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Annex A. Caracterització de components 

A.1. Pneumàtics 

Les fonts d’informació de què es disposa per caracteritzar els pneumàtics són dues: 
per una banda, el fabricant (Hoosier) facilita informació sobra la rigidesa vertical, 
mesurada a tres càrregues diferents i a tres pressions d’inflament. La metodologia i les 
condicions usades per mesurar-les no es coneixen, i possiblement les dades són 
mesurades amb la roda sense rotació. Amb tot, aquesta informació pot ser útil a mode 
de comparació però no és gaire detallada. 

L’altra font de què es disposa són les dades obtingudes al banc d’assaig de Calspan 
TIRF pel Tire Test Consortium. A diferència de la informació proporcionada per 
Hoosier, aquestes dades són molt més completes i les condicions de treball són 
conegudes. La rigidesa vertical estàtica i dinàmica (velocitat de cinta de 40 km/h), en 
funció de la càrrega i la pressió, s’ha provat en dues ocasions. En tots dos casos l’assaig 
estava destinat, a més de mesurar la rigidesa vertical, a caracteritzar les forces laterals i 
els moments verticals en funció de l’angle de deriva. El programa d’un assaig (Round 2, 
2006), a títol d’exemple, és el següent: 

1- Pneumàtic nou, mesura de rigidesa vertical estàtica. 

2- Mesura de rigidesa vertical dinàmica, a 40 km/h. Aquesta velocitat es manté la 
resta de l’assaig. 

3- Warm-up o condicionament: cicle de variacions de gran amplitud d’angles de 
deriva i de caiguda amb el pneumàtic sota càrrega durant uns 3 minuts, per 
estabilitzar mecànicament el pneumàtic i assolir la temperatura de treball. 

4- Nova mesura de rigidesa vertical dinàmica amb el pneumàtic condicionat. 

5- Escombrat d’angles de deriva amb angle de caiguda nul, a diverses càrregues 
verticals i diverses pressions d’inflament. A cada pressió d’inflament nova es fa 
una nova mesura de rigidesa vertical dinàmica. 

6- Última mesura de rigidesa vertical dinàmica per acabar l’assaig, amb el 
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pneumàtic gastat. 

L’assaig realitzat el 2007 (Round 3) va tenir un programa molt similar però sense 
la fase d’estabilització del pneumàtic, que ja s’havia fet en un assaig immediatament 
anterior. Calspan informa que el control de les càrregues del seu banc d’assaig es va 
millorar notablement entre el Round 2 i el Round 3, i recomana per tant usar aquestes 
últimes dades amb preferència a les primeres quan sigui possible. En aquest treball s’ha 
seguit aquesta recomanació. 

La Figura A.1 mostra la variació del radi sota càrrega del pneumàtic en funció de 
la càrrega vertical, a diferents pressions d’inflament. L’ordre cronològic de les mesures 
és: 110, 68, 96 i 82 kPa. S’observa una lleugera variació del radi lliure de la roda (sense 
càrrega) d’acord amb la corba ajustada per les diferents pressions, aproximadament 
d’un mil·límetre. És possible que sigui un efecte real de la pressió d’inflament combinat 
amb el desgast del propi pneumàtic. Cal recordar que entre cada mesura de rigidesa 
vertical hi ha un assaig complet amb escombrat d’angles de deriva que pot suposar un 
desgast significatiu. 

 

Figura A.1 Dades experimentals de les mesures de rigidesa vertical, amb una corba polinòmica 
de segon grau ajustada. Només es visualitzen un 12% de les mostres a fi de fer el gràfic més 
clar.  

 La càrrega màxima a què arriba l’assaig de Calspan és d’uns 2000 N, que 



Model i simulació de la dinàmica de suspensions d’un vehicle de FS 9 

 

correspon a una deformació dinàmica del pneumàtic d’entre 10 i 15 mm. Aquesta 
càrrega es prou elevada com per cobrir el rang de càrregues en què el pneumàtic ha de 
treballar normalment. No obstant es poden donar transitoris, per exemple en trepitjar 
un obstacle a alta velocitat, en que aquestes forces poden ser molt més altes, i una 
extrapolació directa de les dades mesurades podria conduir a deformacions massa grans. 
S’amplien per tant les dades mesurades amb una característica estimada segons el 
següent criteri: La deformació màxima esperada és d’un 60% del perfil del pneumàtic, 
que correspon a uns 42 mm. La càrrega augmenta ràpidament quan la deformació 
s’acosta a aquest valor, sense que la corba perdi en cap moment el caràcter progressiu 
de la rigidesa. 

D’altra banda, per a deformacions nul·les i ‘negatives’ (que en termes de les 
coordenades generalitzades definides a l’apartat 4.1 de la Memòria, s’han d’interpretar 
com una pèrdua de contacte de la roda amb el terra) la càrrega ha de ser naturalment 
zero i mai negativa. La característica resultant completa que s’ha considerat és la 
representada a la Figura A.2. La zona de treball normal (entre 0 i 2000 N de càrrega 
vertical, o entre 0 i 15 mm de deformació aproximadament) és fidel a les dades 
mesurades per Calspan al Round 3, i per a càrregues més altes es fa una estimació 
versemblant. L’únic interès que té la zona estimada és no introduir errors massa grans 
en situacions extremes, però el model no l’hauria d’utilitzar en un cicle de treball 
normal. 
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Figura A.2 Superior: Característica completa considerada, en funció de la pressió d’inflament, 
per al model no lineal. Inferior: detall del rang de funcionament, fidel a les dades del TTC. 

El model Simulink utilitzarà aquestes dades en forma de taula de dades de dues 
dimensions (deformació i pressió), i n’obtindrà la component elàstica de la força 
vertical del pneumàtic. El model utilitza mètodes d’interpolació-extrapolació de 
diferents ordres per obtenir la força en un punt no representat directament a la taula. 
La interpolació lineal és preferible perquè és molt més econòmica en temps de càlcul, i 
per observació directa en el rang de treball (Figura A.2 inferior) es considera acceptable. 
El model utilitza extrapolació lineal quan les dades d’entrada queden fora del rang de 
la taula, i és per això que les dues últimes dades i les dues primeres de cada sèrie s’han 
de triar de forma especial (Figura A.2 superior). Així, el pneumàtic modelat fa una 
força elàstica vertical igual a zero per a tots els valors de deformació menors o iguals a 
zero (no ofereix cap resistència quan es separa del terra), i una força que augmenta 
dràsticament per valors de deformació superiors a 42 mm (de manera que la deformació 
queda fortament limitada). 

Linealització 

La linealització s’ha fet a partir de les dades de la taula d’interpolació-extrapolació 
del model no lineal, però només del rang corresponent a la zona de treball (dades 
ajustades a les dades experimentals, Figura A.2 inferior). Alternativament, es podia 
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haver optat a fer la linealització partint directament de les dades experimentals (Figura 
A.1), però s’ha preferit usar les dades ja adaptades al model Simulink perquè el 
principal objectiu del model lineal és la comparació amb el model d’integració numèrica. 

S’ha ajustat una corba polinòmica de segon ordre a les dades per a cada pressió, 
usant un model de la forma  y=c2x2 + c1x , de manera que s’imposa una condició de 
pas per l’origen de coordenades. Aquesta condició no és estrictament necessària si 
l’única finalitat de l’ajust és la de linealitzar les dades en un punt, però ho seria si la 
corba ajustada es volgués utilitzar, per exemple, com a model no lineal del pneumàtic. 
L’ajust s’ha fet en MATLAB, el mètode utilitzat és el de minimització d’errors 
quadrats, i els resultats per a cada pressió, incloent el coeficient de determinació r2, són 
els de la Taula A.1. 

 

 68 kPa 82 kPa 96 kPa 110 kPa 

c2 [N/mm2] 0,308 0,944 2,219 3,118 

c1 [N/mm] 125,4 133,9 134,7 140,4 

r2 0,9999 0,9997 0,9998 0,9996 

Taula A.1 Coeficients dels polinomis ajustats, segons el model  y=c2x2 + c1x . 

El valor molt proper a 1 en tots els casos del coeficient de determinació és un bon 
indicador que el model polinòmic triat és prou bo. D’aquests resultats també es pot 
despendre que, en el rang en estudi, el caràcter progressiu de la rigidesa del pneumàtic 
és molt sensible a la pressió d’inflament, ja que el coeficient c2 que multiplica el 
monomi quadràtic augmenta clarament amb la pressió.  

El punt de linealització per a cada pressió d’inflament queda definit per la càrrega 
estàtica del pneumàtic, es negligeixen les càrregues d’origen aerodinàmic perquè els 
estudis i les comparacions que es faran amb els models lineals també les obviaran. La 
càrrega estàtica del vehicle amb un pilot de 75 kg de massa resulta (vegeu C.1.1) 

Fz1
eq = 839,95 N   per als pneumàtics de l’eix anterior, 
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Fz2
eq = 939,96 N   per als pneumàtics de l’eix posterior. 

El procés utilitzat per trobar la linealització de cada corba ajustada al voltant del 
punt d’equilibri és el següent: en primer lloc s’ha trobat la deformació d’equilibri xeq 
corresponent a la càrrega estàtica, seguidament s’ha derivat la corba i s’ha avaluat a la 
deformació d’equilibri. Com que els models lineals situaran l’origen de les coordenades 
generalitzades a les posicions d’equilibri, la rigidesa del pneumàtic linealitzada 
correspon al pendent de la corba en el punt xeq. Les rigideses resultants kpi es mostren a 
la Taula A.2. 

 

 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 A.2 Rigideses dels pneumàtics anteriors i posteriors linealitzades, per a diferents 
pressions d'inflament. 

Les rigideses trobades presenten una relació molt lineal amb la pressió, i per tant és 
vàlid prendre rigideses per a pressions diferents de les considerades mitjançant 
interpolació-extrapolació lineal dels valors de la Taula A.2. També es pot observar que 
la diferència de càrrega estàtica (o de deformació d’equilibri) entre l’eix anterior i el 
posterior té un efecte petit sobre la rigidesa linealitzada. 

Esmorteïment 

Els pneumàtics dissipen part de l'energia potencial elàstica per efecte Joule quan es 
sotmeten a deformacions. Aquest fenomen es deu a les característiques de 
viscoelasticitat que presenta el material amb el que es fabriquen, i és en bona mesura el 
responsable de la resistència al rodolament i de l'escalfament del pneumàtic.  

La característica viscoelàstica dels pneumàtics s’ha presentat l’apartat 4.3 com la 
suma d’un terme funció de la deformació i un altre funció de la velocitat de deformació. 
Aquesta característica es pot modelitzar per a models vibratoris situant una molla i un 
amortidor ideals connectats en paral·lel (model de Kelvin-Voigt) [1]. La força resultant 
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del pneumàtic té la forma 
��

� ���
=  ��

� ��
+ ��

� ���
= ��� ��� + ��� ���̇       en domini temporal, o 

��
� ���

=  ���� + � · ���� ���    si es transforma al domini freqüencial mitjançant la 
transformada de Fourier, (essent zpi la deformació del pneumàtic) 

kpi és la rigidesa de la molla (que representa la component elàstica de la 
característica del pneumàtic) i cv és l’esmorteïment viscós. Aquest, però, és un model 
incomplet ja que la part dissipativa es modela íntegrament amb un frec viscós 
proporcional a la velocitat de deformació (i proporcional a la freqüència /2 en un 
domini freqüencial). Un model més complet seria el d’una molla, un amortidor viscós i 
un frec estructural que permetria modelar la part de l’energia dissipada per histèresi. 
La força resultant usant aquest model té la forma 

��
� �

=  ����  + � · ��� + � · ���� ���     en domini freqüencial, 

on el terme chi representa el coeficient d’histèresi. La histèresi és un fenomen de 
dissipació d’energia que, a diferència del frec viscós, és independent de la freqüència i 
depèn únicament del signe de la velocitat de deformació. S’observa en alguns materials 
en què el treball invertit per deformar-los és més gran que el que retorna en la 
descàrrega, i és degut a la fricció interna o estructural del material. 

El model que inclou els efectes d’histèresi explica molt més bé el comportament 
dels pneumàtics que el model de Kelvin-Voigt, i de fet les mesures experimentals 
indiquen que el coeficient d’histèresi és de l’ordre de 10 a 20 vegades superior al viscós 
en pneumàtics de competició per asfalt [2], [1]. En altres termes, el comportament 
dissipatiu dels pneumàtics és majoritàriament independent de la freqüència d’excitació 
o de la magnitud de la velocitat de deformació.  

Els dos models presentats es poden implementar en rutines d’integració numèrica. 
La contrapartida del model que té en compte el frec estructural és que la histèresi no és 
pràctica per a estudis en domini temporal i no serveix per als models analítics. D’altra 
banda, usar un model com el de Kelvin-Voigt és acceptable per aquest estudi perquè el 
rang de freqüències d’interès és petit (els modes propis del vehicle és d’esperar que es 
situïn entre 0 i 20 Hz) i perquè en qualsevol cas el pneumàtic està molt subesmorteït i 
la contribució de l’esmorteïment a la càrrega total és petita. 
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A.2. Molles 

La característica força-deformació de les molles del CAT06e s’ha trobat amb una 
màquina de compressió Instron sèrie 3300 del Departament de Resistència de Materials 
de l’Escola. Les molles triades per l’eix anterior i el posterior varien en longitud lliure, 
però són iguals en diàmetre i rigidesa nominal. La diferència en la rigidesa reduïda a la 
roda entre els dos eixos s’obté per tant a través de la ràtio de desplaçaments.  

Les característiques trobades i les seves derivades (les rigideses locals) es 
representen a la Figura A.3. Es pot observar que hi ha una lleugera diferència entre la 
rigidesa real de les molles anteriors i les posteriors. 

 

 

Figura A.3 Característica elàstica de les molles obtingudes experimentalment. Força-deformació 
(a dalt) i rigidesa-deformació (a sota). Només es representa una molla de l'eix anterior i una 
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del posterior. 

Les molles es munten sobre el cos dels amortidors i són els mateixos amortidors els 
que delimiten el recorregut de la suspensió, mitjançant dos topalls de goma. El 
recorregut lliure de l’amortidor entre els dos topalls (sense deformar-los) és de 35 mm 
pels amortidors anteriors i 41,5 mm pels posteriors. La precàrrega d’instal·lació de la 
molla dins aquest recorregut (és a dir, la força que fa la molla en la posició de màxima 
extensió de l’amortidor, vegeu Figura A.4) és ajustable i afecta la característica elàstica 
global. En particular, determina la càrrega mínima que ha de tenir la roda abans no 
s’inicia el desplaçament de la suspensió. 

 

Figura A.4 Característica combinada de les molles i els topalls, mesurada respecte la 
deformació del grup molla-amortidor. Es pot observar la diferència de recorregut lliure entre els 
amortidors anteriors i els posteriors. La precàrrega d'instal·lació de la molla és de 100 N per 
l’eix anterior i 200 N pel posterior. 

En la major part dels casos, la precàrrega convé que sigui relativament baixa per 
evitar que la roda arribi amb facilitat al topall d’extensió (però sempre positiva, ja que 
sino la molla podria sortir de lloc). Si la precàrrega és massa alta es pot produir una 
pèrdua total brusca de la càrrega de la roda alhora que s’incrementaria la de la resta de 
rodes, modificant de forma sobtada i poc previsible l’equilibri del cotxe. 

