von Misses,  τVmax 2,771E+08 2,771E+08 Pa 
Plastifica? 
 

No 
 

No 
 

 

Taula 10.5 Càlcul de les estabilitzadores. 

 

 Front   Rear   Units 
            

Lateral acceleration, Ay 1,1 g’s 
Chassis roll 1,54 ° 
Weight transfer, ∆W 384,9971 361,1890 N 

39,2454 36,8185 Kg 
Total Lateral Load Transfer , TLLTo  (ext.) 1102,3534 1237,9578 N 
Total Lateral Load Transfer , TLLTi  (int.) 332,3591 515,5797 N 
Lateral Load Transfer, LLT 73,4043 73,4043 %, Ext. 

26,5957 
 

26,5957 
 

%, Int. 
 

 

Taula 10.6 Transferència de càrregues en corba. 

 

Front   Rear   Units 
            

Acceleration, Ax 1,0 g’s 
Load Increase, ∆W 500,3531 N 
Total Acc. Load Transfer 934,3594 2253,8906 N 
Brake acceleration, Bx 1,4 g’s 
Load Increase, ∆W 700,4944 N 
Total Brake Load Transfer 
 

2135,2069 
 

1053,0431 
 

N 
 

 

Taula 10.7 Transferència de càrregues longitudinal. 
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11.  GEOMETRIA DE SUSPENSIÓ  

Es coneix com a geometria de suspensió a aquell sistema de mecanismes que determinen 

com es connecta la massa no suspesa amb la massa suspesa del vehicle. Aquestes 

connexions, no només determinen el moviment relatiu entre les diferents parts, sinó també 

les forces que es transmeten entre elles.  

En un sistema de suspensió, cada roda s’uneix a la carrosseria a través de diversos 

elements que li permeten un moviment respecte d’aquesta, a través d’un element 

elàstic(molla) i un altre dissipatiu (amortidor). 

Cada geometria de suspensió necessita ser dissenyada per complir les necessitats del 

vehicle en el qual serà aplicada, però, tot i així, no hi ha una única solució vàlida. 

L’objectiu, al dissenyar una geometria de suspensió, és la obtenció d’un sistema que 

mantingui en tot moment el contacte entre la roda i el terra,  per mantenir la màxima 

adherència, ja que en depenen l’estabilitat i el control. D’altra banda, del disseny del sistema 

de suspensió també en depèn l’adequació del vehicle en les diferents sol·licitacions tan 

estàtiques com dinàmiques (la força lateral en el contacte amb la carretera  depèn de factors 

com la deriva, angle de caiguda o deformació vertical). Les posicions espacials i la força 

vertical depenen directament del sistema de suspensió, que posiciona la roda respecte a la 

carrosseria del vehicle i al terra, raó per la que el seu disseny té un paper crucial en el 

comportament dinàmic del vehicle. 

11.1. Graus de llibertat i trajectòria del moviment  

Els sistemes de suspensió es dissenyen per tal que cada roda presenti dos graus de llibertat 

respecte al xassís, per una posició determinada de la direcció.  Un d’ells serà la rotació del 

gir d’avanç i l’altre el moviment vertical o trajectòria. D’altra banda, cal dir, que davant els 6 

graus de llibertat que qualsevol cos presenta a l’espai, el sistema de suspensió en limita 5, 

permetent-ne només la rotació de la roda, ja que la trajectòria vertical queda determinada 

pel sistema molla-amortidor. 

En l’eix davanter es permet el grau de llibertat en l’eix vertical referent a la direcció, només 

quan el mecanisme de direcció és accionat. En l’eix de darrera aquest grau de llibertat 

queda restringit per una bieleta coneguda com a tie rod. 

 



Pàg. 58  Memòria 

 

La trajectòria que segueix la roda en el moviment de la suspensió, queda definida per la 

geometria dels trapezis. Aquesta determina com és el guany de caiguda i la variació d’avanç 

i convergència, segons els criteris de disseny. De la mateixa forma, la geometria limita la 

trajectòria que descriu el centre de la roda, evitant el moviment endavant, endarrere i 

lateralment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Centre de gravetat 

La situació del centre de gravetat (CG) d’un vehicle de competició és un paràmetre que té 

gran influència en el seu comportament, ja que fa variar la força normal aplicada sobre el 

pneumàtic degut a les acceleracions longitudinals i laterals. La variació del centre de masses 

d’un vehicle modifica la seva capacitat de maniobrabilitat i la distribució de la transferència 

de pesos durant el gir.  

11.2.1. Situació del CG en posició horitzontal 

El vehicle s’ha dissenyat simètric respecte l’eix longitudinal, raó per la qual el CG es troba 

situat sobre aquest eix de simetria en la direcció transversal.  

Longitudinal 

Eix rotació 

roda 

Fig. 11.1 Graus de llibertat i definició del moviment de la suspensió. 

Eix direcció 

� = Angle de balanceig 

Ψ = Angle de guinyada 

Θ = Angle capcineig 
 ψ 

Θ 
φ 

Y 

Z 

X 

Caiguda 

Vertical  (Bump) 

Lateral 

 (Droop) 
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La situació del CG en l’eix longitudinal depèn del repartiment de pesos pres en les decisions 

de package. Seguint aquesta idea el càlcul de la seva situació es fa segons: 

W

lW
b F ·

=      (Eq. 11.1) 

bla −=      (Eq.11.2) 

on, 

a: distància longitudinal entre l’eix davanter i el CG, [m]. 

b: distància longitudinal entre l’eix posterior i el CG, [m]. 

WF: pes sobre l’eix davanter, [N]. 

W: pes total del vehicle (considerant els dipòsits omplerts i el pes del pilot), [N]. 

l : batalla del vehicle, [m]. 

 

11.2.2. Situació del CG en posició vertical 

Per determinar la situació del centre de gravetat en posició vertical (h) s’ha fet un càlcul 

basat en la prova que el vehicle ha de superar durant la inspecció tècnica, consistent en 

inclinar-lo 60º i que no es produeixi la bolcada d’aquest.  

El càlcul és el següent: 

α
α

tan

2

··

0·tan
2

··
RRFF

RRFF

tWWtWW

hh
tWWtWW

+

<→>−
+

        (Eq.11.3) 

En aquest càlcul es busca quina és l’alçada de bolcada imminent, és a dir, a partir de quina 

alçada del centre de gravetat del vehicle, aquest bolcaria al realitzar dita prova amb α=60º. 

Aquest valor no s’ha d’excedir. Per decidir llavors a quina alçada s’imposa el CG s’han de 

considerar paràmetres de package, com per exemple alçada mínima entre fons i el terra, el 

repartiment dels pesos, dimensions, etc. També s’ha de considerar el fet que com més baix 

es trobi aquest centre de gravetat, s’esta dotant el vehicle d’una major estabilitat en el pas 

per corba. 

Finalment, l’alçada límit calculada és 339 mm i, valorant tots els paràmetres esmentats, 

s’agafa com a valor hipotètic de l’alçada del CG per al monoplaça 250 mm. 
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Fig.11.2 Diagrama de forces utilitzat en el càlcul. 

Per als càlculs inicials en el CAT01 es fa una suposició de 250 kg  de massa (sense pilot) 

aplicats al centre de masses. 

11.3. Definició de centre instantani  

Es defineix centre instantani, IC, com aquell punt projectat imaginari, que és efectivament el 

punt de pivot respecte el qual gira la unió en un instant determinat. D’aquesta definició 

s’extreu que, a mesura que la unió canvia de posició, el centre es va movent. D’aquesta 

manera, a través de la geometria de suspensió, s’estableixen tots els centres assolits durant 

el moviment, com també en quina direcció i velocitat canvien. Els centres instantanis 

ofereixen la informació relativa a l’estudi cinemàtic en dues dimensions (és a dir en un pla). 

En el disseny de suspensions, al tractar-se d’un problema en tres dimensions, es divideix 

l’estudi en dos parts, és a dir, es fa un estudi tridimensional agafant els plans de dos en dos. 

D’aquesta forma es parla d’estudi en el pla frontal (front view) o en el pla lateral (side view). 

Aquests plans es situen a 90º respecte el terra, passant a través del centre de la roda, un 

paral·lel a l’eix de simetria del cotxe, i l’altre en un angle recte respecte aquest eix. Els punts 

que defineixen les suspensions són projectats en aquests plans. 

 

 

 

 

 

Fig.11.3 Repartiment tridimensional en 2 plans. 

Pla frontal 
Eix simetria 

Pla lateral 

hCG 

α t/2 

N2 

T2 

N1 

T2 
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11.4. Definició d’eix instantani 

L’estudi es realitza dividint l’espai tridimensional en dues parts, i en cadascuna d’elles fent 

les projeccions bidimensionals. Tot i així, no s’ha d’oblidar que en realitat l’espai és entres 

dimensions i els resultats obtinguts s’han d’extrapolar  a la realitat. Aquest pas es fa 

convertint els centres instantanis en eixos instantanis. Aquests eixos apareixen d’unir els 

centres obtinguts en els plans frontals i laterals, i es poden interpretar com l’eix de rotació de 

la roda respecte del xassís. 

En el cas concret d’estudi, al tractar-se d’un sistema de suspensions independents amb 5 

graus de llibertat restringits, es disposa únicament d’un eix instantani, que canvia segons la 

posició en la cursa de la roda. 

11.5. Suspensió independent  

S’anomenen suspensions independents als sistemes que permeten que cada roda es mogui 

verticalment sense afectar la roda oposada.  

Alguns dels principals avantatges d’aquest sistema són que d’aquesta forma s’ocupa menys 

espai, hi ha una millor resistència a les vibracions de la direcció i hi ha menor massa no 

suspesa.  

En el cas concret desenvolupat, s’ha optat per dissenyar un sistema de trapezis desiguals 

superposats mitjançant balanci. L’actuació sobre l’amortidor, en aquest cas, es realitza a 

través d’un sistema de push rod. Aquest sistema implica la compressió de l’amortidor quan 

puja la roda. 

D’altra banda, es tracta del sistema més flexible, és a dir, permet una major elecció i variació 

de tots els paràmetres que la defineixen, sempre depenent dels valors de package 

determinats prèviament. Per tant, en un projecte d’aquestes característiques és molt 

adequat. 

A més, el fet de no requerir la situació de l’amortidor en contacte amb el trapezis suposa una 

major versatilitat alhora de situar-lo dins el vehicle, i mantenir la compatibilitat amb la resta 

d’elements mecànics (paliers, diferencial o sistema de direcció). Al tractar-se d’un 

monoplaça de competició de mides reduïdes, aquest fet suposa un gran avantatge. 
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Cinemàticament, un sistema de suspensió independent (considerant una de les rodes) 

disposa de dos centres instantanis (que defineixen l’eix instantani de rotació). La geometria 

que defineix el centre instantani a la vista lateral determina els paràmetres que afecten la 

força i moviments relacionats amb les acceleracions longitudinals. D’altra banda en la vista 

frontal aquests paràmetres estan relacionats amb els moviments i forces que deriven de 

l’acceleració lateral en un gir. A partir de les geometries que es defineixin en aquestes vistes 

es determinen les característiques del sistema de suspensió. 

11.5.1. Geometria 

Braç de pivotament en vista frontal 

S’anomena braç de pivotament en vista frontal o front view swing arm (fvsa) al braç 

equivalent que, pivotant respecte el centre instantani, determina el comportament cinemàtic 

de la suspensió en el seu moviment transversal. 

La situació del centre instantani del braç de pivotament en vista frontal determina la situació 

de l’alçada del centre de balanceig i el rati de variació de caiguda. 

Braç de pivotament en vista lateral 

S’anomena braç de pivotament en vista lateral o side view swing arm (fvsa) al braç 

equivalent que, pivotant respecte el centre instantani, determina el comportament cinemàtic 

de la suspensió en el seu moviment longitudinal. 

La situació del centre instantani del braç de pivotament en vista lateral depèn dels 

paràmetres anti-dive, anti-squat i la batalla. 

11.5.2. Centre de balanceig  

El centre de balanceig o roll center  representa el centre instantani de rotació de la massa 

suspesa respecte la massa no suspesa.  En recórrer una corba, la força centrifuga en el 

centre de gravetat és contrarestada per la força de contacte en els pneumàtics. Així doncs, 

aquesta força lateral, que actua sobre el centre de gravetat, es tradueix en una força i un 

moment que actuen sobre el centre de balanceig, tal i com mostra a la Figura 11.4. 

