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Resum 

Aquest document és un recull de la informació generada durant el disseny de les suspensions del 

CAT03, un vehicle que participa a la competició Formula Student. Es tracta d’un monoplaça tipus 

fórmula, amb dimensions que es podrien situar entre les d’un kart i un Fórmula de promoció. 

El projecte representa una formació complementària als estudis d’Enginyer Industrial a l’Escola 

Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona i correspon a la tercera participació de l’equip 

en la competició (temporada 2010). El vehicle ha competit a  Alemanya (Hockenheim), Itàlia (Varano) 

i Catalunya (Montmeló). 

El document està estructurat en capítols classificats per àrees temàtiques i en cadascun d’ells 

s’ofereix una base teòrica per tal de dotar al lector dels coneixements necessaris per poder seguir el 

fil del document. L’ordre dels capítols manté una certa relació amb la seqüència cronològica de les 

diferents fases de disseny, tot i que en certs moments s’ha alterat aquesta línia temporal per tal de 

facilitar l’exposició. Hi ha d’altres tasques que a la realitat se succeeixen en paral·lel i s’han separat 

per fer més clar el procés. 

El primer capítol serveix com a introducció a la Formula Student. Estableix les bases de la competició i 

presenta la normativa que afecta la secció de suspensions. El segon capítol ofereix les 

característiques generals del vehicle i les primeres decisions globals del sistema de suspensió. 

Els cinc capítols següents engloben tot el desenvolupament del conjunt de suspensions, dividit en 

estudi de pneumàtics, definició de la cinemàtica, concepció de la dinàmica, càlcul de forces i disseny 

de components. Cadascun d’aquests apartats presenta interpretacions de dades, càlculs, simulacions 

o raonaments de disseny, segons convingui en cada cas. 

El darrer capítol té relació amb la posada a punt i utilització del vehicle; es presenta el procés de 

muntatge per una banda i les proves i competicions per l’altra. 

Per tancar la memòria, es fa un breu resum de l’impacte ambiental del projecte. 

Als annexos s’hi pot trobar bona part de la informació generada durant el desenvolupament del 

projecte de suspensions. Tot i no ser imprescindible per seguir el document, es recomana la seva 

consulta quan es desitgi obtenir més informació sobre algun dels aspectes tractats. 
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1. Introducció 

El projecte té com a objectiu principal dotar el vehicle de l’equip ETSEIB Motorsport d’un conjunt de 

suspensions que li permeti participar a les competicions de la temporada 2009-10 obtenint un 

resultat satisfactori. Es marca com a fita disposar d’un monoplaça que ofereixi prou fiabilitat com per 

acabar totes les proves i que se situï entre els 20 primers classificats en una de les competicions 

estrangeres i entre els 5 primers en la competició nacional. L’assoliment d’aquest objectiu estarà 

condicionat pel desenvolupament del projecte global de vehicle. 

Des del punt de vista d’objectius específics de la secció de suspensions, aquests s’han definit a l’inici 

de cada capítol, degut a la gran extensió del projecte. L’assoliment d’una bona part del conjunt 

d’aquestes petites fites permetran arribar a l’objectiu global. 

A banda de les intencions pel que fa al resultat material del projecte, aquesta redacció està dirigida 

als futurs integrants de l’equip ETSEIB Motorsport com a eina d’iniciació en la secció de suspensions. 

És per això que conté una introducció teòrica en cada apartat que mostra al  lector quins són els 

factors que influeixen de manera més important en cada etapa de disseny, intentant aplicar el 

coneixement automobilístic genèric als vehicles de la Formula Student. Al mateix temps,  un conjunt 

de cites, enllaços i documentació bibliogràfica conduirà als lectors i futurs membres de l’equip cap a 

indrets on ampliar la informació.   

La realització d’aquest projecte s’ha dividit en quatre grans etapes. La primera fase és de formació 

específica (en el camp de l’automoció i de la tipologia de vehicles de la competició). L’etapa següent 

és la de disseny i generació de documentació, la més extensa del projecte. Amb el concepte 

desenvolupat es procedeix a la fabricació i adquisició de components. Per últim, es completa la feina 

amb el muntatge, la posada en pista i la participació a les competicions. 

La fase de disseny parteix d’un estudi per conèixer el comportament de les forces que permeten 

accelerar el vehicle i que tenen el seu origen en el pneumàtics. A partir d’aquesta informació es 

desenvolupa tot el conjunt de suspensions, començant per la cinemàtica, seguint per la dinàmica i 

finalment, definint els diferents components, sempre en funció de les sol·licitacions a les que han 

d’estar sotmesos. Tot això, sense perdre de vista que la intenció principal és que el pilot pugui  fer 

anar el monoplaça el més ràpid possible. 
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2. Formula Student: Situació actual 

La Formula Student va néixer l’any 1979 als EEUU com una competició per a estudiants universitaris 

que construïen cotxes de cros. L’any 1981 es va celebrar la primera edició a la Universitat de Texas 

(Austin) amb 6 equips inscrits i 40 alumnes participants. Des de llavors i fins a l’actualitat, la 

competició i el nombre de participants no ha parat de créixer fins a arribar a esdeveniments que 

compten amb 120 equips i 2000 estudiants. La Figura 2.1 és un exemple del volum de gent que pot 

arribar a aplegar una competició de Formula Student. 

