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Resum 
 
 

 Durant la participació en un projecte de Formula Student s’ha detectat la utilitat 
potencial de disposar d’una eina de simulació de dinàmica vertical per a l’estudi i 
l’assaig de suspensions.  

L’objectiu d’aquest treball és desenvolupar un model multi-sòlid no lineal de set 
graus de llibertat d’un vehicle de Formula Student. Aquesta eina ha de permetre, 
mitjançant integració numèrica, simular paràmetres com ara rigideses i esmorteïments 
no lineals en cicles de treball reals, optimitzar configuracions per a diferents escenaris, i 
ajudar a la presa de decisions tant en la fase de disseny com en les proves i durant les 
competicions. 

Per a la realització del model s’ha utilitzat l’entorn MATLAB Simulink i s’han 
caracteritzat els paràmetres de suspensions rellevants. També s’ha desenvolupat un 
model analític lineal i s’han fet diversos càlculs quasiestàtics a fi de validar i comparar 
els resultats del model numèric. S’han definit cicles de treball per simular situacions 
reals de pista i s’han fet estudis de sensibilitat per observar l’efecte dels diferents 
paràmetres sobre les prestacions globals del vehicle. Aquests estudis han servit per 
detectar àrees on, d’acord amb les simulacions, és possible millorar diversos aspectes 
del comportament dinàmic del vehicle en estudi fent algunes modificacions. 

Finalment s’exposen algunes aplicacions pràctiques que fan ús del model i es 
proposen diverses utilitats addicionals, que podrien ser objecte de treballs futurs. 
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Glossari  

Llistat de símbols 

Ax, ax Acceleració longitudinal 

Ay, ay Acceleració lateral 

b Batalla o distancia horitzontal entre eixos 

c Constant d’esmorteïment 

F, f Força, moment 

g Acceleració de la gravetat terrestre, de mòdul 9,80665 m/s2 

k Constant de rigidesa 

kfi Rigidesa de balanceig de l’eix i 

m Massa, de la massa suspesa 

mri Massa, de la massa no suspesa del conjunt roda i 

vi Via de l’eix i 

w Freqüència espacial, en m-1 o cicles/m 

x Eix longitudinal, coordenada longitudinal 

y Eix transversal, coordenada lateral 

z Eix vertical, coordenada vertical, posició vertical de la massa suspesa 

zi Posició vertical de la projecció vertical de la roda i al pla de referència de la 
massa suspesa 

zpi Posició vertical de la petjada i 

zri Posició vertical de la massa no suspesa i 

di Deformació de la molla i 

F Angle de torsió de la barra estabilitzadora 

j Angle de balanceig de la massa suspesa 

q Angle de capcineig de la massa suspesa 

 Pulsació, en rad/s 
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Llistat de termes 

Adherència Potencial d’un pneumàtic de transmetre forces horitzon-
tals al terra. Depèn principalment del coeficient de fricció 
estàtic i la càrrega. 

Balanceig Rotació respecte l’eix longitudinal. 

Batalla Distància horitzontal entre eixos. 

Caiguda Angle d’inclinació del pla radial d’un pneumàtic respecte 
la vertical al terra. 

Capcineig Rotació respecte l’eix transversal. 

Càrrega Força normal a la petjada d’un pneumàtic. 

Celeritat Mòdul de la velocitat, magnitud escalar. 

Eix Parell de rodes anteriors o posteriors. 

Elements de força Elements sense massa capaços de transmetre forces entre 
els seus extrems, de forma rígida, elàstica, viscosa o altres. 

Equilibri Estat en què l’energia cinètica i la seva derivada són 
nul·les. 

Estat estacionari Estat en què el quocient (real o complex) entre la resposta 
i la pertorbació és constant en el temps. 

Guinyada Rotació respecte l’eix vertical. 

Massa no suspesa Massa del conjunt roda, que recolza sobre el pneumàtic 
però no sobre les molles. 

Massa suspesa Massa del conjunt xassís, que recolza sobre les molles. 

Petjada Projecció del centre d’una roda al pla de contacte entre el 
pneumàtic i el terra. 

Quasiestàtic Problema dinàmic on les acceleracions, i per tant els efec-
tes d’inèrcia, són negligibles i que es pot afrontar com si 
fos estàtic. 

Roda Conjunt roda, massa no suspesa. 

Transferència de càrrega Variació de la càrrega respecte la càrrega estàtica princi-
palment deguda a les forces d’inèrcia associades a les acce-
leracions horitzontals. 

Transitori Interval temporal que dura des de l’inici d’una pertorbació 
fins a l’estat estacionari de la resposta. 

Via Distància horitzontal entre les petjades d’un eix. 
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Xassís Conjunt xassís, massa suspesa. 

 

Acrònims 

CIR Centre instantani de rotació 

DIL Driver-in-the-loop 

EIR Eix instantani de rotació 

FIA Fédération Internationale de l'Automobile 

FS Formula Student 

FSAE Formula SAE 

GL Grau/s de llibertat 

SAE Society of Automotive Engineers 

TTC FSAE Tyre Test Consortium 

SI Sistema internacional d'unitats 
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1. Introducció 

1.1. La Formula Student 

La Formula Student és un concurs universitari anual i d’àmbit global que 
consisteix en dissenyar i construir un vehicle monoplaça de tipus fórmula 1  per 
posteriorment sotmetre’l a diverses proves de competència. Es tracta d’un projecte 
d’enginyeria complex en què hi intervenen equips formats per desenes d’estudiants, 
membres del professorat i empreses col·laboradores, que té un horitzó temporal de com 
a mínim un any i que culmina en una o més competicions organitzades per diversos 
països en escenaris concorreguts per algunes categories punteres dels esports de motor. 

La Formula Student (en endavant, FS) va néixer l’any 1998 al Regne Unit de la mà 
del IMechE (Institució d’Enginyers Mecànics britànica). Des de l’any 2007 i fins la data 
d’escriure aquest text s’ha celebrat cada any al circuit de Silverstone, però a la del 
Regne Unit s’hi han afegit nombroses competicions organitzades per altres països 
europeus. Així, actualment són esdeveniments anuals de renom la FS Germany, la FS 
Austria o la FS Spain, per citar-ne algunes. La FS, però, és una adaptació europea 
d’un concurs molt més antic, la Formula SAE2, que es celebra als Estats Units des de 
l’any 1978, i que posteriorment s’ha estès també a països com Austràlia, Japó, o Brasil. 

Actualment la FS consta de dues categories principals, una per vehicles amb motor 
de combustió interna i una altra per vehicles amb motorització elèctrica. D’acord amb 
el caràcter docent que té el concurs, durant les competicions no es posen a prova només 
les qualitats dinàmiques del vehicle sinó que es fa una avaluació general del projecte 
complet, des del plantejament inicial fins al producte acabat. A la Figura 1.1 es poden 
veure els diferents aspectes que es sotmeten a prova i el pes que té cadascun d’ells a la 
puntuació final.  

                                                 
1 Un cotxe fórmula (formula car o open-wheel car en anglès) és un vehicle que té les rodes situades a 
l’exterior de la carrosseria, normalment descobertes. En general són vehicles monoplaces de quatre 
rodes pensats per a competicions de motor. El nom és una herència de la nomenclatura que va 
utilitzar la FIA per a les competicions que va crear per aquest tipus de cotxe als anys 50. 
2 La SAE (Society of Automotive Engineers) és una organització de professionals en enginyeria i una 
entitat estandaritzadora de referència mundial en el camp de l’automoció.  
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Figura 1.1 Pes de cada prova a la puntuació final d'un esdeveniment de FS. 

1.2. La dinàmica de vehicles 

La dinàmica és la branca de la mecànica clàssica que estudia les forces i moments i 
els seus efectes sobre el moviment de sistemes físics. 

La dinàmica de vehicles és un camp de l’enginyeria principalment basat en la 
dinàmica però que també pot fer ús d’altres disciplines com ara la mecànica de fluids o 
la teoria de control. Es preocupa principalment d’estudiar els mecanismes de control de 
vehicles terrestres (velocitat i trajectòria), i de l’aïllament de pertorbacions generades ja 
sigui internament com externament [1].  

En dinàmica de vehicles, l’enfoc que es pren i els objectius que es persegueixen 
poden ser molt diferents en funció del tipus de vehicle en estudi i l’ús que se’n pretén. 
Així, per exemple, en una berlina de classe alta es posa molt d’èmfasi en minimitzar la 
transmissió de pertorbacions, tant de la carretera com del  tren motriu, cap a 
l’habitacle a fi de millorar el confort de marxa. En qualsevol vehicle de competició, en 
canvi, les qualitats dinàmiques que es valoren són la maniobrabilitat, l’estabilitat i 
sobretot, les prestacions enteses com la capacitat de recórrer un trajecte en el menor 
temps possible. Aquests dos enfocs sovint entren en conflicte i a la pràctica, la gran 
majoria de vehicles terrestres comercials es dissenyen amb criteris compromesos entre el 
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confort de marxa, les prestacions dinàmiques i la seguretat activa. 

Els vehicles de FS, com tots els vehicles de competició, es projecten amb gran 
èmfasi posat a optimitzar les prestacions. És clar que la manera més ràpida de donar 
una volta a un circuit (o de recórrer un tram finit qualsevol) és fer-ho a una velocitat 
mitjana el més alta possible. Donada una trajectòria i unes condicions inicials, es pot 
comprovar que això és el mateix que dir que cal mantenir una acceleració el més gran 
possible, en la direcció adequada, en cada instant [2]. Per aquest motiu la dinàmica de 
vehicles aplicada a vehicles de competició s’estudia principalment per dos propòsits: 

1. Mantenir la màxima capacitat d’acceleració (potencial d’acceleració) en la 
direcció adequada en cada moment. 

2. Proveir al pilot de l’estabilitat i la maniobrabilitat necessàries perquè pugui 
mantenir el vehicle el més a prop possible d’aquest potencial d’acceleració, en 
cada moment. 

D’acord amb la segona llei de Newton, una massa donada en una referència inercial 
només es pot sotmetre a una acceleració quan s’hi aplica una força en la mateixa 
direcció. Per una massa del vehicle constant, parlar de maximitzar acceleracions és 
sinònim de maximitzar forces. Les forces més importants d’interacció entre el vehicle i 
l’entorn apareixen a les petjades dels pneumàtics, i el pilot les pot controlar a través 
dels comandaments. Per exemple, amb velocitats no nul·les, mitjançant la direcció es 
generen forces laterals a les petjades. Mitjançant els frens es generen forces 
longitudinals, de sentit contrari a la celeritat del vehicle. Finalment, a través de 
l’accelerador es generen forces longitudinals del mateix sentit de la celeritat a les 
petjades de les rodes motrius. 

D’altres forces que actuen sobre el vehicle però que normalment no són 
controlables pel pilot són les forces aerodinàmiques, les resistències de rodolament i les 
forces induïdes per alguns tipus de transmissió, com per exemple els diferencials 
autoblocants. 

En el cas de les forces laterals i les de frenada, si el disseny del vehicle no és molt 
erroni, el potencial d’acceleració queda limitat pels coeficients de fricció dels 
pneumàtics. Això és així perquè la força màxima de frenada es procura que sigui 
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superior a la que els pneumàtics poden transmetre al terra, i el moment de bolcada3 
màxim ha de quedar limitat també pels pneumàtics per raons d’estabilitat. No és 
sempre així en el cas de les forces d’empenta, que estan acotades per la potència 
disponible a les rodes motrius i per tant, en general, a partir de certa velocitat són 
inferiors a la capacitat disponible al pneumàtic.  

Recuperant la segona llei de Newton i la primera premissa, la de mantenir el 
màxim potencial d’acceleració possible en cada instant, es pot observar que per 
aconseguir-ho cal: 

i. Minimitzar la massa del vehicle 

ii. Maximitzar la capacitat dels pneumàtics de transmetre forces horitzontals al 
terra 

iii. Maximitzar la potència del tren motriu 

Es podria pensar que el primer criteri i el segon són antagònics i que es 
neutralitzen. En efecte, reduir la massa implica reduir la força normal dels pneumàtics i, 
amb ella, la capacitat de transmetre forces al terra, però no en la mateixa proporció. 
La relació entre la càrrega i les forces horitzontals màximes només es mantindria si els 
pneumàtics obeïssin un model de fricció de Coulomb o un model on el coeficient de 
fricció fos constant, però en realitat el coeficient de fricció es redueix quan augmenta la 
força normal.  

El tercer punt també es veu beneficiat pel primer, en el sentit que una reducció de 
massa redueix la necessitat d’incrementar la potència. En termes generals, la potència a 
igualtat de massa és un recurs car. En el cas particular de la FS, a més, cal tenir 
present que la potència està limitada pel reglament (a les bateries en el cas de vehicles 
elèctrics, o a l’admissió en el cas de vehicles de combustió) i l’única via per augmentar 
la potència efectiva a les rodes és millorar el rendiment energètic. 

El segon punt, maximitzar la capacitat del pneumàtic de transmetre forces al terra, 

                                                 
3 El moment de bolcada d’un vehicle és el que provocaria que bolqués suposant un coeficient de fricció 
amb el terra prou alt. Si és causat per una acceleració lateral, el determina la massa, la posició del 
centre de masses en relació a la base i les dimensions de la base. 
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és sens dubte el de naturalesa més complexa i és el que centrarà la major part del 
present treball. La manera directa d’incrementar aquesta capacitat dels neumàtics és 
millorar el coeficient de fricció. De fet, els pneumàtics de competició per a asfalt sec no 
tenen dibuix i utilitzen compostos més tous que els pneumàtics per a cotxes 
convencionals. Amb això aconsegueixen coeficients de fricció µ màxims en asfalt d’entre 
1,3 i 1,6, a diferència dels pneumàtics ‘de carrer’ que rarament superen valors de µ = 
0,8 en les mateixes condicions [3].  

Una altra manera d’augmentar la capacitat del pneumàtic de generar forces 
horitzontals és augmentant la força normal (sense incrementar la massa del vehicle, que 
ja s’ha dit que seria contraproduent). Això s’aconsegueix en alguns casos recorrent a la 
velocitat del propi vehicle per generar forces aerodinàmiques verticals que empenyen el 
cotxe cap al terra (vegeu 5.1.2). Amb aquest efecte alguns vehicles com ara els Formula 
1 aconsegueixen càrregues aerodinàmiques de més de tres vegades el seu propi pes a 
velocitats altes, i això els permet prendre revolts amb acceleracions laterals 
mantingudes al voltant dels 40 m/s2 tot i disposar de pneumàtics semblants als d’altres 
categories. Aquestes acceleracions amb un vehicle sense càrrega aerodinàmica sotmès a 
la gravetat terrestre només es podrien aconseguir amb coeficients de fricció de µ > 4, 
difícils d’imaginar. 

Una tercera via per optimitzar la capacitat del pneumàtic és la de minimitzar la 
transferència de càrrega entre petjades. Això s’aconsegueix mantenint la massa el més 
petita possible, situar-la el més a prop del terra possible i augmentant les vies i la 
distància entre eixos del cotxe en la mesura que es pugui. No és casual que, 
generalment, els vehicles amb cert caràcter esportiu siguin més aviat baixos i amples en 
comparació amb els més utilitaris. L’efecte negatiu de la transferència de càrrega es deu 
també a la sensibilitat del coeficient de fricció a la càrrega [2], ja que el coeficient de 
fricció mitjà de totes les rodes, ponderat amb les respectives forces normals, és màxim 
quan la càrrega es reparteix uniformement entre elles.  

Tots aquests mètodes són útils per millorar les prestacions d’un vehicle en estat 
estacionari4 però no resolen problemes dinàmics com ara els canvis d’acceleració o les 

                                                 
4 Si no es diu el contrari, en aquest text es defineix l’estat estacionari en domini temporal com aquell 
estat en que no hi ha velocitats relatives entre els sòlids que componen el vehicle. 
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pertorbacions introduïdes per la pista. De fet, en general, un vehicle de competició ben 
pilotat rarament s’hauria de trobar en estat estacionari ja que les acceleracions òptimes 
canvien en cada instant a mesura que ho fa el radi i la direcció de curvatura de la pista 
i la velocitat del vehicle.  

Les suspensions en vehicles de competició tenen la funció principal de controlar 
independentment cada roda i les pertorbacions que es transmeten a través d’ella cap al 
xassís i del xassís cap a la roda. Com que les característiques dinàmiques verticals del 
pneumàtic són molt poc controlables, la suspensió suposa el principal mitjà per part de 
l’enginyer per optimitzar el funcionament dinàmic dels pneumàtics d’un  cotxe donat. 

1.3. Disseny de suspensions en competicions de motor 

El disseny de suspensions es pot separar en dues grans branques. Per una banda, la 
cinemàtica5, determina la posició de cada roda al llarg dels diferents graus de llibertat 
del vehicle. Per exemple, l’angle de caiguda d’un pneumàtic respecte el terra té una 
gran influència sobre la força lateral que pot transmetre, i és fonamental mantenir-lo 
controlat al llarg del recorregut de la suspensió o quan el vehicle es balanceja en els 
revolts. La cinemàtica la determinen les unions rígides i articulades (parells cinemàtics) 
que hi ha entre el xassís i les rodes, com ara els trapezis o les bieletes de direcció. 

Per altre banda, la dinàmica de suspensions (en competicions de motor) s’utilitza 
en primer lloc per controlar l’evolució temporal de la força vertical que actua a la 
petjada del pneumàtic, que com s’ha vist té una relació directa amb la seva capacitat 
de transmetre forces horitzontals. En segon lloc, però no menys important, la dinàmica 
de suspensions determina en bona part l’estabilitat, la maniobrabilitat i l’agilitat del 
vehicle. Cal recordar la importància de dotar al pilot de totes les facilitats que es 
puguin per mantenir el vehicle tant a prop del límit potencial com sigui possible, de 
forma estable i segura. La dinàmica de suspensions es controla mitjançant elements 
elàstics i dissipatius, i en algunes ocasions altres tipus d’elements com ara actuadors o 
masses suplementàries6, que es situen a les rodes, entre dues rodes o entre les rodes i el 

                                                 
5 La cinemàtica és la branca de la mecànica clàssica que estudia el moviment de sistemes físics sense 
tenir en compte les forces que hi actuen. 
6 L'històric Citroën 2CV és un exemple de vehicle que recorria a un “amortidor inercial” (una massa 
suspesa suplementària) muntat a cada roda. D’altres sistemes amb el mateix principi s’han utilitzat 
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xassís. Els exemples més comuns són les molles, les barres estabilitzadores i els 
amortidors. 