 

 

 

Fig.11.4 Balanceig del vehicle. 
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Es troba un centre de balanceig per cadascun dels talls transversals que es fan de vehicle, 

ja que hi ha un eix neutral de balanceig o neutral roll axis que recorre longitudinalment tot el 

vehicle. Per tal de definir aquest eix es troben els centres de balanceig per cadascun dels 

eixos del vehicle i després s’uneixen amb una línia. 

La definició del centre de balanceig diu que és aquell punt en el pla frontal que conté els 

centres geomètrics d’un parell de rodes, és a dir, en el que es poden aplicar forces laterals a 

la massa suspesa sense que es produeixi un balanceig en la suspensió.  

És molt important destacar el paràmetre de l’alçada del centre de balanceig o roll center 

height (RCH), ja que té efecte sobre factors com el pas per corba, i és un dels valors 

utilitzats per determinar l’angle de balanceig i la transferència de càrrega. En concret 

s’anomenen ZRF i ZRR, a les alçades del centre de balanceig en el pla frontal dels eixos 

frontal i posterior, respectivament. 

El RCH es troba projectant una línia des del centre de la petjada de la roda fins al centre 

instantani de la vista frontal per cadascuna dels parells de rodes dels eixos. En el punt on 

intersequen les dues línies, en aquest pla, trobem el centre de balanceig. Dinàmicament, 

com més alt sigui el centre de balanceig menor serà el moment resultant degut a l’aplicació 

de la força lateral en aquest punt, i de la mateixa forma, com més baix, major serà aquest. 

 

Fig.11.5 Centre de balanceig. 

S’anomena parell de bolcada sense balanceig o nonrolling overturnig moment  al producte 

entre la força lateral i la distància vertical entre el sòl i el centre de balanceig (veure Figura 

11.4). D’altra banda, es coneix com a parell de balanceig o rolling overturning moment al 

producte entre la força lateral i la distància entre el centre de gravetat i el de balanceig 

(aquesta distància s’identifica com a H). 
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Un centre de balanceig massa alt també pot tenir un efecte negatiu sobre el comportament 

del vehicle, aquest efecte es coneix com a jacking. A conseqüència d’aquestl les rodes d’un 

costat del monoplaça tenen tendència a aixecar-se, com a resultat del moment que genera 

la força lateral sobre el centre instantani. 

11.5.3. Variació de caiguda  

S’anomena variació de caiguda o camber change rate al paràmetre que determina en quant 

varia l’angle de caiguda en funció del recorregut vertical de la roda, en graus per metre [º/m]. 

Aquest valor és funció únicament de la longitud de fvsa (fvsa length), però cal recordar que 

el centre instantani es mou a mesura que varia el recorregut de roda i que, per tant, aquesta 

variació no és un valor constant. La variació de caiguda es calcula de la següent forma: 

[ ] 







=

fvsalong
mcaigudaVariació

.

1
arctan/º      (Eq.11.4) 

Aquesta equació és una aproximació al comportament real, i se’n pot extreure que una 

major longitud de fvsa suposa una menor variació de caiguda.  

Per al disseny d’un sistema de suspensions, la variació de caiguda és un dels paràmetres 

que s’imposa, i d’aquesta forma es determina la longitud de fvsa aïllant a l’Equació 11.4. Per 

tal de trobar el valor de la variació de caiguda en un cas específic, habitualment s’utilitza la 

següent relació: 

compressiórecorregut

desitjatcaigudaincrement
caigudaVariació =    (Eq.11.5) 

Aquesta variació no es produeix sempre proporcional al recorregut de roda, sinó que depèn 

de la relació entre les longituds dels braços del trapezis. En el cas de presentar el sistema 

de suspensió la mateixa longitud dels braços superior i inferior, aquesta gràfica és una línia 

recta. Si el braç del trapezi superior és més llarg que l’inferior, aquesta corba és convexa, 

amb la seva curvatura cap a la caiguda positiva. Contràriament, si el braç del trapezi 

superior és més curt, la corba és còncava, cap a la caiguda negativa. Amesura que el braç 

del trapezi superior es dissenya més curt, la curvatura augmenta. 

Es considera que la corba ideal és aquella que té caiguda progressiva negativa en 

compressió, i una variació de caiguda menor a extensió. 
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La variació de caiguda implica una variació en la via del vehicle. Interessa tenir una variació 

de via el menor possible per tal d’obtenir un comportament més noble del vehicle i una major 

estabilitat. Aquesta variació s’analitza mitjançant simulació. 

11.5.4. Anti-dive i Anti-squat  

Es coneixen com a paràmetres “anti” a aquells que descriuen la transferència de força 

longitudinal a vertical entre la massa suspesa i la no suspesa. La transferència de càrrega 

longitudinal deriva d’un procés d’acceleració o frenada i és funció de paràmetres com la 

batalla, alçada del centre de gravetat i força de frenada. A través de la variació d’aquests 

paràmetres es regula quina càrrega han d’absorbir les molles, respecte el total, i quin 

comportament a capcineig presenta el vehicle.  

D’aquesta forma el 100% d’un paràmetre “anti” comporta que la transferència longitudinal de 

càrrega és totalment absorbida pels trapezis de suspensió i gens per les molles, és a dir, les 

molles no presenten deflexió al accelerar o frenar el vehicle. Tanmateix, un caràcter 0% d’un 

paràmetre “anti” comporta que la transferència de càrrega és absorbida totalment pel 

sistema de suspensió i les molles, d’una forma proporcional a aquesta, depenent del valor 

de ride rate i no pels braços dels trapezis.  

El increment de càrrega sobre l’eix, per capcineig es calcula segons: 

l

h
x

g

a
WxCàrrega x=∆                   (Eq.11.6) 

on, 

ax: acceleració en direcció x, [m/s2]. 

W: pes, [N]. 

h: alçada del centre de gravetat, [N]. 

l: batalla, [m]. 

Depenent si es vol estudiar la suspensió davantera o posterior, es calcula el anti-dive o anti-

squat, respectivament. 

Anti-dive o anti-capcineig és un paràmetre que determina, en aplicar un parell de frenada, 

quin és el percentatge de la transferència de càrrega que no és suportada pel sistema de 

suspensió sobre l’eix davanter, sinó pel conjunt de trapezis.  
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El paràmetre anti-dive es calcula segons: 

))·()·(tan(%%
h

l
davantfrenadadavanterdiveanti Fφ=−   (Eq.11.7) 

on   

%frenada davant : repartiment de frenada a l’eix davanter, [%]. 

ΦF: angle de la recta que uneix el punt de contacte de la roda amb el terra i el centre 

instantani, [°]. 

Alhora de calcular aquest paràmetre anti-dive s’ha de valorar si la frenada és interna al 

vehicle (inboard brakes), o externa (outboard brakes), és a dir, com en el cas estudiat, amb 

els frens fora de la massa suspesa del vehicle, ja que sinó es consideraria l’angle en el 

centre de l’eix davanter. 

 

 

 

 

 

 

Fig.11.6 Anti-dive amb frenat extern. 

Anti-squat o anti-enfonsament és un paràmetre utilitzat en vehicles amb tracció posterior. 

Aquest paràmetre es relaciona amb la deflexió produïda en el sistema de suspensió durant 

un procés d’acceleració. D’aquesta forma, l’augment de anti-squat suposa una reducció en 

la deflexió del sistema de suspensió durant l’acceleració i viceversa. Així doncs, 

s’aconsegueixen menors curses de suspensió, minorant l’efecte de pitch (apartat 10.5.1).  

Per a sistemes de suspensió independents, aquest paràmetre, es calcula segons:  

100
tan

% x

l
h

squatanti Rθ
=−    (Eq.11.8) 
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Fig.11.7 Anti-squat per a sistemes de suspensió independents. 

11.6. Punts de suspensió 

Es defineixen com aquells punts geomètrics de l’espai que caracteritzen la geometria de 

suspensió, la qual determina la cinemàtica del sistema dissenyat. Dins d’aquest conjunt 

s’engloben: les unions dels trapezis amb la mangueta, els ancoratges del xassís amb els 

trapezis, les subjeccions del push rod i de l’amortidor amb el bell crank, així com el  punt de 

pivotament d’aquest últim. 

El primer pas per tal de poder establir la geometria de suspensió d’un vehicle és la definició 

del package, és a dir, aquells paràmetres fixats inicialment per dotar el vehicle d’unes 

característiques o comportament determinat. Alguns d’aquests paràmetres són la via, 

batalla, dimensions de llantes i pneumàtics, bombeig de la llanta (distància entre pla xz i 

nervi de llanta) i dimensionat dels frens.  

Inicialment, s’ha de tenir en compte que el bombeig de la roda depèn de la mida de la pinça 

de fre, és a dir, s’ha de produir el gir de la roda sense que aquests elements puguin entrar 

en contacte, al tractar-se d’elements mòbil i fix, respectivament. Es treballa ara en vista 

frontal. La posició de la pinça de fre, defineix, a la vegada, la situació del disc de fre. Aquest  

limita la posició més externa en la que es pot situar la ròtula exterior del trapezi inferior. Una 

vegada situat aquest punt en posició transversal, es defineix la seva alçada considerant la 

llanta. Per tal d’aconseguir un repartiment de càrregues més favorable, en vehicles de 

competició es recomana situar-la en la posició més baixa possible, tenint en compte sempre 

que el trapezi no pot interaccionar amb la llanta en cap moment. 

S’ha de definir llavors l’angle de kingpin, un valor que a la vegada és dependent dels valors 

de scrub radius i spindle length. És a dir, fixant un dels tres, els altres queden determinats, 

tal i com posa de manifest la Figura 9.2. 

CG 

IC 

θR 

l 

h 
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A partir dels valors aportats anteriorment, ja queda definida una recta sobre la qual es situa 

la ròtula exterior del trapezi superior. La situació del punt exacte depèn del diàmetre intern 

de la llanta, que limita l’alçada màxima en la que la podem situar. Però també s’ha de valorar 

que és desitjable tenir tan llarga com sigui possible la longitud de kingpin, ja que una major 

distància entre les ròtules superior i inferior, suposa una reducció en les càrregues sobre els 

braços dels trapezis i els elements de la suspensió.  

Situats els punts corresponents a les ròtules exteriors, es pot definir la localització de 

l’ancoratge del tie rod. Per a la definició del punt òptim s’ha de simular, una vegada definits 

completament els trapezis, per a veure com varien les convergències en funció del 

recorregut de roda, tal i com fa atenció Santiago Claramunt (2008). 

11.6.1. Centre instantani del braç de pivotament en vista frontal 

El centre instantani del braç de pivotament en vista frontal (fvic) és un punt que s’ha de 

situar a partir del valor desitjat d’alçada del centre de roll i del valor de roll camber. Per a la 

situació d’aquest punt es treballa en la vista frontal, i al tractar-se d’un pla en 2D es 

requereixen 2 coordenades per definir-lo, que son la longitud de fvsa i l’alçada del centre de 

roll. 

La longitud de fvsa es calcula de la següent forma: 

camberroll

t
fvsalongitud

−
=

1

2
   (Eq.11.9) 

on,   

t és l’amplada de via, [m]. 

El valor del roll camber es calcula segons, 

)( terraarelatiumesurat
xassísrollangle

rodacaigudaangle
camberroll =     (Eq.11.10) 

Per a determinar el centre instantani, llavors, s’ha de graficar, primerament, la longitud de 

fvsa (línia A-A). Seguidament, s’estableix la localització del centre de roll i es projecta una 

línia que passi per aquest punt i pel centre de la petjada del pneumàtic. En la intersecció 

entre aquesta línia i la línia A-A es troba el punt fvic.  
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Definit aquest punt, ja es poden traçar les línies que uneixen el fvic i les ròtules exteriors. 