 
Figura 2.1 Fotografia dels participants de la Formula Student Germany 2010 

La Formula Student és, en essència, una competició d’enginyeria que es basa en el disseny, 

construcció i avaluació teòrica i en pista d’un prototip de cotxe fórmula complet, sota una normativa 

comuna. La reglamentació està creada per l’organització SAE, als EEUU. Totes les competicions del 

món es basen en aquesta normativa, ja sigui directament o amb certes adaptacions específiques. 

Actualment hi ha competicions arreu del món i cada equip pot assistir a les proves que desitgi o que 

es pugui permetre, en funció dels seus interessos i capacitat econòmica. De totes les proves se’n 

recullen els resultats i se’n fa una classificació mundial, en funció del nivell de cada prova i del 

nombre competicions en què participa cada equip [1]. 

2.1. La competició 

L’estructura de la competició divideix en una sèrie de proves estàtiques i un conjunt de proves 

dinàmiques. La suma ponderada total dels punts aconseguits per cada equip en les diferents proves 

esdevé la puntuació final de la competició i determina la classificació final. 

2.1.1. Proves estàtiques 

Design Event (avaluació de disseny, 150 punts) 

El Design event és la prova d’enginyeria per excel·lència de la competició. Un jurat especialitzat 

avalua les decisions de disseny, materials, solucions constructives, etc. de tot el vehicle. La prova es 
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desenvolupa en un espai comú on jutges i estudiants intercanvien opinions. Sovint hi ha un o més 

d’un jutge especialitzat per cada secció (suspensions, motor, xassís, etc.). 

Cost Event (avaluació del cost, 100 punts) 

Aquesta prova consisteix en una avaluació dels costos del vehicle suposant-ne una tirada de 1000 

unitats. Per tal d’unificar el criteri, l’organització ofereix unes taules estandarditzades de cost en les 

que es contemplen tots els materials, processos de fabricació, elements de compra, processos de 

muntatge i utillatges necessaris per la materialització d’un monoplaça. Els equips han de presentar un 

document on es detallen totes les despeses derivades de la fabricació i muntatge del seu monoplaça i 

defensar-lo davant dels jutges, com es pot veure a la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Membre de l’equip ETSEIB Motorsport durant la defensa del cost report a 

Montmeló, el 2010 

Business Case (pla de negoci, 75 punts) 

En aquesta avaluació els equips presenten un de negoci per al llançament del seu disseny com a 

vehicle de competició per a pilots amateurs. Un o més membres del equip presenten aquesta 

estratègia comercial a través d’una defensa oral davant de l’equip de jutges. 

2.1.2. Proves dinàmiques 

Un cop superada una exhaustiva inspecció tècnica per garantir que el cotxe compleix cadascuna de 

les regles presents a la normativa, es permet la participació del vehicle en les diferents proves 

dinàmiques. 

Acceleració (75 punts) 

Aquesta prova consisteix en recórrer una distància de 75 m en el menor temps possible, partint amb 

el vehicle en una posició estàtica en l’instant inicial. L’objectiu és avaluar la capacitat de tracció dels 

monoplaces. 
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SkidPad (gir doble, 50 punts) 

En aquesta prova els vehicles descriuen dues trajectòries circulars, una en cada sentit de gir. El circuit 

té forma de vuit, de manera que es poden enllaçar els dos cercles. L’objectiu de la prova és 

determinar la capacitat de gir constant dels vehicles, és a dir, quantificar la seva capacitat d’accelerar 

lateralment. 

Autocross (volta ràpida, 150 punts) 

En un circuit d’aproximadament 800 m de longitud i delimitat per cons, es mesura el temps que triga 

cada monoplaça en completar una volta. El disseny d’aquest circuit recau sobre cadascuna de les 

organitzacions, tot i que la normativa determina una amplada de pista, uns radis de gir i una llargada 

de rectes màximes i mínimes. 

En aquesta prova és de vital importància l’estabilitat i la fàcil maniobrabilitat del vehicle per tal que el 

pilot pugui adaptar-se de manera ràpida a un circuit i unes condicions de pista desconegudes. 

Endurance (resistència, 300 punts) 

L’endurance és la prova reina de la competició i consisteix en recórrer 22 km en un circuit tancat 

delimitat per cons, similar al de l’autocross. De nou, l’objectiu és completar la distància total en el 

mínim temps possible. La prova la duen a terme obligatòriament dos pilots que han d’intercanviar-se 

a la meitat del recorregut. 

En aquesta prova es valora la fiabilitat del vehicle en una prova relativament llarga i és la que posa 

més punts en joc de tota la competició. 

Fuel economy (consum de combustible, 100 punts) 

Englobada dins la prova de resistència, hi ha una valoració del consum de combustible del vehicle, 

que premia l’eficiència del motor. 

2.2. Característiques generals dels vehicles 

2.2.1. Aspectes normatius referents al vehicle 

La normativa FSAE [2] imposa un requisits per tal d’unificar la tipologia de vehicle que es presenta a la 

competició. A continuació es recullen les regles més importants que fan referència al sistema de 

suspensions del monoplaça: 

- B.2.1, Vehicle configuration: Els cotxes no poden tenir les rodes carenades i el pilot no pot 

estar cobert per cap element. El cotxe ha de presentar la configuració típica d’un fórmula. 
 