En realitat la dinàmica i la cinemàtica no sempre es poden tractar de forma 
independent. A la pràctica, la cinemàtica influeix de forma substancial al 
comportament dinàmic de les suspensions, tal com s’estudiarà més endavant (5.2.5). 
D’altra banda, les forces generades als diferents components provoquen deformacions, 
també a les unions suposadament rígides, que s’han de tenir en compte en el disseny 
cinemàtic. La part de la mecànica que estudia aquests efectes es coneix amb el nom 
d’elastocinemàtica, i de fet, en enginyeria d’automoció moderna, és una pràctica 
habitual dissenyar unions i articulacions amb certa elasticitat controlada. En vehicles 
de competició, en canvi, en general és una bona pràctica procurar que les unions i les 
ròtules siguin tan rígides com sigui possible i deixar les deformacions a càrrec de les 
molles i els amortidors [2]. 

De cara al disseny i la posta a punt de suspensions, històricament els equips de 
sèries d’esports de motor recorrien a les proves de pista. Les dades d’entrada de què 
disposaven els enginyers per millorar els seus dissenys eren els temps de volta i les 
sensacions subjectives dels pilots. No va ser fins a la dècada dels 80, coincidint amb la 
introducció de sistemes de gestió electrònica als motors, que es van estendre els sensors 
i els equips d’adquisició de dades als vehicles de cursa i les variables a optimitzar van 
passar a ser magnituds mesurades directament al vehicle [4]. 

Durant els anys 90, a les categories més punteres van guanyar presència uns 
sistemes d’assaig de xassís i suspensions que en el sector es coneixen com a 7-post 
shakers o 7-post rigs [5]. Es tracta d’una maquinària que consta de set actuadors 
verticals, quatre dels quals es situen sota les rodes i s’encarreguen de controlar la seva 
posició alhora que mesuren la força vertical a les petjades, i els altes tres es connecten 
al xassís i permeten simular transferències de càrrega i forces aerodinàmiques (vegeu 
Figura 1.2). En competicions d’automobilisme s’utilitzen per recrear amb precisió 
situacions de cursa reals sobre el vehicle físic, i optimitzar la posta a punt de les 
suspensions, sense haver de sortir de la fàbrica. Cal tenir present, però, que aquests 
equipaments no recreen les forces laterals i longitudinals, la rotació de les rodes, ni les 

                                                                                                                                                    
en sèries com la Formula 1 al llarg dels últims anys (J-dampers, [17]). 
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deformacions dels pneumàtics que hi estan associades. 

 

Figura 1.2  Màquina d'assaig de vehicles tipus 7-post shaker posant a prova les suspensions 
d'un cotxe de NASCAR. (©Öhlins USA). 

Els 7-post shakers presenten alguns avantatges enfront a les proves de pista 
convencionals. En primer lloc permeten reduir costos de desplaçaments i lloguer de 
circuits. També elimina errors de repetibilitat, per a cada configuració diferent s’assaja 
el mateix cicle de treball sense que l’afecti un canvi de temperatura de l’asfalt, el 
desgast dels pneumàtics, el consum de carburant o la variabilitat del pilot, per exemple. 
Finalment permet als equips incrementar les hores d’assaig mantenint un desgast de 
components mínim. Durant els anys 2000, amb les creixents limitacions en el nombre 
de proves de pista que va imposar la FIA [6], aquest tipus d’equipaments van guanyar 
importància en campionats com ara la Formula 1, però continuen sent instal·lacions 
molt cares i difícilment assequibles en sèries que tinguin pressupostos més ajustats. 

La simulació cada vegada més s’està convertint en la metodologia on s’inverteixen 
més esforços, tant en matèria de disseny de suspensions com en molts altres àmbits. 
Amb la potència de càlcul moderna, el rendiment que s’extreu de cada hora de 
simulació és difícil d’assolir amb mètodes d’assaig més tradicionals. Naturalment la 
simulació també té limitacions: per començar cal invertir temps en modelar el sistema a 
simular i aconseguir una bona correlació, altrament els resultats serien en va. D’altra 
banda modelar un sistema complex com és la dinàmica d’un vehicle implica sempre fer 
algunes simplificacions, i assumir o aproximar paràmetres de naturalesa no prou 
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coneguda. Sharp diu, a [7], que: 

El model ideal és aquell de mínima complexitat que és capaç de resoldre els 
problemes d’interès amb un risc acceptable que la solució sigui ‘errònia’. 

En particular, en disseny de suspensions, s’utilitzen mètodes d’elements finits per 
resoldre problemes estructurals de dimensionament de components, estudiar problemes 
de rigidesa o determinar modes vibratoris de sòlids continus, per exemple. Per contra 
s’utilitzen mètodes de simulació de sistemes multi-sòlid per resoldre problemes dinàmics 
on intervenen diversos sòlids rígids, que intercanvien energia mecànica entre ells i amb 
l’entorn mitjançant elements de força. Aquest últim tipus de simulació és especialment 
indicat per a sistemes on es vol estudiar la història temporal dels seus estats interns al 
llarg de la simulació, no només els estats finals. 

1.4. Disseny de suspensions a la Formula Student 

En comparació amb els equips professionals de bona part dels esports de motor, les 
principals complicacions a què ha de fer front un equip de FS a l’hora de dissenyar o 
ajustar el vehicle són: 

1. Una manca important de temps. Com ja s’ha vist el calendari és molt ajustat, 
l’horitzó temporal del projecte normalment no supera l’any i el temps dedicat al 
disseny difícilment passa dels quatre mesos. 

2. Una falta de capacitat humana. Normalment els equips de treball dedicats a 
xassís i suspensions són molt petits, d’entre 5 i 20 persones. A més el fet que 
siguin estudiants fa que sovint el temps que poden dedicar al projecte sigui 
escàs i que la seva competència professional sigui limitada en un inici. 
Naturalment requereixen un període d’aprenentatge, que al capdavall és un dels 
objectius finals del projecte. 

3. Una manca notable de capacitat tecnològica que normalment es deu a un 
pressupost molt limitat. Alguns equips disposen de socis tecnològics que els 
permeten l’accés a equipaments molt cars (com ara túnels de vent) però el més 
habitual és que això no sigui així. 
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Degut a aquestes limitacions, la feina de disseny i posta a punt del vehicle es basa 
fortament en l’experiència de cursos passats, en els càlculs teòrics, en caracteritzacions 
de materials i components fetes als laboratoris de les universitats i en simulacions fetes 
per ordinador la validesa de les quals no sempre es pot comprovar prou bé. El disseny 
de suspensions no és cap excepció en aquest sentit. 
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2. Objectius 

2.1. Motivació 

En un projecte de FS s’ha detectat la utilitat potencial de disposar d’una eina de 
simulació de dinàmica vertical per a l’estudi i l’assaig de suspensions, determinar 
paràmetres bàsics com ara rigideses i esmorteïments òptims per a diferents escenaris, i 
ajudar a la presa de decisions tant en la fase de disseny com en les proves i durant les 
competicions. 

En la fase de disseny, la simulació mitjançant aquesta eina ajudaria a escollir 
aspectes bàsics del disseny que posteriorment serien difícils de modificar. Durant la fase 
de proves reduiria la necessitat de disposar d’un vehicle muntat i operatiu, així com 
d’equips d’adquisició de dades funcionals, de temps i ubicació disponibles per a les 
proves de pista, de bones condicions meteorològiques i d’altres requisits que no sempre 
estan disponibles. També permetria avaluar múltiples canvis o variacions de forma molt 
ràpida, i seria aliè a variables externes i internes no controlables que són causa dels 
problemes de repetibilitat propis de les proves reals. 

La realització d’un model multi-sòlid de dinàmica vertical seria el primer pas per 
aconseguir aquest objectiu i podria servir de base en un futur per a la realització d’un 
model de dinàmica general, amb més graus de llibertat i que inclogui un model complet 
dels pneumàtics.  

És important remarcar que la simulació en cap cas ha de substituir les proves en 
pista, que continuarien sent igualment necessàries, entre d’altres coses, per validar i 
calibrar correctament els models de simulació. 

2.2. Objectiu del Projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar un model de simulació de la dinàmica 
vertical del xassís, suspensions i rodes d’un vehicle de FS. En particular el model ha de 
permetre resoldre numèricament l’evolució temporal de les forces verticals que actuen a 
les petjades dels pneumàtics i entre les rodes i el xassís, així com la posició vertical de 
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cada roda, els angles de capcineig i balanceig i la posició vertical del xassís. Les 
condicions de contorn han de ser les acceleracions lateral i longitudinal (o les seves 
integrals) i el relleu del terreny que trepitja cada roda. Els paràmetres i característiques 
dels components a simular han de ser totalment lliures i personalitzables a l’interès de 
l’usuari. 

2.3. Abast del Projecte 

El model ha de permetre el següent: 

1. Ajudar durant la fase de disseny a prendre decisions relacionades amb el disseny 
dinàmic de les suspensions i el comportament dinàmic general del vehicle. 

2. Ajudar durant la fase de proves a optimitzar la posta a punt del vehicle. 

3. Millorar la comprensió de l’efecte que tenen els diferents paràmetres en la 
dinàmica global del vehicle. 

4. Simular cicles de treball reals i generar dades que ajudin a dimensionar 
components. 

Addicionalment, el model ha de ser flexible, modular i relativament senzill 
d’utilitzar i de modificar, també per usuaris no iniciats (aquest document ha de servir 
d’instrucció a aquests efectes). Amb una adaptació mínima, el model hauria de ser 
utilitzable per vehicles de tipologies diferents de les d’un vehicle fórmula, i compatible 
amb arquitectures de suspensió genuïnament diverses.  

Finalment, el model hauria de ser una base utilitzable en un futur per a 
desenvolupar un model de vehicle de dinàmica general que permeti simular trajectòries 
i fer estudis d’estabilitat lateral, entre d’altres. 
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3. Estat de l’art 

3.1. Alternatives 

Un vehicle terrestre es pot modelar segons la Figura 3.1 com un sistema dinàmic 
de llaç tancat on el conductor actua com a controlador. A la figura, �∗ i �∗̇ són la 
direcció i la celeritat desitjades, respectivament. �		 representa la posició dels 
comandaments (angle del volant, pedal d’accelerador i pressió de frenada), ��, �� són 
acceleracions longitudinals i laterals, ��  les càrregues dels pneumàtics, ��, �� 
pertorbacions introduïdes des de la pista o l’atmosfera i �, �̇ són la direcció i el mòdul 
de la velocitat. 

La dinàmica horitzontal del vehicle es desenvolupa principalment als pneumàtics, 
ja que són aquests els màxims generadors de forces laterals i longitudinals. Les 
suspensions en canvi, formen part de la dinàmica vertical 7  i són les principals 
arquitectes de les forces verticals o càrregues que actuen als pneumàtics, i que ja s’ha 
vist que al seu torn determinen en gran mesura les forces horitzontals a les que es 
sotmet el vehicle.  

 

Figura 3.1 Representació en diagrama de blocs del funcionament dinàmic d'un vehicle.  

                                                 
7 Els conceptes de dinàmica horitzontal i dinàmica vertical s’utilitzen en aquest text per distingir els 
mecanismes de generació de forces horitzontals i verticals a les petjades. Només els segons es modelen 
en aquest treball. 
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Per modelar sistemes dinàmics com aquest, s’utilitzen paquets de programari que 
es poden agrupar en quatre categories [8]: 

i) Codi dissenyat per a tasques específiques, com pot ser un simulador de 
temps de volta que utilitza un model de vehicle quasiestàtic. Exemple: LTS 
de Milliken Research Associates, Inc. 

ii) Programari de simulació de sistemes multi-sòlid que solucionen amb 
mètodes numèrics. Exemple: ADAMS de MSC Software. 

iii) Programari de simulació de sistemes multi-sòlid que solucionen amb 
mètodes simbòlics o algebraics. Exemple: VDAS. 

iv) Paquets de programari dissenyats amb gran flexibilitat que permeten 
modelar i simular amb qualsevol dels mètodes anteriors. Exemple: 
MATLAB Simulink de MathWorks. 

La gran majoria de les solucions informàtiques que s’utilitzen a la indústria actual 
corresponen a les categories i), ii) i iv), tot i que alguns autors reconeixen els mètodes 
que manipulen simbòlicament les equacions abans de resoldre-les (iii) com una 
tendència futura en augment, especialment en aplicacions que demanen simulació en 
temps real, perquè permeten resoldre models complexos amb un consum de recursos 
moderadament baix [1]. 

En el món de la competició professional, cada vegada és més habitual veure 
simuladors que reprodueixen el vehicle i l’entorn en temps real i on els mateixos pilots 
hi participen, conduint el vehicle en un entorn de realitat virtual, de la mateixa manera 
que ho farien amb el vehicle real. En alguns casos fins i tot es reprodueixen amb més o 
menys encert les acceleracions sofertes al cos del conductor (vegeu Figura 3.2). 
D’aquesta manera s’intenta que el comportament del pilot sigui el més fidel possible al 
que té quan condueix el vehicle real [9].  

Aquests tipus de simuladors utilitzen models DIL (de l’anglès driver-in-the-loop8) i 
presenten diversos avantatges, tots relacionats amb la introducció del pilot com a 

                                                 
8 Els models driver-in-the-loop o, en general, human-in-the-loop (HIL) són models de simulació que 
requereixen la interacció humana, normalment per tancar un llaç de control. 
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controlador humà del sistema (la naturalesa del qual seria impossible de reproduir amb 
exactitud de forma simulada). A més d’estudiar la dinàmica del vehicle i avaluar canvis 
de disseny, sovint s’utilitzen també per familiaritzar pilots no iniciats en un determinat 
vehicle o un determinat circuit o refinar les tècniques de conducció. 

 

Figura 3.2 Simulador a les instal·lacions de Dallara, a Varano de' Melegari, Itàlia. (©Dallara). 

No cal dir que aquest tipus de tecnologia és inaccessible pels equips de FS (el de la 
Figura 3.2 en particular costa més de 5 milions d’euros). Existeixen versions 
domèstiques molt simplificades d’aquest tipus de simuladors, que funcionen en 
ordinadors personals [10], però estan més orientades a aplicacions de lleure que a un ús 
professional. Pel fet de funcionar en temps real en ordinadors amb potències de càlcul 
relativament baixes, a dia d’avui existeixen limitacions importants en la complexitat 
dels models que utilitzen (tot i que això és previsible que evolucioni ràpidament). A 
més, com que la majoria d’aquest programari es distribueix de forma propietària amb 
versions de codi tancat, hi ha molts aspectes de la seva estructura interna que es 
desconeixen i per tant no complirien els objectius proposats. Tot i això, un d’aquests 
simuladors s’utilitza al capítol 7.2 per obtenir un cicle d’acceleracions versemblant amb 
un mètode DIL. 

Altres mètodes de simulació de dinàmica de vehicles prescindeixen del pilot humà i, 
o bé funcionen en llaç obert utilitzant cicles de treball establerts a priori, o bé tanquen 
el llaç amb un model simplificat del pilot. Un exemple del primer tipus seria un model 
per simular la resposta temporal d’un vehicle a una posició del volant variable en el 
temps, però independent dels estats del sistema, i un exemple del segon seria un model 



28  Memòria 

 

semblant en que la variable objectiu fos una direcció de desplaçament i que mitjançant 
un controlador PID9 ajustés la posició del volant a fi de seguir aquesta direcció.  

El programari de modelatge i simulació de sistemes multi-sòlid ADAMS, de MSC 
Software, és segurament l’alternativa més estesa actualment a la indústria per a 
simulacions de dinàmica de subsistemes i de vehicles complets. En particular, el paquet 
ADAMS/Car és una variant que utilitza la base ADAMS i afegeix una sèrie 
d’interfícies i funcionalitats especialment orientades al seu ús en automoció. El 
programari ADAMS/Car s’ha desenvolupat en col·laboració amb un consorci que inclou 
alguns dels fabricants líders del sector com ara BMW, Renault, Volvo i Volkswagen [1]. 

ADAMS/Car és un programari de simulació per mètodes numèrics, on l’usuari no 
s’ha de preocupar de determinar les equacions de moviment sinó que es limita a definir 
físicament els components i les seves interaccions (normalment de forma gràfica, Figura 
3.3) i deixa que el programa faci la resta. ADAMS/Car pot resoldre problemes 
dinàmics, quasiestàtics10, estàtics i cinemàtics, és capaç de treballar amb sòlids rígids o 
flexibles, i pot interaccionar amb programari extern de CAD o d’elements finits. 
Existeixen alternatives amb funcionalitats semblants com són els programes DADS, 
SIMPACK o DYMOLA per exemple, però no estan tant estesos com el ADAMS/Car. 

 

Figura 3.3 Model multi-sòlid de les suspensions d'un vehicle en ADAMS/Car. (©MSC 
Software). 
                                                 
9 Un controlador PID és un tipus de controlador usat en teoria de control que pren com a entrada un 
senyal d’error, la seva derivada i la seva integral per generar a la sortida un senyal de control que 
modifica el sistema per reduir l’error. 
10 En dinàmica, un problema quasiestàtic és aquell que, tot i no ser estàtic, es suposa que les forces 
varien de forma tant lenta que les acceleracions (i per tant els efectes d’inèrcia) es poden negligir. 
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MATLAB, de MathWorks, és un entorn de càlcul numèric ampliable amb 
funcionalitats de càlcul simbòlic. També és un llenguatge de programació. Simulink és 
un entorn gràfic de programació intern al MATLAB que permet modelar, simular i 
analitzar sistemes dinàmics. També pot generar codi font per a microprocessadors de 
control de sistemes reals, simplificant moltíssim el pas de la simulació a la pràctica 
(vegeu-ne un exemple a la Figura 3.4). Per aquestes raons i per la gran potència i 
funcionalitat que ofereix l’entorn MATLAB, el Simulink està molt estès tant a la 
indústria com a l’ensenyament. 

Simulink està dissenyat per modelar sistemes de tot tipus mitjançant diagrames de 
blocs i per tant difereix d’altre programari en què l’usuari no modela el sistema 
mecànic de forma interactiva en un espai tridimensional, sinó que ho ha de fer en un 
nivell de programació més baix. Tanmateix, disposa de moltes llibreries que permeten, 
per exemple, visualitzar en un model animat en tres dimensions els moviments del 
sistema simulat o definir un sistema multi-sòlid sense necessitat de desenvolupar les 
equacions de moviment (únicament caracteritzant sòlids, parells cinemàtics i elements 
de força), és a dir com en ADAMS, però en format de diagrama de blocs. 

 

Figura 3.4  Part d’un model Simulink destinat a ser programat a la centraleta d’un FS elèctric 
de l’Escola. Controla el repartiment de parell a les rodes posteriors, emulant un diferencial actiu. 
(Elaboració pròpia).  
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3.2. Selecció i justificació 

Per aquest projecte s’ha optat per usar el programari MATLAB Simulink per 
modelar, simular i analitzar el model multi-sòlid. Aquesta alternativa s’ha preferit per 
davant d’altres que oferien prestacions semblants, com ara ADAMS/Car per diverses 
raons.  