Aquestes línies defineixen la intersecció en aquesta vista dels plans dels trapezis superior i 

inferior. La projecció dels punts dels ancoratges interiors dels trapezis es troben en la 

intersecció amb el xassís, és a dir, en funció dels requeriments de package, però tot i així 

s’ha d’intentar que la longitud del braç del trapezi inferior sigui el més llarga possible. També 

s’ha de considerar que a través de la definició de la longitud del braç del trapezi superior, en 

relació a l’inferior, es defineix la corba de variació de caiguda, tal i com s’ha explicat en 

l’apartat 11.4.2.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.8 Geometria per a FVIC. 

11.6.2. Centre instantani del braç de pivotament en vista lateral 

El següent pas consisteix en definir el centre instantani corresponent a la vista lateral. 

Aquest centre s’obté de resoldre els càlculs amb els paràmetres “anti”. Utilitzant les 

Equacions 11.4 i 11.5, s’imposen els percentatges dels valors de anti-dive i anti-squat per 

així aconseguir els angles desitjats. Buscant el punt d’intersecció entre la línia B-B que 

deriva de la longitud de svsa i aquests angles es troba el punt respectiu svic. 

 

 

 

 

 

Fig.11.9 Definició del SVIC en la vista lateral. 
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Arribat aquest punt, ja s’han definit els corresponents centres instantanis en les dues vistes 

de referència. A continuació s’ha d’exportar aquesta geometria a l’espai tridimensional, per 

tal de poder crear l’eix instantani de rotació, definit pels dos centres instantanis, respecte al 

qual gira la roda. En aquest eix es produeix la intersecció dels dos plans que caracteritzen 

els trapezis. 

 

Fig. 11.10 Eix instantani de rotació de la roda. 

11.6.3. Metodologia per trobar els plans dels trapezis. 

L’objectiu d’aquest apartat és posar en comú els coneixements adquirits fins al moment, per 

tal d’arribar a construir la geometria de suspensió desitjada. 

La metodologia seguida per tal de trobar l’eix instantani de rotació és la següent: 

1- Definició de tres punts que creen un pla a l’espai � Definició dels trapezis. 

2- Intersecció de dos plans per tal de trobar una línia que determina l’eix de rotació. 

Per poder seguir aquest procediment, al tractar-se d’una geometria tridimensional, s’ha de 

treballar simultàniament en les tres vistes, frontal, lateral i superior, però seguint el 

procediment portat a terme en el projecte, es treballa en les vistes frontal i lateral, per 

finalment definir la geometria en l’espai. Per tal de fer més àgil aquest procés es fa amb un 

programa de CAD (Catia en aquest cas). En tot moment es treballa amb la geometria que 

s’espera del vehicle en posició nominal, és a dir, en posició estable de marxa. 

Eix instantani 

UCA 

LCA 

FVIC 

SVIC 

Pla Frontal 

Pla Lateral 
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Seguint el procés portat a terme durant tot el projecte, i tractant-se d’un vehicle teòricament 

simètric, es defineix la situació dels plans per al costat esquerre del vehicle (mirat des de la 

part posterior) i després es fa una simetria respecte al pla longitudinal del vehicle per a la 

definició del costat dret. 

El primer pas consisteix en definir en la vista frontal els punts que caracteritzen els trapezis 

superior i inferior. Aquest procés requereix dels passos portats a terme anteriorment, en els 

quals han quedat definits els centres instantanis de rotació, com també d’altres paràmetres 

definits en el procés de package com l’amplada de via, l’angle de kingpin i  l’avanç, que 

s’han d’imposar per tal que el disseny obtingut segueixi les especificacions definides 

inicialment. D’aquesta manera el que s’ha de fer és determinar tots aquests paràmetres 

sobre el nou document. 

Inicialment, es crea un esquema tridimensional de la roda amb el pneumàtic, imposant-hi els 

paràmetres de caiguda i bombeig desitjat al perfil de la llanta. Aquest fet permet d’una banda 

situar la línia del terra, i determina una referència sobre la que començar a treballar. Tot 

seguit es posicionen els punts exteriors de suspensió, tal i com s’ha explicat anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11.11 Detall desenvolupament FVIC. 

Es segueix llavors el procediment explicat anteriorment per tal de situar el punt fvic o centre 

instantani frontal, tal i com es segueix a la Figura 11.8. El primer pas és situar el punt 

corresponent al punt de pivot extern del trapezi inferior (punt B), en direcció transversal, fent 

una avaluació inicial de l’espai requerit entre el nervi de llanta i punt B, és a dir, gruix de 

A 

B 
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boixa, sistema de fre i la mangueta. A més, també s’ha de posicionar en alçada, avaluant el 

moviment d’aquest trapezi, per tal que no toqui mai amb la llanta. 

Seguidament, es situa el punt corresponent al pivot exterior del trapezi superior (punt A). 

Aquest es col·loca imposant la inclinació de kingpin o scrub radius desitjats, per una línia 

que passa pel punt B, i situat a una alçada convenient, per evitar la interacció de trapezi i 

llanta. 

Tal i com es mostra a la Figura 11.12, el següent pas consisteix en situar el centre de roll 

(RC), situat amb una alçada RCH sobre el pla de simetria del vehicle (punt mig de la via). Es 

dibuixa llavors la línia A-A, determinada per la longitud de fvsa. En el punt d’encreuament 

entre aquesta línia i la que uneix el RC amb el punt central de la petjada del pneumàtic, es 

troba el fvic. 

 

 

 

 

 

Fig. 11.12 Desenvolupament del FVIC. 

Per continuar, s’ha de situar primer el punt svic o centre instantani lateral. S’ha de seguir el 

procediment explicat anteriorment. S’imposa l’angle corresponent als valors d’anti-dive o 

anti-squat (depenent de si es tracta de l’eix davanter o posterior, respectivament), i es busca 

el punt d’intersecció amb la línia B-B, que deriva de la longitud de svsa. 

 

 

Fig. 11.13 Desenvolupament del SVIC. 

 

Per a la creació de l’eix instantani de rotació, respecte el qual giren els trapezis, s’han d’unir 

els dos centres instantanis trobats amb una línia. 

 

B 

SVIC 

B 

Φ 

RCH 

RC 

FVIC 
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A 

Long. FVSA  
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Finalment, es determinen els plans que contenen els trapezis. Aquests plans s’han de trobar 

utilitzant el corresponent punt exterior del trapezi, juntament amb l’eix de rotació. D’aquesta 

manera, es creen els plans superior UCA (Upper Control Arm) en el cas del punt de pivot 

superior(A) i inferior LCA (Lower Control Arm), per al pivot inferior (B).  

Aquests plans determinen tot l’espai geomètric on es poden situar els punts d’ancoratge 

interiors dels trapezis, és a dir, on es poden situar els ancoratges de suspensió per tal de 

mantenir la geometria de disseny. La situació final en que es situen aquests punts depèn ara 

de diversos factors que cal valorar, com les decisions de package, preses inicialment i la 

configuració del xassís, per exemple, via, llargada dels trapezis, amplada del cockpit, 

situació del motor i del sistema de transmissió,... En la seva situació s’ha de tenir en compte 

la distància que s’ha de deixar a la superfície del xassís per permetre el gir de la ròtula dins 

les platines de l’ancoratge, és a dir, radi màxim de ròtula, i també s’hi ha d’incloure el gruix 

de paret que es vol per a l’ancoratge que s’hi ha de soldar. És recomanable que aquests 

punts d’ancoratge interiors vagin sempre a buscar els nusos d’unió del xassís, que són 

aquells punts que poden suportar majors tensions. 

 

 

Fig.11.14 Definició dels punts interiors dels trapezis. 
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Alhora de situar els punts, és important recordar que, per tal de tenir una variació de via el 

més reduïda possible i garantir un guany de caiguda negatiu en compressió, el trapezi 

inferior ha de tenir una longitud major al trapezi superior. Per comprovar que aquesta 

variació és l’adequada s’ha de simular el moviment de roda, procés realitzat amb un 

programa de CAD o de simulació cinemàtica. 

Per tal de trobar la posició més òptima es fan diferents proves sobre l’esquema en 3D, fins a 

trobar la més adient. Per a la presa de decisions inicialment s’ha optat per fer uns trapezis 

que presentessin una longitud de braç similar, per tal de repartir els esforços en ells d’una 

forma equitativa. De la mateixa forma, també s’ha de valorar que l’angle d’obertura 

d’aquests determina com se’ls transmeten els esforços longitudinals i transversals. Un altre 

factor a considerar són tots aquells elements que han d’interaccionar en aquest espai, 

pensant en avançar-se a posteriors conflictes en el moviment dels elements, és a dir, 

situació del push rod, pas del palier, disseny en la forma dels trapezis o bieletes. 

Per a la realització del procés descrit a l’apartat 11.6.3 s’han utilitzat les següents dades, 

juntament amb les aportades a la Taula 10.1. 

  Front   Rear Units 

a  0,87615  m 
b  0,71685  m 
Bump travel 0,03  0,03 m 
Set-up camber angle -1,5  -1,5 º 

Final camber angle -3  -2,5 º 

Camber change rate -50  -33,33333 º/m 
FVSA lenght 1,14591  1,71887 m 
Roll camber rate -0,48731  -0,65821 ºcamber / ºroll 
Ride travel (1 g's) 0,00750  0,01520 m 
Brake distribution  68,22  31,77 % 
Anti-dive angle, ФF 4,07908  -   º 

Anti-squat angle, θR 

 
         - 

  
1,34852 

 
º 

 
 

Taula 11.1 Paràmetres geomètrics de suspensió. 

11.6.4. Metodologia per trobar el pla de push. 

Decidida la geometria dels trapezis, el següent pas és la definició de la situació de la resta 

d’elements que conformen la suspensió: ancoratges de push rod, eix de pivotament del 

balancí, situació del conjunt molla amortidor i simulació de l’estabilitzadora. Aquest procés 
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es basa en un mètode iteratiu, en que la duració del procés només depèn de la precisió 

desitjada del installation ratio, utilitzant un programa de simulació cinemàtica, en aquest cas 

Adams/Car.  

Un sistema articulat per balancí o bell crank consisteix en un sistema mecànic en que la 

transmissió de força de la roda es realitza a través d’una barra d’empenta, coneguda com a 

push rod, que polsa un dels extrems del balancí, que, girant al voltant d’un pivot, transmet 

l’esforç sobre el conjunt molla-amortidor. 

Es desitja que el moviment d’aquest subconjunt sigui pràcticament dins d’un pla, anomenat 

pla de push. D’aquesta manera, s’evita l’aparició de pretensions en ordre de marxa ja que 

totes les forces pertanyen al pla i així s’aconsegueix que en un inici la força transmesa per la 

roda l’absorbeixi únicament l’amortidor. 

El primer objectiu és la definició del pla, i aquest queda definit per tres punts que són:  

- Punt d’ancoratge entre push rod i trapezi inferior. 

- Punt de pivotament del balancí. 

- Punt d’ancoratge entre l’amortidor i el xassís. 

La situació d’aquests tres punts depèn sobretot de requeriments de package, és a dir, com 

s’ha definit la forma del xassís, el recorregut que es vol de molla, espai necessari per al 

moviment de les ròtules dins l’ancoratge o espai disponible al cockpit permetent el moviment 

del pilot.  

El següent pas és la simulació d’aquest subsistema per optimitzar la situació dels punts, 

obtenint el installation ratio desitjat, tal i com s’explica més endavant a l’apartat 12.2. 
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12.  SIMULACIÓ AMB ADAMS/CAR 

12.1. Simulació de la geometria de suspensió 

En aquest capítol es presenten els resultats de la simulació duta a terme sobre el sistema de 

suspensió, utilitzant el programa ADAMS/Car, per tal de comprovar que la geometria 

dissenyada es comporti segons el previst.  

S’analitzen els paràmetres cinemàtics més importants amb el moviment vertical de la roda i 

el gir de la direcció. S’imposen un desplaçament vertical del centre de roda des de -30 mm 

(extensió) fins +30 mm (compressió), essent la posició zero la nominal de funcionament 

respecte el terra, i un gir de les rodes amb la direcció de -18º a +18º. 

12.1.1. Gràfiques suspensió davantera 

Tal i com s’anuncia a l’apartat 9.5, les caiguda inicial imposada a les rodes davanteres és de 

-1,5º. D’altra banda, en l’apartat anterior es determina la variació d’aquest angle amb el 

recorregut vertical de roda, així com la caiguda que s’aconsegueix a màxima compressió. 