- B.2.3, Wheelbase: La distància entre eixos mínima és de 1525 mm.  
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- B.2.4, Vehicle track: L’amplada de via més estreta (ja sigui la davantera o la posterior) no 

pot ser inferior al 75% de l’amplada de via més ampla. 
 

- B.6.1, Suspension: Tots els vehicles han d’equipar esmorteïdors, tant en l’eix davanter 

com en el posterior. Amb el pilot dins del cotxe, aquests han de permetre un recorregut 

de suspensió a roda de 25,4 mm a compressió i 25,4 mm a extensió.  
 

- B.6.2, Ground clearance: La distància entre la part més baixa del xassís i el terra ha de ser 

prou gran com perquè el vehicle no pugui contactar amb el terra a través de cap element 

que no siguin els pneumàtics. L’alçada mínima del vehicle serà, doncs, de 25,4 mm.  
 

- B.6.3, Wheels: Les llantes han de tenir un diàmetre mínim de 203,2 mm (8 polzades). Si el 

sistema d’unió amb l’eix és una única femella central, s’haurà de preveure un mecanisme 

que n’eviti el descollat.  
 

- B.6.4, Tires: Cada equip a de disposar de dos tipus de pneumàtics: 
 

o Els pneumàtics amb els que es du a terme la inspecció tècnica que seran, a partir 

d’aquell moment, pneumàtics de sec. 
 

o Els pneumàtics de mullat que han de presentar una superfície tallada pel fabricant 

o per un encarregat autoritzat. En aquest darrer cas, s’ha de disposar de la 

documentació que n’acrediti l’oficialitat. La profunditat mínima del gravat ha de 

ser de 2,4 mm. 
 

No estan permesos escalfadors ni qualsevol element que millori l’adherència del 

pneumàtic un cop superada la inspecció tècnica. 
 

- B.14.2, Securing fasteners: Tots els sistemes de d’unió de components (cargoleria) han 

d’equipar algun sistema que n’eviti el descollat.  

2.2.2. Aspectes normatius referents a la pista 

El tipus de prova i pista condiciona la forma del vehicle i per tant, el disseny del sistema de suspensió. 

La normativa indica que l’amplada de pista no pot ser inferior a 3,5 m, la llargada màxima d’un tram 

recte no pot ser superior a 60 m i els radis màxims i mínims de les corbes són de 45 m i 9 m. La 

normativa acota entre 40 km/h i 48 km/h la velocitat mitjana del traçat.  

 

Amb aquestes restriccions es preveuen unes pistes molt revirades, on la punta de velocitat del 

vehicle és poc important en comparació a la maniobrabilitat en les corbes i en els canvis de sentit.
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3. Característiques generals del CAT03 

Un cop definits els requeriments més importants pel que fa al tipus de vehicle i de traçat, es 

presenten aquelles característiques generals de concepció del CAT03 que poden condicionar el 

disseny de la suspensió. 

3.1. Xassís i motor 

Respecte del seu precedent (el CAT02), l’equip decideix apostar per la continuïtat del motor (Honda 

CBR RR 2010) amb tracció en les rodes posteriors. La principal diferència respecte del monoplaça 

anterior recau en la solució escollida pel xassís. El CAT02 equipava un xassís construït a base de perfils 

d’alumini rigiditzats a través de panells de niu d’abella (Figura 3.1 esquerra). La geometria general 

presentava formes paral·lelepipèdiques que limitaven les posicions d’ancoratge dels trapezis i en 

condicionaven la geometria. 

Per al nou monoplaça s’opta per un xassís tubular d’acer (Figura 3.1 dreta). Amb aquesta modificació, 

s’incrementa el ventall de possibilitats per situar els punts de suspensió, ja que l’estructura tubular 

soldada permet anar a buscar qualsevol posició en l’espai amb més facilitat. 

 
Figura 3.1 Xassís del CAT02 amb panells de niu d’abella (esquerra) i xassís del CAT03 

amb estructura tubular (dreta) 

3.2. Package 

El Package determina la situació de cadascun dels components del vehicle. És important fer un estudi 

de posicionat previ a l’inici del disseny del cotxe per tal de distribuir correctament les masses i obtenir 

així el repartiment desitjat. Aquesta disposició de masses té en compte tant la posició horitzontal 

com vertical del centre de masses. 

 Els valors que resulten d’aquest estudi son estimacions extretes de programes CAD que poden 

acumular un cert error, especialment si es té en compte que el disseny de totes les parts del vehicle 
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es realitza en paral·lel. En el cotxe real es podran compensar aquestes desviacions gràcies a les 

diferents configuracions del sistema de suspensió. 

L’alçada objectiu del centre de gravetat és de 280 mm respecte del terra. D’altra banda, el 

repartiment de pesos considerat, tenint en compte que és un vehicle de tracció posterior, és de 48% 

a l’eix davanter i 52% al de darrere. El cotxe té una massa estimada de 240 kg en ordre de marxa i de 

308 kg amb pilot. 