En primer lloc, el programa MATLAB i el Simulink ja estan àmpliament 
distribuïts a l’Escola, s’utilitzen en diverses assignatures per fer docència i per tant són 
programes coneguts per la gran majoria dels estudiants que potencialment participaran 
en projectes de FS. A més, des de l’any 2011 i fins al moment d’escriure aquest text, 
l’equip de l’Escola ha utilitzat Simulink per programar i generar codi per a la 
centraleta electrònica del vehicle, que s’encarrega de la gestió dels motors elèctrics entre 
molts altres aspectes, i per tant és d’esperar que els membres de l’equip adquireixen 
durant el projecte un coneixement del programa que va força més enllà de la base 
apresa durant els cursos acadèmics. 

Per contra, per fer servir un programa com ara el ADAMS/Car d’entrada s’hauria 
de resoldre un problema d’adquisició (ja sigui amb un acord de col·laboració o 
comprant una llicència) i després requeriria un període d’aprenentatge per part dels 
membres de l’equip que segurament estaria més ben invertit en una altra tasca. 

Finalment, l’ús de programari que facilita el modelatge a un nivell superficial pot 
fer que els usuaris perdin l’interès en entendre a fons les raons físiques que expliquen el 
comportament del sistema, i això pot derivar en errors. Blundell i Harty diuen a [1] que 
programes com ADAMS/Car han desenvolupat una interfície tant interactiva i 
accessible que molts usuaris professionals no tenen una comprensió i coneixement bàsics 
dels mètodes que utilitzen. Aquest és un risc que, especialment en FS pel seu caràcter 
de projecte docent, s’hauria d’evitar. 
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4. Descripció del model 

El model escollit consta de cinc sòlids rígids i set graus de llibertat que representen 
les quatre rodes amb la massa no suspesa associada, les quals tenen un desplaçament 
vertical lliure cadascuna, i un xassís amb tota la massa suspesa (incloent el pilot), amb 
un moviment vertical, una rotació de capcineig i una altra de balanceig lliures. 

Amb el model triat es pretén simular les transferències de forces verticals entre la 
massa suspesa, les masses no suspeses, el terreny i l’atmosfera, així com les posicions 
del xassís i de les rodes, donades unes condicions de contorn que poden ser 
acceleracions horitzontals, celeritat i relleu de la pista. Els estudis que es poden 
realitzar amb aquest model són equivalents als assajos que es solen fer en màquines 7-
post (vegeu 1.3), i és per tant una bona base per a l’assaig i l’optimització de 
paràmetres de suspensions.  

Com en les màquines 7-post, el model descrit no simula els mecanismes de formació 
de forces horitzontals als pneumàtics, que són causa directa de les acceleracions laterals 
i longitudinals així com dels moments de guinyada. No serveix per tant per estudiar 
l’estabilitat lateral del vehicle ni la resposta a la direcció, com a mínim directament. 

4.1. Definicions 

Sistema de coordenades 

A la literatura s’utilitzen principalment dos tipus de referències, les referències 
fixades al terra (inercials o galileanes) i les referències fixades al vehicle. Les primeres 
són poc pràctiques per a models multi-sòlid, entre d’altres motius perquè el torçor 
d’inèrcia dels sòlids no queda ben definit (és variable respecte la referència). Les 
referències fixades al vehicle s’utilitzen àmpliament en dinàmica de vehicles, i en 
destaquen dues definicions: la SAE i la ISO. Les dues utilitzen sistemes de coordenades 
cartesians positius (mà dreta) però difereixen en el sentit dels seus eixos. L’estàndard 
ISO 8855 defineix el sistema de coordenades solidari al vehicle amb l’eix x positiu cap 
endavant, l’eix y positiu cap a l’esquerra i l’eix z positiu cap amunt. 

Per al model desenvolupat convé definir també dos plans de referència (Figura 4.1), 
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un és horitzontal i solidari al terra i representa la coordenada vertical zero de referència 
per les coordenades generalitzades i pertorbacions definides com a desplaçaments 
verticals. L’altre, el pla de referència del xassís, és solidari al xassís i es pot triar de 
forma arbitraria, però convé que sigui aproximadament horitzontal en la posició 
d’equilibri. Per conveni es tria el fons pla del vehicle. 

El sistema de coordenades que es pren per conveniència és un sistema cartesià amb 
l’origen situat a la projecció del centre d’inèrcia de la massa suspesa al pla del terra, 
amb l’eix x coincidint amb la projecció al mateix pla de l’eix x del vehicle (segons 
definició ISO) i l’eix z vertical cap amunt. Aquesta definició implica que les 
coordenades x i y del centre d’inèrcia de la massa suspesa són sempre 0 (està situat 
sobre l’eix z) i que l’eix y es troba sobre el pla del terra, és positiu cap a l’esquerra del 
vehicle i, per a angles de balanceig petits, és molt proper a la projecció al terra de l’eix 
y del xassís (segons definició ISO). 

Graus de llibertat i coordenades generalitzades 

Els set graus de llibertat ja s’han introduït, corresponen als moviments verticals de 
cada roda i el de la massa suspesa, i els angles de capcineig i balanceig de la massa 
suspesa. Per descriure’ls es consideren les següents coordenades generalitzades, 
representades a la Figura 4.1. 

zri, on i = 1, 2, 3, 411, és la posició vertical del centre de cada roda menys el radi 
lliure (sense càrrega) del pneumàtic, respecte el pla de referència del terra, definida 
positiva cap amunt. En un terreny totalment pla i coincident amb el pla de referència, 
si zri és negativa, es pot entendre com la deflexió vertical a la què està sotmès el 
pneumàtic. Si és positiva, indica que la roda és a l’aire i no toca la pista. 

 

                                                 
11 La terminologia i=1, 2, 3, 4 fa referència en aquest text a les rodes anterior esquerra, anterior dreta, 
posterior esquerra i posterior dreta (en aquest ordre). Quan s’usa en propietats o coordenades pròpies 
dels eixos, i pren el valor de 1 (eix anterior) o 2 (posterior). 
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Figura 4.1 Representació esquemàtica dels sistemes de coordenades, plans de referència i 
coordenades generalitzades del model. 

z és la posició vertical del centre de masses de la massa suspesa menys l’altura 
d’aquest centre de masses respecte el pla de referència del xassís, mesurada respecte el 
pla de referència del terra. Per a angles de balanceig i capcineig nuls, coincideix amb la 
distància entre el pla de referència del terra i el del xassís. 

q i j són els angles de capcineig i balanceig, respectivament, és a dir els girs 
respecte els eixos y i x. 

Les set coordenades descrites fins ara són independents i, per tant, defineixen bé 
els set graus de llibertat del model. Com a alternativa a les coordenades q, j i z per 
descriure la posició de la massa suspesa, pot ser interessant utilitzar les coordenades zi, 
definides com la posició vertical, respecte el pla de referència del terra, de la projecció 
del centre de cada roda al pla de referència del xassís. Per a angles q i j petits, les 
coordenades zi es poden expressar com 

�� 	≈ 	�	 − 	q ·� ·(1 − �)+ j ·
��

�
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�� 	≈ 	�	 − 	q ·� ·(1 − �)− j ·
��

�
     

�� 	≈ 	� + 	q ·� ·� + j ·
��

�
     

�� 	≈ 	� + 	q ·� ·� − j ·
��

�
     

On b és la batalla del vehicle, v1 és la via anterior, v2 la via posterior i r la ràtio de 
repartiment de pes sobre l’eix anterior, en tant per u. Les quatre coordenades zi tenen 
una condició de coplanaritat (qualsevol d’elles és una combinació lineal de les altres 
tres) i per tant, defineixen els tres graus de llibertat de la massa suspesa. 

Finalment, les coordenades zpi són l’altura del terreny que trepitja cada roda 
respecte el pla de referència del terra. Aquestes no són coordenades generalitzades del 
sistema però sí que serviran per definir condicions de contorn. Representen la cota 
mínima que pot prendre el pneumàtic sotmès a deformació. 

4.2. Simplificacions 

S’ha definit l’orientació de la massa suspesa mitjançant dos angles d’Euler12, un de 
balanceig i un de capcineig. Per conveni, l’ordre que es pren és (q , j) i les rotacions 
són intrínseques (és a dir, la primera rotació és respecte l’eix y i la segona respecte l’eix 
x resultant, una vegada orientat d’acord amb la primera rotació). A la pràctica, les 
rotacions de la massa suspesa es consideren sempre sobre eixos d’orientació fixa. Com 
que l’angle de capcineig màxim que s’espera és generalment petit, l’error introduït en 
fer aquesta simplificació no hauria de ser significatiu.  

Es pot comprovar que la posició de les quatre cantonades de la massa suspesa no 
només varia verticalment quan els angles q i j són diferents de 0, sinó que també es 
desplacen horitzontalment. Tot i això, el model plantejat no té en compte aquests 
desplaçaments horitzontals de les cantonades (ni de les rodes). Si prenem la hipòtesi 
que els angles tant de balanceig com de capcineig són petits, aquesta simplificació no 
hauria d’introduir errors importants. Els angles de balanceig màxims que s’esperen en 
estat estacionari amb el vehicle estudiat (el CAT06e, presentat al Capítol 5) son de 

                                                 
12 En general, tot sòlid a l’espai es pot orientar mitjançant tres angles d’Euler, però en la referència 
triada tal com està definida, l’angle de guinyada (rotació respecte l’eix z) és sempre 0. 
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l’ordre de 2,1o quan la barra estabilitzadora està desconnectada, d’acord amb el model 
quasiestàtic (vegeu C.1). Això suposa un error de posició lateral de menys de 1 mm en 
tots dos eixos. Pel cas del capcineig l’error màxim de posició longitudinal de les rodes 
que es pot esperar és també proper a 1 mm. 

Les rodes tenen dos o tres graus de llibertat respecte el xassís. Un és la rotació i 
l’altre és un moviment aproximadament vertical determinat per la cinemàtica de les 
suspensions. Aquest grau de llibertat, el moviment vertical, és el que va associat a les 
suspensions pròpiament dites i és l’únic que es representa en aquest model. Les rodes 
amb direcció tenen un tercer grau de llibertat per tal de fer-les dirigibles, que no s’ha 
modelat. 

En el vehicle real, el moviment vertical de la roda depèn de la geometria de 
suspensions i no sempre és estrictament vertical. A vegades aquest moviment va 
acompanyat de canvis en la orientació de la roda i les posicions horitzontals, que fan 
que la via i la batalla canviïn, així com els angles de caiguda i convergència. 
Addicionalment, cal tenir present que la trajectòria d’una roda al llarg del recorregut 
de la suspensió queda definit per la cinemàtica de suspensions, només en una referència 
fixada al xassís. En una referència externa, per tant, aquesta trajectòria depèn també 
de la posició i l’orientació del xassís. 

La variació de la via amb el moviment de les suspensions és d’uns 14,8 mm per 
l’eix anterior i 15,0 mm pel posterior com a màxim, és a dir, al voltant de l’1,4 %. En 
aquest cas no s’ha considerat necessari modelar-la perquè l’efecte és molt menor. Així 
mateix, els efectes d’inèrcia de les masses no suspeses per a moviments diferents del 
purament vertical s’han negligit. 

La massa suspesa s’ha considerat un sòlid perfectament rígid. És conegut que 
l’elasticitat del xassís a torsió juga un paper important en l’equilibri lateral del vehicle. 
Això és així perquè aquesta elasticitat condiciona la transmissió de moments de 
balanceig entre els dos eixos. Aquest efecte és en general perjudicial i més sever en 
vehicles amb rigideses de balanceig altes. En vehicles de competició en asfalt, 
normalment equipats amb suspensions molt rígides, es posa molt d’èmfasi en procurar 
que el xassís sigui tant rígid com es pugui. 



36  Memòria 

 

L’elasticitat del xassís no està en principi contemplada, caldria dividir i afegir 
graus de llibertat a la massa suspesa per fer-ho. Si la rigidesa del xassís és prou alta en 
comparació amb la rigidesa de les suspensions, aquesta simplificació és acceptable. Per 
al CAT06e, la rigidesa a torsió del xassís entre eixos, d’acord amb les simulacions 
d’elements finits, és d’uns 2500 Nm/o, molt afavorida per la tecnologia utilitzada (la 
construcció en monocasc de fibra de carboni). Per contra, la rigidesa de l’eix posterior 
respecte de l’anterior màxima (amb la barra estabilitzadora més rígida) és de només 
144,5 Nm/o, menys d’un 6 % de la del xassís, i per aquest motiu prendre la massa 
suspesa com un sòlid rígid es considera acceptable. 

S’assumeix que els eixos principals d’inèrcia de la massa suspesa coincideixen amb 
els eixos x i y de la referència descrita, perquè s’ignoren els components no diagonals 
del torçor d’inèrcia. Els eixos principals d’inèrcia exactes, calculats amb software de 
CAD, resulten tenir les components següents en la referència descrita: 

 Vx = {1,00 0,03 -0,02} 

 Vy = {-0,03 1,00 -0,01} 

Vz = {0,02 0,01 1,00} 

De manera que les direccions principals d’inèrcia presenten una desviació de 
com a màxim uns 2o respecte els eixos de rotació tal com s’han definit, i així mateix les 
components no diagonals del torçor d’inèrcia són molt petites. 

4.3. Llistat d‘elements i d‘interaccions 

Els elements que interaccionen amb el model i condicionen les seves variables 
d’estat es poden classificar en interns i externs. Els elements externs, en el cas que ens 
ocupa, són pertorbacions i es limiten a la posició vertical de la pista sota cada roda, la 
velocitat aerodinàmica i les acceleracions horitzontals o més concretament les forces 
d’inèrcia associades (aquestes últimes s’han de considerar externes ja que el model, tal 
com està definit, no les calcula internament. Vegeu Figura 3.1). 

Els elements interns són intrínsecs al model i inclouen els set components d’inèrcia 
reduïts a les coordenades generalitzades dels cinc sòlids rígids del model, així com 
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quatre pneumàtics, quatre conjunts molles amb topalls, quatre amortidors, una barra 
estabilitzadora i les barres rígides de suspensió. Cadascun d’aquests elements va 
associat a un component de força (real o virtual) que actua sobre una o més 
coordenades. D’acord amb el mètode de les potències virtuals, la suma de totes les 
forces que actuen sobre cada coordenada ha de ser zero.  

Pel què fa als sòlids, les forces i moments de d’Alembert associats a les inèrcies 
reduïdes són funció de les acceleracions de les respectives coordenades. Com que 
respecte les coordenades generalitzades definides les inèrcies dels sòlids són constants, 
les forces de d‘Alembert tenen la forma 

���
� (���̈ )= −����̈�� per a la posició vertical de la roda i, 

��
�(�̈)= −���̈   per a la posició vertical del xassís, 

�q
��q̈� = − �qq̈   per a l’angle de capcineig, i 

�f
��f̈� = − �jj̈   per a l’angle de balanceig. Noti’s que el caràcter f s’utilitza 

aquí indistintament per definir forces i moments. En general, en aquest text, s’evitarà 
l’ús de m per a simbolitzar moments per evitar confusions amb les masses. 

Pel què fa les forces associades als pneumàtics, són de la forma 

��
�
�	���, ���̇ , 	���, ���̇ � = 	 ��

�	��
�	��� − 	���� + ��

�	���
�	���̇ − 	���̇ � per al pneumàtic i. 

És a dir, la força del pneumàtic és la suma d’un terme funció de la deflexió i un altre 
funció de la velocitat de deflexió. Aquesta modelització s’ha escollit amb criteris físics i 
es justifica més endavant, a 5.2.1.  

Les forces associades a les molles i topalls prenen la forma 

��
�(	���, ��)= 	��

�(		��� − �)  per a la molla i, i les dels amortidors, 

��
�(	���̇ , ��̇)= 	��

�(	���̇ − �̇)  per a l’amortidor i. Per tant són funcions de la seva 
deformació i de la velocitat de deformació, respectivament. 

Les forces associades a la barra estabilitzadora tenen la forma 

��
�(	���, 	���, f)≈ 	��

� �f	 −
(	����	���)

��
�   , ja que la deflexió de la barra 
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estabilitzadora és una funció de la diferència angular entre el balanceig de la massa 
suspesa i el balanceig de l’eix, el qual al seu torn es pot aproximar com la diferència 
d’alçades de les dues rodes entre la via corresponent, per a angles petits. 

Les components verticals de les forces transmeses a través de les barres rígides de 
suspensió són una funció de la cinemàtica de suspensions, és a dir, de la posició a 
l’espai de les articulacions i de les petjades  dels pneumàtics, però també depenen de 
l’origen de les acceleracions horitzontals del vehicle. Es caracteritzaran més endavant, a 
5.2.5. 

Les forces que actuen sobre cada sòlid per cada grau de llibertat es poden tabular 
en forma de matriu d’interaccions, Taula 4.1 A la posició ij de la taula es hi figuren 
totes les forces que actuen entre el grau de llibertat i i el j. A partir d’aquesta taula i 
tenint en compte que algunes d’aquestes forces necessiten transformacions, és senzill 
plantejar les equacions de moviment i la modelització del sistema en diagrama de blocs. 