S’obté un valor mínim de -3º. La gràfica següent corrobora els resultats esperats. 

 

Fig.12.1 Gràfic de la Variació de caiguda vs. Recorregut de roda. 

Amb aquest comportament de la caiguda en un pas per corba, cal esperar una bona 

performance del vehicle aconseguint un extra d’adherència. Es destaca, que en cap moment 

s’arriba a caigudes positives, fet que provocaria un efecte no desitjat. 
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Per disposar d’un bon pas per corba, cal també veure com varia l’angle de caiguda amb el 

gir de les rodes directrius. La següent simulació es fixa amb el comportament de la roda 

davantera esquerra, sent el sentit de gir positiu en una corba a dretes. S’observa la millora 

de com la roda cau cap endins com més girada estigui aquesta. 

 

Fig.12.2 Gràfic de la Variació de caiguda vs. Angle girat de roda. 

La gran quantitat de factors que participen en el sistema de suspensió, fan que la resposta 

d’aquest no sigui senzilla d’analitzar i, per tant, no es vàlid aplicar directament el teorema de 

superposició per treure conclusions al combinar les Figures 12.1 i 12.2. Així doncs, es 

decideix simular ambdós moviments actuant alhora sobre la roda, per observar l’efecte final. 

 

Fig.12.3 Gràfic de la Variació de caiguda segons Angle girat de roda vs. Recorregut de roda. 
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Cal notar que les línies de tendència només tenen sentit físic quan el signe del gir i del 

recorregut coincideixen. La valoració dels resultats obtinguts en la Figura 12.3 és 

satisfactòria. Sigui quin sigui l’angle girat per la roda esquerra en una corba a dretes, l’angle 

de caiguda és negatiu. En particular, en corbes ràpides amb angles girats entre 5 i 12º i 

recorreguts de roda exterior pròxims als 5 i 15 mm, l’angle de caiguda es troba sobre els -

2,5º, aspecte molt positiu. 

L’angle d’avanç en el setup del vehicle és de +6º, definit per la mangueta. En aquest gràfic 

es veu com l’angle d’avanç augmenta amb la compressió de la roda. És un aspecte positiu, 

ja que tal i com es comenta a l’apartat 9.8, aquest angle ajuda a que la variació de caiguda 

amb el recorregut vertical de roda sigui negativa. 

 

Fig.12.4 Gràfic de la Variació d’angle d’avanç vs. Recorregut de roda. 

 

Tal i com es comenta a l’apartat 11.5.3, la variació de caiguda comporta una variació de la 

via, que interessa que sigui la mínima possible amb l’objectiu que el comportament del 

monoplaça no canviï. Tal i com es posa de manifest a la Figura 12.5 els rangs de valors 

obtinguts són moderats i s’accepten. 
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Fig.12.5 Gràfic de la Variació de via vs. Recorregut de roda. 

Tot seguit, es mostra una imatge tridimensional del muntatge dut a terme amb el programa 

avançat de simulació ADAMS/Car.  

 

Fig.12.6 Conjunt davanter muntat amb Adams/Car per a simulació. 
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12.1.2. Gràfiques suspensió posterior 

Anàlogament s’analitza el sistema de suspensió posterior, amb la seva pròpia geometria i 

paràmetres de disseny. Els resultats tornen a complir les expectatives proporcionant un bon 

comportament dinàmic del monoplaça. Cal recordar que en aquest eix no hi ha gir de roda ni 

angle d’avanç. 

 

Fig.12.7 Gràfic de la Variació de caiguda vs. Recorregut de roda. 

 

 

Fig.12.8 Gràfic de la Variació de via vs. Recorregut de roda. 
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Fig.12.9 Conjunt posterior muntat amb Adams/Car per a simulació. 

12.2. Simulació del conjunt molla-amortidor 

Una vegada imposada la primera situació dels punts, es procedeix a la simulació. L’objectiu 

de la simulació és l’obtenció del installation ratio desitjat, és a dir, obtenir que amb el 

recorregut de roda imposat, la molla recorri la cursa desitjada. És un moviment que depèn 

geomètricament del braç de palanca sobre el balancí. El balancí dissenyat té forma 

triangular, ja que depèn de tres punts: punt de pivotament, punt d’ancoratge amb el push rod 

i punt d’ancoratge amb l’amortidor. Depenent de la relació de distàncies entre els respectius 

punts d’ancoratge i el pivot, i l’angle entre aquests braços, s’obté un installation ratio o un 

altre, que determina el recorregut d’amortidor en funció del recorregut de roda. Per a les 

característiques de la competició s’estima que un installation ratio adequat és un valor 

pròxim a 0,9, ja que per curses d’amortidor més grans es minimitzen els errors. 

Per  a la realització pràctica d’aquesta simulació es crea un moviment cinemàtic del sistema 

de suspensió, mitjançant el programa  Adams/Car. Es dóna a cadascun dels punts d’unió el 

tipus de relació corresponent, de forma que en cada instant del moviment del recorregut de 

roda es coneix com varia el recorregut de l’amortidor. Fent una simulació de la trajectòria 

completa de la roda, que a més serveix per a comprovar que no hi hagi ninguna interacció 

entre elements mòbils, s’extreuen els valors del recorregut a l’amortidor. Aquestes dades es 

grafiquen, posant el recorregut d’amortidor en funció del recorregut de roda. Si d’aquest 

gràfic se n’extreu l’equació de la línia de tendència, la seva pendent és el installation ratio. 
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Aquest procés es repeteix variant els diferents paràmetres (distàncies al pivot i angle entre 

braços de palanca) fins a obtenir el installation ratio esperat. La simulació realitzada 

consisteix a imposar un recorregut de roda (relatiu al centre de la roda) des de 30mm fins a  

-30 mm, essent la posició zero la posició nominal de funcionament respecte el terra. 

 

Fig.12.10 Gràfic installation ratio suspensió davantera. 

A l’eix davanter s’ha obtingut un valor de installation ratio de 0,8536. 

 

Fig.12.11 Gràfic installation ratio suspensió posterior. 

A l’eix posterior s’ha obtingut un valor de installation ratio de 0,8993. 
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12.3. Simulació barra estabilitzadora 

De forma similar al procés portat a terme en l’apartat anterior, per al disseny de la barra 

estabilitzadora o anti-roll bar es requereix d’un procés de simulació iteratiu.  

El funcionament de la barra estabilitzadora dissenyada és similar al descrit per al sistema 

molla-amortidor. Des del bell crank una barra actua sobre el punt d’ancoratge de 

l’estabilitzadora. Aquesta té forma de U, d’aquesta forma hi ha un braç de palanca (els dos 

braços laterals) que actua sobre la part central, que es torsiona, actuant d’aquesta forma 

com a element elàstic. 

En dissenyar la barra estabilitzadora, s’ha d’iterar variant els paràmetres: braç de palanca, 

longitud de la part central de la barra estabilitzadora i el punt d’aplicació en el bell crank. El 

primer pas consisteix en situar la barra dins dels requeriments de package, per a després fer 

la simulació cinemàtica.  

De la mateixa forma que anteriorment, a través de la simulació es fa la gràfica corresponent 

al desplaçament del punt d’unió amb el bell crank, en funció del recorregut de roda. D’aquí 

s’extreu l’equació de la línia de tendència, on el pendent determina el valor del installation 

ratio de la barra estabilitzadora. La iteració del procés, variant els paràmetres citats, permet 

l’obtenció del installation ratio de la barra estabilitzadora desitjat.  

 

Fig.12.12 Gràfic installation ratio barra estabilitzadora davantera. 

A l’eix davanter s’ha obtingut un valor de installation ratio, IB, de 0,4156. 
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En aquest cas, per fer-ho més senzill la simulació s’ha realitzat amb Catia V5 i consisteix a 

imposar un recorregut de roda (relatiu al centre de la roda) des de 30mm fins a -30 mm, 

essent la posició zero la posició nominal de funcionament respecte el terra. 

 

Fig.12.13 Gràfic installation ratio barra estabilitzadora posterior. 

A l’eix posterior s’ha obtingut un valor de installation ratio de 0,4201. 
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13.  DISSENY DE LA SUSPENSIÓ 

Un cop obtinguts els paràmetres i punts de la suspensió, el pas següent es dissenyar-la com 

a conjunt mecànic funcional. El posicionament dels elements, com per exemple el dels 

amortidors, els angles, les longituds dels trapezis, etc., determinats en la geometria de 

suspensió s’han de complir estrictament en aquest nou ensamblatge. 

En aquest apartat es tracta de dissenyar els diferents components donant prioritat als factors 

de durabilitat, fiabilitat i pes, molt importants en el món de la competició. A cada component 

de la suspensió se li realitzen diversos anàlisis estàtics FEA (Finite Elements Analysis) per 

tal de garantir la seva resistència i minimitzar la seva massa. Una peça és acceptada per 

valida quan la tensió màxima obtinguda en els anàlisis d’elements finits no supera la meitat 

del límit elàstic del material de la mateixa.  

La majoria de components són exclusius per al disseny d’aquest monoplaça i, per tant, són 

mecanitzats amb processos de fabricació avançats complexes, com és el CNC (Control 

Numèric per Computador). Aquest mètode de fabricació s’escull per la seva precisió, 

rapidesa de mecanitzat i cost, ja que es tracta d’una sèrie curta de peces. La majoria dels 

components fabricats són d’alumini 7075-T6 de prestacions òptimes per aquest propòsit. 

13.1. Factor de seguretat 

Per tal que les peces no fallin prematurament, aquestes són dissenyades utilitzant un 

apropiat factor de seguretat. Per una banda, el factor de seguretat no pot ser excessiu en 

ordre d’estalviar pes en el conjunt. D’altra banda no pot ser massa petit, ja que una ruptura 

de qualsevol component de la suspensió pot tenir uns resultats catastròfics.  

S’escull un factor de seguretat mínim aproximadament de valor dos unitats. Aquest factor 

s’introdueix en els estudis FEA utilitzant forces de valor el doble de l’espera’t. A part de 

sobredimensionar les forces també s’ha donat un coixí extra intentant que les tensions 

màximes no superin excessivament el valor del límit elàstic del material, així evitant la 

plastificació de la peça. El motiu es perquè es desconeixen els valors de les forces en els 

transitoris. 
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13.2. Selecció de material 

Els criteris de selecció de material pels diferents components, són els següents:  

• Bona relació resistència-pes.  
• Cost raonable.  
• Fàcil de mecanitzar i, en alguns casos bona soldabilitat.  
• Ràpid i fàcil aprovisionament. 

Després de cercar un gran ventall de possibilitats, es decanta cap al alumini com a material 

característic del conjunt de suspensió. Concretament l’aliatge d’alumini amb zinc 7075 amb 

tractament tèrmic T6, que ofereix altes propietats mecàniques a un pes reduït, és dòcil per a 

mecanitzar i de fàcil aprovisionament, però amb una soldabilitat baixa. Per contrapartida es 

té el seu elevat preu comparat amb altres aluminis, una mitja de 6 €/kg. D’altra banda, 

s’utilitza alumini 6061 T6, més econòmic, per peces que no requereixen grans prestacions. 

Peces de carboni o titani es descarten degut al seu excessiu cost i a la dificultat extra de 

treball que duu associat aquest tipus de material en peces estructurals. 

L’acer, com en molts dels elements mecànics de la enginyeria, té un paper fonamental el la 

construcció de peces per automòbils. En el cas en estudi, s’utilitza l’acer en elements que 

requereixen major rigidesa i altes propietats mecàniques. L’acer S 355 de qualitat St-52, és 

un acer de construcció amb facilitat per mecanitzar, soldable i bon límit elàstic. D’altra 

banda, l’acer bonificat 42 CrMoS 4, destinat a fer peces resistents de seccions no molt grans 

com juntes cardan, cigonyals, eixos per cotxes, etc., disposa d’una gran resistència i 

tenacitat alhora que es pot treballar amb certa comoditat. 

En la Taula 13.1, es pot observar el llistat de peces que conformen el subconjunt mecànic de 

suspensió, amb els materials escollits per a cadascuna d’elles.  