3.3. Referencials i referències 

Per tal de poder posicionar els diferent elements del vehicle s’ha escollit un referencial fixat al xassís 

del vehicle. Aquest té el seu origen  en la projecció sobre el terra del punt mig de la recta que uneix 

els dos centres de les rodes davanteres (amb aquestes col·locades en posició de recta i amb la 

suspensió en la posició d’ordre de marxa). El tríedre queda definit pels tres vectors següents: 

- Un vector paral·lel al terra i al pla longitudinal del vehicle, que apunta cap a la part 

posterior del monoplaça (defineix l’eix x). 

 

- Un vector paral·lel a la recta que uneix els centres de les rodes i que des del punt de vista 

del pilot, apunta cap a la dreta del vehicle (defineix l’eix y). 

 

- Un vector perpendicular als altres dos que correspon a la vertical, i que apunta cap amunt 

(defineix l’eix z). 

Amb aquests tres vectors i l’origen queda completament definit el referencial. L’espai de punts fixats 

a aquest referencial constitueixen el que s’anomenarà referencia xassís o referencia vehicle. 

Per altra banda, quan es parli de referència terra s’estarà considerant l’espai de punts fixats a un 

referencial situat en un punt qualsevol del terra. 

3.4. Primeres decisions de suspensions del CAT03 

3.4.1. Tipus de suspensió 

El requisit de que el vehicle hagi de presentar una geometria de fórmula redueix molt les possibilitats 

constructives pel que fa al sistema de suspensió. Les opcions són tres: doble trapezi amb tirant 

d’empenta, doble trapezi amb tirant de tracció i doble trapezi amb amortidor connectat directament 

amb el braç inferior (Figura 3.2.a, Figura 3.2.b i Figura 3.2.c respectivament).         
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Figura 3.2 Diferents sistemes de suspensió. a) Doble trapezi amb tirant d’empenta, b) 

Doble trapezi amb tirant de tracció, c) Doble trapezi amb amortidor directe a braç 

En el sistema de doble trapezi amb esmorteïdor unit al trapezi inferior, la meitat de la massa de 

l’esmorteïdor queda suportada pel conjunt roda. Això comporta un increment no desitjat de la massa 

no suspesa del vehicle. 

 Tant el sistema amb trapezi amb tirant de tracció com el d’empenta situen la massa de l’esmorteïdor 

sobre el xassís, de manera que queda integrat en la massa suspesa. El primer d’ells aconsegueix 

rebaixar el centre de gravetat, ja que col·loca la massa en una zona del xassís més baixa, però dificulta 

el posicionat dels elements i complica l’ajustament de l’esmorteïdor. És per aquest motiu que el 

CAT03 equipa un doble trapezi amb tirant d’empenta. 

3.4.2. Nomenclatura dels punts de suspensió 

Un cop triat el sistema de suspensió, s’estableix una codificació per posar nom a tots els punts de la 

geometria de manera que no hi hagi equivocacions ni dubtes a l’hora de descriure el sistema. La 

codificació assigna una lletra a cadascun d’aquests punts. La Figura 3.3 mostra la nomenclatura 

utilitzada.  

 

Figura 3.3 Nomenclatura utilitzada en els punts de suspensió 
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Els punts F1, F2, E1 i E2 són les unions dels trapezis (superior i inferior respectivament) amb el xassís. 

Els punts G i B son les unions a la boixa amb els trapezis (superior i inferior respectivament). El punt 

push rock i el punt push B són els dos extrems del tirant de suspensió. El punt D i K són els dos 

extrems de la bieleta de direcció. Rocker suport 1 i rocker suport 2 són els punts de suport de l’eix de 

balancí sobre el xassís. 

3.4.3. Batalla  

  

Figura 3.4 Representació gràfica de la batalla i la via  

La batalla d’un vehicle es defineix com a la distància entre l’eix davanter i l’eix posterior (Figura 3.4). 

Aquesta distància determina en bona part la inèrcia del vehicle en l’eix Z (una distància entre eixos 

més llarga tendeix a allunyar més les masses del centre del vehicle). En aquest sentit, un cotxe amb 

una batalla curta te tendència a ser més àgil en circuits revirats i amb corbes tancades, ja que és més 

fàcil el seu moviment de guinyada. Per a circuits ràpids i corbes obertes és preferible una batalla 

llarga que faci més estable el vehicle. 

Tenint en compte les característiques del circuit, és d’interès dotar el CAT03 d’una batalla curta per 

tal de facilitar l’agilitat del monoplaça en els canvis de direcció. Com s’ha esmentat, la normativa 

limita aquest paràmetre a un mínim de 1525 mm. 

Inicialment s’escull una batalla de 1600 mm que podrà ser modificada segons les necessitats 

posteriors. La tria d’aquest paràmetre es realitza en base a l’experiència del CAT02. Abans de prendre 

la decisió final, es comprova quina és la batalla de la resta de vehicles competidors, com a dada 

addicional per evitar prendre un valor que se surti en excés de l’habitual. El resultat és una batalla 

mitjana de 1599 mm. 

3.4.4. Via 

La via es defineix com la distància entre els dos punts del centre de la petjada de les dues rodes d’un 

eix (Figura 3.4). En general, una via més gran redueix la transferència de pesos en situació de corba i 

fa més estable el vehicle, però en resta maniobrabilitat i agilitat. Per a un circuit revirat i estret com 

és el cas, es necessita una via estreta per fer el cotxe àgil i per facilitar el pas entre cons, però un 

Batalla Via 
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excés en l’estretesa de la via no deixa prou espai per a un disseny adequat de trapezis. Pel que fa a la 

normativa, aquesta tan sols regula la diferència entre les vies davantera i posterior. 