El topall d’extensió és una volandera de goma d’uns dos mil·límetres de gruix 
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interna a l’amortidor. Admet una deformació màxima de l’ordre de només un 
mil·límetre, però la força que ha de suportar és relativament baixa (associada a 
l’energia cinètica de la massa no suspesa, que és petita en comparació). Per contra, el 
topall de compressió és extern a l’amortidor i fa 10 mm de gruix, admetent una 
deformació d’aproximadament uns 6 mm, per fer front a possibles impactes molt més 
severs. 

No s’ha aconseguit la característica força-deformació d’aquests topalls, però el 
fabricant (Öhlins) proporciona dades d’altres models de geometria semblant i del 
mateix material. La característica s’ha estimat mitjançant una funció trigonomètrica 
(tangent) a partir d’aquestes dades. Com en el cas dels pneumàtics per a deformacions 
molt grans, la característica dels topalls només té interès per acotar el desplaçament de 
la suspensió i la seva característica exacte no és tant rellevant. La característica 
combinada total de les molles i els topalls es representa a l’apartat 5.2.2 de la Memòria, 
així com també la variació de la ràtio de desplaçaments al llarg del recorregut. 

Linealització 

La linealització s’ha fet prenent les dades experimentals de la força-deformació 
reduïda al desplaçament vertical de la roda, usant el ràtio de desplaçaments local 
corresponent a cada posició. Les rigideses reduïdes al desplaçament de la roda kr 
trobades al voltant de les posicions d’equilibri zr

eq són 

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

= 30 ��  

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

= 33 ��  

Alternativament es podria seguir el següent procediment per linealitzar les rigideses. 
Es tracta de buscar la derivada de la característica Fri(zri) al voltant de la posició 
d’equilibri zri

eq. Recuperant les definicions de la ràtio de desplaçaments (vegeu equacions 
(5.2) i (5.3) al capítol  5.2.2) obtenim 
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     (A.1) 

Que es pot reescriure com 
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En general la ràtio de desplaçaments varia molt poc amb la posició vertical en 
comparació amb com ho fa la força vertical, i per tant el segon sumand de l’equació 
(A.2) generalment és molt petit comparat amb el primer. D’altra banda, si la rigidesa 
de la molla és aproximadament lineal al voltant de la posició d’equilibri i de constant 
kmi, l’equació (A.2) es pot aproximar segons l’expressió 

 ����

����
�

��

= ��� ≈
���

���
�

     (A.3) 

on kri és la rigidesa linealitzada reduïda a la roda i. És a dir, la rigidesa reduïda al 
moviment de la roda és aproximadament la rigidesa de la molla dividida pel quadrat de 
la ràtio de desplaçaments, sempre que la ràtio de desplaçaments sigui aproximadament 
constant al voltant de la posició d’equilibri. 

Les rigideses calculades de forma aproximada a partir de la rigidesa mesurada de 
les molles segons l’equació (A.3), presenten menys d’un 2% d’error respecte els valors 
exactes mesurats directament a partir de les dades experimentals. En general, si es 
desconeix la variació de la ràtio de desplaçaments al llarg del recorregut de suspensions 
però se sap que és petita, la simplificació de l’equació (A.3) es pot considerar 
acceptable. 

A.3. Barres estabilitzadores 

Les barres estabilitzadores del CAT06e són d’elaboració pròpia, fetes amb barra 
rodona calibrada d’acer, una de 8 mm i l’altre de 6 mm de diàmetre. A la de 8 mm 
s’ha fet un experiment per mesurar-ne la rigidesa, s’ha comparat amb la rigidesa 
teòrica (calculada a partir de la geometria i les propietats del material) i a partir dels 
resultats s’ha considerat acceptable prescindir de l’experiment i prendre els valors 
teòrics per a la barra de 6 mm. 

L’experiment consisteix en fixar un extrem de la barra, permetent la rotació lliure 
de la resta. A l’extrem oposat, equipat amb el seu braç de palanca, es penja un pes a 
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una distància controlada de l’eix de la barra i se’n mesura la deformació amb un 
comparador. El pes i la distància s’han de triar de tal manera que la deformació no 
sigui massa gran, ja que d’aquesta manera la distància (i per tant el moment que fa el 
pes a l’eix de la barra) no varien significativament i, a més, l’angle de deformació es pot 
simplificar fàcilment com la deformació mesurada pel comparador dividida per la 
distància a l’eix, sense introduir errors importants. 

L’experiment per la barra de 8 mm s’ha repetit per a dos pesos diferents 
(corresponents a unes masses de 652 g i 959 g) i les rigideses mesurades són les 
següents: 

k8
exp1 =67,79 Nm/rad 

k8
exp2 =68,89 Nm/rad 

El valor considerat per al model és la mitjana dels dos valors: 

k8
exp =68,34 Nm/rad 

La rigidesa teòrica calculada, considerant un mòdul de rigidesa del material G de 
80 GPa, resulta: 

k8
teoria=73,45 Nm/rad 

Que suposa un error d’aproximadament un 7% respecte els valors mesurats. Aquest 
error és baix tenint en compte que l’ajust que admet la barra per configuració és d’un 
ràtio de 1 a 7 (la rigidesa màxima és un 700% de la mínima, per una mateixa barra). 
Per aquest motiu, a efectes pràctics s’ha pres el valor teòric per a la barra de 6 mm, 
resultant en una rigidesa de 

k6
teoria=23,24 Nm/rad 

La ràtio de rotacions mrb1 corresponent a la configuració de muntatge 1 (vegeu 
Figura 5.11 de la Memòria) és de 0,107 rad/rad i la rigidesa resultant a balanceig 
reduïda a l’eix resulta d’acord amb l’equació (5.4) de la Memòria resulta 

kj8 = 5980,7 Nm/rad   per a la barra de 8 mm, 
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kj6 = 1977,9 Nm/rad   per a la de 6 mm. 

Com s’ha comentat, hi ha un total de 8 configuracions possibles (1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 
i 7). La rigidesa reduïda resultant per a la configuració n és aproximadament n vegades 
la de la configuració 1. Les rigideses resultants exactes per a cada configuració i per les 
dues barres es representen a la Figura 5.12 de la Memòria. 

A.4. Amortidors 

Els amortidors utilitzats pel CAT06e són els Cane Creek model Double Barrel que 
ja s’havien utilitzat per el CAT03, CAT04 i CAT05e. Es tracta d‘un amortidor 
dissenyat en col·laboració amb el fabricant suec d’amortidors Öhlins, i amb un ampli 
recorregut a la FS. 

L’amortidor és de tipus de doble cilindre concèntric, amb cambra de gas satèl·lit i 
quatre vies d‘ajust. A la Figura A.5 es representa un esquema de la construcció interna. 
El funcionament és com segueix. En velocitats baixes i en compressió (Figura A.5 A), 
l’oli és empès pel pistó cap a la capçalera i és forçat a passar per un gicler regulable, 
l’ajust de compressió de baixa velocitat. Després retorna al cilindre a través d’una 
vàlvula antiretorn i per la camisa externa, fins a la part inferior del pistó. El volum 
d’oli desplaçat per l’eix del pistó que s’introdueix al cilindre es recupera a la cambra 
satèl·lit, comprimint el gas nitrogen, que es manté separat de l’oli gràcies a un èmbol 
flotant. Aquesta cambra també té la funció de suavitzar els pics de pressió que es 
produeixen en transitoris de canvi de velocitat, i especialment en els canvis de sentit 
del pistó, i contribueix a evitar la cavitació de l’oli [3]. 

Si la velocitat del pistó augmenta per sobre d’un determinat llindar, (Figura A.5 
B), la pressió d’oli a la capçalera de l’amortidor creix i la vàlvula de compressió d’alta 
velocitat (que es manté normalment tancada gràcies a una molla de precàrrega 
ajustable) s’obre, alliberant de forma notable la pèrdua de càrrega del circuit. 
Addicionalment, uns conductes al pistó que comuniquen els dos costats de la cambra (i 
que també es mantenen normalment tancats gràcies a unes llengüetes metàl·liques 
superposades) permeten parcialment el pas de l’oli cap al costat de baixa pressió i 
contribueixen a la reducció de la resistència hidràulica. 
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Figura A.5 Esquemes de circuit d’oli per als quatre modes de funcionament possibles: A) 
compressió de baixa velocitat, B) compressió d’alta velocitat, C) extensió de baixa velocitat i D) 
extensió d’alta velocitat. Les vàlvules ajustables que treballen en cada cas s’han ressaltat i 
s’indica el recorregut de l’oli per cada mode. (Adaptat del manual d’usuari, Cane Creek.) 
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El cas de l’extensió és similar al de compressió (Figura A.5 C i D). En aquest cas, 
però, l’oli es veu forçat a passar per un altre gicler (el d’extensió de baixa velocitat) i 
retornar per una altra vàlvula antiretorn. El volum perdut per l’eix que surt del 
cilindre es recupera de la cambra satèl·lit. Si la velocitat és prou alta, s’obre la quarta 
vàlvula ajustable, la d’extensió d’alta velocitat, així com les llengüetes corresponents 
del pistó. 

Assaig 

Els amortidors s’han assajat amb una màquina Roehrig 10VS com la de la Figura 
A.6, a les instal·lacions de Nadaltech. El banc d’assaig consta d’un motor elèctric que 
mou un cigonyal de carrera ajustable, el qual acciona un carro guiat que té el 
moviment vertical lliure. Aquest carro mòbil es connecta a l’extrem inferior de 
l’amortidor, mentre que el superior es connecta a una cèl·lula de càrrega fixada a la 
bancada. El banc també disposa d’un sensor infraroig per mesurar la temperatura de 
l’amortidor. El programa d’assaig és com segueix: 

 

Figura A.6 Banc d’assaig d’amortidors Roehrig model 10VS. (Roehrig Engineering). 

1- Warm-up o condicionament. Es sotmet l’amortidor a un cicle de desplaçament 
oscil·lant durant un temps determinat per incrementar la temperatura de l’oli 
fins a les condicions de treball. La temperatura afecta sensiblement la viscositat 
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de l’oli i la pressió del gas. 

2- Assaig de rigidesa. La majoria d’amortidors tenen una component elàstica 
interna, en aquest cas associada a la compressió del gas. La màquina fa un 
assaig a molt baixa velocitat (de manera que es negligeixen els efectes viscosos) 
per mesurar aquesta rigidesa i després la sostreu de les dades mesurades als 
assajos de velocitat. 

3- Assajos de velocitat. S’acciona l’amortidor en diversos cicles sinusoïdals, 
d’amplitud constant i de freqüència creixent, i se’n mesuren les dades de força 
corregida, posició, velocitat i temperatura. 

Les dades adquirides durant l’assaig es poden visualitzar posteriorment amb el 
programari del fabricant, que també les permet exportar a d’altres formats. La Figura 
A.7, Figura A.8 i Figura A.9 en són exemples. 

 

Figura A.7 Diagrama Força-Velocitat de les dades mesurades per un amortidor posterior, 
obtingudes del programari d’anàlisi de Roehrig. Cada color correspon a una velocitat diferent del 
cigonyal, i com que l’amplitud es manté, la velocitat lineal màxima del pistó canvia.
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Figura A.8 Diagrama Força-Desplaçament per al mateix assaig. S’aprecia com la carrera del 
pistó és constant però la força màxima augmenta quan ho fa la velocitat del motor. També 
s’observa que les forces en les carreres d’extensió són més grans, en valor absolut, que les de la 
carrera de compressió, per una mateixa velocitat del motor. 

En un primer assaig es va trobar que un dels quatre amortidors estava defectuós a 
causa d’una junta malmesa, la Figura A.9 mostra la característica força – desplaçament 
per a vàries velocitats d’aquest amortidor. Si es compara amb la d’un altre amortidor 
en bones condicions (Figura A.8) es pot veure que la corba mesurada és molt deficient. 
A més, durant l’assaig, el defecte es va fer evident perquè l’amortidor va perdre una 
quantitat notable d’oli. Arran d’aquest resultat i el fet que els amortidors s’havien 
utilitzat ja en tres temporades consecutives sense rebre cap manteniment, es va 
procedir a substituir l’oli i canviar totes les juntes dels quatre amortidors. El gas també 
es va substituir per nitrogen, a una pressió manomètrica de 5 bars. 
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Figura A.9 Diagrama Força-Desplaçament de l’amortidor avariat. El cilindre conté aire i quan 
aquest passa per les vàlvules el pistó pràcticament no oposa resistència. 

Els resultats obtinguts, amitjanats per als quatre amortidors després de ser 
condicionats, es mostren a la Figura A.10 en un diagrama força-velocitat per a tres 
ajustos diferents. Cal tenir present que les úniques dades que s’han considerat són els 
punts de mostreig corresponents a la força mesurada en el punt de màxima velocitat (a 
mig camí entre el punt mort inferior i el superior) per a diferents velocitats (0, 20, 40, 
100, 200, 300 i 400 mm/s, tant en compressió com en extensió). Les línies que uneixen 
els punts de mostreig s’han dibuixat per a més claredat. 

Les vàlvules de baixa velocitat (A i C segons Figura A.5) s’ajusten per “clicks” en 
un rang que va de 0 (totalment tancat, màxima resistència) a 24 (totalment obert, 
mínima resistència). Les vàlvules d’alta velocitat (B i D) s’ajusten per la pretensió 
d’una molla mesurada en voltes, en un rang que va de 0 (mínima precàrrega, mínima 
resistència) a 4 (màxima precàrrega, màxima resistència). En aquest text, l’ajust dels 
amortidors s’expressa segons el format A/B/C/D. La configuració 24/0/24/0 correspon 
per tant a la més tova possible, i la 0/4/0/4 a la més dura. 
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Figura A.10 Dades experimentals per a tres configuracions diferents, indicades segons el format 
A/B/C/D (segons Figura A.5). 

Modelatge 

Per al model s’han usat directament les dades experimentals, degudament 
modificades d’acord amb les ràtios de desplaçament per a cada eix. Com que els 
amortidors tenen quatre ajustos independents possibles, s’ha optat per modelar-los com 
una suma de quatre característiques, cadascuna d’elles variable en funció de l’ajust 
corresponent.  

Per observació directa a partir de les dades experimentals s’ha assignat a cada 
abscissa un repartiment entre 0 i 1, on 0 representa que tota la força forma part de la 
característica d‘alta velocitat, mentre que 1 implica que tota correspon a la 
característica de baixa velocitat. Les abscisses de transició entre les característiques de 
baixa i d’alta velocitat són les de ±40 mm/s (velocitat de pistó). A la Figura A.11 es 
mostren les quatre característiques corresponents a la configuració 8/0/12/0 per a un 
amortidor de l’eix anterior. La característica total de l’amortidor és la suma de totes 
quatre. 
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Figura A.11 Representació de les quatre contribucions que defineixen la característica total d’un 
amortidor davanter, per una configuració de 8/0/12/0. 

El model implementat en Simulink es representa a la Figura A.12. S’han afegit 
guanys per a cada component de la característica, per defecte de valor 1, amb l’objectiu 
d’usar-los com a ajust addicional i en rutines d’optimització. La sortida del model per a 
diverses configuracions es mostra a la Figura A.13 i es compara amb les dades 
experimentals. 