 
 	��� 	��� 	��� 	��� � q j 	��� 	��� 	��� 	��� 

	��� ���           
	��� ��

� ���          
	��� - - ���    SIM   

	��� - - ��
� ���        

� ��
�,	��� ��

�,	��� ��
�,	��� ��

�,	��� ��       
q ��

�,	��� ��
�,	��� ��

�,	��� ��
�,	��� - �q      

j ��
�,	���, ��� ��

�,	���, ��� ���,	���, ��� ���,	���, ��� - - �j     
	��� ��

�	��
, ��

�	���
	 - - - - - - -    

	��� - ��
�	��

, ��
�	��� - - - - - - -   

	��� - - ��
�	��

, ��
�	��� - - - - - - -  

	��� - - - ��
�	��

, ��
�	��� - - - - - - - 

Taula 4.1 Matriu d’interaccions. 
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4.4. Equacions de moviment 

A partir de la matriu d’interaccions de la Taula 4.1, i utilitzant per exemple el 
mètode de les potències virtuals compatibles amb els enllaços, es plantegen les 
equacions de moviment com: 

 −����̈�� − ��
�(�̇�� − �̇�)− ��

�(	��� − 	��)+ ��
�	���

��̇�� − �̇���

+ ��
�	��

���� − ���� + ��
��j − j

�
�/�� = −��	 

−����̈�� − ��
�(�̇�� − �̇�)− ��

�(	��� − ��)+ ��
�	���

��̇�� − �̇���

+ ��
�	��

���� − ���� − ��
��j − j

�
�/�� = −��	 

−����̈�� − ��
�(�̇�� − �̇�)− ��

�(		��� − ��)+ ��
�	���

��̇�� − �̇���

+ ��
�	��

���� − ���� + ��
��j − j

�
�/�� = −��	 

−����̈�� − ��
�(�̇�� − �̇�)− ��

�(	��� − ��)+ ��
�	���

��̇�� − �̇���

+ ��
�	��

���� − ���� − ��
��j − j

�
�/�� = −��	 

−���̈ + ��
�(�̇�� − �̇�)+ ��

�(�̇�� − �̇�)+ ��
�(�̇�� − �̇�)

+ ��
�(�̇�� − �̇�)+ ��

�(	��� − 	��)+ ��
�(	��� − ��)

+ ��
�(	��� − ��)− ��

�(	��� − ��)= −��	 

− �qq̈ − ��
�(�̇�� − �̇�)�(1 − �)− ��

�(�̇�� − �̇�)�(1 − �)		

+ ��
�(�̇�� − �̇�)� ·� + ��

�(�̇�� − �̇�)� ·�

− ��
�(	��� − ��)�(1 − �)− ��

�(	��� − ��)�(1 − �)

+ ��
�(	��� − ��)� ·� + ��

�(	��� − ��)� ·� = −�q		 

(4.1) 
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− �jj̈ + ��
�(�̇�� − �̇�)��/2 − ��

�(�̇�� − �̇�)��/2																					

+ ��
�(�̇�� − �̇�)��/2 − ��

�(�̇�� − �̇�)��/2

+ ��
�(	��� − 	��)��/2 − ��

�(	��� − ��)��/2				

+ ��
�(	��� − ��)��/2 − ��

�(	��� − ��)��/2				

− ��
��j − j

�
� − ��

��j − j
�
� = − �j		 

 

Amb j
�
=

(	����	���)

��
 i j

�
=

(	����	���)

��
 , els angles de balanceig dels dos eixos relatius 

al pla de referència, i ��	, ��	, �q	, �j són forces i moments directes (provinents de les 
barres de suspensions) o externs, aplicats als sòlids. 

4.5. Diagrames de blocs 

El sistema de set equacions diferencials de segon ordre, equació (4.1), es pot 
representar en forma de diagrama de blocs, per exemple amb una estructura com la 
representada a la Figura 4.2. Consta de set blocs principals, un per a cada GL, 
l’acceleració de la coordenada generalitzada es calcula a partir del balanç de forces 
sobre la coordenada corresponent, les quals depenen dels estats del sistema (velocitats i 
posicions de les coordenades) i de les pertorbacions externes. 

El model del vehicle s’ha implementat en MATLAB Simulink seguint l’estructura 
de la Figura 4.2. A més dels blocs representats, s’hi han afegit blocs addicionals per al 
càlcul de les coordenades auxiliars zi, introduïdes a 4.1, i d’altres blocs per al càlcul de 
models del perfil de la pista, transferències de càrrega directes i forces jacking, que es 
presenten més endavant. El detall de la major part dels blocs implementats en Simulink 
es pot trobar a l’Annex H. 
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Figura 4.2 Representació esquemàtica del model en diagrama de blocs.  

A la figura, els blocs mri, ms, Jq i Jj contenen el balanç de forces de cada GL, i 
inclouen les característiques dels elements de força. Les seves entrades són els estats del 
sistema (les coordenades generalitzades i les seves derivades), així com les pertorbacions 
(acceleracions horitzontals i relleu de la pista). Les sortides són l’acceleració de la 
coordenada generalitzada corresponent al respectiu GL. Els blocs 1/s simbolitzen 
integradors. 
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5. Caracterització de components 

En el present treball el vehicle que s’ha caracteritzat i simulat és el CAT06e, el FS 
projectat i construït per l’equip ETSEIB Motorsport durant el curs 2012-2013 (Figura 
5.1). 

El CAT06e és el sisè FS de l’Escola i el segon de motorització elèctrica. També és 
el segon vehicle en equipar un xassís monocasc de fibra de carboni, millorant 
notablement el que equipava el seu predecessor, tant pel que fa a rigidesa com en massa. 
Com a innovació destacable, el CAT06e és el primer vehicle de l’Escola en incorporar 
apèndixs aerodinàmics, i per tant tot el disseny de suspensions es va realitzar tenint en 
compte aquesta novetat. 

Malgrat que en aquest text es farà referència únicament a aquest vehicle concret, el 
model s’ha dissenyat per representar fàcilment qualsevol vehicle tipus fórmula, i amb 
no gaires modificacions, també d’altres vehicles de quatre rodes de tipologies diverses. 

 

Figura 5.1  El CAT06e en acció, disputant la prova de resistència al circuit de Hockenheim, 
Alemanya, el 4 d’agost del 2013. (Harald Almonat, ©FSG) 

5.1. Elements d’inèrcia i pertorbacions 

5.1.1. Masses 

Ja s’ha parlat de les masses suspeses i les no suspeses, però encara no se n’ha fet 
una definició formal. Es defineix la massa suspesa com el conjunt sòlid que es sustenta 
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sobre les suspensions. Inclou el xassís i tota la massa rígidament fixada al xassís, 
incloent el pilot, a més de la part de la massa dels elements de suspensió, direcció i 
transmissió que, a efectes de dinàmica vertical, es poden considerar fixes al xassís. Per 
als graus de llibertat del model, cal considerar-ne tres components d’inèrcia: 

ms = 313,70 kg,  és la massa pròpiament dita, 

Jq = 88,46 kg·m2,  el moment d’inèrcia de capcineig, i 

Jj = 19,96 kg·m2,  el moment d’inèrcia de balanceig. 

Les masses no suspeses són cadascun dels conjunts sòlids situats entre el terra i la 
massa suspesa. Estan formades per les rodes, els fusells, els frens i tots els components 
rígidament fixats al conjunt, a més de la part de la massa dels elements de suspensió, 
direcció i transmissió que es poden assumir fixats a les rodes a efectes de la dinàmica 
vertical. 

mr1 = mr2 = 11,93 kg,  masses no suspeses anteriors, i 

mr3 = mr4 = 12,72 kg,  masses no suspeses posteriors. 

Els moments d’inèrcia s’han calculat amb l’ajut d’un programari de CAD, mentre 
que les masses són mesurades sobre el vehicle real, prenent un pilot estàndard de 75 kg. 

La connexió entre els conjunts roda i el xassís es fa mitjançant barres articulades 
de densitat aproximadament homogènia, a més dels elements de força descrits més 
endavant. A efectes pràctics s'assumeix que la meitat de la massa total de cadascun 
dels braços de suspensió, bieletes de direcció, paliers, molles i amortidors pertany a la 
massa suspesa i l'altra meitat a les respectives masses no suspeses. Es negligeixen els 
efectes d’inèrcia associats a rotacions i desplaçaments que no siguin el vertical. 

5.1.2. Pertorbacions 

Hi ha diversos factors externs que interaccionen amb el vehicle introduint 
pertorbacions en forma de forces i desplaçaments. 

La pista sobre la que circula el vehicle imposa les posicions verticals de les petjades 
de les quatre rodes, i amb elles els pendents longitudinals i laterals i les vibracions 
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transmeses cap a les masses no suspeses i la massa suspesa quan la velocitat del vehicle 
no és nul·la. Introdueix pertorbacions en un rang de freqüències molt gran, des 
d'oscil·lacions de molt baixa freqüència i grans amplituds, associades a canvis d'elevació 
del terreny i pendents, a oscil·lacions d'alta freqüència i amplituds petites, relacionades 
amb la rugositat del paviment. 

Hi ha diversos models que descriuen la distribució espacial de rugositat de l'asfalt i 
els classifica per classes, com ara el descrit a l’estàndard ISO 8608. Cal tenir present, 
però, que aquests models s'han dissenyat per descriure vies de circulació d'automòbils 
com ara autopistes i carreteres, i les pistes utilitzades pels vehicles de FS poden tenir 
particularitats que no expliquen adequadament. Per cicles de treball que ho requereixin, 
s’ha modelat el perfil de la pista per a les rodes dretes i esquerres i s’ha implementat al 
model segons es detalla a B.1. A la Figura 5.2 es mostra un fragment dels perfils 
generats. 

 

Figura 5.2 Detall d’una secció dels dos perfils generats, per a les rodes esquerres i les dretes, 
corresponent a una rugositat ISO de qualitat a la frontera entre A i B (vegeu B.1). 

La velocitat relativa entre el vehicle i l’atmosfera, o la velocitat aerodinàmica, 
introdueix forces i moments directament sobre les masses suspeses i les no suspeses. Els 
vehicles amb rodes descobertes generen forces aerodinàmiques adverses (cap amunt) 
sobre les mateixes rodes degut a la seva rotació. El CAT06e disposa d'elements 
aerodinàmics a la massa suspesa que no només en neutralitzen l'efecte sinó que 
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incrementen de forma notable la càrrega vertical als pneumàtics, fins i tot a velocitats 
moderades. La distribució de la càrrega aerodinàmica entre l'eix anterior i posterior 
també juga un paper fonamental en l'estabilitat del vehicle en els girs, i en particular 
en la seva dependència amb la velocitat. 

La càrrega d’origen aerodinàmic és aproximadament proporcional al quadrat de la 
velocitat aerodinàmica per a velocitats subsòniques. Sovint es modela segons l’expressió 

 ��
���� = 	

1

2
·	 ·���	 ·�� (5.1) 

On, en unitats del sistema internacional,  és la densitat de l’aire, v la velocitat 
aerodinàmica del vehicle i Scz és una constant que depèn de la forma i les dimensions 
del vehicle. D’acord amb les simulacions de dinàmica de fluids per elements finits, la 
càrrega aerodinàmica total de disseny del CAT06e ve donada per una constant Scz de 
4,4466 m2, que per a una densitat de l’aire de 1,204 kg/m3 (corresponent a una 
temperatura de 20 oC i una pressió de 1 atm) resulta en 1322 N de càrrega 
suplementaria a 80 km/h. Aquesta càrrega es reparteix en un 69,2% sobre l’eix 
posterior i es pot reduir considerablement variant els angles d’incidència dels alerons. 

Com que les forces aerodinàmiques són aproximadament proporcionals a la 
celeritat del vehicle al quadrat, les pertorbacions que originen són de la mateixa 
freqüència que la celeritat, d'entre 0 i 0,1 Hz. A la Figura 5.3 es representa un espectre 
per un cicle de velocitats típic obtingut amb un algoritme de transformada ràpida de 
Fourier, i a B.2 es comenta el cicle utilitzat. 

D’acord amb aquest anàlisi, es pot afirmar que els cicles de força d'origen 
aerodinàmic són de freqüència massa baixa perquè els seus efectes puguin ser controlats 
pels amortidors (vegeu 5.2.4). No obstant, com que la força aerodinàmica és molt 
significativa i es transmet fins a la petjada del pneumàtic a través dels elements de 
força elàstics de la suspensió, la posició d'equilibri de les suspensions pot canviar 
substancialment en funció de la celeritat. Per aquest motiu resulta necessari 
implementar aquesta força al model. 
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Figura 5.3 Espectre de freqüències per un cicle típic de velocitats d’un FS. Les components de 
major amplitud corresponen a freqüències per sota dels 0,1 Hz, és a dir, les variacions de 
velocitat més notables són relativament lentes. Dades obtingudes pel CAT06e amb un model de 
simulació DIL, mostrejades a 100 Hz, corresponents a una volta a un circuit típic (vegeu 7.2). 

Finalment, el pilot és el principal causant, a través dels comandaments, de les 
acceleracions longitudinals i laterals que sofreix el vehicle. Aquestes acceleracions, en 
una referència arrossegada com la que s’ha descrit, es tradueixen en forces virtuals 
d'inèrcia sobre les masses que, en funció del disseny de les suspensions i la posició dels 
centres d’inèrcia, originen moments i transferències de càrrega entre les quatre rodes i 
la massa suspesa. 

La freqüència típica de les pertorbacions causades pel pilot és relativament baixa 
per diverses raons relacionades amb els mecanismes de generació de forces horitzontals 
als pneumàtics. A B.2 se’n comenten els motius amb més detall. La Figura 5.4 mostra 
la distribució de freqüències dominants dels comandaments per una volta a un circuit 
típic. En un vehicle tipus fórmula amb un recorregut de suspensions efectiu d'uns 20 
mm a l’amortidor, les velocitats de suspensió (velocitat relativa entre els dos extrems 
de l’amortidor) no solen superar els 65 mm/s per a canvis bruscos d’acceleració 
originats als comandaments. Vegeu Figura 5.5 i Figura 5.6. Aquest rang de velocitats 
correspon principalment a l'àrea de baixa velocitat de la característica de funcionament 
dels amortidors, com es veurà més endavant (5.2.4). 
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Figura 5.4 Espectre de freqüències per a la pressió de frenada (superior) i la posició del volant, 
expressats en percentatge respecte el màxim nominal. Les components d’amplitud més gran es 
situen per sota de 1 Hz. Dades obtingudes pel CAT06e amb un model de simulació DIL, 
mostrejades a 100 Hz, corresponents a una volta a un circuit típic (vegeu 7.2). 

 

Figura 5.5 Exemple d’un escenari de canvi d’acceleració longitudinal, la transició d’acceleració 
a frenada al final d’una recta. A sobre es representen els comandaments del pilot (la posició de 
l’accelerador en verd i la pressió de frenada en vermell, expressada en percentatge respecte el 
màxim nominal) i la velocitat del vehicle en blau. A sota, l’acceleració longitudinal. La transició 
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ideal seria un graó de derivada infinita, però la motricitat del pilot i les inèrcies mecàniques del 
vehicle en limiten el pendent. A l’exemple, el temps de transició és de 136 ms per als 
comandaments i de més del doble per a l’acceleració. Dades obtingudes pel CAT06e amb un 
model de simulació DIL mostrejades a 100 Hz (vegeu 7.2). 

 

Figura 5.6 Exemple d’un escenari de canvi d’acceleració lateral, el pas per uns eslàlom a 
velocitat aproximadament constant. A sobre es representen la posició del volant, expressada en 
percentatge respecte el màxim, i la velocitat del vehicle. A sota l’acceleració lateral. A l’exemple, 
el temps de transició és de 881 ms pel volant i un temps similar per a l’acceleració. Dades 
obtingudes pel CAT06e amb un model de simulació DIL mostrejades a 100 Hz (vegeu 7.2). 

5.2. Elements de força interns 

Aquest text es refereix als elements de força com aquells elements, idealitzats sense 
massa, a través dels quals es transmeten les forces entre els sòlids i cap el terra. N’hi ha 
de totalment rígids (transmeten forces sense deformar-se, però només en direccions 
concretes), d’elàstics (es deformen i transformen energia cinètica en potencial, i a 
l’inrevés) i de viscosos (també es deformen i dissipen energia, fent una força que és 
funció de la velocitat de la deformació). Hi ha altres mecanismes de dissipació d’energia 
que no són estrictament viscosos, com ara frecs secs o histèresis, però són menors i en 
aquest model es negligeixen. Si en un futur es considerés necessari, no seria difícil 
d’afegir-los. 
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5.2.1. Pneumàtics 

Com ja s’ha introduït, els pneumàtics són els responsables de la transmissió de 
forces horitzontals entre el vehicle i el terra per mitjà de fregament. Per optimitzar les 
prestacions del vehicle és de gran importància caracteritzar-lo bé sota les condicions en 
què ha de treballar. Paràmetres com els angles de deriva, angles de caiguda, lliscament 
longitudinal o la càrrega tenen una gran importància en la capacitat del pneumàtic de 
transmetre forces al terra i, per tant, determinen en bona mesura el disseny cinemàtic 
de les suspensions. 

Els pneumàtics són també els únics elements elàstics entre la massa no suspesa i el 
terra, i en conseqüència tenen un efecte important en les característiques vibratòries 
tant de les masses no suspeses com de la massa suspesa. Les propietats elàstiques i 
dissipatives verticals del pneumàtic depenen en bona mesura de la seva construcció i 
són difícils de modificar sense perjudicar altres propietats, la qual cosa suposa un 
inconvenient notable. En conseqüència, les variables d'optimització de la dinàmica 
vertical del vehicle queden limitades en bona part als elements situats entre les masses 
no suspeses i la massa suspesa. 

Per caracteritzar pneumàtics s’acostumen a assajar en vehicles de gran tonatge 
equipats amb maquinaria i sensors adequats o bé en bancs d'assaig de corró o cinta [11] 
(Figura 5.7). Les dades obtingudes es processen i generalment s'utilitzen per ajustar un 
model matemàtic del pneumàtic, que després s'usarà com a punt de partida per al 
disseny cinemàtic i dinàmic del vehicle. S'han utilitzat molts tipus diferents de models 
per representar aspectes diversos de la naturalesa dels pneumàtics. Per a l'estudi de les 
forces i moments generats a la petjada, un dels models més recurrents és el de Pacejka 
en les seves diferents versions, descrit a [12]. Els models de Pacejka (Magic Formula) 
consisteixen en un conjunt de funcions trigonomètriques que s’ajusten a les dades 
experimentals per mitjà de paràmetres. Alguns d’aquests paràmetres tenen sentit físic i 
representen característiques reals del pneumàtic, com ara el coeficient de fricció estàtica. 
Per aquest motiu aquest tipus de models s’anomenen semi-empírics.  
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Figura 5.7 A l’esquerra, camió per assajar pneumàtics de la Universitat de Delft. A la dreta, 
banc d’assaig de banda contínua de Calspan, la màquina que ha assajat els pneumàtics del 
CAT06e. (TASS International i Calspan Corporation). 

D’altres tipus de models, anomenats físics, caracteritzen el pneumàtic a partir de la 
geometria i construcció (sovint usant mètodes d’elements finits) i de la tribologia dels 
compostos usats (coeficients de fricció en funció de la velocitat de lliscament, 
temperatura, micro i macro rugositats de l’asfalt, desgast, etc.) i per tant no usen 
d’entrada mètodes empírics. 

Els pneumàtics de sec, o slicks, utilitzats pel CAT06e tenen la fitxa tècnica de la 
Taula 5.1. [13] 

Fabricant Hoosier Racing Tire 

Denominació Hoosier 20.5x7.0-13 

Diàmetre exterior nominal 520,7 mm 

Diàmetre de llanta 13 polzades 

Amplada de llanta 7 polzades 

Massa aproximada 4,99 kg 

Compost R25B 

Taula 5.1 Taula de característiques dels pneumàtics de sec usats pel CAT06e. 