Component Material 
Manguetes  Alumini 7075 T6 
Boixa davantera  Alumini 7075 T6 
Eix davanter Acer 42 CrMoS 4  
Manota direcció Alumini 7075 T6 
Barres de suspensió 
Maniguets 
Centrador  

Acer S 355 
Acer S 355 
Alumini 7075 T6 

Separador Alumini 7075 T6 
Distancials Alumini 2024 T6 
Bell cranks Alumini 7075 T6 

Taula 13.1 Assignació de materials. 
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13.3. Disseny de la Mangueta 

Les manguetes o uprights són una de les peces essencials del formula, sent l’element fix per 

excel·lència del subconjunt massa no suspesa, connectant aquest amb el xassís a través 

dels trapezis. Aquesta peça sofreix esforços importants i, pel fet que suporta la roda fa de la 

mangueta una peça crítica. 

Les manguetes no són de disseny independent. És una part que interactua amb altres 

components del vehicle i, per tant, aquesta ha de ser coherent a les dimensions i formes de 

les boixes, trapezis, manota, push rod, bieletes de direcció i pinces de frens. Tenint tots 

aquests elements en ment, a més, com a peça de competició que és s’ha de tenir en compte 

el seu pes i, estar-ne segur dels esforços que ha de suportar utilitzant un coeficient de 

seguretat òptim. 

El més habitual a la Formula Student és fabricar les manguetes en acer o alumini 

mecanitzats. L’acer és el més econòmic però també el més dens, mentre que un aliatge 

d’alumini alhora que pot arribar a posseir altes propietats mecàniques i bona maquinabilitat, 

el seu pes pràcticament es veu reduït a una tercera part.   

El material seleccionat és l’alumini del grup Al-Zn amb denominació 7075-T6, ja que és fàcil 

de mecanitzar i té unes propietats excel·lents, malgrat que no és el més econòmic. El seu 

límit elàstic és de 505 MPa, té una resistència al cisallament de 330 MPa i un mòdul 

d’elasticitat característic del aluminis de 72 GPa. 

L’estructura de la mangueta es compon de dues parts fonamentals: el cos principal 

anomenat en si mangueta, el qual suporta la major part dels esforços del conjunt i les 

manotes de direcció per l’eix davanter, que permeten la unió entre aquesta i la bieleta de 

direcció per tal que les rodes girin. D’aquesta manera s’evita fer una peça de grans 

dimensions i geometria molt complexa, cosa que encariria el seu cost de producció. 
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Fig.13.1 Manota de direcció (1), mangueta davantera (2), mangueta posterior (3). 

Manotes de direcció (1): és una peça d’alumini de disseny senzill, amb un contorn definit i 

rebaixada en el seu interior per alleugerar pes. Està dotada en la seva cara principal de dos 

forats passants per cargols de M8, els quals pressionen aquesta sobre la mangueta 

davantera un cop introduïda en la seva cavitat d’ajust. A més disposa en el seu extrem de 

dos forats passants per un cargol de M6 el qual es posiciona en un forat o l’altre segons el 

tant per cent d’Ackerman desitjat, 40% o 60%, d’una forma senzilla. És de fàcil 

posicionament i fixació. 

Manguetes davanteres (2): ambdós punts d’ancoratge amb els trapezis estan integrats en 

el cos principal per tal d’estalviar pes amb altres peces complementaries i rigiditzar el 

conjunt. L’allotjament inferior està dotat de dos caixeres, una per allotjar un cap d’articulació 

de M12 en disposició horitzontal amb els seus dos distancials que permeten el seu 

moviment i l’altra per subjectar, amb una autoblocant, un cargol calibrat (Annex F.3) de M10 

amb canya de diàmetre 12h8 mm que actua de passador de la ròtula. D’altra banda, a 

l’allotjament superior hi va un cap d’articulació de M10 amb orientació vertical ja que d’altra 

manera el cos que atrapa la ròtula colpejaria al distancial inferior amb el recorregut de 

suspensió degut a la inclinació del trapezi superior definida en el capítol 11. Així, doncs la 

caixera superior disposa d’un forat passant per un cargol calibrat de M8 amb canya de 

diàmetre 10h8 mm. Tant el forat superior com el inferior són d’ajust amb molt poc joc, per 

permetre entrar el cargol amb certa facilitat alhora que s’evita que aquest vulgui flectar 

davant els esforços transversals al que és sotmès. Les diferència de cotes en x i y entre els 

1 

2 

3 
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punts de subjecció superior i inferior, defineixen els angles d’avanç i kingpin, respectivament.  

L’orella lateral de la mangueta serveix per subjectar les pinces de frens Brembo davanteres. 

En el seu centre s’hi pot apreciar una sèrie de cavitats. El forat central té la funció de 

contenir axialment l’eix de boixa o de roda davantera. La resta són per reduir el pes del 

conjunt. 

La manota (1) també ve determinada per la geometria de suspensió-direcció i s’integra a la 

mangueta mitjançant dos cargols M8x1,25 roscats al cos en la seva cara frontal, tal i com es 

mostra en la Figura 13.1. Per pròpia seguretat del pilot, per la cara posterior de la mangueta 

s’afegeixen dos femelles autoblocants que impedeixen que aquests dos cargols de M8x1,25 

puguin descargolar-se. 

Manguetes posteriors (3): anàlogament a les manguetes de l’eix davanter del vehicle, 

aquestes disposen de dos allotjaments per als respectius caps d’articulació i unes orelles 

laterals per a subjectar unes pinces de frens AJP, aquest cop de dimensions menors. 

Per contra, el sistema de direcció posterior no el forma una manota, si no un punt 

d’ancoratge fix en un dels laterals de la mangueta, en aquella posició on la variació de la 

convergència amb el recorregut vertical de roda sigui mínima. La principal diferència resta 

en la zona central del cos, ja que en aquest cas si ha d’introduir en el seu interior la part de 

la boixa posterior que conté els rodaments. La corona central de forats passants per cargols 

de M7x1, té com objectiu permetre la unió entre aquestes dos peces esmentades. 

13.3.1. Alternatives  

El fet que s’esculli d’entrada el mecanitzat com a mètode de fabricació descarta ja realitzar-

les per fosa d’alumini, tal i com es mostra a la Figura 13.2, per la complexitat i elevat cost 

que suposa el disseny i obtenció dels motlles. 

 

Fig. 13.2 Mangueta de fosa d’alumini. Universitat de Braunschweig. 
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Aprofitar manguetes de cotxe de sèrie no és viable des de el punt de vista de les 

prestacions. Les manguetes d’automòbils comercials estan sobredimensionades per a l’ús 

en un fórmula d’aquestes característiques. A més, condicionen la geometria de suspensió 

limitant la creativitat del dissenyador ja que utilitzen el tipus de suspensió estandarditzat 

MacPherson, utilitzen rodaments sobredimensionats i no estan ben vistes pels jutges de la 

competició. 

Per tant, cap d’aquestes dues alternatives és rentable i competitiva per a l’equip i, la millora 

en aquest apartat ve donada per millores en l’optimització en el pes i de la facilitat de 

muntatge i de reglatges per al set up del sistema de suspensió. Cal precisar encara més les 

sol·licitacions i la utilització de materials de major qualitat. Sempre tenint en compte que 

aquestes millores justifiquen els costos que porten associats. 

Una de les millors alternatives, però alhora arriscada i complexa per la senzillesa que la 

caracteritza, es fabricar el cos central de la mangueta de xapa d’acer (veure Figura 13.3) de 

poc gruix per tall amb làser i embotició i, dotar-la d’una cara frontal i d’ancoratges 

complementaris per procés de soldadura. És necessari, un estudi exhaustiu de la peça. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.3 Mangueta de d’acer. Universitat de Delft. 

13.3.2. Anàlisi i resultats 

Els assajos són realitzats amb el programa d’anàlisi d’elements finits Ansys Workbench. A 

l’apartat D dels Annexos es determinen les forces i parells que han de suportar cadascuna 

de les parts del conjunt de suspensió, tenint present el coeficient de seguretat esmentat 

anteriorment. 
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Manguetes  

L’assaig, en règim estacionari, consisteix en un pas per corba sota acceleració lateral 

màxima de 1,1g i una frenada a màxima capacitat de 1,4g. Així doncs, un cop tingudes en 

compte les transferències de càrrega, s’obté una força lateral equivalent a 1716 N i una 

força vertical sobre el pneumàtic exterior a la corba de 3032 N, així com una força 

longitudinal de 2250 N. 

El parell de frenada al centre de roda que ha de suportar la pinça i, per tant, el seu suport de 

la mangueta, és de 546 Nm. Equival a una força de 5935 N a repartir entre els dos cargols. 

La mangueta és fixada pels punts d’unió amb els trapezis, considerats rígids en l’assaig. Els 

esforços són aplicats sobre l’allotjament de l’eix de boixa, a través del qual arriben fins a la 

mangueta i sobre les orelles de la pinça simulant l’esforç de frenada. 

 

Fig. 13.4 Assaig de la mangueta davantera. 
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Fig. 13.5 Assaig de la mangueta posterior. 

Considerant que s’està treballant amb un coeficient de seguretat de dos unitats, les tensions 

màximes obtingudes en els assajos no superen els 505 MPa que aquest alumini pot suportar 

i, per tant, els resultats són satisfactoris. Tal i com mostra la Figura 13.5, la tensió màxima 

es localitza en el límit del forat passant del cargol, allà es dona un angle agut i a més és on 

es produeix el canvi de nodes fixos a nodes lliures degut a la restricció de desplaçament. El 

cap del cargol alleugera aquestes tensions disminuint lleugerament el valor de les mateixes 

en aquella zona. En el cas de la mangueta davantera encara es disposa de més coixí. 

No obstant, al no realitzar-se assajos dinàmics ni assajos reals en prototips, no es pot corre 

el risc de que les forces reals excedeixin de manera important les sol·licitacions màximes 

imposades a les peces. 

Respecte als dissenys, s’observa que les orelles de subjecció de les pinces de fre no 

suporten excessiva tensió i els arrodoniments donats són suficients. Tant els nervis de la 

zona central com en les caixeres superiors i inferiors estan dotades d’arrodoniments que 

eviten la concentració de tensions en els seus cantons. 
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Manota 

L’anàlisi realitzat per a aquest element consisteix en aplicar 1666 N en la direcció de la 

bieleta, força màxima obtinguda en l’apartat 3 de l’Annex D per tal de vèncer el parell 

d’autoalineament del pneumàtic. Aquest cop la peça no es fixa pels forats passants dels 

cargols ja que en aquest cas entre forat i cargol existeix un joc. Es genera un cub amb les 

dimensions adequades per simular la zona de la mangueta on es subjectada la manota i, 

d’aquesta manera es poden apreciar correctament els esforços de flexió que pateix. 

Els resultats són els següents: 

 

Fig. 15.6 Assaig de la manota de direcció. 

La tensió màxima és de 175 MPa, donant un resultat satisfactori en quan a resistència. Si es 

considera la manota com una barra encastada a un element fix, les tensions màximes es 

localitzen al voltant de la secció d’encastament. 

13.4. Disseny de la boixa 

La boixa o hub és l’element giratori per excel·lència de la massa no suspesa i una part 

essencial d’aquest subconjunt. En el cas d’un vehicle de tracció al darrere, permet que les 

rodes motrius girin sota l’acció del parell motor tramès per mitjà de la transmissió i a l’eix 

directriu li permet la rotació lliure de les rodes. 
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13.4.1. Boixa davantera 

Si s’observa la Figura 15.7, el subconjunt davanter està format per la boixa (1), els 

rodaments (2), els maniguets (3) i la tapa de la boixa (4). 

 

Fig. 13.7 Subconjunt desglossat boixa davantera. 

Per procedir amb la fase de disseny de la boixa amb Catia V5 es requereix tenir prèviament 

dades de les dimensions del disc, els rodaments a utilitzar segons la vida desitjada, les 

dimensions de la mangueta, la pinça i de les llantes, així com controlar la via del fórmula. 

Tal i com indica l’Annex E, els rodaments van acoblats amb la interferència adequada dintre 

de la boixa i un eix passa pel seu interior amb el joc corresponent, alhora que permet retenir 

per un costat una de les pistes interiors. El fet que les pistes exteriors siguin fixes és degut a 

que la força radial que reben els rodaments és giratòria respecte les seves pistes exteriors, 

mentre que els anells interiors tenen joc respecte l’eix fix ja que veuen la càrrega sempre en 

una mateixa direcció. Així doncs, s’aconsegueix una laminació dels anells exteriors. La tapa, 

els maniguets i la pròpia geometria de la boixa, serveixen per retenir la resta de pistes. 