 

Figura A.12 Diagrama de blocs del model de l’amortidor implementat en Simulink.  
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Figura A.13 Sortides del model implementat per a un amortidor anterior, per a les 
configuracions 0/4/0/4 (màxima resistència); 4/3,5/4/3,5 ; 8/2,75/8/2,75 ; 12/2/12/2 ; 
16/1,25/16/1,25 ; 20/0,5/20/0,5 i 24/0/24/0 (mínima resistència). S’hi han superposat les 
dades experimentals reduïdes al desplaçament de la roda.  

Comentaris addicionals 

Val la pena comentar que els amortidors usats, a més dels ajustos que ja s’han 
presentat, són relativament fàcils de modificar per aconseguir característiques diferents 
a les que es poden obtenir d’origen. Hi ha diversos components interns substituïbles o 
modificables i el mateix fabricant ofereix la possibilitat d’adquirir kits per a la seva 
modificació. Per exemple, les llengüetes que tapen els orificis del pistó (Figura A.5 B i 
D) poden variar tant en nombre com en gruix i diàmetre, i de forma independent per 
les de compressió i les d’extensió. Tenen un efecte directe sobre la característica de 
l’amortidor per a velocitats mitges i altes del pistó. La rigidesa de les molles de les 
vàlvules d’ajust d’alta velocitat (Figura A.5 B i D) també té un efecte semblant.  

D’altres paràmetres que es poden modificar que tenen efectes diversos són els 
diàmetres de pas dels giclers, la viscositat de l’oi i la pressió del gas, per exemple. 
D’aquesta manera, la característica dels amortidors és molt flexible i es pot adaptar 
amb relativa facilitat a les necessitats específiques de cada cas concret [3].  
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A.5. Barres de suspensió 

Les barres de suspensió del CAT06e són rígides, biarticulades mitjançant ròtules 
esfèriques i n’hi ha 5 per a cada conjunt roda. L’únic grau de llibertat que no 
defineixen queda controlat pel grup molla-amortidor, i és un moviment pràcticament 
vertical. No obstant, la posició de les ròtules de les barres de suspensió defineixen els 
eixos instantanis de rotació dels conjunts roda respecte la massa suspesa, i condicionen 
de quina manera es transmet la càrrega quan el vehicle es sotmet a forces d’inèrcia 
horitzontals. A E.1 s’aprofundeix sobre l’efecte de la cinemàtica de suspensions sobre la 
transferència de càrrega, i es presenten els conceptes de centres de balanceig i les 
geometries anti-squat i anti-dive. A continuació es comenta el cas particular del 
CAT06e. 

La posició d’algunes ròtules de suspensió del CAT06e és ajustable. En particular, 
és possible modificar la posició de la ròtula anterior i posterior del triangle inferior de 
la suspensió anterior, així com les quatre ròtules dels dos triangles de la suspensió 
posterior. Aquest ajust permet modificar l’alçada dels centres de balanceig dels dos 
eixos i les propietats anti- en capcineig, tal com es mostra a la Taula 5.3 de la Memòria. 
També s’ha modelat la variació d’aquests paràmetres amb el moviment de la massa 
suspesa. La Figura A.14 i Figura A.15 mostren la variació de l’alçada dels centres de 
balanceig amb la posició vertical de la massa suspesa i amb l’angle de balanceig, 
d’acord amb la configuració per defecte. 
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Figura A.14 Variació de les alçades dels centres de balanceig amb el moviment vertical de la 
massa suspesa. 

 

Figura A.15 Variació de les alçades dels centres de balanceig amb l’angle de balanceig de la 
massa suspesa. 
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Annex B. Caracterització de pertorbacions 

B.1. Perfil de la pista 

Les proves de FS es duen a terme en circuits de velocitat, normalment sobre asfalt 
de bona qualitat. Cal tenir en compte que la ubicació i el traçat exacte dels circuits 
utilitzats per a les proves dinàmiques no es coneix amb precisió abans dels dies de les 
proves, però se’n pot fer una estimació basada en edicions precedents. La qualitat de 
l’asfalt pot variar significativament en funció de si el traçat es situa sobre el circuit de 
velocitat, sobre les escapatòries asfaltades del circuit, carrils auxiliars o de serveis, o 
sobre aparcaments interiors, per exemple. Per aquests motius no se’n pot fer una 
caracterització determinista i cal recórrer a models estocàstics basats en mètodes 
probabilístics. 

El relleu de la pista s’ha estimat d’acord amb el model ISO 8608. Aquest model 
descriu una distribució espectral de potències com la il·lustrada a la Figura B.1, 
classificada d’acord amb una categoria o qualitat que va de A (excel·lent) a H (molt 
dolenta). Aquest model es detalla a la norma i se’n parla a la bibliografia [3], [4], [5], i 
en aquest text no se’n farà una descripció completa. La distribució espectral de 
potències escollida per als estudis de simulació és 

 �(� )= � · � � = 3,2 · 10�� · � �� (B.1) 

Que correspon a un perfil al límit entre les categories ISO A i B. L’Equació (B.1).  
és una recta en un diagrama bi-logarítmic (Figura B.1) el pendent de la qual queda 
determinat pel paràmetre n i la seva posició vertical, pel paràmetre c. La freqüència w 
és de fet una freqüència espacial, o una densitat, i no pas una freqüència temporal. 
S’expressa en cicles per metre o m-1. Discretitzant un rang de freqüències d’interès entre 
wmin i wmax, en N rangs iguals, es pot estimar l’amplitud mitjana de cada secció segons 

 �� = � 2 · �(��)· (���� − ��) ,     �= 1,2,… �  (B.2) 
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Figura B.1 Densitat espectral de potència del perfil del terreny per a diferents classes, d’acord 
amb el model ISO 8608. 

L’equació (B.2) dona una estimació de l’amplitud mitjana del rang de freqüències 
entre wi i wi+1. Si N és prou gran, una aproximació d’un perfil de la pista zp(x) ajustat 
al model ISO es pot calcular com la suma de N funcions harmòniques, cadascuna 
d’elles descrita per una amplitud Ai i una freqüència wi relacionades d’acord amb 
l’equació (B.2), com 

 
��(�)= � ��

�

�� �

sin(�� · � + ��)  (B.3) 

On i és un angle arbitrari de desfasament, entre 0 i 2 [5]. 

Addicionalment, per al model de simulació, s’han modelat dos perfils diferents, un 
per les rodes esquerres i l’altre per les dretes, i s’han pres les següents consideracions: 

- La longitud d’ona màxima perceptible a la velocitat màxima del vehicle és de 
100 m (wmin = 0,01 m-1). 

- La longitud d’ona mínima perceptible pel pneumàtic, d’acord amb la mida de 
la petjada, és d’uns 0,05 m (wmax = 20 m-1). 

- Les components harmòniques de longitud d’ona superior a la via del vehicle 
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coincideixen per als dos perfils, dret i esquerra, mentre que les de longitud 
d’ona inferior a la via poden ser diferents en angle de desfasament i. 

A la Figura 5.2 de la memòria es representa un detall dels dos perfils, usant un 
valor de N=1000, calculats mitjançant MATLAB. El desfasament s’ha fet arbitrari fent 
ús de la funció rand, i s’aprecia com coincideix per als dos perfils per a ondulacions 
grans, mentre que es fa independent per a rugositats més petites. La densitat espectral 
dels dos perfils és igual i fidel a la del model ISO. 

Implementació 

Els perfils descrits fins ara defineixen la posició vertical del terreny sota les rodes 
dretes i esquerres en funció de la distància recorreguda. El model de simulació, en canvi, 
necessita la posició vertical del terreny en funció del temps. Per transformar el perfil 
ISO al domini temporal de forma numèrica, n’hi ha prou en calcular la distància 
acumulada recorreguda en cada instant de temps. 

El model de simulació utilitza l’acceleració longitudinal, integrada dues vegades, 
per calcular la posició longitudinal de les quatre rodes en cada instant de temps i 
n’obté la posició vertical de les petjades mitjançant una taula d’interpolació lineal que 
conté el relleu de la pista. La distància recorreguda per les rodes anteriors és la mateixa 
que les posteriors més una distància igual a la batalla del vehicle. Amb aquesta 
metodologia convé prendre dues precaucions: 

- Cal definir els estats inicials, tant de la velocitat com de la posició longitudinals, 
i el cicle d’acceleracions ha de ser tal que resulti en un cicle de velocitats 
plausible per al vehicle en estudi. 

- La distància total recorreguda al final de la simulació ha de ser menor o igual 
que la de les dades del perfil del terreny.  

B.2. Acceleracions horitzontals 

Ja s’ha comentat que les acceleracions horitzontals que pateix el vehicle estan 
estretament relacionades amb l’accionament dels comandaments per part del pilot. Les 
acceleracions longitudinals es controlen essencialment amb els pedals d’accelerador i fre, 
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i les acceleracions laterals amb la direcció. També s’ha introduït que les derivades 
d’aquestes acceleracions (la sobreacceleració horitzontal), i per tant les variacions de les 
forces d’inèrcia associades, estan limitades per diversos factors, començant per la 
capacitat del propi pilot per accionar els comandaments amb rapidesa. A continuació es 
fa un repàs dels mecanismes que originen les sobreacceleracions horitzontals en un 
vehicle real i dels factors que les limiten.  

Per el cas de les variacions d’acceleració longitudinal, aquestes tenen l’origen en els 
canvis de posició del pedal de l’accelerador o de la pressió de frenada. Les variacions 
més dràstiques s’acostumen a donar en passar de màxima acceleració a forta frenada, al 
final de les rectes, i en menys mesura també en accelerar a la sortida de revolts lents.  

Per exemple, en un canvi d’acceleració a frenada, el pilot inverteix un temps en fer 
la transició degut a la seva pròpia capacitat motriu, que és limitada. L’increment de 
pressió als circuits de frens és pràcticament immediat amb l’accionament dels pedals, 
així com la resposta del motor, especialment en un vehicle elèctric com el CAT06e. La 
variació de parell net a les rodes les desaccelera, limitat per el seu moment d’inèrcia i el 
de la transmissió, i després d’un interval associat a la deformació perimetral i el 
lliscament longitudinal del pneumàtic, s’origina la força de frenada. No és fins en 
aquest moment que el vehicle experimenta sobreacceleració longitudinal, i l’acceleració 
comença a minvar. Aquest fet origina una transferència de càrrega directa cap a l’eix 
anterior que permet que els pneumàtics anteriors incrementin la força de frenada, i amb 
ella es redueixi encara més l’acceleració longitudinal. En paral·lel el xassís capcineja en 
un procés limitat pel moment d’inèrcia de capcineig, i la velocitat dels amortidors 
primer, i la deformació de les molles després completen la transferència de càrrega 
indirecta. La transició acaba quan els pneumàtics assoleixen una càrrega estable i 
transmeten una força de frenada constant, recuperant l’estat estacionari. 

Pel que fa a les variacions d’acceleració lateral, l’origen es dóna quan el pilot 
acciona el volant i genera un canvi de direcció a les rodes anteriors. Aquest canvi de 
direcció es tradueix, després d’un temps petit associat a la deformació lateral del 
pneumàtic, en un canvi de l’angle de deriva i, per tant, de la força lateral. Aquesta 
força, de moment només present a les rodes anteriors, origina un moment de guinyada 
que desencadena el canvi d’orientació del vehicle. Després d’un temps estretament 
relacionat amb la celeritat del vehicle i la distància entre eixos, els pneumàtics 
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posteriors també experimenten un increment de l’angle de deriva i comencen a generar 
força lateral, de manera que el moment de guinyada es redueix, alhora que l’acceleració 
lateral continua creixent. L’estat estacionari es recupera quan el balanceig del xassís 
s’ha estabilitzat, la transferència de càrrega és completa, les forces als pneumàtics són 
constants, el moment de guinyada s’anul·la i l’acceleració lateral s’estabilitza. 

En resum, les acceleracions horitzontals tenen l’origen en els comandaments però 
depenen d’una cadena de sistemes dinàmics que en limiten la resposta, començant pels 
pneumàtics i incloent també la dinàmica vertical, de balanceig i de capcineig del vehicle 
(vegeu Figura 3.1 de la Memòria). Com que el model implementat prescindeix d’un 
model complet dels pneumàtics, així com de la direcció i la rotació de les rodes, és 
convenient estimar un cicle de consignes d’acceleracions horitzontals a partir dels 
comandaments. Alternativament, per a algunes aplicacions, també es pot utilitzar les 
dades d’acceleració mesurades directament pels acceleròmetres, però cal tenir present 
que aquests senyals depenen en part, precisament, de la dinàmica que es vol simular, i 
per tant no són estrictament dades d’entrada independents al sistema. 

Per a un cicle corresponent a una volta a un circuit típic, a falta de dades 
d’adquisició del CAT06e, s’ha optat per generar les dades mitjançant un simulador DIL 
domèstic funcionant en un ordinador personal [6], utilitzant un volant i uns pedals per 
a videojocs com a controladors, de manera que la motricitat humana queda prou ben 
reproduïda. El traçat utilitzat és molt semblant al circuit de resistència  utilitzat a la 
FSAE Itàlia l’any 2010, al circuit de Varano de’ Melegari, i es representa a la Figura 
B.2. Amb una longitud total de 820 m, inclou diversos trams de rectes, eslàloms, corbes 
d’alta velocitat i de baixa velocitat. Pel què fa al vehicle, s’ha implementat tan proper 
al CAT06e com s’ha pogut i com el programari ho permet. A títol d’exemple, aquestes 
són algunes de les característiques modelades: 

- Massa suspesa, masses no suspeses i torçors d’inèrcia de rodes i xassís 

- Càrrega i resistència aerodinàmica 

- Model del pneumàtic complet, ajustat a les dades de Calspan (A.1) amb 
sensibilitat a la pressió, caiguda, càrrega, desgast, temperatura i velocitat. 
(Algunes sensibilitats s’han estimat basades en pneumàtics similars per falta de 
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dades) 

- Geometria cinemàtica de suspensions, angles de caiguda i convergència de 
pneumàtics, totes variables amb el recorregut de suspensions. 

- Rigideses (lineals) de molles i barra estabilitzadora. Topalls elàstics de rigidesa 
exponencial. 

- Esmorteïment (linealitzat en quatre trams) d’amortidors. 

- Repartiment i pressió de frenada. 

- Tren de potència, incloent motors elèctrics, transmissió, inèrcies i pèrdues. 

 

Figura B.2 Traçat del circuit utilitzat, molt similar al que es va fer servir a la prova de 
resistència a la FSAE Itàlia l’any 2010. Consta de diversos trams d’eslàlom enllaçats per rectes 
curtes i revolts d’alta i baixa velocitat. 