Es disposen de dos assaigs complets d’aquest pneumàtic facilitats pel Tire Test 
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Consortium13. El primer data del febrer del 2006 i el segon de l’agost del 2007, i es van 
fer a les instal·lacions de Calspan (Tire Research Facility, TIRF), a Estats Units. Tots 
dos es comparen i es discuteixen a l’Annex A.1. L'estudi en profunditat, l'anàlisi 
d'alternatives i la modelització d'aquest pneumàtic, així com la seva aplicació en el 
disseny cinemàtic de les suspensions d'un FS, queden fora de l'abast d’aquest projecte i 
ja han estat discutits en altres treballs (vegeu [13]). No obstant, seguidament es 
presenta una característiques necessària per a l'estudi dinàmic de les suspensions, la 
rigidesa vertical, i també s’introdueix l'efecte de l'esmorteïment. 

Rigidesa vertical 

La rigidesa vertical dels pneumàtics, definida com el quocient entre la variació de 
càrrega i la variació de deformació verticals, no és constant i depèn fonamentalment de 
dues variables, la deformació i la pressió d'inflament. La característica elàstica vertical 
del pneumàtic fip el(zpi-zri) es representa a la Figura 5.8 per a quatre pressions diferents. 
Per utilitzar aquesta característica en models de càlcul basats en integració numèrica es 
poden extreure valors per interpolació directament d'una taula o conjunt de taules de 
dades. Alternativament es pot ajustar a les dades una funció paramètrica, per exemple 
polinòmica o exponencial. Per el present model s’ha escollit el mètode d’interpolació-
extrapolació a partir de dades experimentals (vegeu-ne els detalls a A.1) 

Si en canvi es vol utilitzar la característica per estudiar sistemes mecànics de forma 
analítica serà convenient linealitzar la rigidesa al voltant de la seva posició d'equilibri, 
tal com es detalla a A.1. Les rigideses linealitzades per a les rodes de l’eix anterior i 
posterior per a diferents pressions es mostren a la Taula 5.2. A mode d’exemple, l'error 
de linealitat comès en els extrems del rang, prenent un rang de ± 750 N al voltant de 
la càrrega estàtica, per un pneumàtic posterior i una pressió de 96 kPa és del 13,4 %. 
L’amplitud del rang de treball s’ha obtingut amb el model quasiestàtic (vegeu Annex 
C.1 ) amb una rigidesa de la barra estabilitzadora de 25 kNm/rad. 

 

                                                 
13 L’assaig i la caracterització de pneumàtics per a la generació de forces i moments a la petjada és 
complexa i molt cara. El TTC de la Formula SAE és una organització formada per universitats 
voluntàries que comparteixen fons econòmics per assajar pneumàtics de forma conjunta.  
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Figura 5.8 Característica càrrega vertical - deformació dels pneumàtics mesurada a quatre 
pressions d'inflament diferents, i a una velocitat de 40 km/h. Dades extretes del TTC Round 3 
(Annex A.1). 

 68 kPa 82 kPa 96 kPa 110 kPa 

kp1,2 [N/mm] 129,438 145,213 159,904 173,625 

kp3,4 [N/mm] 129,944 146,594 162,841 177,420 

Taula 5.2 Rigideses dels pneumàtics anteriors i posteriors linealitzades, per a diferents pressions 
d'inflament. 

Esmorteïment 

A l’Annex A.1 es presenten dos models alternatius per a la caracterització de les 
propietats dissipatives dels pneumàtics. El model escollit és un esmorteïment totalment 
viscós, ja que és compatible amb els models analítics i no introdueix errors importants 
per al rang de freqüències d’interès. El fabricant no proporciona dades sobre 
l'esmorteïment vertical dels pneumàtics i tampoc s’ha pogut obtenir de les dades 
experimentals. Els valors de raó d'esmorteïment típics per a pneumàtics radials es 
troben entre 0,07 per a pneumàtics de carrer i fins a 0,20 per a pneumàtics tous de 
competició [11] [14], que per al pneumàtic aquí estudiat correspon a una constant c 
d'entre 200 i 570 Ns/m. Cal tenir en compte que aquest coeficient depèn també de la 
velocitat de rotació i de la construcció i la geometria del pneumàtic, essent més alt en 
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general en pneumàtics de perfil alt. La constant que s'utilitzarà en aquest text si no es 
diu el contrari  està basada en altres pneumàtics de tipologia similar [14] i és 

cvi = 500 Ns/m 

La confiança d'aquest paràmetre és baixa però afortunadament té un efecte petit 
sobre la dinàmica vertical del vehicle ja que la raó d’esmorteïment del pneumàtic és 
comparativament baixa. Aquest raonament es discuteix i es comprova a D.1.7. 

5.2.2. Molles 

Tots els vehicles amb suspensió disposen d'elements elàstics que emmagatzemen i 
intercanvien energia entre les masses suspeses, les masses no suspeses i l'entorn. A 
diferència de la rigidesa dels pneumàtics, la característica elàstica dels elements situats 
entre les masses no suspeses i la massa suspesa és una variable fàcilment controlable 
durant la fase de disseny per optimitzar el funcionament de les suspensions. 

Les molles que equipa el CAT06e són de tipus helicoïdal i de compressió, muntades 
sobre el cos dels amortidors de forma coaxial, i formant un conjunt molt compacte. 
Aquestes molles tenen una característica molt lineal, com s’aprecia a la Figura A.3 
(vegeu Annex A, apartat A.2). No obstant, per al model en estudi, el que interessa és 
la característica elàstica reduïda al moviment vertical de la roda zri, i aquesta depèn de 
la ràtio de desplaçaments entre la molla i la roda. Addicionalment, cal tenir present que 
la molla consta de restriccions en el seu moviment, en forma de topalls elàstics, tant a 
l’extrem superior com l’inferior del recorregut de la suspensió. Com que els topalls es 
munten en paral·lel a la molla, la rigidesa conjunta de les molles més els topalls Fmi(zri) 
és la suma de les respectives rigideses. 

La ràtio de desplaçaments entre el moviment vertical de la roda i la deformació de 
la roda no és altra cosa que una relació de transmissió mri, definida per a cada roda 
com 

 ��� = 	
����
�d�

										� = 1, 2, 3, 4 (5.2) 

On di és la deflexió de la molla i. És a dir, la ràtio de desplaçaments entre la roda i 
la molla és la derivada del desplaçament de la roda respecte a el desplaçament de la 
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molla. Per tant, també es pot definir com una relació de velocitats o, pel principi de 
conservació de l’energia (per exemple en versió diferencial), una relació inversa de forces, 
ja que 

 ��� = 	
����
��

	
��

�d�
=
���̇

d�̇
=
���

���
								� = 1, 2, 3, 4 (5.3) 

Aquesta ràtio de desplaçaments no és constant al llarg del recorregut de la roda i 
depèn de la cinemàtica del mecanisme que acciona el conjunt molla-amortidor. Per al 
CAT06e la ràtio de desplaçaments mri(zri) es representa a la Figura 5.9, i la 
característica Fri(zri) a la Figura 5.10. 

 

Figura 5.9 Variació de la ràtio de desplaçaments mr al llarg del recorregut de suspensions. 

 

Figura 5.10 Característiques força - desplaçament reduïdes al moviment vertical de les rodes.  
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Per al cas lineal, les rigideses kri calculades a partir de les mesures experimentals 
(vegeu A.2), al voltant de les posicions d’equilibri zri

eq, resulten: 

���,� = 20032	�/�														���,�
��

= 30	��	 

���,� = 27484	�/�														���,�
��

= 33	��	 

5.2.3. Barra estabilitzadora 

Les barres estabilitzadores són barres de torsió que connecten les dues rodes d’un 
eix a través del xassís. Introdueixen un moment de balanceig al xassís que és funció de 
la diferència de posicions relatives al xassís entre les dues rodes, o dit d’una altra 
manera, és funció de l’angle de balanceig del xassís relatiu a l’eix (no al terra). Per tant, 
a diferència de les molles (que també introdueixen rigidesa al balanceig), la rigidesa de 
les barres estabilitzadores no està acoblada amb el moviment vertical del xassís. 

El CAT06e incorpora una barra estabilitzadora a l’eix posterior amb l’objectiu de 
tenir un control sobre la distribució de rigideses a balanceig entre els dos eixos. La 
distribució de rigideses a balanceig té un efecte important sobre la distribució de la 
transferència de càrrega entre rodes i, en conseqüència, sobre l’equilibri dinàmic lateral 
del vehicle. Es disposen de dues barres de secció diferent a triar, i cadascuna consta de 
vuit configuracions possibles en funció del punt usat per connectar-les a la suspensió. 
Les vuit posicions disponibles es numeren segons es representa a la Figura 5.11. Les 
posicions s’han triat de tal manera que cada increment unitari implica un increment 
proporcional en la rigidesa reduïda. Per exemple, la rigidesa reduïda a l’eix amb la 
configuració 5 és aproximadament cinc vegades més gran que la de la configuració 1. 

 

Figura 5.11 Numeració dels vuit punts possibles d’unió entre els balancins de la barra 
estabilitzadora i les bieletes. 
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Per al model definit, les rigideses a torsió de la barra estabilitzadora s’han de 
reduir a la rotació de l’eix relativa al xassís. La rotació de l’eix es pot aproximar com la 
diferència d’alçades de les dues rodes relatives al xassís dividida per la via de l’eix v2. 
Com que les barres s’han dissenyat tenint en compte que el material ha de treballar 
amb tensions per sota del límit elàstic, prendre aquesta rigidesa com a constant dins el 
rang de balanceigs de funcionament és una aproximació prudent. La ràtio de rotacions 
mrb es defineix de forma homòloga al de les molles com  

 

��� = 	

(��� − ���)
��
�

F
		 

(5.4) 

on F és l’angle de torsió de la barra, i l’angle de balanceig relatiu a l’eix s’ha 
substituït per l’aproximació en termes de les coordenades verticals de les rodes. 
Aquesta ràtio varia molt poc amb el balanceig i, a més, degut a la simetria del cotxe, es 
pot assegurar que la seva derivada al voltant d’un angle de balanceig nul és zero. Com 
que tant la rigidesa com la ràtio de rotacions es poden considerar constants al voltant 
de la posició d’equilibri, la rigidesa de balanceig de l’eix deguda a la barra 
estabilitzadora kjF reduïda a l’eix resulta 

 �j
F =

�F
����

 (5.5) 

on kF és la rigidesa a torsió de la barra (a triar entre les dues possibles) i el terme 
mrb2 varia amb la configuració de muntatge (Figura 5.11) i és aproximadament 
inversament proporcional a aquesta. Cal recordar que la rigidesa a balanceig descrita 
kjF només és la contribució de la barra estabilitzadora a la rigidesa a balanceig total de 
l’eix, kj2. Les molles i els pneumàtics fan la resta de la contribució ja que, com s’ha 
comentat, també estan acoblades amb el moviment de balanceig (vegeu E.3). 

Les rigideses degudes a la barra estabilitzadora reduïdes a l’eix es representen a la 
Figura 5.12, en funció de la configuració de muntatge i la barra escollida. A l’Annex 
A.3 es proporcionen els detalls sobre la metodologia usada per a la caracterització. 
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Figura 5.12 Rigidesa de la barra estabilitzadora reduïda al balanceig del xassís respecte l’eix 
posterior, en funció de la posició o punt d’unió de les bieletes de la estabilitzadora i del 
diàmetre de la barra. 

5.2.4. Amortidors 

Els amortidors tenen la finalitat de procurar que els estats transitoris de les 
suspensions sotmeses a pertorbacions siguin mínims. Ho fan dissipant una part de 
l’energia mecànica que s’intercanvien les rodes i el xassís. El mecanisme de dissipació 
d’energia és el frec viscós d’un oli empès per un pistó que es força a passar per uns 
orificis, i per tant l’energia alliberada és en forma de calor. La força que generen els 
amortidors entre els seus extrems és una funció de la velocitat de la deformació, i com 
que l’origen és un fregament viscós, el seu sentit és sempre oposat a la velocitat. 

Ja s’ha comentat (5.1.2) que hi ha principalment dos tipus de pertorbacions 
susceptibles de ser controlades pels amortidors. Per una banda, les introduïdes pel 
relleu irregular de la pista, de les quals les que més preocupen solen ser d’alta velocitat. 
Per una altra les provocades pel pilot, que es manifesten en els canvis en mòdul i 
direcció de l’acceleració horitzontal del vehicle. Aquestes últimes provoquen velocitats 
de deformació generalment baixes, ja que estan limitades per la motricitat del pilot i les 
constants de temps mecàniques dels sistemes que hi actuen (tren de potència, frens, 
direcció i pneumàtics). 
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Les pertorbacions brusques introduïdes pel relleu del terreny, com ara un impacte 
amb un bony, tenen una altra particularitat, i és que l’esmorteïment òptim no sol ser el 
mateix per a velocitats de compressió que per a les d’extensió. Si es fa una visualització 
simplificada i s’imagina un sistema de quart de cotxe i 2 graus de llibertat (massa 
suspesa i roda), en una primera fase del cicle de l’impacte, la massa inferior (la roda) té 
el seu moviment cap avall molt restringit pel terra, i l’energia potencial que acumula la 
molla s’alliberaria desplaçant la massa suspesa. En canvi, en una segona fase en què 
l’obstacle ha passat, la roda deixa de tenir una restricció tant clara amb el terra (pot 
arribar a perdre el contacte) i l’energia romanent emmagatzemada a la molla es pot 
alliberar fàcilment cap a la roda. Com que la massa de la roda és molt menor en 
comparació, la molla tendeix a provocar un efecte rebot violent que convé controlar 
amb un esmorteïment més gran en extensió que en compressió. 

Per aquests motius, els amortidors es dissenyen amb característiques fortament no 
lineals responent a la diferència d’esmorteïment necessari per a cada situació. A grans 
trets, el pendent de la característica és més alt a velocitats properes a zero i després es 
suavitza per a velocitats més altes. Al seu torn, el pendent per a velocitats altes 
negatives (extensió) sol ser més alt que per les velocitats altes positives. 
Addicionalment, els amortidors per a vehicles de competició acostumen a ser regulables 
total o parcialment a fi d’ajustar les característiques a un vehicle, una configuració o un 
circuit concret. 

Els amortidors del CAT06e són regulables en quatre vies: compressió d’alta 
velocitat, compressió de baixa, extensió d’alta i extensió de baixa. Els detalls de la seva 
construcció i característica s’amplien a A.4. A la Figura 5.13 es mostra la característica 
de l’amortidor reduïda a la velocitat del pistó, per a tres configuracions diferents. 

Com que el muntatge dels amortidors és coaxial amb les molles, la ràtio de 
velocitats coincideix amb la ràtio de desplaçaments ��� , que ja s’havia descrit a (5.3) 
com  

 ��� = 	
���̇

d�̇
										� = 1, 2, 3, 4 (5.6) 
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Figura 5.13 Característica força – velocitat per als amortidors del CAT06e, segons els assajos 
experimentals, per a tres configuracions de vàlvules diferents. La configuració 24/0/24/0 és la 
més ‘tova’ o oberta possible. La 4/3,5/4/3,5 és pràcticament tancada i la 8/2/12/2 és un terme 
mig. Vegeu Annex A.4 per a més detalls. 

Per fer front a les quatre vies disponibles per a l’ajust dels amortidors, la 
característica s’ha modelat com una suma de quatre característiques variables d’acord 
amb l’ajust de cadascuna. Cada característica és una taula d’interpolació-extrapolació 
de dos coordenades: la velocitat de deformació i l’ajust o configuració. A l’Annex A.4 es 
donen més detalls sobre la modelització adoptada per al model de simulació.  

Linealització 

Per a models analítics, la característica genuïnament no lineal dels amortidors i el 
fet que no existeixi una “velocitat d’equilibri” fa que la seva linealització no sigui 
evident. Per pal·liar aquest problema, els amortidors sovint es linealitzen per trams. 
Quan això no és possible convé prendre una constant o una altra en funció de l’anàlisi 
que se’n pretén. Així, per exemple, per un estudi de la resposta temporal a un canvi 
d’acceleració lateral, és preferible prendre una constant d’esmorteïment corresponent a 
la zona de baixa velocitat i verificar a posteriori que la velocitat de deformació no 
supera en escreix la velocitat de transició de baixa a alta. Els estudis en domini 
freqüencial són més complexos perquè la constant òptima a prendre varia en funció de 
la freqüència i de l’amplitud de les pertorbacions. Un criteri recomanable seria prendre 
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una constant que iguali l’àrea sota la corba de la característica real, i que per tant 
dissipi la mateixa potència en cada període. 

5.2.5. Barres de suspensió 

Les barres de suspensió són elements rígids articulats pels dos extrems que uneixen 
les rodes al xassís. Si les articulacions són parells cinemàtics de tipus esfèric, o ròtules, 
com és el cas habitual en vehicles tipus fórmula, cada barra restringeix un grau de 
llibertat al conjunt roda respecte el xassís. Com que, a efectes de dinàmica vertical, els 
conjunts roda només tenen un grau de llibertat, es necessiten cinc barres biarticulades 
no redundants per fixar-los. Aquestes cinc barres determinen la cinemàtica de la 
suspensió. 

Quan les barres de suspensió estan disposades de tal manera que situen l’eix 
instantani de rotació de la roda (en endavant EIR) al pla del terra, el moviment 
instantani de la roda és perfectament vertical, qualsevol component vertical de la força 
generada al contacte pneumàtic-terra s’ha de transmetre cap al xassís a través, 
exclusivament, dels elements de força elàstics o viscosos, i qualsevol component 
horitzontal d’aquesta força es transmet al xassís de forma rígida i instantània a través 
de les barres de suspensions. Això és així perquè, per definició, aquest tipus de barres 
articulades no poden transmetre moments ni forces que no siguin alineades amb les 
seves dues ròtules. 

Aquest, però, és un cas particular que rarament succeeix a la realitat. En un cas 
més general, l’EIR de la roda no és coincident amb el pla del terra i per tant, una part 
de les forces horitzontals generades a la petjada es transmeten al xassís a través 
d’elements de força elàstics, i una part de les forces verticals del pneumàtic s’hi 
transmeten a través de les barres rígides de suspensió. La força resultant transmesa a 
través de les barres té un efecte rellevant en la dinàmica vertical, i per tant, tot i estar 
relacionada amb la cinemàtica de suspensions, no es pot ignorar en aquest model. 

A l’Annex E es fa una explicació més completa sobre la posició dels EIR i els seus 
efectes, s’introdueixen altres conceptes que hi estan relacionats (els centres de força de 
balanceig i les geometries anti-dive i anti-squat) i es caracteritza el cas particular del 
CAT06e. El vehicle estudiat consta d’elements d’ajust en alguns punts de suport dels 
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braços de suspensió a fi de modificar les coordenades de les ròtules i, per tant, la 
posició dels EIR. D’aquesta manera s’aconsegueix variar les alçades dels centres de 
balanceig i les propietats anti-dive i anti-squat. A la Figura 5.14 es mostren dos 
exemples de les solucions adoptades per a l’ajust d’aquests paràmetres, i a la Taula 5.3 
es resumeixen els paràmetres per defecte i el seu rang d’ajust. Addicionalment se n’ha 
modelat la variació amb el moviment de la massa suspesa, tal com s’explica a A.5. 