Els rodaments rígids de boles, dos per boixa, són d’una filera extrets del catàleg del 

col·laborador en el projecte SKF. Al no conèixer amb determinació el cicle de funcionalitat 

dels rodaments durant la competició, es decideix realitzar els càlculs de la vida a fatiga 

d’aquests a màxima càrrega durant tota l’estona. Considerant llavors que és un supòsit que 

no es compleix mai, els rodaments suporten amb escreix les càrregues radials i axials 

previstes (veure apartat E de l’Annex). Aquest tipus faciliten el muntatge respecte uns 

rodaments de contacte angular ja que no requereixen precàrrega i, a més, el proveïdor 

acostuma a subministrar rodaments amb gomes d’estanqueïtat si aquests són rígids de 
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2 
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boles. Els de contacte angular estancs només es fabriquen per grans comandes. 

D’altra banda també s’estudia la possibilitat de combinar un rodament rígid de boles d’una 

filera, que suporta la força axial, i un de corrons on les forces radials són majors. Aquesta 

configuració, no obstant, a part de no ser necessària ja que els esforços radials no són 

excessius, requereix d’una boixa amb majors mecanitzats per retenir les quatre pistes 

dificultant així la seva fabricació. Malgrat que aquesta opció ofereix major resistència als 

esforços radials i la mateixa pels axials, penalitza en major resistència al rodolament i per 

tant en velocitat de gir.  

La llanta té una configuració estàndard, sent la forma de collar el seu nervi amb la tapa de la 

boixa per mitja de quatre espàrrecs roscats M12x1,75. La geometria de la tapa de la boixa 

permet el centratge de la llanta per a disminuir les vibracions i reduir la fatiga. Per tal de 

compactar i reduir el pes de la boixa, es dissenya una flor per subjectar els tetons i una 

corona d’allotjaments de cargols M6x1 per collar el disc, tot respectant la via requerida i les 

exigències dimensionals de posicionament del disc respecte de la pinça i mangueta. 

13.4.2. Boixa posterior 

D’altra banda, es té el subconjunt de suspensió-transmissió de l’eix motriu. En ell es pot 

apreciar l’allotjament dels rodaments (1), la boixa (2), un separador (3) i el centrador de 

llanta (4). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.8 Subconjunt desglossat boixa posterior. 
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Rodaments (1): l’allotjament d’acer de la figura conté un rodament de contacte angular 

Timken amb dos fileres de boles disposades en O, que permet un major parell 

d’encastament. És una peça comercial, concretament d’un Renault R21, ja estanca i que va 

emparellada per interferència amb la boixa de la Figura 13.8. L’acoblament d’aquests dos 

components es fa mitjançant una premsa hidràulica manual, fixant les pistes interiors a l’eix 

de la boixa. 

Per l’altre extrem, es colla la peça a la mangueta per la seva part central mitjançant la 

coronal de sis cargols M7x1, ja esmentada anteriorment. Aquest fet fa que la carcassa 

d’aquest component sigui fix i, per tant, són les pistes interiors del rodament les que giren 

amb l’eix, veient la direcció de la càrrega variable. 

Boixa (2): des del punt de vista tècnic, es decideix emprar una boixa d’acer comercial de 

Renault, per tal d’assegurar-se un correcte mecanitzat de l’estriat interior i facilitar també així 

el procés de mecanitzat de l’estriat del palier a l’empresa subministradora, ja que el té 

automatitzat. Tant un com l’altre són processos de disseny i fabricació molt crítics per al 

correcte funcionament de la transmissió.  

Des del punt de vista dels costos, la dificultat del disseny i d’un bon mecanitzat dels estriats 

personalitzats, així com l’abastiment de tot el material i els rodaments, fa que resulti més 

econòmic comprar el conjunt. 

Com que es presenta la possibilitat de penalitzar en pes al no intentar fabricar aquest 

component amb un material més lleuger es rebaixa axialment 4 mm, per la part que encara 

a la llanta, l’anell central per tal de reduir el pes del conjunt. Al mateix temps per, en aquest 

mateix costat, es mecanitza un petit esglaó, tal i com es pot observar a la Figura 13.8, que 

serveix de centratge del disc de fre. 

Anàlogament a la boixa davantera, aquesta peça disposa de quatre forats roscats, aquest 

cop de M12x1,5 (pas fi), per unir el subconjunt amb la llanta mitjançant espàrrecs doblement 

roscats. 

Separador (3): disposa de quatre forats passants per als espàrrecs. Aquest element 

garanteix un contacte ferm entre la cara de la boixa i el nervi de la llanta, transmetent 

adequadament el gir a la roda.  
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Centrador (4): com el seu nom indica la seva funció és centrar la llanta respecte el conjunt 

de massa no suspesa per evitar vibracions indesitjables que provoquin fatiga, esforços no 

previstos i sorolls. 

La pròpia boixa està preparada per acoblar-se amb la llanta, però el fet de que es tingui un 

disc de fre de diàmetre menor que l’original pensat per aquesta boixa, fa que la pinça de fre 

pugui tocar al nervi de la llanta. Llavors, és necessària l’existència d’aquest element per tal 

d’unir boixa i llanta, garantint el seu centratge. 

13.4.3. Alternatives  

Clarament l’opció vàlida en quant a fabricació es la de mecanitzar les boixes. D’aquesta 

manera es pot adaptar la mateixa als rodaments seleccionats així com personalitzar les 

subjeccions de llanta i el disc de fre. 

Pel que respecta al disseny de la boixa les alternatives són tant amplies com maneres de 

fixar de les llantes, disposició dels frens de disc, dimensions de les pinces, etc. 

La millor manera per fixar les llantes és mitjançant el sistema conegut com monotuerca, 

degut a que permet una ràpida fixació o extracció de la roda. Aquesta femella va enroscada 

directament a l’eix de la boixa i té el costat interior cònic per garantir el centratge de la llanta. 

El costat exterior ha de disposar de una sèrie de forats o ranures, que coincideixin amb els 

de la boixa, per tal de collar un passador de seguretat. Aquest cop la transmissió de parell 

boixa-llanta no es realitza a partir del frec entre peces provocat per la pressió del cargol, si 

no que són necessaris uns pius inserits en la boixa que facin interferència geomètrica amb la 

llanta. Aquest sistema té l’avantatge de cara als reglatges i reparacions que els equips hagin 

de fer durant la competició en els seus boxs. Al contrari del que passa en la Formula 1, en la 

Formula Student amb un sol joc de pneumàtics es poden realitzar totes les proves i, en cas 

que un equip hagi de canviar pneumàtics per canvis en les condicions meteorològiques, 

aquest disposa de temps suficient encara que utilitzi un sistema convencional amb quatre 

femelles. El desavantatge es troba en el cost d’obtenció: fabricació d’una femella especial, 

mecanització  més complexa de la boixa i llantes difícils d’obtenir o fabricació d’unes 

específiques amb fibra de carboni, com fan els equips que fan ús d’aquest sistema. 

D’altra banda la disposició del disc de fre pot ser inboard (un sol fre central que actua 

directament sobre l’eix) o outboard (sistema convencional amb dos frens, un per roda). 

Alguns equips utilitzen inboard en l’eix posterior encara que les prestacions de frenada són 

inferiors, però són suficients i permeten alleugerir pes. No obstant, en l’estudi de mercat que 
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s’ha realitzat es comprova que no està ben vist pels jutges i, per tant, aquesta opció queda 

totalment descartada. Els frens outboard per complir amb la via també poden anar col·locats 

a part exterior de la mangueta o a la part interior. El més comú és a l’exterior, configuració 

utilitzada en la majoria de formules i turismes. 

El fre de disc també pot ser subjectat per una peça extra anomenada brake disc carrier que 

va cargolada a la boixa, alhora que fixa la pista inferior de un rodament. Aquesta peça 

defineix la posició radial del disc, però si es desitja no ho fa amb la direcció axial. En aquest 

últim cas i, sense disposar d’unes pinces de doble efecte, es pot emprar un sistema de disc 

flotant, en el qual el pistó empenta la pinça mòbil contra el disc desplaçant-lo axialment fins 

la pinça fixa. En el cas del CAT-01, els pistons són tots de doble efecte i per tant aquest 

muntatge no és necessari, el disc és fix a la boixa completament. 

Per finalitzar, les tapes de les boixes poden esser roscades o, com és el cas del CAT-01, 

cargolades. 

13.4.4. Anàlisi i resultats  

La validació de les boixes es realitza mitjançant el programa d’elements finits. L’assaig 

consisteixen en una força de casi 4150 N, amb les tres components, aplicada sobre la cara 

frontal de la boixa que contacta amb la llanta i, un moment de 485 Nm amb components x i 

z. A més s’aplica el parell de frenada en y de 546 Nm sobre la cara interior de suport del disc 

de fre que correspon a una desacceleració de 1,4g. En l’anàlisi es bloqueja el moviment en 

l’allotjament dels rodaments. 

 

Fig. 13.9 Anàlisi FEA de la boixa davantera. 
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S’observa en les anteriors figures que la boixa supera perfectament totes les situacions 

explicades anteriorment. No es superen en cap cas els 110 MPa de tensió màxima, això 

dona un marge de seguretat important a fi de afrontar càrregues superiors en la realitat, ja 

que la fallada d’una de les boixes seria catastròfic. 

Encara que a primera vista sembla que es pugui reduir l’espessor degut a que la flor no 

pateix excessivament, Josep Fenollosa Coral (2000, pg. 35) fa atenció a que, en general, 

l’altura mínima de femella és 0,8·d. Per tant aquest és l’espessor mínim possible per poder 

cargolar la rosca necessària dels espàrrecs. 

Referent al sistema posterior, clarament està sobredimensionat al tractar-se d’un conjunt de 

boixa comercial, les prestacions del qual han de ser amplies per tal de garantir una vida de 

funcionament molt gran i suportar elevats esforços degut major pes del vehicle. Per aquests 

motius, no són analitzats els rodaments, el seu allotjament i la boixa. L’estudi del centrador 

de llanta va a càrrec del departament de transmissió. 

13.5. Disseny de l’eix de mangueta 

L’eix de mangueta o simplement eix davanter, és una peça crítica del disseny de suspensió 

davanter. Suporta grans esforços, tant axials per l’acceleració lateral com radials per les 

forces normals i moments que rep el pneumàtic, els quals arriben fins a ell a través dels 

rodaments de la boixa. 

En el tipus de muntatge que s’utilitza, boixa giratòria i eix fix, aquest element es dissenya 

com una peça apart per tal de facilitar el mecanitzat de la mangueta. D’altra forma, encara 

que fabricar una mangueta amb l’eix solidari augmentaria la rigidesa del subconjunt, els 

costos de mecanitzat es veurien incrementats a part del malbaratament de material. 

La següent figura, mostra el disseny de dita peça: 

 

Fig. 13.10 Eix davanter o de mangueta 
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Els seus dos extrems roscats de M24x1,5 fan d’aquest element l’encarregat d’empaquetar el 

conjunt de massa no suspesa davanter. En la seva part central s’ubiquen els dos rodaments 

rígids de boles, els quals s’acoblen a ell amb joc radial. El de la part interior té la seva pista 

interior lliure per evitar pretensions de muntatge. Sobre l’extrem esquerre de la Figura 13.10 

es cargola una femella de seguretat autoblocant, que mitjançant l’ajuda d’un maniguet, fixa 

la pista interior del rodament exterior. L’anell amb major diàmetre que s’aprecia a la imatge, 

és l’encarregat de retenir l’altre costat de la pista interior. Així doncs, aquest rodament, 

juntament amb el que s’explica a l’apartat 13.4.1, queda fixat per les seves dues pistes sent 

l’encarregat de suportar la força axial que rebi la parella de rodaments. 

Per l’extrem interior s’introdueix la mangueta fins arribar a l’esglaó que referència aquesta en 

el subconjunt, per tal que no hi hagin problemes d’interferència entre mangueta i boixa 

alhora de situar la pinça de fre al seu lloc. Una femella autoblocant és l’encarregada de 

subjectar la mangueta axialment. 