Com que l’algoritme de càlcul de dinàmica de vehicle d’aquest simulador no és 
prou ben coneguda (vegeu apartat 3.1 de la Memòria), aquestes dades no s’haurien de 
prendre com a completament confiables i s’han de manipular amb precaució. Val la 
pena insistir que, en aquest context, s’utilitzen només a fi de posar a prova el model 
sota un cicle de treball versemblant, però en d’altres aplicacions és preferible usar dades 
d’adquisició d’un vehicle real quan sigui possible. 
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B.2.1. Obtenció d’un cicle d’acceleracions ideal basat en els 
comandaments 

Tot seguit es presenta el procediment usat per a l’obtenció d’un cicle 
d’acceleracions horitzontals desitjat pel pilot, òptim, a partir dels senyals dels tres 
comandaments (la posició del pedal de l’accelerador, la pressió de frenada i l’angle del 
volant). El raonament rere aquesta formulació és que el pilot, com a controlador humà 
de la planta, utilitza aquests tres comandaments com a senyals de control. En 
particular, la posició de l’accelerador i la pressió de frenada són senyals de parell a les 
rodes que s’envien als motors i als frens, respectivament, i aquest parell és 
aproximadament lineal amb l’acceleració longitudinal en estat estacionari. De forma 
similar, l’angle del volant és un senyal del radi de curvatura desitjat, que és també 
aproximadament lineal amb l’acceleració lateral donada una celeritat constant i en 
estat estacionari.  

Per tant, a priori, construir un cicle d’acceleracions a partir d’aquests senyals ens 
estalvia l’error introduït en els transitoris degut a la dinàmica del vehicle. Això és 
especialment important, per exemple, quan s’utilitza el model en processos 
d’optimització, perquè altrament es mesuraria l’error en base a un senyal de referència 
en general subòptim. 

Normalment hi ha un seguit de factors que impedeixen que la relació entre les 
consignes dels comandaments i les acceleracions que en resulten siguin proporcionals o 
lineals, fins i tot en estat estacionari. Per exemple, la mateixa posició de l’accelerador 
pot donar un parell d’empenta o un altre en funció del règim del motor o la marxa 
engranada (si és variable). En motors de combustió interna, la relació fortament no 
lineal de la càrrega de l’accelerador i el règim amb el parell motor accentuen aquest 
problema. L’aerodinàmica també té un efecte marcat, ja que redueix les acceleracions 
d’empenta i incrementa les de frenada en funció de la celeritat. Finalment, els mateixos 
pneumàtics limiten les acceleracions màximes, independentment de les consignes dels 
comandaments, quan es troben al seu límit d’adherència. 

La Figura B.3 a) mostra en un diagrama de dispersió la relació entre la posició 
normalitzada de l’accelerador i l’acceleració longitudinal Ax. El gradient de colors 
indica la celeritat del vehicle en cada mostra. S’observa com per a posicions màximes 
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de l’accelerador i velocitats altes, les mostres s’allunyen de la tendència general, degut a 
que la potència màxima limita el parell d’empenta a aquestes velocitats. També 
destaca que, per a posicions d’accelerador nul·les, l’acceleració és en general 
lleugerament negativa, degut a la influència aerodinàmica i d’altres tipus de fregaments.  

A la Figura B.3 b) es representa un diagrama similar, en aquest cas per a la 
pressió de frenada (normalitzada amb una pressió màxima nominal). Noti’s com en els 
transitoris d’empenta a frenada les mostres tracen trajectòries significativament 
allunyades de la regressió dominant. Aquests punts es reconeixen perquè són 
generalment de celeritat alta (colors vermells), i distanciats entre sí ja que la transició 
és molt ràpida. Tal com s’ha comentat anteriorment, questes discrepàncies s’expliquen 
perquè els pneumàtics anteriors, una vegada reben el parell de frenada, necessiten un 
temps perquè la càrrega creixi, i amb ella la força de frenada. 
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Figura B.3 Diagrames de dispersió de l’acceleració longitudinal amb la posició del pedal de 
l’accelerador (a) i la pressió de frenada (b) normalitzats. Les mostres estan codificades amb 
color segons la celeritat. Dades obtingudes amb un simulador DIL per al CAT06e, mostrejades 
a 100 Hz. 

A la Figura B.3 a) es mostra un diagrama de dispersió de l’acceleració lateral Ay 
respecte la posició del volant, novament amb les mostres acolorides d’acord amb la 
celeritat. Es pot comprovar que hi ha una dependència clara de la tendència de les 
mostres amb la celeritat. De fet, com que l’angle del volant en estat estacionari és 
aproximadament invers proporcional al radi de curvatura, i l’acceleració lateral és el 
quadrat de la celeritat entre el radi de curvatura, la dependència amb la celeritat no 
sorprèn.  
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La Figura B.4 b) mostra la relació, ara molt més lineal, entre la posició del volant i 
l’acceleració lateral dividida pel quadrat de la celeritat. Es pot observar que les mostres 
tracen trajectòries aproximadament el·líptiques. Això s’explica perquè l’acceleració i la 
posició del volant no estan en fase (l’acceleració s’esdevé amb un cert retard respecte la 
consigna)  degut novament a les inèrcies i la dinàmica de la planta. 

Les mostres de les Figura B.3 i Figura B.4 corresponen totes a les mateixes dades, 
obtingudes per un tram de gairebé dues voltes al circuit descrit a B.2, i mostrejades a 
100Hz. Per inspecció directa amb els diagrames, s’han ajustat tres rectes de regressió a 
les dades. En cas que es prefereixi usar algun mètode d’ajust numèric, cal procurar que 
les mostres corresponents a estats excessivament llunyans a l’estacionari, esbiaixats per 
efectes aerodinàmics, per limitacions de potència o pel lliscament dels pneumàtics no 
repercuteixin de forma significativa. Una altre alternativa possible seria la de deduir 
aquestes rectes directament dels paràmetres de disseny (nombre i diàmetre de pistons 
de fre, discos, diàmetre de pneumàtics, parell motor, relacions de transmissió, batalla, 
etc).  

Els cicles d’acceleracions longitudinals Axopt i laterals Ayopt ideals, derivats dels 
comandaments, resulten en les següents expressions per al CAT06e: 

 ����� =  0,075 · �[% ]− 0,168 · �[% ]− 1               [�/�� ] 

����� =  0,00242· �[% ]· ��                                        [�/�� ] 
(B.4) 

On T és la posició de l’accelerador normalitzada, expressada en percentatge, B la 
pressió normalitzada de frenada, en percentatge, S és l’angle normalitzat del volant, 
també en percentatge i v la celeritat del vehicle en unitats del SI. 
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Figura B.4 Diagrames de dispersió de l’acceleració lateral (a) i de l’acceleració lateral dividida 
pel quadrat de la celeritat (b), amb la posició del volant. Les mostres estan codificades amb color 
segons la celeritat. Dades obtingudes amb un simulador DIL per al CAT06e, mostrejades a 100 
Hz. 

B.2.2. Obtenció d’un cicle d’acceleracions real i comparació 

Les acceleracions horitzontals reals del vehicle es mesuren amb acceleròmetres, i 
com a mínim se’n necessiten dos (o un de dos eixos). Com que es tracta de mesurar 
acceleracions en el pla horitzontal, els eixos no s’han de situar en posició vertical ni 
paral·lels entre ells. Per evitar manipulacions innecessàries de les dades recollides el 
més habitual és orientar-los amb els eixos longitudinal i transversal del vehicle. És 
convenient situar-los tant a prop com es pugui de la projecció vertical del centre 
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d’inèrcia del vehicle, i tant a prop com es pugui de l’eix de balanceig. D’aquesta 
manera es redueixen els errors introduïts per les acceleracions de guinyada1 i de 
balanceig de la massa suspesa. Tot i això, les lectures d’acceleració sovint presenten 
molt de soroll i necessiten algun tipus de filtratge per ser utilitzables, ja que són molt 
sensibles tant a les vibracions mecàniques com al soroll electromagnètic. Naturalment 
aquesta mena de problemes no existeixen si les dades provenen d’un model de simulació. 

No obstant, com ja s’ha comentat, les lectures d’acceleració horitzontal són una 
imatge d’unes consignes del pilot distorsionada per la dinàmica d’una planta, el vehicle, 
de comportament molt complex. Val la pena comparar aquests dos senyals per veure’n 
la correlació. La Figura B.5 compara les acceleracions longitudinal i lateral reals amb 
les acceleracions de consigna estimades d’acord amb (B.4), per un tram de circuit. Es 
poden fer unes quantes apreciacions: En primer lloc, en general, les acceleracions 
òptimes desitjades s’ajusten bastant bé a les acceleracions reals, cóm és d’esperar tenint 
en compte com s’han modelat. S’aprecien discrepàncies importants, per exemple, al 
final de rectes (trams llargs d’acceleració longitudinal positiva) on la limitació de 
potència i les forces aerodinàmiques redueixen l’empenta malgrat la voluntat del pilot. 
En els eslàloms s’evidencia el retard entre l’acceleració lateral i la posició del volant, i 
en alguns casos la saturació dels pneumàtics també es fa evident. 

Prop del temps 3:31 es produeix una situació anòmala: l’acceleració lateral 
indicada pel pilot s’allunya molt de la real. De fet, en aquest punt el vehicle es troba en 
una situació de fort sobreviratge per culpa d’una pèrdua de tracció sortint d’un revolt 
lent. El sobreviratge es manifesta amb un excés d’acceleració de guinyada que el pilot 
percep i contraresta amb una reducció (i fins i tot inversió) de l’angle de direcció, a fi 
de reduir ràpidament la força lateral als pneumàtics anteriors i compensar el dèficit 
dels posteriors, neutralitzant així el moment de guinyada. En aquest cas, de fet, 
l’acceleració real reflecteix millor la desitjada pel pilot que no pas la prevista d’acord 
amb els comandaments. 

 

                                                
1 Tot i que no és aplicable en un model de dinàmica vertical, conèixer l’acceleració de guinyada és 
necessari per exemple per estimar sobreviratges i subviratges i implementar controls d’estabilitat. Una 
bona manera de mesurar-la (prevista per al CAT06e) és a partir de la diferència de lectures entre dos 
acceleròmetres paral·lels ben distanciats entre sí. 
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Figura B.5 Fragment de les acceleracions mesurades i estimades d’acord amb l’ajust formulat. 
A dalt, les consignes dels comandaments en percentatge (en taronja la posició del volant, en 
vermell la pressió de frenada i en verd la posició de l’accelerador) i a sota, comparació dels 
cicles d’acceleracions reals (en blau fosc, acceleració longitudinal, i en vermell l’acceleració 
lateral) amb el cicle d’acceleracions desitjades estimades a partir dels comandaments (en blau 
clar, acceleració longitudinal, i en taronja l’acceleració lateral). 

Aquest exemple posa de manifest la naturalesa complexa del pilot, com a 
controlador humà del sistema dinàmic. Cal tenir present que el pilot, de forma 
inconscient, coneix molts aspectes de resposta dinàmica del vehicle (com ara el retard 
entre l’accionament del volant i l’acceleració lateral) i anticipa o compensa les seves 
accions per corregir-la. No ha d’estranyar, per tant, que l’experiència, la traça i la 
familiarització que té el pilot amb el vehicle que condueix juguen un paper clau en les 
prestacions globals del conjunt. 

En resum, l’ús dels senyals de comandaments com a indicadors de consigna 
d’acceleracions horitzontals desitjades aporta avantatges i inconvenients. Per una banda, 
evita la pèrdua d’informació causada per la dinàmica del vehicle, però per una altra 
també plasma les correccions que fa el pilot, coneixedor d’aquesta dinàmica, i pot 
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introduir errors molt grans en situacions de forta inestabilitat. Un altre inconvenient és 
que el cicle d’acceleracions longitudinals basades en els comandaments no és aprofitable 
per càlculs de celeritat i distància recorreguda, mitjançant integració, ja que 
s’obtindrien valors molt llunyans a la realitat. Per aquests motius, en aquest treball 
s’utilitzen els dos tipus de senyals de forma complementària. 

B.3. Aerodinàmica 

Com s’ha comentat, el modelatge dels efectes aerodinàmics és necessari, en 
particular en vehicles amb càrrega aerodinàmica com el CAT06e, perquè afecten la 
posició d’equilibri de les suspensions en funció de la celeritat. La seva implementació al 
model és útil, per exemple, per estudiar possibles contactes del xassís amb el terra o 
amb els topalls de compressió dels amortidors a altes velocitats, avaluar solucions 
preventives, com ara molles de rigidesa progressiva o molles centrals2, o estudiar 
solucions de disseny alternatives, com ara alerons recolzats directament a les masses no 
suspeses. 

No ha estat possible mesurar la càrrega aerodinàmica sobre el vehicle real. La 
caracterització usada correspon als resultats de càlculs per elements finits (CFD) 
realitzats durant la fase de disseny amb el programari ANSYS Fluent. El model calcula 
la celeritat del vehicle integrant l’acceleració longitudinal (tenint en compte la celeritat 
a l’inici de la simulació com a condició inicial) i l’utilitza per aplicar la càrrega vertical i 
el moment de capcineig sobre el xassís d’acord amb un model de fluid incompressible. 
Una implementació més acurada, si es disposessin de les dades necessàries, hauria de 
tenir en compte la influència de l’alçada lliure al terra, l’angle de capcineig i l’angle de 
balanceig sobre les càrregues, així com separar la part aplicada sobre el xassís i la que 
correspon a les rodes. 

 

  

                                                
2 Les molles centrals (en anglès heave springs) es connecten entre el xassís i les dues rodes d’un eix de 
tal manera que no queden acoblades amb el balanceig, només amb el moviment vertical del xassís i el 
capcineig. S’utilitzen habitualment en vehicles amb molta càrrega aerodinàmica per prevenir 
deflexions excessives a altes velocitats. 
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Annex C. Models per a càlculs analítics 

C.1. Model quasiestàtic lineal. Càlcul d’estats estacionaris 

En aquest text es parla de problemes quasiestàtics quan les acceleracions dels 
sòlids, i per tant, els efectes d’inèrcia, són negligibles. En una referència mòbil amb el 
vehicle com la descrita a l’apartat 4.1 de la Memòria, aquesta definició també és vàlida 
quan existeixen acceleracions laterals o longitudinals constants. Aquest tipus de 
problemes són adequats per estudiar situacions en què les variacions de forces o 
pertorbacions externes són invariants en el temps o varien de forma prou lenta com per 
poder negligir les acceleracions que introdueixen. Per definició, el model quasiestàtic no 
té variables d’estat i les seves sortides equivalen als valors en estat estacionari dels 
models dinàmics. 

Alguns exemples de situacions reals d’un FS assimilables a un problema 
quasiestàtic són la fase inicial de la prova d’acceleració, en que l’acceleració està 
limitada per la capacitat de tracció del pneumàtic i és aproximadament constant, i la 
prova del vuit o skid-pad, en què es sotmet al vehicle a un gir amb radi i celeritat 
aproximadament constants, resultant en una acceleració lateral també constant.  

Aquests problemes sobre un model de set GL amb paràmetres linealitzats es poden 
resoldre directament fent ús dels teoremes vectorials, i seran útils per validar en part 
els models dinàmics, lineals i no lineals, i per definir variables objectiu en problemes 
d’optimització, com es veu al capítol 7. 