La via davantera del CAT03 s’estableix en 1200 mm, mentre que la posterior es fa més curta per 

evitar tocar cons en les corbes i sobretot per millorar la maniobrabilitat del vehicle: 1100 mm. La gran 

diferència entre vies es decideix en base a les consideracions de Carrol Smith [3]. Des del seu punt de 

vista, tant l’entrada a les corbes com l’aplicació del parell en la sortida dels revolts milloren el seu 

comportament amb la via davantera més ampla. Això es deriva d’una menor transferència de pesos 

diagonal. Aquest efecte cobra més importància com més lentes siguin les corbes a traçar, fet que 

beneficia especialment un vehicle de Formula Student. 

De nou, es contrasten aquests valors amb 35 cotxes de la competició. La mitjana de les vies 

davanteres és de 1222 mm, mentre que la posterior és de 1174 mm. La diferència entre via 

davantera i posterior mitjanes és inferior a la que s’obté amb les mides escollides, però la decisió 

presa es considera prou robusta com per apostar per ella.  

3.4.5. Recorreguts de suspensió 

En base al recorregut mínim de suspensió imposat per la normativa i a la disponibilitat dels 

esmorteïdors (heretats del CAT02), s’estableixen els recorreguts a roda en 28,4 mm per a l’eix 

davanter i 30,4 mm al posterior. 

La intenció és complir els 25,4 mm de la normativa amb un marge de seguretat de 5 mm a l’eix 

posterior i de 3 mm al davanter. Aquest marge permet seguir complint la reglamentació tot i que es 

produeixin errors derivats d’imprecisions en la soldadura del xassís. 
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4. Estudi de pneumàtics 
 

El pneumàtic és l’únic element de contacte entre el vehicle i l’asfalt i per tant, totes les forces de 

sustentació i d’acceleració del vehicle han de passar per ell. Les seves propietats físiques li 

donen la capacitat de deformar-se i de generar les forces, tant longitudinals com laterals, que 

permeten el control i l’estabilitat del vehicle. A l’annex A s’hi pot trobar una breu introducció al 

comportament d’un pneumàtic, que permetrà seguir els següents apartats al lector no 

coneixedor de la matèria. 

4.1. Criteris i preselecció 

4.1.1. Condicions d’operabilitat 

Abans d’estudiar els pneumàtics per poder procedir a la selecció cal analitzar les condicions en les 

que hauran d’operar. 

Les competicions són a l’estiu i hi ha més possibilitats de que la cursa sigui en sec que no en mullat. 

Per altra banda, en condicions de mullat baixa de manera radical el coeficient d’adherència per 

qualsevol pneumàtic i el vehicle es torna molt més inestable. En aquesta situació, els monoplaces 

s’igualen i les mans del pilot són les que marquen la diferència. En sec, en canvi, és quan es pot 

intentar treure més rendiment d’un disseny acurat del vehicle i és per això que s’enfocarà el 

concepte de vehicle en aquesta direcció. 

Pel que fa als traçats en els que es competeix, se solen muntar en aparcaments de grans circuits. 

Evidentment, l’asfalt no es troba en les mateixes condicions que les d’una pista normal. D’entrada, ja 

no té la mateixa qualitat que el que s’utilitza a l’interior del circuit, però a més, el volum de tràfic que 

hi circula és molt més gran i el manteniment i neteja és gairebé nul. La utilització dels pneumàtics en 

aquestes condicions implica una disminució del coeficient d’adherència respecte del que s’obtindria 

en un circuit tancat. Com que aquesta adversitat afecta a tots els equips i a tots els pneumàtics per 

igual, només implicarà un escalat de les propietats del pneumàtic en la fase d’anàlisi, seguint la 

recomanació de l’empresa encarregada d’assajar els pneumàtics. 

La geometria dels circuits és revirada, amb moltes corbes i pocs trams rectes. Fins i tot la normativa 

limita la longitud de les rectes a un màxim de 60 m, per tal d’evitar les velocitats altes i minimitzar el 

risc d’accidents. El fet de no disposar de rectes llargues i de no arribar a velocitats màximes elevades 

fa que el nombre de frenades on es pugui treure un gran profit del cotxe sigui gairebé nul. El temps 

què s’estarà frenant és molt curt si es compara amb el temps que s’estarà passant per corba i les 

possibilitats de guanyar temps en una frenada es redueixen. Per tant, en cas d’haver d’escollir, es 

prioritzarà sempre la situació de pas per corba per extreure el màxim rendiment dels pneumàtics. 
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Per últim, els pilots que participen a la competició són, en general, persones aficionades al motor 

però que no han competit mai. La seva experiència es limita a conducció de vehicles de carrer i karts. 

Els pneumàtics de competició presenten un comportament diferent als de carrer. La seva capacitat 

d’adherència és molt més gran, però també les condicions de deriva sota les que ha de treballar, així 

com la variació de les seves propietats en funció del punt de treball en què es situï. Per tant, amb 

l’objectiu d’aconseguir el millor binomi vehicle-pilot, cal buscar un pneumàtic que ofereixi unes bones 

prestacions però que sigui intuïtiu pel conductor i que garanteixi que aquest últim en pot aprofitar 

totes les prestacions. 