 

Figura 5.14 Exemples de dos sistemes utilitzats en el CAT06e a fi de modificar la posició dels 
EIR. A l’esquerra, suport inferior-anterior de la suspensió posterior (va soldat al subxassís 
tubular), i a la dreta, suport inferior-posterior de la suspensió anterior (collat al monocasc). 

 

 mínim 
per 

defecte 
màxim 

Alçada centre balanceig anterior 63,6 mm 69,5 mm 72,0 mm 

Alçada centre balanceig posterior 50,5 mm 67,6 mm 84,2 mm 

Anti-dive 42,6 % 51,1% 58,9 % 

Anti-squat -56,3 % 75,0 % 112,5 % 

Taula 5.3 Paràmetres per defecte i rang d’ajust per les alçades dels centres de balanceig i les 
propietats anti-. 
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6.  Validació del model 

En aquest capítol es comparen les sortides del model no lineal amb les d’altres 
models de resolució analítica amb paràmetres linealitzats. Aquesta comparació té 
principalment dues finalitats. Per una banda ajuda a validar el bon funcionament del 
model no lineal i diagnosticar possibles errors d’implementació.  Per una altra permet 
quantificar l’efecte de la linealització. 

Per al primer propòsit, s’ha usat el model de simulació però amb totes les seves 
característiques linealitzades, de manera que la discrepància amb els models analítics 
ha de ser pràcticament nul·la i només associada al tractament discret inherent a la 
integració numèrica. Els resultats d’aquest estudi s’obvien en aquesta memòria. Per al 
segon propòsit s’ha usat el model de simulació amb totes les característiques completes, 
però inactivant les pertorbacions d’origen aerodinàmic, ja que tampoc es consideren als 
models lineals.  

En aquest capítol, la configuració emprada per al vehicle per als paràmetres 
ajustables és la de la Taula 6.1, i coincideix amb la que s’ha usat de base per a la 
linearització dels models lineals. 

 Anterior Posterior 

Pressió pneumàtics [kPa] 90 90 

Config. amortidors [-] 24/0/24/0 24/0/24/0 

Estabilitzadora [Nm/rad] - 22023,8 

Altura centres balanceig [mm] 69,5 67,6 

Anti-dive [%] 51,1 - 

Anti-squat [%] - 75,0 

Taula 6.1 Configuració de les característiques ajustables per als estudis de validació. 
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6.1. Solució quasiestàtica  

El model quasiestàtic del vehicle es descriu a C.1. Es tracta d’un model capaç de 
resoldre les càrregues dels quatre pneumàtics i els angles de balanceig i capcineig, en 
estat estacionari, sobre un terra pla, quan es sotmet el vehicle a una acceleració 
horitzontal constant.  

Per aquest estudi comparatiu s’han definit tres cicles de treball, on t és el temps 
des de l’inici de la simulació:  

1- Equilibri estàtic, seguit d’una acceleració lateral en graó de valor final 10 m/s2 
en t=3 s. Final de la simulació en t=6 s. 

2-  Equilibri estàtic, seguit d’una acceleració longitudinal en graó de valor final 10 
m/s2 en t=3 s. Final de la simulació en t=6 s. 

3- Un escombrat d’acceleracions de mòdul 10 m/s2 i direcció variable, entre  -180o 
i 0o, relatius a l’eix x positiu. Ritme de canvi de direcció de l’acceleració 
constant i temps de cicle de 10 s. 

Les respostes temporals de les càrregues del pneumàtic anterior dret a aquests 
cicles de treball s’il·lustren a les Figura 6.1 a Figura 6.3, tant per al model de 
simulació com el model quasiestàtic.  

 

Figura 6.1 Resposta temporal de la càrrega del pneumàtic anterior dret a un graó d'acceleració 
lateral de 10 m/s2, segons el model no lineal de simulació i el model lineal quasiestàtic. Els 
valors en estat estacionari coincideixen. 
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Figura 6.2 Resposta temporal de la càrrega del pneumàtic anterior dret a un graó d'acceleració 
longitudinal de 10 m/s2, segons el model no lineal de simulació i el model lineal quasiestàtic. Els 
valors en estat estacionari són pràcticament coincidents. 

 

Figura 6.3 Resposta temporal de la càrrega del pneumàtic anterior dret a un escombrat 
d'acceleració de mòdul 10 m/s2 i direcció variable entre -180º (frenada pura) i 0º (empenta 
pura), segons el model no lineal de simulació i el model lineal quasiestàtic. Els valors calculats 
són molt similars ja que el ritme de canvi de l’acceleració és prou baix. 

Es pot comprovar que la correlació en estat estacionari és bona, malgrat la 
linealització del model quasiestàtic, i que les diferències es donen principalment als 
transitoris. 
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6.2. Solució del model dinàmic lineal  

6.2.1. Anàlisi modal  

A l’anàlisi modal del sistema lineal conservatiu (sense esmorteïment) detallat a 
C.2.2.1, s’han obtingut les següents freqüències i modes propis, ordenats per freqüències 
creixents: 

f1 = 2,56 Hz; desplaçament vertical de la massa suspesa, 

f2 = 3,68 Hz; capcineig de la massa suspesa,  

f3 = 6,82 Hz; balanceig de la massa suspesa, 

f4 = 19,06 Hz; desplaçament vertical de l’eix posterior 

f5 = 19,25 Hz; desplaçament vertical de l’eix anterior, 

f6 = 19,26 Hz; balanceig de l’eix anterior, i 

f7 = 21,25 Hz; balanceig de l’eix posterior. 

A fi de comparar aquests resultats amb les freqüències ressonants del model de 
simulació, s’han introduït pertorbacions en forma de forces quasi harmòniques, 
d’amplitud 100 N i de freqüència creixent amb el temps, sobre la roda anterior esquerra 
i se n’ha mesurat la resposta. La ubicació de la pertorbació s’ha triat de forma 
arbitrària, però qualsevol de les masses no suspeses són bones candidates ja que el seu 
moviment transmet esforços cap a la massa suspesa tant en forma de forces verticals, 
com en moments de balanceig i moments de capcineig. El ritme d’increment de la 
freqüència és prou baix com per poder considerar que el model es troba en estat 
estacionari, sotmès a una pertorbació de freqüència constant, en cada instant de temps. 

La Figura 6.4 mostra la resposta a la pertorbació de la posició vertical de la massa 
suspesa z, l’angle de balanceig j i l’angle de capcineig q en funció de la freqüència, per 
al model amb els paràmetres i característiques de la configuració per defecte. Com que 
les velocitats d’amortidor induïdes per aquesta pertorbació són molt baixes per al rang 
de freqüències en estudi, la constant d’esmorteïment equivalent és molt alta (vegeu 
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5.2.4) i la major part dels modes estan fortament esmorteïts. Això fa que les formes de 
mode difereixin de les vistes en l’anàlisi modal del model lineal. El resultat és que cap 
de les freqüències ressonants identificades són directament relacionables amb les dels 
modes propis trobats pel cas conservatiu. De fet, la presència d’un esmorteïment tant 
alt entre les rodes i el xassís fa que el sistema tingui tendència a oscil·lar sobre els 
pneumàtics, (com si els eixos estiguessin rígidament fixats al xassís). En conseqüència 
les amplituds màximes per a la massa suspesa es donen a freqüències significativament 
superiors a les del cas conservatiu, ja que la corresponent rigidesa reduïda augmenta 
més que no pas la inèrcia. Addicionalment, cal tenir en compte que la forta no 
linealitat de l’esmorteïment fa que el sistema tingui una naturalesa variable en funció 
de l’amplitud i la freqüència de les oscil·lacions. 

 

Figura 6.4 Resposta de la posició vertical de la massa suspesa z, l’angle de balanceig j i l’angle 
de capcineig q a una pertorbació d’amplitud 100 N i freqüència creixent, de 1 a 25 Hz, aplicada 
a la roda anterior esquerra. Paràmetres per defecte. 

A la Figura 6.5 es mostra la mateixa resposta pel mateix model, però reduint 
l’esmorteïment de forma notable (un 1% del real) a fi de limitar-ne l’efecte i facilitar la 
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comparació amb l’anàlisi modal del sistema conservatiu lineal. En aquest cas, les 
freqüències pròpies de cada mode són fàcilment identificables. Per al cas del moviment 
vertical de la massa suspesa, s’observa un pic d’amplitud a la freqüència de 2,8 Hz, 
mentre que pel cas del balanceig el pic es troba als 7,0 Hz i pel capcineig, a 3,9 Hz. 
Totes tres freqüències són similars a les trobades pel cas lineal sense esmorteïment, amb 
diferències màximes d’uns 0,25 Hz. 

La Figura 6.6 mostra la resposta pel mateix model i la mateixa pertorbació de la 
posició vertical de la roda anterior esquerra i posterior dreta. A la primera (la roda on 
s’aplica la pertorbació) s’observa la ressonància de la massa no suspesa a una 
freqüència propera als 19,0 Hz, tal com havia previst el model lineal. A la resposta de 
la roda posterior dreta s’hi reprodueixen les freqüències ressonants de la massa suspesa 
(posició vertical, balanceig i capcineig) ja que s’hi transmeten de forma indirecta. 

 

Figura 6.5 Resposta de la posició vertical de la massa suspesa z, l’angle de balanceig j i l’angle 
de capcineig q a una pertorbació d’amplitud 100 N i freqüència creixent, de 1 a 25 Hz, aplicada 
a la roda anterior esquerra. Esmorteïment reduït a l’ 1 %. 
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Figura 6.6 Resposta de la posició vertical de la massa roda anterior esquerra z1 i posterior dreta 
z2, a una pertorbació d’amplitud 100 N i freqüència creixent, de 1 a 25 Hz, aplicada a la roda 
anterior esquerra. Esmorteïment reduït a l’ 1 %. 

 

6.2.2. Resposta freqüencial  

S’han comparat les respostes freqüencials d’algunes variables d’interès entre el 
model lineal de 7 GL i el model de simulació. Només es comparen els guanys de les 
variables de sortida respecte les d’entrada, ja que la mesura precisa del desfasament en 
el model numèric presenta dificultats i té un interès relatiu. La pertorbació utilitzada té 
novament la forma d’una funció quasi harmònica d’amplitud constant i freqüència 
creixent. 

A la Figura 6.7 es compara la resposta freqüencial de la càrrega de la petjada 
anterior esquerra a una variació harmònica de l’acceleració lateral d’amplitud 0,5 g. La 
transferència de càrrega estàtica (freqüència = 0 Hz) coincideix per als dos models i 
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s’ajusta a la previsió del model quasiestàtic. La resta de la corba presenta bona 
correlació, però simulacions successives variant l’amplitud de la pertorbació mostren 
que l’ajust presenta una sensibilitat a l’amplitud significativa, presumiblement a causa 
de les no linealitats que introdueix el model numèric. 

 

Figura 6.7 Guany de la resposta freqüencial de la càrrega del pneumàtic anterior esquerra a una 
variació quasi harmònica de l’acceleració lateral, per al model de simulació i el model lineal. 

 La Figura 6.8 mostra la resposta freqüencial de l’angle de balanceig de la massa 
suspesa a la mateixa pertorbació, per a tots dos models. En aquest cas les discrepàncies 
entre els dos models són més clares per a freqüències baixes, possiblement degut a 
l’error de càlcul de la transferència de càrrega directa per al cas lineal (que no te en 
compte la variació de les alçades dels centres de balanceig) i la no linealitat d’altres 
paràmetres. No obstant, la forma i la magnitud general de les respostes és molt similar. 

 

Figura 6.8 Guany de la resposta freqüencial de l’angle de balanceig de la massa suspesa a una 
variació quasi harmònica de l’acceleració lateral, per al model de simulació i el model lineal. 



70  Memòria 

 

A la Figura 6.9 es mostra la resposta freqüencial de l’angle de capcineig de la 
massa suspesa a una pertorbació idèntica a l’anterior, però per l’acceleració 
longitudinal. En aquest cas hi ha diferències molt significatives entre els dos models per 
a freqüències baixes. La raó és la manca de precisió en l’estimació de la transferència de 
càrrega directa longitudinal per al model lineal, que no té en compte que el sistema es 
comporta de forma diferent en els semiperíodes d’empenta i en els de frenada (vegeu 
5.2.5), ni tampoc contempla la variació de les propietats anti- amb el capcineig. 

 

Figura 6.9 Guany de la resposta freqüencial de l’angle de capcineig de la massa suspesa a una 
variació quasi harmònica de l’acceleració longitudinal, per al model de simulació i el model 
lineal. 

Finalment, a la Figura 6.10 es representen les respostes segons els dos models de la 
càrrega del pneumàtic anterior esquerra, donada una entrada quasi harmònica de la 
posició vertical de la petjada d’amplitud 1 mm. La forma general de les dues respostes 
és molt similar per a freqüències baixes, però la discrepància augmenta ràpidament a 
partir d’aproximadament 13 Hz. L’observació de la velocitat de l’amortidor indica que 
a partir d’aquesta freqüència les velocitats màximes del pistó superen els 80 mm/s, i 
per tant la característica de l’amortidor es suavitza de forma considerable. La constant 
d’esmorteïment del model lineal no plasma aquest efecte. 
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Figura 6.10 Guany de la resposta freqüencial de la càrrega del pneumàtic anterior esquerra a 
una variació quasi harmònica de la posició vertical de la petjada del mateix pneumàtic, per al 
model de simulació i el model lineal. 

6.2.3. Resposta temporal 

En aquest subapartat es presenta la comparació d’algunes respostes en domini 
temporal entre el model de simulació numèrica i el model lineal. Les pertorbacions 
considerades són graons en les acceleracions horitzontals i el desplaçament vertical de 
les petjades. 

A la Figura 6.1 es mostra la resposta de la càrrega del pneumàtic anterior dret a 
un graó de l’acceleració lateral de magnitud 1 g en t = 0 s, tant pel model de simulació 
com pel model lineal. La càrrega estàtica és de 840 N i la càrrega en estat estacionari 
és pràcticament coincident entre els dos models. La resposta mostra bona correlació 
entre els dos models, tant pel que fa a la freqüència de les oscil·lacions com per 
l’amplitud i l’esmorteïment. Els desajustos es poden atribuir principalment a la no 
linealitat de les alçades dels centres de balanceig i la rigidesa dels pneumàtics per al 
model de simulació. 
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Figura 6.11 Resposta temporal de la càrrega del pneumàtic anterior dret a un graó de 1 g de 
l’acceleració lateral, per al model de simulació i el model lineal. 

La Figura 6.12 mostra l’evolució de l’angle de balanceig donada la mateixa 
pertorbació (graó d’1 g de l’acceleració lateral). La lleugera diferència en l’estat 
estacionari calculat pels dos models es deu principalment a la variació de les alçades 
dels centres de balanceig amb el balanceig, que el model lineal no contempla. Més enllà 
d’aquest aspecte no s’observen diferències significatives entre els dos models. 

 

Figura 6.12 Resposta temporal de l’angle de balanceig a un graó de 1 g de l’acceleració lateral, 
per al model de simulació i el model lineal. 

Per al cas d’una pertorbació en graó de l’acceleració longitudinal, és previsible que 
l’efecte de la linealització sigui molt més acusat. Cal recordar que la transferència 
longitudinal de càrrega directa varia significativament en funció de si l’acceleració és 
positiva o negativa (per ser més precís, en funció de si l’acceleració té l’origen als frens 
o al motor, vegeu 5.2.5 i E.1), i que per al cas lineal s’ha optat per prendre un 
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comportament mitjà entre els dos escenaris. 

La Figura 6.13 mostra la resposta, per als dos models, de l’angle de capcineig 
donat un graó positiu d’1 g de l’acceleració longitudinal, és a dir, per l’escenari 
d’empenta. La forta característica anti-squat de les suspensions limita l’angle de 
capcineig per al cas no lineal, mentre que la linealització usada pel cas lineal 
(amitjanament entre els escenaris d’empenta i frenada) fa que el capcineig en estat 
estacionari sigui més gran en valor absolut. La Figura 6.14 mostra el cas equivalent per 
a l’escenari de frenada. Contràriament al cas precedent, l’angle de capcineig per al cas 
no lineal és clarament superior, i tal com es podia esperar l’efecte de la linearització és 
oposat al cas d’empenta. 

 

Figura 6.13 Resposta temporal de l’angle de capcineig a un graó de 1 g de l’acceleració 
longitudinal, per al model de simulació i el model lineal. 

 

Figura 6.14 Resposta temporal de l’angle de capcineig a un graó de -1 g de l’acceleració 
longitudinal, per al model de simulació i el model lineal. 
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Finalment, la Figura 6.15 representa la resposta temporal de la càrrega del 
pneumàtic anterior esquerra donada una pertorbació en graó de magnitud 1 mm de la 
posició vertical de la seva petjada, segons els dos models. La correlació és molt bona en 
general, tot i que es pot apreciar l’efecte de la no linealitat de la rigidesa del pneumàtic 
si s’observa que les càrregues en l’instant inicial no coincideixen. De fet, com s’ha vist a 
5.2.1, la rigidesa del pneumàtic és progressiva, de manera que donades les mateixes 
deflexions en l’instant immediatament posterior a la pertorbació, la càrrega pel model 
no lineal és lleugerament superior. 

 

Figura 6.15 Resposta temporal de la càrrega del pneumàtic anterior dret a un graó de 1 mm de 
la posició vertical de la petjada del mateix pneumàtic, per al model de simulació i el model 
lineal. 
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7. Ús del model 

El principal objectiu del model plantejat és el d’ajudar durant la fase de disseny i 
durant la posta a punt a orientar l’enginyer o l’estudiant a l’hora de triar els 
paràmetres de les suspensions. El model es pot utilitzar dins una rutina d’optimització 
iterativa per trobar configuracions optimitzades a un determinat cicle de treball, i 
també és una bona eina per preveure la sensibilitat del vehicle a modificacions de 
diferents paràmetres. En aquest capítol s’il·lustraran alguns exemples aplicats al 
CAT06e. 

7.1. Criteris d’optimització 

En vehicles de competició, com ja s’ha comentat, es procura optimitzar els 
paràmetres de suspensions en vers a les prestacions del vehicle, és a dir, l’adherència 
dels pneumàtics (1.3). Donades unes pertorbacions constants o periòdiques, el principal 
criteri d’optimització és per tant el de minimitzar el temps de transitori o el temps 
necessari per arribar a l’estat estacionari. Per al cas d’un sistema de segon ordre com el 
del model, aquest criteri és equivalent al de minimitzar la diferència de càrrega dels 
pneumàtics respecte la càrrega que tindrien en estat estacionari [15], o per al cas de 
pertorbacions generals, minimitzar la diferència entre la càrrega dinàmica i la 
quasiestàtica. 