C.1.1. Repartiment estàtic 

La distribució estàtica de càrregues sobre un terra pla només depèn de la posició 
horitzontal del centre d’inèrcia relativa a la posició de les quatre petjades dels 
pneumàtics, i es resol de forma directa usant la segona llei de Newton, com 

 ���,� = �� · � · � ·
1

2
 +  ��,� · �  

���,� = �� · � · (1 − �)·
1

2
 +  ��,� · � 

(C.1) 

On ms és la massa suspesa, mi la massa no suspesa de la roda i, r la part de la 
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massa suspesa que recolza sobre l’eix anterior, en tant per 1, i g l’acceleració de la 
gravetat. Per aquest cas particular, alternativament, es pot considerar el vehicle com 
un únic sòlid rígid de massa m igual a la suma de la massa suspesa i les no suspeses, i 
prendre el coeficient de repartiment de càrregues longitudinal corresponent posició del 
centre d’inèrcia del conjunt de les masses, rtot. En aquest cas les càrregues estàtiques 
resulten  

 ���,� = � · � · ����·
1

2
 

���,� = � · � · (1 − ����)·
1

2
 

(C.2) 

Aquesta solució assumeix que el terra és idealment pla, i les rigideses tant de les 
molles com dels pneumàtics són simètriques i no infinites, ja que altrament el problema 
seria hiperestàtic. 

Per als paràmetres del CAT06e, les càrregues estàtiques resulten: 

 ���,� = 839,95 N 

���,� = 939,96 N 
(C.3) 

C.1.2. Acceleració lateral pura 

Quan el vehicle es sotmet a una acceleració lateral ay es genera una força virtual 
d’inèrcia de sentit contrari. Com que la reacció es dóna al terra, s’origina un moment 
de bolcada que depèn de l’alçada del centre d’inèrcia h, i es compensa a les reaccions 
verticals de les petjades amb una transferència lateral de càrrega. Usant de nou la 
segona llei de Newton, es resol que 

 � ���

���,   �

= − � ���

�� �,   �

=  −  � · �� ·
ℎ

�
 (C.4) 

On Fzi és la variació de càrrega respecte la càrrega estàtica de la roda i. Es pot 
comprovar que el moment de bolcada genera una transferència lateral de càrrega de les 
rodes interiors al revolt cap a les exteriors. En aquest cas, però, la resolució de les 
càrregues de cada roda per separat no és tant immediata, perquè depèn de les vies, de 
les rigideses a balanceig, de les alçades dels centres de balanceig dels dos eixos i de la 
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posició dels centres d’inèrcia [7]. 

Les rigideses a balanceig kfi són les rigideses resultants combinades i linealitzades 
de totes les característiques elàstiques de l’eix i acoblades amb el moviment de 
balanceig del xassís relatiu al terra, i inclou les molles, els pneumàtics i les barres 
estabilitzadores. Alguns d’aquests elements estan muntats en sèrie i d’altres en paral·lel, 
i el seu anàlisi, tot i no ser difícil, no és immediat. Per aquest motiu la informació 
detallada sobre com calcular la rigidesa a balanceig combinada d’un eix s’ha preferit 
ometre d’aquest apartat i es pot trobar a E.3. Les rigideses kfi calculades per al 
CAT06e s’apunten a continuació, noti’s com la rigidesa posterior és ajustable gràcies a 
la barra estabilitzadora: 

 �f� = 11274 Nm /rad 

13917 Nm /rad< �j� < 31757 Nm /rad 
(C.5) 

L’eix de balanceig és el conjunt de punts de l’espai on les forces laterals aplicades a 
la massa suspesa no fan moment de balanceig (vegeu E.1). L’acceleració lateral en una 
referència solidària al vehicle pren la forma d’una força d’inèrcia aplicada al centre 
d’inèrcia, que es pot explicar com la mateixa força aplicada sobre l’eix de balanceig més 
un moment respecte l’eix de balanceig de valor 

 �f� = − � · �� · � (C.6) 

On d és la distància mínima del centre d’inèrcia de la massa suspesa a l’eix de 
balanceig. Aquest moment es neutralitza a través de les rigideses a balanceig dels dos 
eixos i va associat a un angle de balanceig f., que es suposa prou petit per no influir 
significativament a la posició del centre d’inèrcia ni de l’eix de balanceig. L’equilibri de 
moments a la massa suspesa respecte l’eix de balanceig resulta 

 �f� = ��f� + �f�� · f (C.7) 

Combinant les equacions (C.6) i (C.7) es pot definir el guany de balanceig com 

 f

��
=

− � · �

��f� + �f��
 (C.8) 
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que defineix l’efecte de l’acceleració lateral sobre l’angle de balanceig total, per al 
cas lineal i en estat estacionari. Per raons pràctiques, aquest paràmetre s’acostuma a 
expressar en unitats de graus per g (1 g ≈ 9,81 m/s2) i en valor absolut, i dóna una idea 
prou aproximada de l’angle de balanceig que es pot esperar que prengui el vehicle en 
els revolts. 

Per trobar la transferència total de càrrega d’un eix, a més del moment Mfs 
compensat pels elements elàstics i que ja s’ha descrit, cal tenir en compte la contribució 
de la força d’inèrcia Fy = – ms·ay, aplicada sobre l’eix de balanceig i per tant 
transmesa a les petjades a través de les barres de suspensió, a més de la transferència 
associada a les masses no suspeses. A l’Annex E.2 es justifica amb més detall aquest 
càlcul. Combinant de nou les equacions (C.6) i (C.7) i introduint la resta de 
contribucions s’obté: 

 
��� = −��� = − �� �

��

��
�

� · �f�

�f� + �f�
+ � · ℎf�� +

����

��
ℎ���� 

��� = −��� = − �� �
��

��
�

� · �f�

�f� + �f�
+ (1 − �)· ℎf�� +

����

��
ℎ���� 

(C.9) 

On hf1 i hf2 són, respectivament, les alçades dels centres de balanceig de l’eix 
anterior i posterior (vegeu E.1), mnsi són les masses no suspeses totals de l’eix i, i hnsi les 
alçades dels centres d’inèrcia de les masses no suspeses de l’eix i. 

Les expressions (C.9) mostren que la transferència de càrrega de la roda interior a 
l’exterior d’un eix quan el vehicle es sotmet a una acceleració lateral pura depèn en 
part de la relació de rigideses a balanceig, definida per a l’eix i com kfi /(kf1 + kf2). En 
efecte, incrementar la rigidesa de balanceig d’un eix augmenta la transferència de 
càrrega del mateix eix alhora que la redueix a l’altre. Aquest principi, a causa de la 
sensibilitat dels pneumàtics a la càrrega, s’aprofita molt en vehicles de competició per 
ajustar l’equilibri direccional en revolts, és a dir, el subviratge i el sobreviratge. 

El CAT06e equipa una barra estabilitzadora a l’eix posterior que permet variar la 
relació de rigideses a balanceig a l’eix posterior entre un 55,2 % i un 79,4 %. A part de 
la relació de rigideses, hi han altres paràmetres ajustables al vehicle que també afecten 
la distribució de transferència lateral de càrrega entre els dos eixos, com ara la pressió 
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dels pneumàtics o l’alçada dels centres de balanceig. 

La Figura C.1 mostra en una vista en planta la distribució de càrregues per una 
acceleració lateral de 10 m/s2 i la compara amb la distribució estàtica, també per a 
dues relacions de rigideses. El diàmetre dels cercles és proporcional a la càrrega i els 
seus centres estan a la posició de les petjades al pla x-y relatives al centre d’inèrcia.  

 

Figura C.1 Representació gràfica de la distribució de càrregues en tres estats estacionaris 
diferents: línia de punts: cas estàtic; línia discontínua: acceleració lateral de 10 m/s2 i barra 
estabilitzadora desconnectada; línia contínua: mateixa acceleració i barra estabilitzadora 
connectada afegint una rigidesa de 25 kNm/rad a l’eix posterior. L’orientació dels eixos és 
segons definició (x positives cap endavant, y positives cap a l’esquerra). 

C.1.3. Acceleració longitudinal pura 

El repartiment de càrregues en cas d’acceleració longitudinal es pot estudiar de 
forma homòloga al de l’acceleració lateral. Per al cas particular que el vehicle sigui 
simètric, però, el càlcul es simplifica força. Quan el centre d’inèrcia de la massa suspesa 
està centrat respecte les vies i les rigideses són iguals a un costat i l’altre d’un mateix 
eix, la relació de rigideses a capcineig entre els dos costats és sempre ½. El moment de 
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capcineig de les forces d’inèrcia es reparteix a parts iguals entre la rigidesa a capcineig 
del costat dret i la del costat esquerra. 

Per tant, el repartiment de càrregues entre les dues rodes d’un eix és simètric, i la 
transferència entre els dos eixos depèn de l’alçada del centre d’inèrcia de la massa total 
h i de la batalla, segons: 

 ��� = ��� = −��� = −��� = − ��

�

�

1

2
ℎ (C.10) 

De forma similar al cas del balanceig, l’angle de capcineig en estat estacionari 
associat a una acceleració longitudinal està influenciat per la cinemàtica de suspensions. 
En articular depèn de les propietats anti- de cada eix i de si l’acceleració té l’origen als 
frens o al motor, a més de l’alçada del centre de masses, la batalla i les rigideses 
acoblades amb el capcineig. Les propietats anti- són l’equivalent a les alçades dels 
centres de balanceig per la dinàmica de capcineig, i es descriuen amb més detall a 
l’Annex E.1. 

C.1.4. Acceleració combinada 

Per el cas d’una acceleració horitzontal general, aquesta es pot separar en una 
component lateral i una longitudinal i usar el principi de superposició per trobar el 
repartiment de càrregues.  

A la Figura C.2 es representen les càrregues de les quatre rodes calculades per al 
CAT06e quan es sotmet a una acceleració horitzontal de magnitud constant i igual a 12 
m/s2, la direcció de la qual varia de -180o (frenada pura) a 0o (empenta pura). Aquest 
cicle d’acceleracions es podria assimilar al pas per una corba de radi molt gran a la que 
s’hi entra a alta velocitat i forta frenada i se’n surt amb forta empenta. Cal recordar, 
però, que perquè l’aproximació quasiestàtica sigui vàlida el temps del cicle hauria de ser 
gran, de manera que el canvi de direcció de l’acceleració sigui prou lent. 
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Figura C.2 Evolució de les càrregues a les quatre petjades quan el vehicle es sotmet a un cicle 
d’acceleracions de mòdul constant de 12 m/s2 i direcció variable de -180o (frenada pura) a 0o 
(empenta pura). 

C.2. Models dinàmics lineals. Càlculs vibratoris 

En aquest apartat es presenta la metodologia usada per a l’estudi vibratori de dos 
models linealitzats del vehicle. El models lineals excitats amb pertorbacions 
harmòniques o fàcilment integrables permetran el càlcul analític de les seves respostes 
freqüencials i temporals. El principal interès és el de comparar l’efecte de la 
linealització sobre les resposta dinàmica del model a diferents pertorbacions, i també ha 
de servir per validar, en part, la correcta implementació del model no lineal. 

Es comença introduint un model parcial de quart de vehicle amb dos GL, que 
consisteix en una massa suspesa (corresponent a la part proporcional de la massa 
suspesa total que recolza sobre el quart en qüestió), la massa no suspesa del quart, la 
molla, l’amortidor i el pneumàtic corresponents. Les pertorbacions considerades poden 
ser en forma de forces aplicades a les masses (associades a l’acceleració horitzontal del 
vehicle) o degudes a la posició vertical de la pista on recolza el pneumàtic, que és 
variable. 

Seguidament es presenta un model complet de set GL similar al model no lineal 
però amb totes les característiques linealitzades. En tots dos models, les coordenades 
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generalitzades es prenen de tal manera que tenen valor nul a la posició d’equilibri. De 
la mateixa manera, totes les forces que es mencionen, com ara les càrregues dels 
pneumàtics, s’han d’entendre  com variacions relatives a les forces de l’estat d’equilibri. 

Cal tenir present que la majoria dels anàlisis que es poden fer amb aquests models 
(respostes freqüencials, respostes temporals a impulsos o graons, anàlisi modal...) tenen 
un interès relatiu en el camp d’estudi en qüestió perquè les pertorbacions reals a què es 
sotmet el vehicle rarament es poden assimilar a les pertorbacions idealitzades que 
s’utilitzaran. No obstant, aquests anàlisis són una eina molt útil per caracteritzar el 
model3 i per comparar l’efecte de la linealització i del càlcul analític respecte del model 
d’integració numèrica. 

C.2.1. Model simplificat de quart de vehicle, 2 GL 

A la Figura C.3 es representa el model considerat, els seus paràmetres, les seves 
coordenades generalitzades i les seves pertorbacions.  

 

Figura C.3 Esquema del model de quart de vehicle amb pertorbacions i coordenades 
generalitzades. 

Equacions de moviment 

Pel sistema de relativa baixa complexitat de la Figura C.3 resulta senzill obtenir 
les equacions de moviment usant els teoremes vectorials o bé el mètode de les potències 
virtuals [8]. El moviment queda descrit per un sistema de dues equacions de moviment 
(una per cada grau de llibertat) que tenen la forma: 

                                                
3 Per exemple, en dinàmica de vehicles de competició, sovint es parla de la freqüència pròpia d’una 
suspensió perquè és un bon indicador de la seva rigidesa relativa a la massa suspesa que suporta, 
malgrat que la freqüència pròpia per se rarament té cap interès pràctic. 
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 �� +̈ �(�̇ − ��̇)+ �(� − ��)= � 

����̈ + �(��̇ − �̇)+ �(�� − �)+ ��(��̇ − �̇)+ ��(�� − �)= �� 
(C.11) 

Paràmetres 

Els paràmetres utilitzats corresponen a un quart anterior i s’han obtingut 
linealitzant les característiques al voltant de la posició d’equilibri, segons es descriu a 
l’Annex A. Es representen a la Taula C.1 per als dos eixos. L’estudi per a un quart 
posterior del vehicle s’ha omès en aquest text per raons de simplicitat, però el codi 
MATLAB utilitzat (reproduït a G.2) contempla les dues possibilitats, carregant els 
paràmetres corresponents a cada una. En qualsevol cas la barra estabilitzadora es 
considera desconnectada. 

 anterior posterior 

Massa suspesa m [kg] 73,72 83,13 

Massa no suspesa mr [kg] 11,93 12,72 

Rigidesa molla k [N/m] 20032 27484 

Rigidesa pneumàtic kr [N/m] 153930 153930 

Esmorteïment amortidor c [Ns/m] 1100 1300 

Esmorteïment pneumàtic cr [Ns/m] 500 500 

Taula C.1 Paràmetres linealitzats per al model de quart de vehicle. 

C.2.1.1. Respostes freqüencials  

La resposta d’un sistema mecànic com el representat sotmès a una pertorbació 
general és la solució d’un sistema d’equacions diferencials ordinàries que és la suma 
d’una solució homogènia i d’una solució particular. La solució homogènia és la resposta 
transitòria a la pertorbació i, en sistemes amb esmorteïment, en general s’anul·la 
ràpidament. La solució particular és la resposta final en estat estacionari.  
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Quan les pertorbacions són de tipus harmònic, la solució particular és també de 
tipus harmònic de la mateixa freqüència que la pertorbació. L’amplitud i el 
desfasament, en canvi, són variables. Les funcions de resposta freqüencial determinen 
l’amplitud i la fase d’unes variables de sortida del sistema, en estat estacionari, donades 
unes pertorbacions d’entrada de tipus harmònic, en un domini freqüencial. 