4.1.2. Primera selecció 

Per poder seleccionar els pneumàtics és essencial clarificar, en primer lloc, quins criteris se seguiran 

per a prendre la decisió. La tria ve influïda per un gran nombre de paràmetres de diferent 

importància. Cadascun dels candidats tindrà uns punts forts i uns de febles i és impossible assolir 

l’òptim en tots els paràmetres, de manera que caldrà optar per una solució de compromís. 

Un primer punt a valorar és el diàmetre de la llanda i per tant, del pneumàtic. Les dues mides 

disponibles al mercat són 254 mm i 330 mm (10 polzades i 13 polzades). L’avantatge principal de la 

mida petita és una massa menor, que cobra una importància especial al tractar-se de massa no 

suspesa. Com a contrapartida, la llanda de 10 polzades deixa poc espai per al disseny del cub de roda 

i ofereix una limitació important pel que fa a la disposició dels punts de suspensió, havent de treballar 

per aconseguir solucions més compactes. El diàmetre del disc de fre també queda afectat per 

aquesta manca d’espai. Al mateix temps, al presentar una petjada més petita, aquests pneumàtics 

ofereixen una capacitat d’adherència menor per a la mateixa força vertical. Com a contrapartida, i pel 

mateix motiu, la resistència al rodolament és inferior. Tenint en compte tot el que s’ha mencionat, la 

utilització de pneumàtics amb llanda de 10 polzades és més encertada per monoplaces de baix pes i 

menor potència. La decisió sol anar lligada a l’elecció de muntar un motor monocilíndric (que també 

ofereix menor pes però prestacions inferiors), definint un concepte de vehicle centrat en el pes 

reduït. 

 Per al vehicle que s’està dissenyant, equipat amb un motor de 4 cilindres i amb una massa que 

superarà els 230 kg es considera més adequat utilitzar llantes de 13 polzades, assumint l’increment 

de massa provocat per l’elecció. L’amplada de la llanda es determinarà més endavant, en funció de 

les característiques dinàmiques del pneumàtic, ja que una mateixa goma pot acceptar dues (i en 

alguns casos fins a tres) amplades diferents. 

Un altre aspecte important a tenir en compte és la disponibilitat i el preu dels pneumàtics. El preu 

d’un joc complert (4 unitats) sol rondar els 800 euros i per cobrir les proves, els entrenaments i 

l’assistència a tres competicions, cal disposar d’un mínim de tres jocs. Afegint el joc de pneumàtics de 

mullat que requereix la normativa, això fa una suma de 3200 euros. En la Formula Student els 

recursos són limitats, especialment quan es tracta de diners en metàl·lic, així que el cost econòmic 

dels pneumàtics és un aspecte a tenir en compte. Les empreses de pneumàtics poden arribar a oferir 

patrocinis, però sempre basats en una rebaixa en el cost dels pneumàtics i no en una cessió a cost 
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zero. De les cases que tenen oferta de pneumàtics per aquesta competició, Continental i Goodyear 

ofereixen patrocini a un petit nombre d’equips. Al ser un equip jove, amb pocs èxits anteriors, és 

difícil aconseguir una d’aquestes places. Hoosier i Avon ofereixen un descompte (menys generós que 

un patrocini) a tots els membres de la Formula Student, mentre que Michelin i Dunlop no ofereixen 

condicions especials. 

El darrer factor que es té en compte és la disponibilitat de dades d’assaig dels pneumàtics, un dels 

aspectes més importants pel que fa a la selecció. Totes les cases citades anteriorment comercialitzen 

els models de pneumàtics fent-los passar per específics per aquesta competició, però en general, són 

pneumàtics pensats per altres tipus de vehicle, amb un pes superior i unes curses de major durada. 

L’única manera d’aconseguir valorar amb certesa el comportament de cadascun d’aquests 

pneumàtics és assajar-los i extreure’n el màxim de dades possible. Dur a terme aquest assaig és car i 

queda fora de l’abast de qualsevol equip de la Formula Student. És per això que es va crear el Tire 

Test Consortium, una comunitat d’equips que s’uneixen per finançar plegats aquests assajos de 

pneumàtics i poder obtenir-ne les dades. A l’annex A es pot trobar més informació sobre el TTC. 

El fet de poder avaluar aquestes dades es considera d’una importància cabdal si veritablement es vol 

dissenyar el vehicle amb coneixement de les forces i reaccions que es generaran a la petjada. No hi 

ha dades disponibles de tots els pneumàtics oferts per les cases mencionades, de manera que això ja 

deixa fora de la llista alguns candidats com Continental o Avon. Acceptant el risc de poder estar 

eliminant un pneumàtic que ofereixi unes prestacions més altes, però desconegudes. 

Tenint en compte els criteris i els raonaments exposats, la primera selecció limita la tria de pneumàtic 

als següents candidats: 

- Goodyear D2692 20.0x7.0-13 

- Hoosier 20.5x7.0-13 R25A 

- Hoosier 20.0x7.5-13 R25A 

- Michelin 16/53-13 

La decisió final vindrà donada pel seu comportament dinàmic analitzat a  partir de les dades 

obtingudes gràcies al TTC. 