D’altres criteris com el confort de marxa o la transmissivitat de vibracions d’alta 
freqüència queden normalment en un segon ordre d’importància, tot i que hi poden 
haver excepcions. Per exemple, en vehicles amb molta càrrega aerodinàmica, el control 
de la posició del xassís acostuma a adquirir una importància molt gran, fins al punt 
que sovint s’utilitzen configuracions orientades a mantenir una alçada lliure al terra i 
un capcineig determinats, per incrementar la càrrega mitjana dels pneumàtics, en 
detriment de la durada dels transitoris i la transmissió de pertorbacions. 
L’aerodinàmica acostuma a ser molt sensible a la posició del xassís respecte al terra, i 
per mantenir aquesta posició es fa necessari recórrer a rigideses de suspensió molt altes 
(de l’ordre de la rigidesa dels pneumàtics en alguns casos).  

El CAT06e és un vehicle amb càrrega aerodinàmica que, d’acord amb les 
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simulacions, obté de l’ordre del 6% de la càrrega del difusor i fons pla, el 35% de l’aleró 
anterior i el 59% de l’aleró posterior. Aquests percentatges poden variar 
significativament en funció de la configuració adoptada, però en qualsevol cas la 
contribució del difusor i el fons pla és comparativament petita. Aquests elements són 
els que presenten una sensibilitat més clara amb la variació de l’alçada lliure al terra i 
els angles de balanceig i capcineig. En alguns vehicles l’aleró davanter també presenta 
una gran sensibilitat a aquestes variacions, però l’aleró del CAT06e s’ha posicionat de 
forma expressa amb previsió de reduir-la. 

D’acord amb aquestes observacions, el criteri d’optimització adoptat per al disseny 
i l’ajust de les suspensions del CAT06e és el de la minimització de la variació de la 
càrrega dels pneumàtics. El criteri es pot plantejar com segueix. Donat un cicle de 
treball, i donades les funcions fpQ(t) les càrregues dels pneumàtics calculades pel model 
quasiestàtic al cicle de treball, i fp(t) les càrregues calculades pel model dinàmic al 
mateix cicle, es defineix la funció e(t) = fp(t) - fpQ(t). Una possible funció objectiu F, a 
minimitzar, és la suma d’errors quadrats  

� = � �(�)�
��

��

�� 

Val la pena comentar algunes observacions: 

- Hi ha altres objectius de disseny, com ara l’estabilitat lateral, la maniobrabilitat 
o el condicionament dels pneumàtics, que poden tenir una importància més 
gran que la maximització de l’adherència global. Per posar un exemple, a 
vegades pot ser interessant reduir l’adherència transitòria de l’eix posterior 
respecte l’anterior per incrementar l’acceleració de guinyada en l’entrada als 
revolts, sense modificar les càrregues finals en estat estacionari. 

- No sempre és necessari aplicar un determinat criteri d’optimització, o la funció 
objectiu pot variar al llarg del cicle de treball. Per exemple, la minimització de 
la variació de les càrregues dels pneumàtics només és necessària quan aquests es 
troben prop del límit d‘adherència. 

En aquests casos la funció objectiu plantejada s’hauria de revisar. L’estudi d’altres 
criteris o objectius per a optimització no s’inclou en aquest text i es recomanarà per a 
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treballs futurs. 

7.2. Cicles de treball 

S’han definit una sèrie de cicles de treball característics per al CAT06e amb la 
finalitat d’utilitzar-los en estudis de sensibilitat i com a referència per a l’optimització 
de paràmetres. Alguns dels cicles de treball s’han triat de manera que representen 
alguns escenaris habituals en les competicions de FS. Per la seva obtenció s’ha 
combinat l’ús d’un simulador DIL domèstic (vegeu 3.1) amb els models per a les 
pertorbacions externes descrits a 5.1.2 i B.2. 

Cicle 1: Graó positiu d’acceleració longitudinal 

El primer cicle de treball és una pertorbació idealitzada en graó de l’acceleració 
longitudinal, en situació d’empenta (acceleració positiva) i amb totes les altres variables 
d’entrada nul·les. Es representa a la Figura 7.1. El cicle comença amb una acceleració 
longitudinal ax = 0 m/s2, i en temps t = 0,5 s l’acceleració passa a ser de 10 m/s2. 
Aquesta situació es manté fins a finalitzar el cicle.  

 

Figura 7.1  Cicle de treball 1: entrada en graó de l’acceleració longitudinal de magnitud 10 m/s2. 

Cicle 2: Graó negatiu d’acceleració longitudinal 

Aquest cicle equival a la versió negativa del Cicle 1, és a dir, es tracta d’un escenari 
de frenada en graó de valor inicial 0 m/s2 i valor final -10 m/s2, com el representat a la 
Figura 7.2. 
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Figura 7.2 Cicle de treball 2: entrada en graó de l’acceleració longitudinal de magnitud -10 m/s2. 

Cicle 3: Graó positiu d’acceleració lateral 

El tercer cicle de treball és idèntic al cicle 1 (vegeu Figura 7.1), però aplicat a 
l’acceleració lateral ay. És bo mencionar que cap dels cicles de treball ideals presentats 
fins ara és susceptible d’existir a la realitat. En concret, les derivades de les 
acceleracions no poden ser infinites a la pràctica, degut a les limitacions pròpies de la 
mecànica de generació d’esforços horitzontals als pneumàtics. A l’Annex B.2 es fa una 
explicació més detallada sobre aquestes limitacions i es justifica la consideració dels 
cicles de treball 5, 6 i 7, que es detallen més endavant. 

Cicle 4: Bony semisinusoïdal de la petjada anterior esquerra 

En aquest cas la pertorbació és una variació de la posició vertical de la petjada 
d’un pneumàtic. S’ha escollit un bony de perfil equivalent a mig període d’una funció 
harmònica, positiu, d’amplitud 20 mm i semiperíode de 0,5 s. L’inici de la pertorbació 
és en t = 0,5 s. El cicle s’ha triat amb l’objectiu de provocar velocitats de deformació 
tant altes com relativament baixes, positives i negatives en el pneumàtic i el conjunt 
molla-amortidor anterior esquerra. 
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Figura 7.3  Cicle de treball 4: bony semisinusïdal  del terreny sota la roda anterior esquerra, 
d’amplitud 20 mm i durada 0,5 s. 

Cicle 5: Variacions trapezoïdals de les acceleracions horitzontals 

En aquest cas s’ha optat per recrear un cicle d’acceleracions horitzontals factible, 
usant rampes en comptes de graons, de manera que les derivades de les acceleracions 
són finites. El pendent de les rampes s’ha escollit de 50 m/s3 i és coherent amb els 
pendents màxims mesurats a partir d’un cicle de treball real (vegeu 5.1.2). El cicle es 
representa a la Figura 7.4.  

 

Figura 7.4 Cicle de treball 5: variacions trapezoïdals de les acceleracions longitudinal i lateral. 

En t = 0,5 s l’acceleració longitudinal s’incrementa ràpidament fins a 10 m/s2, i es 
manté a aquest valor durant aproximadament un segon per tornar a disminuir fins a 0 
m/s2. En t = 2,5 s l’acceleració lateral passa ràpidament de 0 a -10 m/s2, i un segon 
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més tard s’inverteix fins a 10 m/s2, per tornar a 0 m/s2 en t = 4,5 s. Finalment, 
l’acceleració longitudinal experimenta un descens ràpid a -10 m/s2 que dura un altre 
segon. El cicle és assimilable a una situació en què el vehicle accelera fortament des de 
parat fins a una certa velocitat, fa una maniobra d’eslàlom curt o “canvi de carril” a 
celeritat constant i frena fins a parar-se en línia recta. 

Cicle 6: Volta a un circuit de FS, acceleracions desitjades. 

Aquest cicle de treball consta de variacions contínues en les acceleracions lateral i 
longitudinal, representa una volta a un circuit típic de FS totalment pla i està basat en 
els comandaments i no pas en les mesures dels acceleròmetres. Suposa un cicle 
d’acceleracions ideals o desitjades pel pilot, però no subjectes a la dinàmica de 
pneumàtics i suspensions, ni tampoc a limitacions de cap tipus en la potència del 
motor i resistències aerodinàmiques. S’ha obtingut mitjançant un simulador DIL 
seguint el procediment descrit a B.2.1, i té una durada total de poc més d’un minut. A 
la Figura 7.5 se’n mostra un fragment. 

 

Figura 7.5 Fragment del cicle de treball 6: variacions contínues de les acceleracions horitzontals, 
desitjades pel pilot. Cicle estimat basat en els comandaments, obtingut amb un simulador DIL. 

Cicle 7: Variacions trapezoïdals de les acceleracions horitzontals 

Aquest cicle de treball és similar a l’anterior (la mateixa volta a un circuit de FS) 
però els valors de les acceleracions horitzontals són directament les mesurades pels 
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acceleròmetres, i per tant estan subjectes a la dinàmica del vehicle, fregaments i 
limitacions (no són estrictament dades d’entrada al sistema ja que depenen del mateix 
sistema). Tal com s’explica a B.2.2, en funció de cada cas pot ser interessant utilitzar 
una entrada com la del Cicle 6, la del Cicle 7 o una combinació de les dues. En aquest 
cas també s’ha considerat un relleu de la pista que respon a un model ISO de classe a 
la frontera entre A i B, com el presentat a 5.1.2. A la Figura 7.6 es mostra un fragment 
d’aquest cicle de treball (només les acceleracions en funció del temps), coincident amb 
el fragment del Cicle 6 de la Figura 7.5, a fi de facilitar-ne la comparació. 

 

Figura 7.6 Fragment del cicle de treball 7: variacions contínues de les acceleracions horitzontals, 
desitjades pel pilot. Cicle real basat en els acceleròmetres, obtingut amb un simulador DIL. 

7.3. Anàlisi de sensibilitat 

En el present capítol s’utilitza el model de simulació per analitzar la sensibilitat del 
CAT06e a variacions d’alguns dels seus paràmetres de suspensions. A aquests efectes, la 
configuració de referència es compara amb la modificació de la característica de 
diversos elements (un de sol per a cada anàlisi) i se’n mesura l’efecte sobre la resposta. 
Les dades d’entrada del model són els cicles de treball 1 a 4 descrits a 7.2, i les 
respostes d’interès són les càrregues dels pneumàtics complementades segons convingui 
amb alguns estats del vehicle (posicions lineals i angulars de rodes i xassís). 

 En la majoria dels casos, les característiques modificades són assolibles mitjançant 
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un ajust dels components alternatiu al de referència, i són per tant compatibles amb el 
disseny original del vehicle. En d’altres casos s’exploren configuracions que requeririen 
modificacions més grans sobre el vehicle original. Els estudis de sensibilitat realitzats es 
detallen a D.1, i els més significatius es resumeixen tot seguit. 

7.3.1. Sensibilitat a les rigideses 

La rigidesa de les suspensions té un efecte directe sobre la freqüència pròpia dels 
modes vibratoris on hi és present. Les freqüències pròpies augmenten quan ho fa la 
rigidesa, i la relació d’esmorteïment es redueix, a igualtat d’inèrcies i característiques 
dels amortidors. 

Sota pertorbacions reals en domini temporal, l’efecte potencial d’un increment de 
la rigidesa de les molles és un increment de la velocitat de resposta i un augment del 
sobrepuig, si n’hi ha. Les deflexions dels sòlids en estat estacionari s’han de reduir, i el 
temps de transitori pot augmentar o disminuir en funció de l’esmorteïment del mode i 
de la naturalesa de les pertorbacions. Cal recordar que, en termes generals, la relació 
entre rigideses i esmorteïments desitjable és la que minimitza el temps de transitori de 
les càrregues dels pneumàtics (vegeu 7.1). 

A la Figura 7.7 s’il·lustra la resposta de l’angle de balanceig i la càrrega anterior 
dreta a una entrada en graó de mòdul 10 m/s2 de l’acceleració lateral, segons el cicle 3, 
per a tres configuracions de rigidesa de les molles. En efecte, l’angle de balanceig en 
estat estacionari es redueix amb la rigidesa. La part inicial del transitori presenta poca 
sensibilitat a les molles perquè està associada principalment a la deformació dels 
pneumàtics (a causa en part de l’elevat esmorteïment). D’altra banda, la càrrega en 
estat estacionari també presenta una certa sensibilitat a la rigidesa de les molles, ja que 
la relació de rigideses a balanceig entre els dos eixos es veu modificada a causa de la 
presència de la barra estabilitzadora a l’eix posterior (vegeu E.3 i equació (C.9) de 
l’Annex C). 
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Figura 7.7 Resposta de l’angle de balanceig (superior) i de la càrrega de la petjada anterior 
dreta Fz2 a una entrada en graó positiva de l’acceleració lateral, de magnitud 10 m/s2, per a 
diferents rigideses de les molles.  

Pel que fa a la rigidesa vertical dels pneumàtics, la manera directa de modificar-la 
és mitjançant la pressió d’inflament. La Figura 7.8 mostra les mateixes respostes 
comparant pressió de referència de 90 kPa pels quatre pneumàtics amb unes pressions 
de 70 i 110 kPa, prenent novament el cicle 3 com a pertorbació. S’observa que el 
balanceig final en estat estacionari es redueix lleugerament quan augmenta la pressió, 
degut a que el balanceig de l’eix respecte del terra està directament condicionat per la 
rigidesa dels pneumàtics. Pel que fa a la càrrega, s’aprecia clarament que l’augment de 
la pressió n’incrementa la freqüència d’oscil·lació. La raó és que la freqüència pròpia 
del mode associat al desplaçament vertical de la roda està estretament relacionada amb 
la rigidesa del pneumàtic, tal com s’havia vist a l’anàlisi modal, 6.2.1. 
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Figura 7.8 Resposta de l’angle de balanceig (superior) i de la càrrega de la petjada anterior 
dreta Fz2 a una entrada en graó positiva de l’acceleració lateral, de magnitud 10 m/s2, per a 
diferents pressions dels pneumàtics. 

7.3.2. Sensibilitat a l’esmorteïment 

L’efecte d’incrementar l’esmorteïment sobre la dinàmica vibratòria no és evident. 
En vibracions molt poc esmorteïdes, ajuda a reduir el temps de transitori, mentre que 
si l’esmorteïment és alt l’efecte pot ser el contrari. L’esmorteïment de la massa suspesa 
del CAT06e en la configuració original és en general elevat, tant pel que fa al moviment 
vertical com en balanceig i capcineig, tal com s’ha pogut deduir en els diferents estudis 
de resposta freqüencial i temporal. Els estudis de sensibilitat de la característica dels 
amortidors han posat de manifest que, en general, una reducció de l’esmorteïment seria 
beneficiosa per a l’evolució temporal de la càrrega dels pneumàtics pel que fa als cicles 
de treball 1 a 4.   

A títol d’exemple, la Figura 7.9 mostra la resposta de l’angle de balanceig i de la 
càrrega de la petjada anterior dreta a un graó d’acceleració lateral segons el cicle 3, per 
a diferents esmorteïments de compressió. La reducció de l’esmorteïment en un 40% 
millora la resposta tant de l’angle de balanceig com de la càrrega, ja que en redueix la 
variació respecte l’estat estacionari. La sensibilitat a d’altres variacions de la 
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característica dels amortidors es pot trobar a D.1. 

 

Figura 7.9 Resposta de l’angle de balanceig (superior) i de la càrrega de la petjada anterior 
dreta Fz2 a una entrada en graó positiva de l’acceleració lateral, de magnitud 10 m/s2, per a 
diferents esmorteïments de compressió dels amortidors. 

7.3.3. Sensibilitat a les alçades de capcineig i balanceig 

Com ja s’ha comentat (5.2.5) la cinemàtica de suspensions, i en particular la 
manera com aquesta defineix la posició a l’espai dels eixos instantanis de rotació de les 
masses no suspeses, determina aspectes de la dinàmica de suspensions com ara la 
transferència de càrrega directa, els moments de balanceig i capcineig sobre la massa 
suspesa associats a acceleracions horitzontals, i les forces jacking. Vegeu Annex E.1 per 
a més informació. A la Figura 7.10 s’il·lustra l’efecte de reduir les alçades dels centres 
de balanceig en 20 i 40 mm. A les respostes observades fins ara, s’hi ha afegit la posició 
vertical de la massa suspesa per observar els efectes de les forces jacking. 
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Figura 7.10 Resposta de l’altura del pla de referència del xassís (superior), de l’angle de 
balanceig (centre) i de la càrrega de la petjada anterior dreta Fz2 a una entrada en graó positiva 
de l’acceleració lateral, de magnitud 10 m/s2, per a diferents alçades dels centres de balanceig. 

La reducció de les alçades dels centres de balanceig redueix les forces jacking, i amb 
elles l’alçament del xassís. També incrementen el balanceig en estat estacionari i la 
rapidesa amb que la càrrega del pneumàtic creix, degut a la reducció de la transferència 
directa de càrrega. S’aprecia també com la càrrega en estat estacionari varia respecte la 
configuració original, a causa de la influència de les alçades dels centres de balanceig 
sobre la distribució de transferències laterals de càrrega (vegeu equació (C.9) a C.1.2). 
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7.4. Optimització d’amortidors 

En els estudis de sensibilitat realitzats amb els cicles de treball ideals ja s’ha pogut 
intuir que la configuració de referència utilitzada és sub-òptima pel què fa al criteri 
anunciat a 7.1. En efecte, en general hi ha configuracions alternatives que milloren la 
resposta de la càrrega dels pneumàtics. En particular sembla que les suspensions del 
CAT06e treballarien millor si l’esmorteïment dels amortidors fos més baix.  

A D.2 es descriu el procediment utilitzat per a l’optimització de la característica 
dels amortidors. De la mateixa manera, es podria seguir un procediment similar per 
optimitzar qualsevol altre característica. En aquest sentit, el problema d’optimització 
plantejat, així com la funció objectiu i l’algoritme utilitzats, suposen només una 
proposta i un exemple de l’ús del model, però són susceptibles de les modificacions que 
faci falta per a cada cas concret. 

Cal tenir present que els cicles de treball de les acceleracions horitzontals 
considerats fins ara (principalment graons ideals) no són realitzables a la pràctica i 
poden ser poc representatius. D’altra banda, tal com es justifica a B.2, el cicle 
d’acceleracions obtingut a través de les dades d’adquisició en un vehicle complet (ja 
sigui mitjançant un vehicle real o usant un model de simulació) mostra unes 
acceleracions resultants a unes pertorbacions (els comandaments) que estan subjectes a 
la dinàmica d’una planta (el vehicle, i en particular als pneumàtics i les suspensions), i 
per tant poden ser igualment poc representatives del que el pilot demana realment. Es 
podria dir que, un cicle d’aquest tipus, com a màxim serà tant bo com ho sigui la 
dinàmica del vehicle utilitzat per obtenir-lo.  