Per determinar la resposta del sistema vibratori a pertorbacions conegudes serà 
necessari transformar les equacions (C.11) a un domini de variable complexa usant la 
transformada de Laplace o la de Fourier. La transformada de Fourier representa el 
sistema en un domini freqüencial i és la indicada per estudiar respostes freqüencials a 
pertorbacions de tipus harmònic. La transformada de Fourier de les equacions de 
moviment resulta 

 
�

− ��� + ��� + � − ��� − �

− ��� − � − ���� + ��(� + ��)+ � + ��

� �
�

��

� =

= �
�

��

� + �
0

� · (���� + ��)
� 

[�]�̅ = �� + �� 

(C.12) 

On les equacions de moviment s’han representat en forma matricial, i Z, Zr, F, Fr i 
P són les transformades de Fourier, respectivament, de z, zr, f, fr, i p, i són funcions de 
la pulsació . 

La funció de resposta freqüencial H() és el quocient entre la transformada de 
Fourier de la variable de sortida X() i la transformada de Fourier de la variable 
d’entrada (o excitació) Y(). La seva definició és homòloga i equivalent, assumint 
condicions inicials nul·les, a una funció de transferència usant transformades de Laplace. 
Per trobar-la cal reordenar l’equació (C.12) per aïllar aquest quocient. En sistemes de 
més d’un grau de llibertat, en funció de les variables triades per a l’entrada i la sortida 
del sistema, aquest procés de reordenació pot ser directe o pot requerir més elaboració, 
com es veurà tot seguit. 
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En el cas particular en estudi, les principals variables d’interès com a sortides del 
sistema excitat són la posició dels dos sòlids Z() i Zr(), i la força del contacte roda-
terra, que és igual a (Zr()-P())·(jcr+kr). Les excitacions a considerar són les forces 
que actuen sobre els dos sòlids F() i Fr(), i el moviment vertical del terra P(). En 
un primer anàlisi s’estudia la resposta freqüencial de la posició dels dos sòlids a una 
excitació harmònica consistent en dues forces que actuen directament sobre els sòlids.  

Resposta freqüencial prenent com a excitació les forces sobre els sòlids i 
com a sortides els desplaçaments dels sòlids. 

L’equació (C.12). és un sistema de dues equacions diferencials ordinàries de segon 
ordre acoblades. Per resoldre’l es poden usar dues metodologies, o bé la inversió d’una 
matriu complexa o bé la descomposició modal. La descomposició modal directa es més 
ràpida però requereix que l’esmorteïment del sistema sigui (o es pugui assumir) 
proporcional4, o bé descompondre les n equacions diferencials de segon ordre en 2n 
equacions de primer ordre no acoblades (representació en espai d’estats). Per contra, la 
inversió d’una matriu complexa pot esdevenir molt farragós en sistemes de diversos 
graus de llibertat, però és acceptable per al sistema de dos graus de llibertat aquí 
considerat. 

Pre-multiplicant l’equació (C.12) per la inversa de la matriu [A], i tenint en compte 
que l’excitació P és nul·la, s’obté: 

 �̅ = [�]���� 
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(C.13) 

La funció de resposta freqüencial �(�)= �̅/�� s’obté de les expressions: 

 �(�)= ���
�� · �(�)+ ���

�� · ��(�) (C.14) 

                                                
4 Es diu que l’esmorteïment del sistema és proporcional o de Rayleigh quan la matriu d’esmorteïment 
és una combinació lineal de les matrius d’inèrcia i de rigidesa. 
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��(�)= ���
�� · �(�)+ ���

�� · ��(�) 

A continuació es mostren un seguit de casos particulars i es representen les 
funcions de resposta freqüencial corresponents. Per a tots els càlculs i representacions 
següents s’ha usat el codi MATLAB de G.2, i els paràmetres de la Taula C.1. 

Cas 1: Fr=0 

Si l’excitació es produeix només a la massa suspesa, les respostes freqüencials 
s’obtenen de les equacions (C.14) i es redueixen a 

 �(�)= ���
�� ,     ��(�)= ���

�� (C.15) 

La resposta freqüencial és la representada a la Figura C.4 per a la coordenada z , i 
la Figura C.5 per a la coordenada zr. 

 

Figura C.4 Guany (a dalt) i fase de la resposta freqüencial de la massa suspesa prenent com a 
excitació una força f.
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Figura C.5 Guany (a dalt) i fase de la resposta freqüencial de la massa no suspesa prenent com 
a excitació una força f. 

En totes dues respostes s’identifica la ressonància de la massa suspesa a una 
freqüència d’uns 2,4 Hz. 

Cas 2: F=0 

Per el cas en que l’excitació es dona només a la massa no suspesa les respostes 
freqüencials resulten: 

 �(�)= ���
�� ,     ��(�)= ���

�� (C.16) 

Es representen a la Figura C.6 per a la coordenada z , i la Figura C.7 per a la 
coordenada zr. S’observa la mateixa ressonància de la massa suspesa a una freqüència 
de 2,4 Hz, però l’amplitud de les oscil·lacions és molt més petita ja que rep la 
pertorbació de forma indirecta a partir del moviment de la roda. A la resposta per la 
massa no suspesa s’identifica una segona freqüència ressonant, al voltant de 17 Hz, 
corresponent al segon mode propi del sistema i associada a la ressonància de la massa 
suspesa.  
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Figura C.6 Guany (a dalt) i fase de la resposta freqüencial de la massa suspesa prenent com a 
excitació una força fr. 

 

Figura C.7 Guany (a dalt) i fase de la resposta freqüencial de la massa no suspesa prenent com 
a excitació una força fr. 

Cas 3: F = F·(1-r) + Fr·r 

Els dos casos particulars presentats fins ara tenen poc interès pràctic perquè no 
reprodueixen amb precisió cap pertorbació real del vehicle. Les forces aplicades 
directament a les masses suspeses i no suspeses tenen normalment un origen 
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aerodinàmic o estan associades a forces d’inèrcia resultants de les acceleracions 
horitzontals del vehicle. Com ja s’ha comentat (B.3), les forces d’origen aerodinàmic, 
tot i tenir un efecte important sobre la posició d’equilibri del vehicle, mostren 
variacions molt lentes i tenen un interès escàs en aquest anàlisi. Les forces associades a 
les acceleracions horitzontals, en canvi, són directament controlables per la dinàmica de 
suspensions i sí que són de gran interès. Per exemple, quan el vehicle efectua un 
eslàlom, l’acceleració lateral té una forma aproximadament sinusoïdal que es tradueix, 
en una referència arrossegada pel vehicle, en un moment de balanceig proporcional a 
l’acceleració. Aquest moment es pot reduir a les dues coordenades generalitzades del 
model en forma de dues forces verticals, que per al cas lineal, són proporcionals. La 
constant de proporcionalitat la determina la geometria de suspensions i està 
relacionada amb l’alçada dels centres de balanceig, com s’explica a E.1.  

Considerant una altura del centre de balanceig hcb de 0,07 m i una altura del centre 
de masses h de 0,27 m, la constant r de repartiment i les funcions de resposta 
freqüencial resulten. 

 � =
ℎ��

ℎ
≈ 0,26 (C.17) 

 �(�)= ���
�� · (1 − �)+ ���

�� · � 

��(�)= ���
�� · (1 − �)+ ���

�� · � 
(C.18) 

A la Figura C.8 es representa la resposta freqüencial per a la coordenada z , i a la 
Figura C.9 per a la coordenada zr. Són una versió a mig camí entre els dos escenaris 
considerats fins ara. Cal tenir en compte que, per al cas de pertorbacions provinents de 
les acceleracions horitzontals (i en última instància, dels comandaments del pilot) les 
freqüències d’interès són només les més baixes, ja que com s’ha vist (vegeu apartat 
5.1.2 de la Memòria) aquestes pertorbacions rarament tenen contingut freqüencial 
significatiu per sobre dels 5 Hz. 
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Figura C.8 Guany (a dalt) i fase de la resposta freqüencial de la massa suspesa prenent com a 
excitació dues fores f i fr repartides. 

 

Figura C.9 Guany (a dalt) i fase de la resposta freqüencial de la massa no suspesa prenent com 
a excitació dues fores f i fr repartides. 

Cal tenir en compte que aquest anàlisi obvia el fet que la rigidesa a balanceig de 
l’eix posterior influeix notablement sobre el moment de balanceig de l’eix anterior, i per 
tant, sobre les forces corresponents reduïdes a les coordenades generalitzades. L’efecte 
de la relació de rigideses a balanceig entre els dos eixos s’ha introduït a l’apartat C.1.2. 
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Resposta freqüencial prenent com a excitació les forces sobre els sòlids i 
com a sortida la càrrega del pneumàtic. 

Com en els casos anteriors, en aquest escenari l’excitació per moviment vertical del 
terra és nul·la i per tant, la càrrega del pneumàtic en domini freqüencial correspon al 
terme Zr()·(jcr+kr). Per simplicitat només es tractarà el cas de la pertorbació 
repartida simultàniament a les dues masses. 

La funció de resposta freqüencial a estudiar resulta  

 �(�)= (���
�� · (1 − �)+ ���

�� · �)(���� + ��)  (C.19) 

Que coincideix amb la del cas 3 anterior (per a la coordenada zr com a sortida) 
però multiplicada per un terme associat la rigidesa i l’esmorteïment del pneumàtic. La 
Figura C.10 mostra aquesta resposta. 

 

Figura C.10 Guany (a dalt) i fase de la resposta freqüencial de la càrrega a la petjada prenent 
com a excitació dues fores f i fr repartides. 

Resposta freqüencial prenent com a excitació el desplaçament vertical 
del terra i com a sortides els desplaçaments dels sòlids. 

En aquest cas, la funció de resposta freqüencial d’interès és �(�)= �̅/��, que 
s’obté de les equacions 
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 �̅ = [�]���� 

�
�

��

� = �
���

�� ���
��

���
�� ���

��
� �

0

� · (���� + ��)
� 

(C.20) 

Les respostes freqüencials de la posició vertical dels sòlids per tant resulten 

 �(�)= ���
�� · (���� + ��) 

��(�)= ���
�� · (���� + ��) 

(C.21) 

A la Figura C.11 es mostra la resposta freqüencial per a la coordenada z, i a la 
Figura C.12 per a la coordenada zr. Es pot observar que si la pertorbació prové de la 
petjada els efectes vibratoris són comparables als de les pertorbacions en forma de 
forces aplicades a les masses. L’amplitud màxima de la massa suspesa es dona a la 
freqüència ressonant de la mateixa, a uns 2,4 Hz, i és de gairebé tres vegades l’amplitud 
de la pertorbació. 

 

Figura C.11 Guany (a dalt) i fase de la resposta freqüencial de la massa suspesa prenent com a 
excitació la posició de la petjada. 
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Figura C.12 Guany (a dalt) i fase de la resposta freqüencial de la massa no suspesa prenent 
com a excitació la posició de la petjada. 

Pel que fa a la massa no suspesa, en ressonància té una amplitud de gairebé 1,4 
vegades la de la pertorbació, a una freqüència d’uns 17 Hz. Convé recordar que, a 
diferència de les pertorbacions d’origen als comandaments, les pertorbacions provinents 
de la pista sí que tenen un contingut freqüencial notable fins i tot de freqüències altes, 
tal com s’ha vist a B.1. 

Resposta freqüencial prenent com a excitació el desplaçament vertical 
del terra i com a sortida la càrrega del pneumàtic. 

Finalment, es considera la resposta freqüencial de la càrrega del pneumàtic prenent 
com a pertorbació la oscil·lació harmònica de la petjada. En aquest cas, la càrrega del 
pneumàtic en domini freqüencial s’expressa com (Zr()-P())·(jcr+kr) i per tant la 
funció de resposta freqüencial resulta 

 
�(�)=  

��(���� + ��)

�
− (���� + ��)= ���

��(���� + ��)� − (���� + ��)  (C.22) 

A la Figura C.13 es mostra aquesta resposta. Destaca que al voltant de la 
freqüència ressonant de la massa no suspesa l’amplitud de la càrrega augmenta de 
forma notable. És a partir d’aquestes freqüències on la deflexió del pneumàtic comença 
a ser important. De fet, el guany per a freqüències encara més grans segueix creixent 
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fins a l’infinit degut a la presència de l’esmorteïment del pneumàtic, l’efecte del qual 
creix amb la freqüència. 

 

Figura C.13 Guany (a dalt) i fase de la resposta freqüencial de la càrrega a la petjada prenent 
com a excitació la posició de la petjada. 

C.2.1.2. Respostes temporals 

Les funcions de resposta en domini temporal, a diferència de les freqüencials, 
inclouen les solucions transitòries (homogènies) de les equacions diferencials que 
descriuen el sistema. La resposta impulsional és una funció en domini temporal que 
defineix els estats del sistema quan la pertorbació és un impuls unitari, descrit per la 
funció delta de Dirac (t), definida com 

 �(�)= 0   ∀� ≠ 0;     � �(�)�� = 1
�

��

 (C.23) 

És a dir, es tracta d’una funció de valor infinit en t=0 i valor 0 per a qualsevol 
altre valor de t, i la seva integral és un graó unitari en t=0. Si l’entrada és un impuls de 
força sobre un sòlid i, la funció té la propietat que, donats uns estats inicials nuls, en 
l’instant t=0+ (immediatament quan l’impuls ha finalitzat), tots els estats continuen 
sent nuls excepte la velocitat del sòlid i, que té un valor de 1/mi, on mi és la massa del 
sòlid i. Aquesta propietat permet afrontar el problema de l’anàlisi de la resposta 
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impulsional de dues maneres diferents: 

- considerant que el sistema està excitat per una força f(t)= (t), i tots els estats 
inicials són nuls, o 

- considerant que el sistema té moviment lliure (no excitat), però parteix d’una 
velocitat inicial de valor 1/ mi per la coordenada del sòlid mi que rep l’impuls, 
amb la resta d’estats inicials nuls. 

En els dos casos resulta pràctic usar la transformada de Laplace i la seva inversa 
per a resoldre les equacions diferencials. Com que la transformada de la funció impuls 
és la unitat, les equacions de moviment (C.11) un cop transformades i expressades en 
forma matricial resulten 

 
�

��� + �� + � − �� − �

− �� − � ���� + �(� + ��)+ � + ��

� �
�

��

�

= �
�

��

� + �
0

� · (��� + ��)
� 

(C.24) 

On F, Fr i P són en aquest cas constants. Si l’aproximació hagués estat transformar 
les equacions de moviment lliure, però considerant les velocitats inicials corresponents 
de tots els sòlids, s’hauria arribat al mateix resultat ja que la transformada de Laplace 
(a diferència de la de Fourier) és una integral definida en l’interval t=[0, ) que depèn 
dels estats inicials. 

La resposta a un graó unitari, definit com la integral de la funció impuls, és directa 
d’obtenir en domini laplacià multiplicant la funció de transferència pel terme 1/s, que 
correspon a la transformada de Laplace de la funció graó unitari. 

El codi emprat per resoldre i representar les respostes temporals a entrades en graó 
que segueixen, reproduït a G.2, utilitza la funció impulse de MATLAB, que 
transforma el sistema a l’espai d’estats i el discretitza per resoldre la resposta usant 
integració numèrica. Tot i que la solució analítica de les equacions diferencials que 
defineixen el sistema és possible, la seva resolució implica avaluar una integral de 
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convolució que no és en general resoluble de forma analítica. Per aquest motiu resulta 
sovint necessari recórrer a algun mètode d’integració numèrica per obtenir respostes 
temporals [9]. 