4.2. Anàlisi de dades 

4.2.1.  Dades disponibles 

L’assaig dut a terme comprèn dos experiments per cada pneumàtic: un per determinar-ne el 

comportament lateral i l’altre pel comportament longitudinal. En el primer se sotmet el pneumàtic a 

un escombrat d’angles de deriva (entre +12˚ i -12˚) per mesurar la força lateral que es genera mentre 

que en el segon se’l sotmet a un escombrat d’slip ratios (entre +0,2 i -0,2) per mesurar la força 

longitudinal obtinguda. En tots dos casos es repeteix l’experiment per diferents angles de caiguda 

(entre 0˚ i 4˚) i per diferents càrregues verticals (entre 220 N i 1550 N). 
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Per cadascun dels pneumàtics, a més de les forces desenvolupades a la petjada, s’enregistren altres 

dades que poden ser d’interès com el radi efectiu de la roda, el moment d’autoalineament i la 

temperatura a diversos punts de la banda de rodolament.  

Les dades obtingudes s’exporten en un arxiu de text i necessiten un tractament posterior per poder 

analitzar-les. Aquest postprocessat es realitza mitjançant Matlab, que permet obtenir els gràfics 

desitjats d’una manera relativament ràpida i efectiva. 

Els gràfics que mostren de manera més senzilla el comportament desenvolupat durant els assajos 

presenten el coeficient d’adherència lateral o longitudinal en funció de l’angle de deriva o de l’slip 

ratio, respectivament. Al Gràfic  4.1 es pot veure un exemple d’aquesta manera de presentar les 

dades. 

 

Gràfic  4.1 Gràfic de  coeficient d’adherència lateral en funció de l’angle de deriva 

Al graficar les dades d’aquesta manera es facilita enormement la comparació entre uns pneumàtics i 

altres, podent establir les diferències tant pel que fa a la magnitud de les prestacions obtingudes com 

també pel que fa a l’estabilitat d’aquestes en les diferents condicions de funcionament. Una corba 

amb formes més planes ofereix un comportament molt més estable i molt més senzill de dominar pel 

pilot, ja que una variació en l’angle de deriva o en l’slip ratio no comporta una variació important en 

el comportament del vehicle. 

La transformació de la dada de força lateral o longitudinal (que és la que s’obté de l’assaig) en 

coeficient d’adherència es fa per poder analitzar la pèrdua de prestacions deguda a l’increment de 

càrrega (sensibilitat de càrrega). El coeficient d’adherència va lligat amb la màxima acceleració que 

podrà aconseguir el vehicle. 

A l’annex A s’hi poden trobar les gràfiques corresponents a cadascun dels pneumàtics estudiats, per 

les dues situacions assajades. 
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4.2.2. Taula comparativa 

Per tal de facilitar la comparació dels pneumàtics i de les seves característiques, s’ha preparat una 

taula amb un seguit de paràmetres. Aquests provenen directament de els gràfiques i intenten 

caracteritzar de manera senzilla i resumida cadascuna de les combinacions llanta-pneumàtic. 

L’anàlisi està basat en les dades corresponents a les càrregues de 900 N i 1200 N. Aquestes dues 

càrregues són  properes a les que estaran sotmeses les rodes carregades del vehicle (és a dir, les que 

suporten la major part del pes i les que tenen més influència en les acceleracions del vehicle) en 

condicions límit de cursa. 

Els paràmetres escollits per a la comparació són: 

- Coeficient d’adherència màxim per càrrega de 900 N (μ màx 900) 

- Angle de deriva o slip ratio en què s’assoleix el coeficient d’adherència màxim per 

900N (AD màx 900 o SR màx 900) 

- 95% del coeficient d’adherència màxim per càrrega de 900 N (μ 95% 900) 

- Angle de deriva o slip ratio en què s’assoleix un coeficient d’adherència corresponent 

al 95% del màxim per 900N (AD 95% 900 o SR95% 900) 

- Coeficient d’adherència màxim per càrrega de 1200N (μ màx 1200) 

- Angle de deriva o slip ratio en què s’assoleix el coeficient d’adherència màxim per 

1200 N (AD màx 1200 o SR màx 1200) 

- 95% del coeficient d’adherència màxim per càrrega de 1200 N (μ 95% 1200) 

- Angle de deriva o slip ratio en què s’assoleix un coeficient d’adherència corresponent 

al 95% del màxim de 1200 N (AD 95% 1200 o SR95% 1200) 

- Comportament post equilibri (Comp. Post equ.) 

- Coeficient d’adherència màxim per càrrega de 600 N (μ màx 600) 

- Variació en valor absolut del coeficient d’adherència entre 600N i 1200N (Var. μ) 

- Variació en percentatge del coeficient d’adherència entre 600N i 1200N (Var% μ) 

- Forma de la corba (Forma corba) 

- Coeficient d’adherència que ofereix la pitjor caiguda per una càrrega de 1200 N (μ 

1200 caiguda (-)). 