13.5.1. Alternatives  

L’alternativa més clara aquest muntatge, és la de construir una boixa que a més de subjectar 

la llanta i el disc de fre, tingui un eix en la seva geometria que suporti les pistes interiors dels 

rodaments. Així doncs, els rodaments s’han d’ubicar en el interior de la mangueta. 

Pel que fa al disseny del propi eix, el que aconsegueixen molts dels equips experimentats, 

és fabricar aquest de forma tubular i no pas massissa. S’ha de prestar atenció sobretot als 

esforços de flexió i tallants, ja que al tractar-se d’una peça tubular treballa bé a torsió, però 

cal tenir cura al dimensionar-la per suportar la flexió, sobretot si hi ha canvis de secció 

pronunciats. Cal doncs disposar d’un bon coneixement dels esforços per decidir el material i 

les dimensions adequades. Alguns equips de la Formula Student que utilitzen aquest tipus 

de boixa, la construeixen amb titani per disposar d’una peça lleugera i resistent. 

15.5.2. Anàlisi i resultats  

L’assaig consisteix en impedir el desplaçament de l’eix, per un costat la femella autoblocant 

exterior i per l’altre la mangueta amb la femella que la colla, alhora que s’apliquen les 

càrregues provinents del rodaments. En un es té una força de 17 kN amb components radial 

i axial, mentre que a l’altre només es té una component radial de 20 kN. 
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Fig. 13.11 Assaig de l’eix davanter. 

L’eix suporta amb escreix les elevades càrregues aplicades, no superant els 200 MPa de 

tensió. Comparant aquesta tensió màxima amb els més de 800 MPa que té de límit elàstic 

aquest acer bonificat 42 CrMoS 4. Els arrodoniments fets en els canvis de secció redueixen 

notablement les tensions límit. 

Aquesta és una peça que per la geometria que té i els esforços que sofreix, convindria 

realitzar un estudi de fatiga. Però per contra, no es disposa de suficient informació o 

experiència en la competició com per simular un cicle de funcionament aproximat. 

13.6. Disseny del balancí de suspensió 

El balancí de suspensió està dissenyat per ser mecanitzat, per control numèric i 

electroerosió, d’una sola peça d’alumini 7075-T6. El seu disseny és funcional i ve 

condicionat pel posicionament dels punts de la geometria de suspensió, a fi i a efecte de 

mantenir els installation ratio desitjats. Disposa de tres obertures que serveixen per subjectar 

un dels costats de l’amortidor, el braç de la barra estabilitzadora i l’extrem superior del push. 

El trepant de l’eix de gir es dissenya amb el serratge òptim per encabir-hi un rodament 

combinat de boles i agulles. La pista exterior del rodament es fixa mitjançant una paret del 

balanci, per un costat i, un seeger que s’introdueix en una ranura del propi balanci, per l’altre 

extrem. El pivot o eix de gir del bell crank està dotat d’un petit esglaó que impedeix el 

moviment axial de la part desmuntable de la pista interior. Per recomanació del fabricant, 

aquest tipus de rodaments ha de tenir interferència amb la peça on es dipositen per 

ambdues pistes. 
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Fig.13.12 Bell crank davanter (1), pivot (2), bell crank posterior (3). 

L’objectiu de la bieleta és simple, contenir els allotjaments dels components mencionats 

anteriorment amb una construcció rígida i lleugera per tal de permetre establir el 

comportament de la suspensió desitjat. Variant en simulació les posicions relatives entre els 

dos forats per al push rod (forat passant per cargol M8) i per a l’amortidor (forat passant per 

cargol M10) i, entre aquests i l’allotjament del rodament, sempre dintre del pla de push, 

s’aconsegueix variar el installation ratio. La mateixa situació es té amb el forat passant per 

M6 de l’estabilitzadora. 

13.6.1. Alternatives  

Construir el balancí en tres parts diferents, reduint els costos de producció al evitar 

processos de mecanitzat complexes com la electroerosió, la converteix en la solució més 

econòmica i senzilla. Aquestes constarien d’una part tubular com a cos central i dos plaques, 

superior i inferior, amb el mateix contorn que les de la Figura 13.12. Aquesta configuració és 

més senzilla de fabricar i muntar, però per contra és menys compacta i rígida. 

Per tant, les millors prestacions s’assoleixen amb una bieleta d’una sola peça tan compacta i 

rígida com es requereixi i, alleugerint el disseny tant com sigui possible. Aquesta última 

opció és l’escollida. 

13.6.2. Anàlisi i resultats  

L’assaig dels balancins de suspensió consisteix en una força de 3032 N provinents de la 

força en l’eix z a través de la barra de push. L’eix del balanci es suposa totalment rígid i 

només permet el gir. Per a simular la situació més crítica s’imposa que l’amortidor no es 

desplaci. El resultats de la bieleta són òptims ja que la tensió màxima no supera en cap dels 

dos casos els 150 MPa. 
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Fig. 13.13 Assaig del balancí davanter. 

 

Fig. 13.14 Assaig del balancí posterior. 

13.7. Disseny de les barres de suspensió 

Un cop decidida la geometria de suspensió al complet (capítols 10-11) , cal unir els punts 

físicament mitjançant peces funcionals. Aquestes són els trapezis, que uneixen la massa no 

suspesa amb el xassís i, el push rod, que és la barra actuadora que transmet el moviment 

vertical de la roda a l’amortidor a través del bell crank. 

Es decideix fabricar totes les barres de suspensió amb acer per construcció de qualitat St-

52, anomenat comercialment Ducal. Aquest material té l’avantatge de la rigidesa sobre 

l’alumini i del cost respecte la fibra de carboni. 
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13.7.1. Push rod 

El push rod és tan sols una barra que treballa a tracció-compressió, segons el moviment 

vertical de la roda. El seu disseny és tubular per reduir el pes del sistema. En els seus 

extrems es solden uns cascalls roscats interiorment per collar els espàrrecs de les ròtules o 

caps d’articulació, alhora que disposen d’una geometria igual a la d’una femella per permetre 

subjectar el tub mentre es colla la contrafemella. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.15 Push rods posterior (1) i davanter (2). 

És necessari que el push tingui una bona rigidesa de cara a disposar d’una resposta ràpida  

enfront les transferències de càrrega en un pas per corba, sensació que el pilot agraeix. Un 

material com l’alumini, faria de la suspensió un sistema més lleuger, però per contra més tou 

i lent en resposta. 

Anàlisi i resultats  

L’anàlisi de resistència d’aquesta peça es dirigeix tant sols a l’estudi del vinclament de la 

barra quan la roda treballa a plena compressió. Amb el dimensionat que això suposa, supera 

amb escreix qualsevol tensió a tracció/compressió que sofreixi. Els càlculs a seguir són: 

O{ 
 9 _`�a`
^�              (Eq. 13.1) 

|�}G# 
 ���~�L�
d�              (Eq. 13.2) 

|ia� 
 �6��c
�>              (Eq. 13.3) 
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on, 

If : inèrcia a flexió d’una barra de secció tubular rodona, [m4] 

D: diàmetre exterior del tub, [m] 

d: diàmetre interior del tub, [m] 

L: longitud de la barra, [m] 

Pcrit: força de compressió crítica, [N] 

Padm: força de compressió admissible, [N] 

γs : coeficient de seguretat a vinclament, el seu valor és 3. 

 

 Paràmetre  Valor   Unitats 

Diàmetre exterior, D 1,40E-02 m 
Espessor, e 1,50E-03 m 
Diàmetre interior, d 1,10E-02   m 
Longitud de barra, L 0,475 m 
Rigidesa, E 2,1E+11 Pa 
Inèrcia, If 1,1671E-09 m 
Pcrit 10720,7 N 
Padm 3573,6 N 
Massa barra, m 
 

2,1824E-10 
 

kg 
 

Taula 13.2 Assaig de vinclament del push davanter 

La força vertical màxima provinent del pneumàtic i  que actua en la seva totalitat sobre el 

push, en el supòsit d’una forta frenada en un pas per corba, és de 3032 N. La força 

admissible que suporta la barra sense vinclar, Padm, és major que aquesta i, per tant, la barra 

no vincla. El push posterior tendeix encara menys a vinclar al ser més curt. 

Per fer més econòmic el procés productiu, es decideix fabricar els dos push amb les 

mateixes dimensions de gruix i diàmetre exterior ja que els subministradors de material 

imposen una comanda mínima que supera amb escreix la quantitat necessària. 

13.7.2. Trapezis 

Pioskowik en el seu llibre Construire une monoplace (2006, p. 33) fa atenció a aquest tipus 

de disseny sobre trapezis per a formules. 

Els trapezis o wishbones són els elements que uneixen la massa no suspesa, a través de la 

mangueta, amb el xassís. Són els encarregats d’unir els punts de suspensió caracteritzats 
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en el capítol 13, proporcionant la dinàmica del vehicle desitjada. 

La següent figura mostra la geometria dels trapezis de suspensió, així com els caps 

d’articulació que contenen els seus extrems per permetre el moviment de la roda al voltant 

del seu eix instantani de rotació i, el sistema d’ajust de l’angle de caiguda. 

 

Fig. 13.16 Trapezis de suspensió. Inferior (1), superior (2). 

Ambdós trapezis estan compostos per: dues barres tubulars de Ø20x1,5 mm i en els 

extrems dos cascalls roscats interiorment M8x1,25. La unió exterior és la que diferència als 

dos trapezis. Al trapezi inferior s’hi troba una peça cilíndrica de Ø22 amb un forat roscat 

M12x1,75 i solidari a ella dos orelles per collar el punt inferior del push rod. D’altra banda, el 

trapezi superior té un petit tub de  Ø22x2 mm en el qual s’introdueix un cascall d’alumini 

7075 T6 que permet regular fàcilment la caiguda de la roda cargolant o descargolant la 

ròtula superior de M10x1,5. 

Tots els components d’acer estan units entre ells mitjançant soldadura MIG i pintats de 

negre amb un tractament superficial per evitar la seva oxidació, anomenat KTL. 

Anàlisi i resultats  

Per tal de comprovar que els diàmetres de les barres i el material escollit suporten les 

sol·licitacions esmentades prèviament es realitza un anàlisi d’elements finits per als esforços 

indicats en l’Annex D. Es restringeixen els moviments dels extrems on van situades les 

ròtules que uneixen els trapezis amb l’estructura. 

L’acer S 355 és el utilitzat i té un límit elàstic de 480 MPa. Tal i com es posa de manifest a 

les Figures 13.17 i 13.18. Tos els components compleixen les sol·licitacions. 

 

1 2 
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Fig. 13.17 Assaig dels trapezi superior. 

 

Fig. 13.18 Assaig dels trapezi inferior. 
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14.  PNEUMÀTICS I LLANTES  

Durant una primera fase de cerca d’informació a través de webs d’altres equips es determina 

que els diàmetres més utilitzats per els equips són de 10 i 13 polsades, restringint així, el 

ventall inicial de possibilitats.  

L’elecció final és de 13”, aquesta decisió es basa en la necessitat d’espai per encabir-hi amb 

més facilitat tots els elements de la massa no suspesa, en especial el disc de fre seleccionat 

i la mangueta. A més l’oferta de pneumàtics en llantes de 13” és més amplia que no pas en 

10”. No obstant, l’opció de les 10 polsades permet reduir la massa no suspesa en més d’un 

kilogram, entre llanta i pneumàtic, aspecte molt a tenir en compte en competició. 

Després de cercar diferents proveïdors de llantes, com BBS i O.Z, l’equip es decanta per la 

marca espanyola Braid, amb el model Formrace de 13 polsades. Aquest model és una nova 

gamma de llantes extralleugeres fabricades per Spinforging, una innovadora tecnologia de 

forjat rotatiu a mitja temperatura. Són llantes només per fórmules i altres vehicles de 

competició fins un pes total de 650 kg, optimitzant així els espessors de les parets. El seu 

pes es troba des de només 3,10kg. 

Les amplades seleccionades són de 7 polsades per a les quatre rodes. La subjecció a la 

boixa es realitza mitjançant 4 espàrrecs de M12 i pas fi 1,5 mm. El bombeig seleccionat per 

disposar de la geometria de suspensió requerida és de -31 mm. 