A la Figura C.14 es mostra la resposta de la posició vertical  dels dos sòlids a un 
impuls unitari de la massa suspesa, o el que és equivalent, la resposta lliure amb una 
velocitat inicial de la massa suspesa de 1/m. La Figura C.15 representa la mateixa 
resposta, aplicant aquesta vegada l’impuls sobre la massa no suspesa. 

 

Figura C.14 Resposta temporal de la posició vertical dels dos sòlids a un impuls unitari aplicat a 
la massa suspesa. 

 

Figura C.15 Resposta temporal de la posició vertical dels dos sòlids a un impuls unitari aplicat a 
la massa no suspesa. 

La Figura C.16 mostra també la resposta temporal dels dos sòlids, aquesta vegada 
a una entrada en graó. El graó s’ha aplicat en aquest cas a totes dues masses de forma 
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repartida (un 74% a la massa suspesa), i té un valor final d’uns 320 N, de manera que 
es simula l’efecte de la transferència de càrrega d’un vehicle real amb certa 
transferència directa a través de les barres de suspensió. La Figura C.17 mostra 
l’evolució temporal de la càrrega del pneumàtic a la mateixa pertorbació. 

 

Figura C.16 Resposta temporal de la posició vertical dels dos sòlids a un graó de 319,1 N aplicat 
a les dues masses de forma repartida. 

 

Figura C.17 Resposta temporal de la força de contacte a la petjada a la mateixa pertorbació de 
la Figura C.16. Observi’s que una força positiva aplicada a les masses suposa una reducció de la 
càrrega a la petjada. 

Finalment, les Figura C.18 i Figura C.19 mostren, respectivament, la resposta dels 
desplaçaments verticals dels dos sòlids i la càrrega a la petjada donada una entrada en 
graó d’un mil·límetre de la posició vertical de la pista p. 
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Figura C.18 Resposta temporal de la posició vertical dels dos sòlids a un graó d’1 mm de la 
posició vertical de la petjada.  

 

Figura C.19 Resposta temporal de la força de contacte a la petjada a un graó d’1 mm de la 
posició vertical de la petjada. 

C.2.2. Model de vehicle complet, 7 GL 

El model lineal de vehicle sencer ha de permetre l’estudi de les respostes temporals 
i freqüencials a diversos tipus de pertorbacions, de la mateixa manera que el model de 
quart de vehicle, però s’hi pot estudiar l’efecte de la barra estabilitzadora i s’evita la 
simplificació d’estimar la inèrcia reduïda d’un quart de la massa suspesa.  

Com en el model no lineal, les coordenades generalitzades són els desplaçaments 
verticals de les quatre rodes i la massa suspesa i els angles de capcineig i de balanceig 
de la massa suspesa, sumant un total de 7 GL.  
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Equacions de moviment 

El model considerat és com el representat a la Figura 4.1 de la Memòria per al 
model no lineal, però prenent l’origen de totes les coordenades generalitzades a la 
posició d’equilibri. Per raons de compatibilitat amb d’altres vehicles, s’ha modelat 
també una barra estabilitzadora a l’eix anterior, que per al cas de CAT06e té una 
rigidesa nul·la. Les equacions de moviment resulten 

 �����̈� + ��(�̇�� − �̇�)+ ��(��� − ��)+ �����̇�� − �̇���

+ ������� − ���� + �j��j
�

− j�/�� = ��  

�����̈� + ��(�̇�� − �̇�)+ ��(��� − ��)+ �����̇�� − �̇���

+ ������� − ���� − �j��j
�

− j�/�� = ��  

�����̈� + ��(�̇�� − �̇�)+ ��(��� − ��)+ �����̇�� − �̇���

+ ������� − ���� + �j��j
�

− j�/�� = ��  

�����̈� + ��(�̇�� − �̇�)+ ��(��� − ��)+ �����̇�� − �̇���

+ ������� − ���� − �j��j
�

− j�/�� = ��  

��� +̈ ��(�̇� − �̇��)+ ��(�̇� − �̇��)+ ��(�̇� − �̇��)+ ��(�̇� − �̇��)

+ ��(�� − ���)+ ��(�� − ���)+ ��(�� − ���)

+ ��(�� − ���)= ��  

�̈ − ��(�̇� − �̇��)�(1 − �)− ��(�̇� − �̇��)�(1 − �)      

+ ��(�̇� − �̇��)� · � + ��(�̇� − �̇��)� · �

− ��(�� − ���)�(1 − �)− ��(�� − ���)�(1 − �)

+ ��(�� − ���)� · � + ��(�� − ���)� · � = �   

(C.25) 
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i s’han obtingut a partir de les equacions (4.1) de la Memòria, i linealitzant totes 
les característiques. Les coordenades zi, ji i les seves derivades són coordenades 
auxiliars per simplificar l’escriptura, i es defineixen en termes de les coordenades 
generalitzades com ja s’havia introduït als apartats 4.1 i 4.3 de la Memòria. 

Noti’s com aquestes expressions han estat degudament linealitzades al voltant de la 
posició d’equilibri, substituint els termes trigonomètrics per les seves descomposicions 
en polinomi de Taylor fins al primer ordre. Aquestes linealitzacions no introdueixen 
errors significatius per a angles j i  petits, com els que s’esperen per aquest sistema. 

Les equacions de moviment es poden representar en forma matricial com 

 [�]�̈̅ +  [�]�̇̅  +  [�]�̅ = �� (C.26) 

On les matrius [M], [C] i [K] són les matrius d’inèrcia, d’esmorteïment i de rigidesa, 
respectivament. En domini freqüencial mitjançant la transformada de Fourier aquesta 
equació té la forma  

 [�]�̅ = ��  

 [�]= − ��[�]+ ��[�]+ [�] (C.27) 

On, en aquest cas, la matriu [A] és simètrica de dimensió 7, el vector �̅ conté les 7 
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coordenades generalitzades transformades al domini freqüencial i el vector �� és un 
vector d’excitacions. Aquestes matrius amb variables simbòliques són molt llargues de 
representar i s’han omès d’aquest text. El codi realitzat en MATLAB i descrit a G.3 
calcula les equacions de moviment i mostra aquestes matrius a la línia de comandes. 

Paràmetres 

Els paràmetres linealitzats, d’acord amb els resultats exposats a l’Annex A es 
recullen a la Taula C.2. 

 
Paràmetre Símbol Unitats Valor 
Massa no suspesa anterior mr1, mr2 [kg] 313,7 
Massa no suspesa posterior mr3, mr4 [kg] 11,9 
Massa suspesa m [kg] 12,7 
Moment d’inèrcia de capcineig J [kg m2] 88,46 
Moment d’inèrcia de balanceig Jj [kg m2] 19,96 
Esmorteïment anterior c1, c2 [Ns/m] 1100 
Esmorteïment posterior c3, c4 [Ns/m] 1300 
Esmorteïment pneumàtics anteriors cr1, cr2 [Ns/m] 500 
Esmorteïment pneumàtics posteriors cr3, cr4 [Ns/m] 500 
Rigidesa molles anteriors k1, k2 [N/m] 20031,9 
Rigidesa molles posteriors k3, k4 [N/m] 27483,6 
Rigidesa pneumàtics anteriors kr1, kr2 [N/m] 153930 
Rigidesa pneumàtics posteriors kr3, kr4 [N/m] 153930 
Rigidesa estabilitzadora anterior kj1 [Nm/rad] 0 
Rigidesa estabilitzadora posterior kj2 [Nm/rad] 22023,8 

Taula C.2 Paràmetres linealitzats per al model lineal de 7 GL. 

C.2.2.1. Anàlisi modal del sistema no esmorteït 

L’anàlisi modal permet determinar els modes i freqüències propis del sistema. 
Aquesta informació és d’utilitat per preveure quines són les freqüències ressonants que 
es poden esperar per al model de simulació. L’anàlisi modal es fa sobre el sistema 
vibratori conservatiu no pertorbat, és a dir, ignorant l’esmorteïment i les excitacions. 
És important notar que les freqüències pròpies obtingudes amb aquest anàlisi, així com 
els modes propis, poden diferir significativament de les freqüències ressonants del 
sistema esmorteït, especialment en casos on l’esmorteïment és gran com en el present. 
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Les equacions de moviment es poden expressar d’acord amb l’equació (C.26) de 
forma matricial, amb una matriu d’inèrcia [M], d’esmorteïment [C] i de rigidesa [K]. 
Totes elles són matrius simètriques definides positives i de dimensió 7. Si es pren el 
sistema conservatiu, cal prescindir tant de la dissipació d’energia [C]  com de les forces 
no conservatives �� ,per tant  

 [�]�̈̅ +  [�]�̅ = 0 (C.28) 

que, assumint vibracions harmòniques, es pot escriure en domini Laplacià segons 

 (��[�] +  [�])�̅ = 0 (C.29) 

La solució no trivial (no estàtica) s’obté resolent l’equació característica 

 |��[�] +  [�]| = 0 (C.30) 

Com que el sistema és de 7 GL, el determinant de l’equació (C.30) és un polinomi 
d’ordre 14, que de fet és d’ordre 7 en s2. Les set arrels s2

i són els valors propis del 
sistema i estan relacionats amb les freqüències pròpies segons 

 ��
� = ��

� = (2���)� (C.31) 

Els vectors propis associats a aquests valors propis representen la forma de cada 
mode vibratori, i s’obtenen substituint les arrels del polinomi característic a les 
equacions de moviment en domini Laplacià. Com que el sistema és de 7 GL, el 
polinomi característic resulta força feixuc de manipular. Una alternativa és fer servir el 
MATLAB per trobar-ne les arrels i els vectors propis. Per al CAT06e amb paràmetres 
linealitzats, els vectors propis, o formes modals, resulten 

p1 ={0,074  -0,074  0,180  -0,180  0  0  1}T 

p2 ={0,136  0,136   0,133   0,133  1  -0,194  0}T 

p3 ={-0,090  -0,090  0,122  0,122  0,054  1  0}T 

p4 ={0,068  -0,068  1  -1  0  0  -0,236}T 
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p5 ={0,080  0,080  1  1  -0,013  -0,031  0}T 

p6 ={1  -1  -0,077  0,077  0  0  -0,071}T 

p7 ={1  1  -0,074  -0,074  -0,008   0,029  0}T 

    On l’ordre utilitzat per a les coordenades és {zr1  zr2  zr3  zr4  z    j}T. Les 
freqüències pròpies associades a cada mode resulten 

f1 = 6.8203 Hz 

f2 = 2.5564 Hz 

f3 = 3.6841 Hz 

f4 = 21.2546 Hz 

f5 = 19.0583 Hz 

f6 = 19.2611 Hz 

f7 = 19.2514 Hz 

El primer mode té un moviment majoritari de balanceig de la massa suspesa, amb 
moviments residuals de les masses no suspeses (les dretes en contrafase amb les 
esquerres, és a dir un balanceig dels eixos en fase amb la massa suspesa), i té una 
freqüència pròpia d’uns 6,8 Hz. El segon mode correspon al moviment vertical de la 
massa suspesa, i de nou les masses no suspeses tenen un desplaçament mínim. La 
freqüència del mode és d’uns 2,6 Hz, semblant a la que s’havia previst amb el model de 
2 GL (C.2.1.1).  El tercer mode és homòleg al primer, però per al cas del capcineig, 
amb una freqüència de 3,7 Hz.  

La resta de modes estan associats al moviment de les masses no suspeses i per això 
tenen freqüències d’entre 19 i 21 Hz (degudes a la major rigidesa dels pneumàtics i la 
menor massa, tal com s’havia vist amb el model de quart de vehicle). El quart mode és 
un balanceig de l’eix posterior, i té la freqüència més alta perquè està sotmès a una 
rigidesa superior (a causa de la barra estabilitzadora), el cinquè, el desplaçament 
vertical de l’eix posterior, el sisè un balanceig de l’eix anterior i el setè, el desplaçament 
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vertical de l’eix anterior. Val a dir que l’ordre dels modes és arbitrari i que els vectors 
propis poden ser qualsevols proporcionals als que s’han presentat. En aquest cas s’han 
normalitzat segons la coordenada de major amplitud. 

La matriu [p] = (p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7) diagonalitza [M] i [K] si es fa el canvi de 
coordenades generalitzades a les coordenades modals segons [p]T[M][p] i [p]T[K][p]. No 
obstant, no diagonalitza [C] ja que l’esmorteïment no és proporcional. Això vol dir que, 
en vibració lliure, els desplaçaments pertanyents a un mode concret no estan 
necessàriament en fase o en contrafase entre ells. També vol dir que, en presència de 
l’esmorteïment i especialment si aquest és gran, tant les formes de mode com les 
freqüències pròpies poden diferir de les trobades pel cas conservatiu5. D’altra banda, cal 
recordar que la característica dels amortidors és fortament no lineal i la seva 
linearització ja introdueix errors significatius (les constants d’esmorteïment que es 
prenen poden ajustar-se molt malament a la característica real en funció de la 
freqüència i l’amplitud de les oscil·lacions).  

C.2.2.2. Respostes freqüencials a pertorbacions de les masses i la 
pista 

Com ja s’ha comentat anteriorment, les pertorbacions d’interès en aquest estudi 
que afecten directament a les masses són les forces d’inèrcia associades a les 
acceleracions laterals i longitudinals del vehicle. En aquest apartat es calculen respostes 
freqüencials i impulsionals en forma de guanys i desfasaments respecte les acceleracions 
horitzontals, i per tant s’aplicaran les forces i moments a cada sòlid associades a 
aquestes acceleracions, de forma anàloga al cas 3 de l’apartat C.2.1.1. 

Resposta freqüencial prenent com a excitació l’acceleració lateral. 

El vector d’excitacions �� per a aquest escenari resulta 

�� =Ay·-mtg·{-0,029  0,0299  -0,033  0,033  0  0  -0,202}T  

                                                
5 El sistema no conservatiu té en general parells de valors i vectors propis complexos i conjugats, i es 
pot resoldre de forma analítica convertint el sistema a l’espai d’estats. En aquest cas, caldria 
transformar el sistema de 7 equacions diferencials de segon ordre a un altre de 14 equacions de primer 
ordre desacoblades. 
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Aquest vector representa el vector de forces d’inèrcia associades a l’acceleració 
lateral Ay i a una massa total del vehicle mt, en unitats del SI (N o Nm segons el cas), i 
s’ha obtingut tenint en compte la transferència de càrrega directa deguda a les alçades 
dels centres de balanceig. Els termes associats a les forces jacking s’han negligit, ja que 
no es coneixen amb exactitud (provenen d’una estimació del repartiment de forces 
laterals a les petjades) i són en qualsevol cas molt petites (vegeu E.1 i E.2, i també 
D.1.8). 

Pel que fa a les variables de sortida, les càrregues dels pneumàtics es calculen a 
partir de la posició de les masses suspeses multiplicada per un terme  -(jcri + kri) 
associat al pneumàtic i, com ja s’ha vist per al model de 2 GL. En aquest cas, per 
coherència amb el model no lineal i la resta d’aquest text, s’ha canviat el signe de la 
càrrega de manera que és positiva quan el pneumàtic està en compressió. 