En aquest estudi d’optimització s’utilitzen tres cicles diferents i se’n comparen els 
resultats, tots ells simulen les consignes del pilot en situacions realitzables a la pràctica. 
Els resultats es poden trobar comentats a D.2.1 i es resumeixen a la Taula 7.1. Es pot 
observar que la optimització de l’esmorteïment pot donar resultats molt diferents en 
funció del cicle de treball utilitzat. Val la pena tenir en compte algunes apreciacions: 
d’entrada, la variació feta per a cada iteració és una imatge escalada verticalment (en 
força) de la característica completa dels amortidors. Per un estudi més profund seria 
interessant variar de forma independent cada part de la característica (baixa velocitat, 
alta velocitat, compressió i extensió) i també la dels amortidors anteriors i posteriors 
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per separat. Si es vol millorar significativament la resposta de la càrrega dels 
pneumàtics, també seria bo optimitzar la rigidesa de les molles en paral·lel a 
l’esmorteïment. Tot aquest procés és iteratiu i complex, requereix dissenyar 
l’experimentació amb cura i interpretar bé els resultats. 

 
Factor òptim 

d’esmorteïment 

Valor funció 
objectiu 
inicial 

Valor funció 
objectiu 
òptim 

Cicle 5 1,38 60,7 53,8 

Cicle 6  0,54 23195 21563 

Cicle 7 sense relleu pista  0,57 11541 10769 

Cicle 7 amb relleu pista 0,34 121163 57250 

Taula 7.1 Resum de factors òptims d’esmorteïment (la característica optimitzada és l’original 
escalada per aquest factor) i valors de la funció objectiu  inicials i optimitzats. 

7.5. Visualització de la dinàmica simulada en animacions 3D 

Una altra funcionalitat que s’ha implementat és la representació gràfica de la 
dinàmica del vehicle en un entorn de realitat virtual. Es tracta d’un altre exemple d’ús 
del model que permet visualitzar, en temps real si es desitja, l’efecte de les forces i les 
alçades de les petjades sobre un model virtual del vehicle. Suposa una prestació afegida 
que pot tenir utilitat, per exemple, per detectar configuracions potencialment 
problemàtiques pel vehicle, com ara quan es produeixen contactes de la massa suspesa 
amb el terra. També pot ser útil com a eina de diagnòstic per detectar errors o 
incongruències durant la implementació del model i l’ajust de característiques. 

El model gràfic consta d’un vehicle (compost d’un xassís i quatre rodes) que 
recolza sobre quatre blocs, i té l’aspecte d’un banc d’assaig 7-post virtual (Figura 7.11). 
També s’hi han afegit indicadors que representen les forces de reacció a les petjades 
dels pneumàtics i les acceleracions horitzontals. El vehicle modelat representa el 
CAT06e, i els models en tres dimensions s’han realitzat usant els fitxers CAD del 
vehicle com a referència, però simplificant-ne força la geometria per economitzar 
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recursos de computació. 

 

Figura 7.11 Model gràfic virtual del CAT06e. Els blocs sota cada roda es mouen d’acord amb la 
posició de les petjades, i les rodes i el xassís d’acord amb la simulació del model numèric. Les 
línies verdes sota cada petjada, i les línies vermella i blava sobre el pilot varien la seva longitud 
de forma proporcional a les càrregues i les acceleracions, respectivament. 

Per a la realització de l’entorn virtual s’ha escollit el llenguatge VRML (Virtual 
Reality Modeling Language) i s’ha utilitzat el programa V-Realm, inclòs al MATLAB. 
L’estàndard VRML és una plataforma oberta i flexible que permet crear escenaris 
virtuals en tres dimensions, i és un format suportat per Simulink, a més de molts altres 
navegadors de gràfics 3D, per representar sistemes dinàmics. Els detalls de la 
implementació de l’escenari virtual s’obviaran en aquest text, però la documentació 
disponible en MATLAB és prou completa. 

El model de simulació en Simulink interacciona amb el model de realitat virtual, 
tot determinant la posició, la orientació i l’escala de diversos objectes. Les variables 
d’entrada del model de realitat virtual són la posició vertical de les petjades, les rodes i 
el xassís, els angles de balanceig i capcineig, les càrregues dels quatre pneumàtics i les 
acceleracions horitzontals. A més d’aquestes variables, també s’utilitzen alguns 
paràmetres, com ara les vies, la batalla i el radi lliure dels pneumàtics, per tal de 
posicionar els cossos a l’espai. L’entorn gràfic resultant reprodueix amb èxit la 
dinàmica del model Simulink mentre s’executa la simulació.  
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8. Impacte ambiental 

En aquest capítol es fa una valoració de l’impacte sobre el medi ambient que ha 
suposat la realització d’aquest projecte. Com que l’abast d’aquest treball es limita a la 
implementació d’un model de simulació informàtic per a ús en projectes de 
desenvolupament de vehicles, també es fa una estimació preliminar de les conseqüències 
mediambientals derivades de l’ús d’aquest programari dins el marc d’altres projectes. 

8.1. Impacte degut a la realització del projecte 

El desenvolupament d’aquest projecte s’ha dut a terme de forma pràcticament 
íntegra usant només un ordinador personal. Per a les feines de caracterització de 
components també s’han utilitzat màquines d’assaig de laboratori, algunes amb un 
consum significatiu, com ara la màquina d’assaig d’amortidors. En qualsevol cas, les 
hores dedicades als assajos experimentals són molt poques en comparació i per aquest 
motiu tenen un impacte residual. 

L’ordinador utilitzat feia ús de dos monitors funcionant de forma simultània la 
major part del temps, a fi de millorar l’eficiència quan es treballava amb més d’un 
programa alhora o bé amb múltiples finestres obertes. L’ordinador s’apagava sempre 
que no s’utilitzava durant temps prolongats, incloent les nits, excepte quan es feien 
simulacions de llarga durada. En aquests casos els monitors s’apagaven. 

S’ha evitat en la mesura del possible la impressió de documents en paper. Quan 
era inevitable, s’han imprès a doble cara i amb qualitat d’esborrany. Només s’ha imprès 
una còpia del present document complet i una segona còpia de la Memòria, la resta 
s’han editat en format digital. Sempre que ha estat possible, s’ha evitat utilitzar colors 
en gràfics i figures, especialment en aquelles que contenien informació rellevant per a la 
comprensió del text. D’aquesta manera s’ha procurat que aquest document sigui 
reproduïble, si és necessari, en format imprès i en blanc i negre sense que hi hagi 
pèrdua d’informació. 

A la Taula 8.1 es fa una estimació del consum energètic atribuïble a la realització 
d’aquest projecte i les emissions de diòxid de carboni associades, com a indicador de 
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l’impacte sobre el medi ambient. 
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Ordinador hores 668 0,25 167,0 267 44,6 

Maquinaria d'assaig hores 4 1,5 6,0 267 1,6 

Desplaçaments km 160 0,63 101,4 263,7 26,7 

TOTAL    274,4  72,9 

Taula 8.1 Balanç energètic i d’emissions degut a la realització del projecte. 

8.2. Impacte degut a l’ús del model 

L’impacte ambiental d’utilitzar el model dins uns programa de disseny o de 
desenvolupament d’un vehicle no es pot quantificar de forma objectiva sense considerar 
un projecte en particular. En aquest apartat es fa una valoració de les conseqüències 
sobre el medi ambient d’assolir uns objectius de disseny determinats, usant una 
metodologia recolzada en la simulació mitjançant el model presentat, en comparació 
amb fer-ho usant una metodologia purament experimental. El cas d’estudi és hipotètic 
i només té caràcter d’exemple. 

L’objectiu de l’eina de simulació és ajudar a l’enginyer o l’estudiant a seleccionar o 
optimitzar paràmetres de disseny relatius a les suspensions, tant en la fase de disseny 
com durant la posta a punt i les proves. A la Figura 8.1 es representa de forma 
esquemàtica aquesta idea. La figura representa dues metodologies per a executar un 
projecte orientat a seleccionar les rigideses i esmorteïments òptims per una aplicació 
donada. L’enfoc tradicional per a la resolució del problema és la d’assajar totes les 
combinacions susceptibles de ser òptimes, mitjançant experimentació. En l’exemple 
hipotètic, tant la rigidesa com els esmorteïments tenen sis característiques possibles, 
generant un total de 36 combinacions, de les quals 7 ja s’han descartat durant la fase 
preliminar de disseny. En total s’assagen 29 combinacions d’amortidors i molles. 
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En la metodologia alternativa s’utilitza la simulació mitjançant el model no lineal 
per a reduir el nombre de combinacions a provar, descartant-ne la resta. La quantitat 
d’opcions que es poden desestimar en aquesta fase depèn del grau de confiança que es 
tingui amb el model i de la correlació que s’obté amb el vehicle real, basada en 
l’experiència o en assajos previs. En general és preferible invertir més recursos en assolir 
una bona correlació entre el model i el vehicle si d’aquesta manera s’aconsegueix reduir 
les alternatives a assajar amb prou confiança. En l’exemple, la simulació permet 
desestimar 20 combinacions més abans d’iniciar la fase de proves, i a més permet 
seleccionar la combinació amb més probabilitat de ser la millor, la qual cosa permet 
planificar els assajos de forma més eficient. 

 

Figura 8.1 Dues metodologies per assolir un mateix objectiu. El mètode superior (fletxa 
discontínua) és purament experimental, mentre que l’inferior (fletxes contínues) fa ús de la 
simulació per reduir el nombre de combinacions a assajar a només 9. Exemple fictici simplificat. 

És previsible que la metodologia que fa ús de la simulació no només és molt més 
econòmica i ràpida, també és més respectuosa pel medi ambient. Les Taula 8.2 i Taula 
8.3 comparen, seguint l’exemple proposat, el cost energètic i les emissions de diòxid de 
carboni associades a la font d’energia per a cadascuna de les metodologies. S’ha 
suposat que la pista de proves es troba a 20 km de les oficines de disseny, i que s’hi 
mobilitzen una furgoneta gran i tres turismes. Les jornades són de 8 hores i el vehicle 
és elèctric, amb una potència bruta mitjana de 16 kW i un factor de càrrega de treball 
del 40%. Aquestes condicions de treball són assimilables a les de l’equip del projecte del 
CAT06e. Les emissions de CO2 estan estimades seguint les indicacions de la guia 
publicada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic [16]. 

S’observa com, per al cas proposat, l’ús d’una estratègia recolzada en la simulació 
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mitjançant un model com el descrit suposa un estalvi energètic de 1460,1 kWh i un 
estalvi ecològic de 386,6 kg de diòxid de carboni, respecte la metodologia convencional 
només basada en l’experimentació. 
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Fase Tasca 

Ex
pe

ri
m

en
ta

ci
ó Transport materials viatges 15 33,812 507,2 263,7 133,7 

Transport personal viatges 15 63,398 951,0 263,7 250,8 

Proves de pista hores 116 6,400 742,4 267,0 198,2 

Anàlisi de dades hores 120 0,25 30,0 267,0 8,0 

TOTAL    2230,6  590,7 

Taula 8.2 Balanç energètic i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per a la metodologia 
totalment experimental. 
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Fase Tasca 

Si
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ió
 

Caracterització hores 160 0,250 40,0 267,0 10,7 

Optimització hores 16 0,250 4,0 267,0 1,1 

Ex
pe

ri
m

en
ta

ci
ó Transport materials viatges 5 33,812 169,1 263,7 44,6 

Transport personal viatges 5 63,398 317,0 263,7 83,6 

Proves de pista hores 36 6,400 230,4 267,0 61,5 

Anàlisi de dades hores 40 0,250 10,0 267,0 2,7 

TOTAL    770,5  204,1 

Taula 8.3 Balanç energètic i d’emissions per a la metodologia que utilitza la simulació. 
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9. Pressupost 

El pressupost per aquest projecte s’ha estimat a partir de la planificació detallada 
a l’Annex F. S’ha considerat un cost per als treballs d’enginyeria de 25 €/h, i per a la 
maquinària d’assaig, de 40 €/h. La durada total del projecte és de quatre mesos i mig i 
s’hi han dedicat de mitjana 20 hores setmanals. La feina total invertida és de 668 hores, 
que suposen un cost en recursos d’enginyeria de 17180 €. El detall dels costos 
d’enginyeria per a cada partida d’acord amb les hores de feina i l’ús de maquinària es 
pot trobar a l’Annex F.1. A la Taula 9.1 se’n fa un resum desglossat per etapes. 

Etapes Feina [h] Cost [€] 

Planificació i viabilitat 24 600 

Revisió de l’estat de l'art 80 2000 

Caracterització del model numèric 40 1480 

Implementació del model de simulació 128 3200 

Implementació dels models lineals 56 1400 

Validació 84 2100 

Desenvolupament d’altres utilitats  60 1500 

Documentació 196 4900 

Subtotal 668 17180 

Taula 9.1 Resum desglossat dels costos d’enginyeria. 

A aquests costos falta afegir-hi l’amortització d’equipaments i altres tipus de 
despeses, es detallen a la Taula 9.2. El cost total del projecte és de 18050 €. 

Pel que fa als beneficis econòmics que es poden obtenir potencialment gràcies a 
aquest projecte, es pot fer un anàlisi similar al que s’ha exposat a l’apartat 8.2 per a 
l’estudi de l’impacte ambiental. Els resultats per al mateix exemple es mostren a la 
Taula 9.3, i s’han considerat els mateixos costos horaris de cada recurs que per al 
pressupost del projecte. La comparació dels dos escenaris proposats mostra que l’estalvi 
econòmic per a la metodologia que fa ús del model és de 1300 €. Addicionalment cal 
tenir en compte que el cost de la caracterització del model és de fet una inversió fixa 
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que no cal repetir per a estudis futurs sobre el mateix vehicle, de manera que l’estalvi 
per a treballs successius és potencialment encara més gran. 

Concepte Cost [€] 

Despeses d’enginyeria 17180 

Amortització d’equips informàtics 250 

Amortització de llicències de software 300 

Bibliografia i documentació 150 

Energia, telèfon i internet 110 

Viatges i altres despeses 60 

TOTAL 18050 

Taula 9.2 Pressupost del projecte. 
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Caracterització - 4000 

Optimització - 400 

Ex
pe

ri
m

en
ta

ci
ó Transport materials 450 150 

Transport personal 300 100 

Proves de pista 4640 1440 

Anàlisi de dades 3000 1000 

TOTAL  8390 7090 

Taula 9.3 Comparativa de costos per a dos exemples d’ús del model per al mateix objectiu, 
segons els escenaris proposats a 8.2. 
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Conclusions i recomanacions 

Conclusions del projecte 

En aquest document s’ha presentat el modelatge, el desenvolupament, la validació i 
la simulació d’un model multi-sòlid no lineal de vehicle complet, destinat a la simulació 
de la dinàmica vertical de suspensions i pneumàtics d’un vehicle de tipus Formula 
Student. El model realitzat seria compatible també per altres tipus de vehicles 
terrestres. L’entorn de treball escollit és el MATLAB i el MATLAB Simulink, que ha 
demostrat ser robust, potent, modular i totalment adequat per realitzar aquesta tasca. 

El  model implementat és capaç de resoldre, mitjançant integració numèrica, 
l’evolució temporal de set graus de llibertat (el moviment vertical de cada roda, així 
com el moviment vertical, el capcineig i el balanceig de la massa suspesa) donades unes 
condicions de contorn que poden ser les acceleracions horitzontals del vehicle i el relleu 
del terreny sota cada roda. El model accepta característiques no lineals, ja sigui 
parametritzades o usant taules d’interpolació-extrapolació, de tots els elements de força 
que tenen influència en la resposta dinàmica dels set graus de llibertat, incloent els 
pneumàtics, les molles amb topalls, les barres estabilitzadores, els amortidors, la 
cinemàtica de suspensions i l’aerodinàmica. 

El model realitzat presenta bona correlació amb d’altres models lineals de resolució 
analítica, que s’han realitzat amb l’objectiu de facilitar la validació del model de 
simulació i mesurar l’efecte de la linealització. 

L’eina desenvolupada s’ha utilitzat per simular les suspensions d’un vehicle de 
l’Escola, el CAT06e, al qual se n’ha estudiat la sensibilitat a la variació de diferents 
característiques. També s’ha implementat una rutina d’optimització, que ha posat de 
manifest que la configuració adoptada pel CAT06e es podria millorar d’acord amb les 
simulacions, en especial pel que fa als amortidors. Finalment, també s’ha desenvolupat 
una interfície gràfica per visualitzar la dinàmica simulada en un entorn de realitat 
virtual. La utilització pràctica del model realitzat ha demostrat que es tracta, 
potencialment, d’una eina molt útil durant la fase de disseny i de posta a punt en 
projectes tipus Formula Student. 
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Treballs futurs 

El model implementat està limitat a la dinàmica vertical del vehicle, i els estudis 
que se’n poden fer són equivalents a les màquines d’assaig tipus 7-post en vehicles reals. 
És adequat per dissenyar i optimitzar components de suspensions, però presenta 
limitacions en matèria de dinàmica en el pla horitzontal, com ara estudis d’estabilitat 
lateral. El pas successiu recomanable després d’aquest treball és l’ampliació del model 
per a estudis de dinàmica general. Per això seria necessària la implementació d’un 
model de pneumàtic complet, així com la introducció, com a mínim, dels graus de 
llibertat de la direcció, les translacions en el pla horitzontal i la rotació de guinyada. 

El model de dinàmica vertical, tal com s’ha plantejat, també admet diverses 
millores, que poden ser més o menys necessàries en funció del vehicle i l’estudi que se’n 
vol fer. Per exemple, per a estudis de transmissivitat de vibracions de la carretera cap 
als ocupants en vehicles de transport, caldria implementar la histèresi dels pneumàtics i 
les articulacions de goma de les suspensions, i probablement afegir graus de llibertat i 
modelar l’encoixinat dels seients. Aquests components tenen una forta influència quan 
s’estudien freqüències més altes que les que s’han considerat en aquest treball. 

Sense sortir del terreny de la competició per a estudis de freqüències baixes, en 
alguns vehicles i per alguns circuits seria interessant millorar el model aerodinàmic per 
tal que tingui en compte l’efecte de les variacions de l’alçada lliure al terra, l’angle de 
capcineig i l’angle d’incidència en guinyada del vent aerodinàmic. També és podria 
implementar l’efecte del vent atmosfèric, així com els pendents laterals i longitudinals 
de la pista si és necessari. Igualment seria interessant modelar la rigidesa finita del 
xassís, la qual cosa obligaria a introduir com a mínim un grau de llibertat. 
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