Respecte els pneumàtics, com és conegut en el món de la competició, la seva elecció és de 

gran importància. Contrastant informació amb altres marques es corrobora que els 

compostos oferts per Dunlop i Yokohama són massa durs i, per aquest motiu, no són 

apropiats per aquesta competició. El motiu es que perden prestacions en els monoplaces de 

Formula Student ja que en la curta duració de les proves dinàmiques no s’aconsegueixen 

escalfar suficient els pneumàtics. És necessari, doncs, que el pneumàtic sigui molt tou i 

proporcioni la màxima adherència possible des del inici de cada prova, encara que el seu 

desgast sigui molt pronunciat. Llavors, aquestes dues primeres opcions es descarten.  

Es coneix que les marques més utilitzades pels equips de la Formula Student són Avon, 

Goodyear, Hoosier i Continental. Únicament es disposa de les propietats elàstiques dels 

pneumàtics de les tres primeres marques, així que Continental queda descartada. 

Finalment, es realitza una comparativa de preus i costos d’enviament per tal d’escollir la 

marca idònia per al benefici de l’equip. 
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S’escull Hoosier com a proveïdor de pneumàtics ja que ofereix el millor preu respecte les 

altres marques, sent una de les empreses patrocinadores de la competició i proporcionant 

descomptes als participants. Els models adequats per a la competició, tant en slick, per sec, 

i ratllats, per pluja, són 20.5”x7.0”-13” R25B. En cursa aquests són inflats a una pressió 

entre 12 i 13 psi (0,8-0,9 bar). 
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15.  ENSAMBLATGE DEL CONJUNT 

En aquest apartat es vol reflectir la importància del ensamblatge de conjunt així com reflectir 

les interferències més importants entre subconjunts, cenyint-se en el disseny de la 

suspensió.  

Un cop s’han dissenyat i calculat tots els components mecànics es procedeix a realitzar 

l’ensamblatge del conjunt. D’aquesta manera es pot comprovar la unió entre peces de cada 

subconjunt i evitar interferències amb altres parts del fórmula abans de la seva construcció 

física.  

En particular, en el muntatge en CAD del vehicle s’avalua la correcta unió entre els diferents 

elements del subconjunt de suspensió i posteriorment s’analitzen les possibles interferències 

entre aquest i els ancoratges del xassís, el sistema de direcció i la transmissió. 

15.1. Ensamblatge de la suspensió  

Aquest subconjunt està constituït per tres parts importants: el sistema roda o massa no 

suspesa que contacta amb el terra, els trapezis que l’enllacen amb el xassís i, el conjunt 

push rod, bell crank i amortidor. Aquest està íntimament relacionat amb l’estructura a 

través dels ancoratges, amb les bieletes de direcció a partir de les manguetes i els 

paliers de transmissió que interactuen amb les boixes posteriors. 

L’angle girat pel balancí es la restricció imposada per controlar el recorregut de 

suspensió, mentre que l’angle girat per les rodes es regula mitjançant el desplaçament 

de cremallera controlat pel volant. 

Es realitzen quatre subensamblatges, un per cada roda. El sistema suspensió és 

col·locat a l’ensamblatge global del fórmula gràcies al sistema global de coordenades del 

cotxe, tal i com s’explica a l’apartat 11.1. 
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Fig. 15.1 Subconjunt de suspensió. 

15.2. Ancoratges  

A la Figura 15.2 es poden observar tots els ancoratges de la suspensió al xassís. Com ja 

s’ha mencionat prèviament, si es respecten meticulosament els punts de suspensió només 

cal lleus retocs per obtenir els dissenys finals dels mateixos. Aquesta tasca es realitza 

conjuntament amb el departament de xassís per tal de satisfer les necessitats de disseny. La 

responsabilitat dels dissenys finals dels ancoratges i la seva validació recau en el 

departament de xassís. Els elements soldats al xassís són: els ancoratges del trapezi inferior 

(1) i superior (2), el propi eix del balancí (3) i les platines de l’amortidor (4). 

 

Fig. 15.2 Ancoratges de les suspensions davantera i posterior. 
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15.3. Cub de roda  

L’ensamblatge del conjunt roda es mostra en la Figura 15.3.  

 

Fig. 15.3 Secció del muntatge roda davantera. 

Es pot observar com la parella de rodaments està fixada per tres pistes, deixant una pista 

interior lliure per evitar pretensions en el muntatge. Les pistes exteriors estan fixades per la 

boixa (verd), el maniguet (groc) i la tapa (vermell). La pista interior fixa queda retinguda per 

una part mitjançant l’eix de mangueta (taronja) i per l’altra a través de un maniguet exterior 

(violeta) subjectat per una femella. 

Per altra banda, la mangueta (blau) s’acobla a l’eix recolzant-se al topall de referència i es 

colla amb la femella interior. Subjecta la pinça de fre a la distància adequada perquè el disc 

quedi centrat. Aquest últim es centra i es colla a la boixa, girant solidari a ella. 

15.4. Interferències del conjunt  

A l’eix davanter s’ha de tenir en compte el volum escombrat per les rodes durant el gir de la 

direcció perquè no topin entre sí dos o més elements, com per exemple el pneumàtic amb el 

trapezi o que alguna ròtula faci el seu màxim recorregut. 
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Els problemes més greus que poden sorgir en l’eix posterior són les interferències de les 

barres de suspensió amb l’escapament, els paliers i les homocinètiques. Aquests últims van 

molt pròxims a la push rod i, qualsevol fricció entre aquests components provocaria la fallada 

d’algun d’ells, ja sigui pel desgast de la push o de la goma de la homocinètica. Per això es 

decideix passar l’escapament per sobre del trapezi superior i es vigila que el push no topi 

amb l’eix de transmissió. 

Cal tenir també controlats els moviments de les estabilitzadores perquè no topin amb cap 

altre component, ja sigui de suspensió, direcció o estructural. 

Un altre assumpte important és determinar la configuració de la carrosseria en quan a la 

facilitat de muntatge i accessibilitat als components de direcció i suspensió per realitzar els 

corresponents ajustos. D’altra banda, cal vigilar que les obertures per als ancoratges siguin 

suficients perquè els trapezis no malmetin la carrosseria en el seu recorregut.  

 

Fig. 15.4 Muntatge intern del CAT-01. 
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Fig. 15.5 Imatge 3D del CAT-01. 
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IMPACTE MEDIAMBIENTAL DEL PROJECTE 

En la realització específica d’aquest projecte s’han de valorar tres etapes en referència al 

impacte sobre el medi de l’activitat; aquestes són: la seva construcció, posta a punt i 

utilització del vehicle i el desguàs al final del seu cicle de vida.  

En la primera etapa, s’han de valorar els residus pertinents de cada una de les màquines 

emprades. Aquests processos es duen a terme en empreses del sector que fan la selecció 

dels residus per a la seva posterior reutilització o abocament. Dintre d’aquests es troben la 

taladrina i olis utilitzats per a la refrigeració i lubricació dels mecanitzats, productes recollits 

per les pertinents empreses especialitzades de reciclatge que s’encarreguen del seu 

tractament. També s’ha de tenir en compte els residus metàl·lics provinents del mecanitzat 

de peces (alumini i acer), els quals també són traslladats a empreses especialitzades en el 

sector de la metal·lúrgia que s’encarreguen de netejar i reutilitzar la ferritja per extreure nou 

metall en brut, minimitzant així l’impacte ambiental. 

Durant el procés d’utilització del vehicle, l’únic residu generat, si es fa referència únicament a 

l’àrea tractada en aquest projecte, és la goma alliberada durant el desgast dels pneumàtics. 

Un cop desgastats els pneumàtics, degut a la gran quantitat de problemes ambientals que 

en comporta la seva destrucció, es decideix portar-los a deixalleries municipals on se’ls hi 

aplica el procediment adequat per al seu reciclatge. 

L’última etapa a valorar és el desguàs del vehicle, una vegada hagi finalitzat el seu cicle de 

vida. La idea inicial, al tractar-se d’un projecte universitari, és la reutilització de la màxima 

quantitat de components possible per part de l’equip que participarà l’any vinent a la Formula 

Student. En l’àrea de suspensions, aquests components poden ser els amortidors, llantes, 

pneumàtics i algunes de les peces fabricades sempre i quan s’adaptin al nou disseny. En 

cas de no ser adequades per al nou disseny, també es poden vendre per ser utilitzats per 

algun altre equip de competició. La resta de components fabricats com els trapezis, el push i 

el bell crank, els quals determinen la geometria de suspensió, difícilment podran ser 

reutilitzats, si no és que el nou equip decideix mantenir-la. No obstant, aquests últims en 

tractar-se de tubs soldats d’acer, poden ser tallats i reutilitzats, inclús per altres funcions 

diferents dels originals. Finalment, en el cas d’aquells components d’alumini i acer que no es 

reutilitzin, a través d’una recollida selectiva per una empresa especialitzada es poden 

reciclar, fonent-los per a donar-los un nou ús. 
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CONCLUSIONS 

Durant la realització del present projecte s’han assolit tots els objectius proposats. S’ha 

desenvolupat un sistema de suspensió que funciona, que ha estat fabricat i muntat i, que 

s’ha aconseguit provar. S’ha complert la finalitat de participar en les dues competicions de la 

Formula Student, en que l’equip s’havia inscrit, obtenint un valuós aprenentatge i podent 

realitzar a Hockenheim un bon paper, passant totes les proves dinàmiques que la 

conformen. L’experiència en la competició ha estat una part molt important del projecte, ja 

que, tal i com s’enfoca des de l’organització, aquesta ajuda als alumnes a entendre les 

mancances del seu disseny i millorar-lo en properes edicions. 

Fent una avaluació general del disseny dut a terme, es valoren satisfactòriament tant la 

geometria de suspensió desenvolupada com els paràmetres imposats, ja que tots els pilots 

han coincidit afirmant un bon comportament dinàmic del vehicle i la bona transmissió de 

sensacions del sistema, fent-lo molt intuïtiu.  

Els trapezis conformen la part més conflictiva del disseny desenvolupat. Inicialment, es va 

justificar el seu ús, basant-se en l’alta capacitat de regulació. Però tots aquests avantatges 

es veuen contrarestats pel fet que aquest disseny suposa un treball a flexió dels mascles de 

les ròtules, essent aquestes pensades per a treballar només a tracció/compressió, provocant 

la seva fallada. Un mal ús de les ròtules comporta, a més, un disseny no òptim, ja que 

n’implica el sobredimensionament, i per tant, l’ús de components pesats. Per a solucionar 

aquest problema es recomana no utilitzar caps d’articulació en els punts de suspensió 

exteriors, sinó emprar insercions per encapsular-hi coixinets esfèrics. Per tal d’evitar que les 

ròtules unides al xassís treballin a flexió, s’ha d’aconseguir que els tubs treballin únicament a 

tracció/compressió enfocant-los directament als punts imaginaris de suspensió. 

Un altre punt crític en el disseny del conjunt es presenta en el sistema d’ajust de caiguda. És 

un sistema ràpid i senzill, però la seva regulació comporta la variació dels punts de 

suspensió calculats i, en conseqüència del comportament esperat del monoplaça. La 

recomanació és la utilització de ròtules fixes al trapezi i regular tots els angles de suspensió 

mitjançant distancials intercanviables. 

La resta de components han complert la seva escomesa, amb un correcte funcionament. 

Les manguetes són lleugeres i rígides. Les boixes funcionen correctament, encara que 

poden ser més lleugeres.  
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Es recomana per a properes edicions dissenyar els balancins i les estabilitzadores amb més 

posicions d’ancoratge, permetent-ne així l’ajustament i regulació de la rigidesa del sistema. 

Finalment, cal destacar que és un projecte molt complert que ensenya als alumnes a 

desenvolupar les seves habilitats com a futurs enginyers, posant en pràctica tots aquells 

coneixements adquirits durant la carrera, i també com a usuaris d’una empresa, és a dir, en 

la perseverança, interacció amb altres empreses i experts i, sobretot, treball en equip. 
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Finalment, agrair a totes aquelles empreses que d’una forma o d’altra han esponsoritzat o 

col·laborat en el projecte CAT-01:  
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