A la Figura C.20 es representen les funcions de resposta freqüencial de les 
càrregues dels dos pneumàtics de l’eix anterior sota una excitació donada per una 
acceleració lateral harmònica, expressada en g (normalitzada amb l’acceleració de la 
gravetat). S’observa com les dues respostes són idèntiques en mòdul però desfasades 
180º entre elles, com és d’esperar a causa de la simetria. 

A la Figura C.21 es compara la mateixa resposta per a la càrrega del pneumàtic 
anterior dret i la del posterior dret. En aquest cas les dues respostes estan en fase però 
no són idèntiques, degut a les diferències en els valors dels paràmetres i les excitacions 
per als dos eixos.  

En tots dos casos es pot verificar que les funcions avaluades en  = 0 (és a dir, les 
respostes en estat estacionari a una acceleració Ay constant de 9,81 m/s2) coincideixen 
amb els valors de transferència de càrrega calculats amb el model quasiestàtic per la 
mateixa configuració. En la comparació de la resposta entre dues rodes d’eixos diferents 
en destaca la gran diferència de transferència lateral de càrrega per a freqüències 
nul·les, i que es deu a una rigidesa a balanceig a l’eix posterior clarament més gran 
que la de l’eix anterior, tal com s’havia introduït en l’estudi quasiestàtic (vegeu C.1.2). 
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Figura C.20 Respostes freqüencials de les càrregues dels dos pneumàtics de l’eix anterior a una 
acceleració lateral harmònica. 

 

Figura C.21 Respostes freqüencials de les càrregues dels dos pneumàtics drets a una acceleració 
lateral harmònica. 
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També s’observa una freqüència ressonant de valor aproximadament 8,3 Hz per les 
rodes anteriors, i 7,4 Hz per les posteriors. En aquestes freqüències es dona la 
oscil·lació de màxima amplitud de les masses no suspeses, que reben la pertorbació de 
principalment de forma indirecta degut al balanceig de la massa suspesa però en part 
també de forma directa. Cal recordar que la freqüència pròpia de les masses no 
suspeses és de l’ordre de 19 Hz, mentre que la de balanceig de la massa suspesa és 
d’uns 6,8 Hz d’acord amb l’anàlisi modal del sistema conservatiu, però la presència de 
l’esmorteïment modifica substancialment les formes de mode, i per tant també les 
masses i rigideses reduïdes a les coordenades modals, i en conseqüència també les 
freqüències pròpies. A l’apartat 6.2.1 de la Memòria es justifica aquest fenomen amb 
més detall. 

La Figura C.22 mostra la funció de resposta freqüencial del moviment de balanceig 
de la massa suspesa prenent una entrada d’acceleració lateral. El seu mòdul per a 
freqüència zero pren el valor del guany de balanceig previst per l’estudi quasiestàtic 
(C.1.2). Es pot observar que el mòdul augmenta fins a trobar un màxim a la freqüència 
de 5,8 Hz, és a dir, aproximadament 1 Hz per sota de la freqüència pròpia del mode de 
balanceig sense l’esmorteïment. La diferència és prou significativa i, juntament amb el 
fet que el pic és poc pronunciat, fa pensar que el mode té un esmorteïment proper a 
l’esmorteïment crític. Si l’esmorteïment fos proporcional i les formes de mode no 
canviessin, un increment de l’esmorteïment reduiria la freqüència de màxima 
oscil·lació per sota de la freqüència pròpia alhora que en reduiria el guany, per a 
freqüències properes a la ressonant, tal com s’observa en aquest cas.  
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Figura C.22 Resposta freqüencial de l’angle de balanceig de la massa suspesa a una acceleració 
lateral harmònica. 

Resposta freqüencial prenent com a excitació l’acceleració longitudinal. 

Quan el vehicle es sotmet a una acceleració longitudinal de tipus harmònic, el 
vector d’excitacions es resol, en unitats del SI, 

�� =Ax·-mtg·{-0,044  -0,044  0,044  0,044  0  0,136  0}T 

On de nou s’ha tingut en compte la geometria de suspensions per determinar la 
part de les reaccions d’inèrcia que recau a cada sòlid. Cal fer l’observació, en aquest cas, 
que l’assimetria longitudinal del vehicle i la dependència de les reaccions al signe de 
l’acceleració (degut a l’origen diferent de les forces de frenada i les d’acceleració, vegeu 
E.1) fan necessari prendre el vector d’excitacions mitjà entre el vector corresponent a 
un escenari de frenada i el d’un d’acceleració. Aquesta linealització per amitjanament 
es justifica perquè, per definició, una excitació harmònica canvia de signe cada mig 
període i la seva integral sobre un nombre enter de períodes és nul·la. 

La Figura C.23 mostra les funcions de resposta freqüencial de les càrregues dels dos 
pneumàtics esquerres sota una excitació donada per una acceleració longitudinal 



Model i simulació de la dinàmica de suspensions d’un vehicle de FS 79 

 

harmònica. L’acceleració s’ha normalitzat de nou amb l’acceleració de la gravetat per 
raons pràctiques. S’observa com les dues respostes són semblants però desfasades 
aproximadament 180º entre elles. També s’observa un pic d’amplitud a uns 3,5 Hz, 
degut novament a la influència de la ressonància de la massa suspesa en capcineig. De 
nou, el guany per a 0 Hz correspon a la transferència longitudinal de càrrega per una 
roda tal com preveu el model quasiestàtic. 

 

Figura C.23  Respostes freqüencials de les càrregues dels dos pneumàtics esquerres a una 
acceleració longitudinal harmònica. 

La Figura C.24 mostra la funció de resposta freqüencial de l’angle de capcineig de 
la massa suspesa a la mateixa pertorbació. L’amplitud màxima es dona a 2,75 Hz 
mentre que d’acord amb l’anàlisi modal del sistema no esmorteït la freqüència 
ressonant és de 3,68 Hz. La discrepància es deu novament a l’esmorteïment, que és molt 
significatiu. 
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Figura C.24 Resposta freqüencial de l’angle de capcineig de la massa suspesa a una acceleració 
longitudinal harmònica. 

Resposta freqüencial prenent com a excitació el desplaçament vertical 
de la petjada anterior esquerra. 

En aquest cas, el vector d’excitacions a considerar només contempla la variació de 
la posició vertical de la petjada anterior esquerra, sense forces ni moments aplicats 
directament a les masses, segons 

�� = � · {����̇�� + ������  0  0  0  0  0  0}�  

En m, on p és una funció harmònica. A la Figura C.25 es representen les 
magnituds i les fases de les respostes freqüencials de les càrregues dels dos pneumàtics 
anteriors, prenent com a excitació una vibració d’amplitud 1 mm de la petjada del 
pneumàtic anterior esquerra. Es pot apreciar que per a freqüències nul·les, la variació 
de la càrrega estàtica no és zero (com succeïa en el model de quart de vehicle) sinó que 
creix a la roda que té la base desplaçada 1 mm alhora que es redueix a l’altre.  
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Figura C.25 Respostes freqüencials de les càrregues dels dos pneumàtics anteriors a un 
desplaçament vertical de la petjada anterior esquerra harmònic. 

Per a la roda corresponent a la petjada mòbil, l’amplitud té un màxim local a 21,6 
Hz. En aquest cas, l’esmorteïment del pneumàtic desplaça lleugerament el pic 
d’amplitud de la càrrega cap a freqüències més altes (la freqüència pròpia és de 19,0 Hz 
d’acord amb l’anàlisi modal), ja que la força de l’esmorteïment entre la petjada i la 
roda augmenta amb la freqüència. De fet, encara que no es veu a la figura, el guany de 
càrrega per aquesta roda continua augmentant fins a infinit per a freqüències més grans. 
Pel que fa a l’altre roda del mateix eix, l’amplitud màxima es dona quan el balanceig 
de la massa suspesa es troba en ressonància. També destaca que el desfasament 
d’aquesta càrrega s’incrementa fins a valors que van molt més enllà dels 180o. La raó és 
que aquest sòlid rep l’efecte de la pertorbació de forma molt indirecta; de la petjada 
esquerra passa a la roda esquerra, després la massa suspesa i finalment la roda dreta, i 
el desfasament total és la suma dels desfasaments de totes les unions elàstiques de la 
cadena. 

A la Figura C.26 es representa la resposta freqüencial del desplaçament de la roda 
anterior dreta a la mateixa excitació. Noti’s com el guany per a freqüències nul·les és 
menor que 1, degut a l’increment de la càrrega que ja s’ha comentat. L’elevat 
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esmorteïment entre la roda i el xassís té un efecte molt sever en aquesta resposta, 
reduint la freqüència on el guany és màxim fins uns 9,8 Hz (la meitat de la freqüència 
pròpia de la massa no suspesa pel sistema no esmorteït). El motiu és que per a 
freqüències grans la unió entre la massa suspesa i la no suspesa és molt ‘rígida’ (degut 
a l’esmorteïment, no pas a la rigidesa) i la roda no pot oscil·lar lliurement. En canvi, 
la oscil·lació del xassís juntament amb les rodes sobre els pneumàtics (associada a 
freqüències més baixes) és més present. 

 

Figura C.26 Resposta freqüencial del desplaçament vertical de la roda anterior esquerra a un 
desplaçament vertical harmònic de la petjada de la mateixa roda. 

Resposta freqüencial prenent com a excitació el desplaçament vertical 
de la petjada posterior esquerra. 

A la Figura C.27 i Figura C.28 s’han representat les mateixes respostes 
freqüencials obtingudes anteriorment, en aquest cas per a una pertorbació de la petjada 
posterior esquerra, i prenent com a sortides la càrrega de les dues rodes posteriors i el 
desplaçament de la roda posterior esquerra. Es pot comprovar que els resultats són 
molt similars als obtinguts per a l’eix anterior, i se’n poden treure les mateixes 
conclusions. 



Model i simulació de la dinàmica de suspensions d’un vehicle de FS 83 

 

 

Figura C.27 Respostes freqüencials de les càrregues dels dos pneumàtics posteriors a un 
desplaçament vertical de la petjada posterior dreta harmònic. 

 

Figura C.28 Resposta freqüencial del desplaçament vertical de la roda posterior esquerra a un 
desplaçament vertical harmònic de la petjada de la mateixa roda. 
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Altres respostes freqüencials. 

El codi MATLAB escrit per a l’obtenció de respostes freqüencials del model lineal 
de 7 GL contempla el càlcul d’altres respostes, que s’han omès d’aquest text per raons 
de simplicitat. El codi es pot trobar a l’apartat G.3 i les respostes addicionals possibles 
són les següents: 

- Resposta freqüencial prenent com a excitació l’acceleració lateral i com a 
sortides les càrregues de les petjades posteriors. 

- Resposta freqüencial prenent com a excitació el desplaçament vertical de les 
dues petjades anteriors i com a sortides les càrregues de les petjades esquerres. 

- Resposta freqüencial prenent com a excitació el desplaçament vertical de les 
dues petjades esquerres i com a sortides les càrregues de les petjades anteriors. 

- Resposta freqüencial prenent com a excitació el desplaçament vertical de les 
quatre petjades i com a sortida el desplaçament vertical de la massa suspesa. 

- Resposta freqüencial prenent com a excitació el desplaçament vertical de les 
dues petjades esquerres i com a sortida l’angle de balanceig de la massa suspesa. 

- Resposta freqüencial prenent com a excitació el desplaçament vertical de les 
dues petjades anteriors i com a sortida l’angle de capcineig de la massa suspesa. 

C.2.2.3. Respostes temporals a pertorbacions de les masses i la 
pista 

Per als estudis en domini temporal s’han estudiat les respostes de diverses variables 
d’interès (estats i càrregues a les petjades) prenent com a pertorbació graons 
d’acceleració horitzontal i posició vertical de les petjades, de forma anàloga al cas del 
model de quart de vehicle (C.2.1.2). De forma similar al model simplificat de quart de 
vehicle, per a l’obtenció d’aquestes respostes s’ha transformat el sistema al domini de 
Laplace i s’ha utilitzat la funció impulse de MATLAB, amb la integració pertinent per 
tal de considerar entrades en graó. 
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Resposta temporal a una entrada en graó prenent com a excitació 
l’acceleració lateral. 

La Figura C.29 mostra l’evolució temporal de les càrregues dels dos pneumàtics 
anteriors donada una pertorbació en forma de graó positiu d’1 g de l’acceleració lateral 
en t=0. La transferència de càrrega de l’eix en estat estacionari coincideix amb la 
prevista pel model quasiestàtic. Durant el transitori la càrrega pateix oscil·lacions de 
freqüència elevada (uns 10 Hz) i amb un sobrepuig notable, associades al 
majoritàriament al balanceig tant del xassís com dels eixos sobre els pneumàtics. La 
Figura C.30 mostra l’evolució de l’angle de balanceig a la mateixa pertorbació. L’estat 
estacionari s’assoleix en uns 0,2 s. 

 

Figura C.29 Respostes temporals de les càrregues dels dos pneumàtics de l’eix anterior a una 
entrada en graó de 1 g de l’acceleració lateral. 

 



86   Models per a càlculs analítics  

 

 

Figura C.30 Respostes temporals de l’angle de balanceig de la massa suspesa a una entrada en 
graó de 1 g de l’acceleració lateral. 

Resposta temporal a una entrada en graó prenent com a excitació 
l’acceleració longitudinal. 

De forma similar al cas de l’acceleració lateral, a la Figura C.31 es mostra 
l’evolució de la càrrega dels pneumàtics anteriors i posteriors a una entrada en graó de 
l’acceleració longitudinal de 1 g positiva (empenta). En aquest cas les oscil·lacions 
estan més esmorteïdes però el temps de transitori és similar. L’evolució de l’angle de 
capcineig a la mateixa pertorbació és mostra a la Figura C.33. 

 

Figura C.31 Respostes temporals de les càrregues d’un pneumàtic anterior i un posterior a una 
entrada en graó de 1 g de l’acceleració longitudinal. 
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Figura C.32 Respostes temporals de l’angle de capcineig de la massa suspesa a una entrada en 
graó de 1 g de l’acceleració longitudinal. 

 

 

Resposta temporal a una entrada en graó prenent com a excitació el 
desplaçament vertical de la petjada anterior esquerra. 

En aquest cas es considera una excitació per entrada en graó positiva d’1 mm de la 
posició vertical de la petjada anterior esquerra. La Figura C.33 mostra l’evolució 
temporal de les càrregues dels dos pneumàtics anteriors. El pneumàtic esquerra està 
sotmès a una deflexió inicial suplementària d’1 mm, i per això la càrrega en l’instant 
inicial és significativament superior a la càrrega estàtica sense pertorbació 
(concretament 154 N més que la càrrega estàtica donat que la rigidesa del neumàtic és 
de 154 N/mm). La càrrega de la roda esquerra creix i la de la dreta decreix en estat 
estacionari respecte les càrregues sense pertorbació, degut a que les quatre rodes no es 
troben al mateix pla. 
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Figura C.33 Respostes temporals de les càrregues dels dos pneumàtics de l’eix anterior a una 
entrada en graó de 1 mm de la posició vertical de la petjada anterior dreta. 
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