- Variació en valor absolut del coeficient d’adherència degut a la variació de caiguda a 

càrrega de 1200 N (Var. μ) 

- Variació en percentatge del coeficient d’adherència degut a la variació de caiguda a 

càrrega de 1200 N (Var% μ) 

- Caiguda òptima a càrrega 900 N (Caiguda 900) 

- Caiguda òptima a càrrega 1200 N (Caiguda 1200) 

A l’annex A hi ha una descripció de cadascun d’aquests paràmetres i una justificació de per què s’ha 

determinat com una característica important.  
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Taula de frenada 

Pneumàtic Llanta 
μ màx 

900 

SR màx 

900 

μ 95% 

900 

SR 95% 

900 

μ màx 

1200 

SR màx 

1200 

μ 95% 

1200 

SR95% 

1200 

Comp 

post 

equ. 

Goodyear 

R6 -1,53 -0,20 -1,45 -0,10 -1,47 -0,20 -1,40 -0,10  

R7 -1,59 -0,20 -1,51 -0,13 -1,50 -0,20 -1,42 -0,12  

R8 -1,59 -0,20 -1,51 -0,12 -1,51 -0,20 -1,44 -0,10  

Hoosier 

20.0 

R7 -1,49 -0,14 -1,41 -0,06 -1,42 -0,13 -1,35 -0,05  

R8 -1,41 -0,15 -1,34 -0,06 -1,35 -0,14 -1,28 -0,06  

Hoosier 

20.5 

R6 -1,55 -0,13 -1,47 -0,06 -1,46 -0,15 -1,39 -0,06  

R7 -1,55 -0,12 -1,47 -0,06 -1,50 -0,20 -1,42 -0,09 
Segons 

caiguda 

R8 -1,60 -0,20 -1,52 -0,09 -1,51 -0,20 -1,44 -0,08  

Michelin 
R7 -1,33 -0,08 -1,26 -0,04 -1,29 -0,08 -1,22 -0,04  

R8 -1,54 -0,20 -1,46 -0,08 -1,46 -0,20 -1,39 -0,07  

 

Pneumàtic Llanta 
μ màx 

600 
Var. μ 

Var% 

μ 

Forma 

corba 

μ 1200 

caiguda (-) 
Var. μ 

Var% 

μ 

Caiguda 

900 

Caiguda 

1200 

Goodyear 

R6 -1,60 -0,21 13 No varia -1,45 -0,02 2 -4 0 

R7 -1,69 -0,27 16 No varia -1,49 -0,01 1 -4 -4 

R8 -1,70 -0,26 15 No varia -1,48 -0,03 2 -4 0 

Hoosier 

20.0 

R7 -1,58 -0,24 15 No varia -1,38 -0,03 2 -4 -4 

R8 -1,47 -0,19 13 No varia -1,33 -0,02 2 -4 -4 

Hoosier 

20.5 

R6 -1,66 -0,27 16 No varia -1,44 -0,02 2 0 -2 

R7 -1,67 -0,24 15 Varia -1,44 -0,06 4 0 -2 

R8 -1,68 -0,24 14 No varia -1,45 -0,06 4 0 0 

Michelin 
R7 -1,37 -0,15 11 No varia -1,13 -0,16 12 0 0 

R8 -1,61 -0,22 14 No varia -1,35 -0,11 8 0 0 

Taula 4.1 Taula comparativa de pneumàtics (frenada) 
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Taula de corba 

Pneumàtic Llanta 
μ màx 

900 

AD màx 

900 

μ 95% 

900 

AD 95% 

900 

μ màx 

1200 

AD màx 

1200 

μ 95% 

1200 

AD 95% 

1200 

Comp 

post 

equ. 

Goodyear 

R6 1,58 -10,00 1,50 -7,25 1,53 -10,00 1,46 -7,55  

R7 1,45 -8,60 1,38 -4,40 1,44 -10,00 1,37 -5,40  

R8 1,41 -10,00 1,34 -6,60 1,39 -10,00 1,32 -7,05  

Hoosier 

20.0 

R7 1,51 -3,55 1,43 -2,20 1,52 -3,50 1,45 -2,25  

R8 1,51 -3,50 1,43 -2,15 1,52 -3,30 1,44 -2,15  

Hoosier 

20.5 

R6 1,59 -10,00 1,51 -4,50 1,55 -10,00 1,47 -5,05  

R7 1,59 -10,00 1,51 -4,15 1,57 -10,00 1,49 -4,55 
Segons 

caiguda 

R8 1,52 -7,25 1,45 -3,25 1,48 -6,45 1,41 -3,10  

Michelin 
R7 1,35 -2,75 1,28 -1,70 1,30 -2,60 1,23 -1,65  

R8 1,38 -2,85 1,31 -1,75 1,34 -2,65 1,27 -1,65  

 

Pneumàtic Llanta 
μ màx 

600 
Var. μ 

Var% 

μ 

Forma 

corba 

μ 1200 

caiguda (-) 
Var. μ 

Var% 

μ 

Caiguda 

900 

Caiguda 

1200 

Goodyear 

R6 1,65 0,20 12 No varia 1,44 0,10 7 4 4 

R7 1,49 0,12 8 No varia 1,38 0,07 5 0 0 

R8 1,47 0,15 10 No varia 1,31 0,08 6 1 3 

Hoosier 

20.0 

R7 1,54 0,09 6 Varia 1,43 0,09 6 4 4 

R8 1,54 0,10 6 Varia 1,41 0,11 8 4 4 

Hoosier 

20.5 

R6 1,63 0,16 10 No varia 1,37 0,19 13 2 2 

R7 1,64 0,15 9 No varia 1,41 0,15 10 4 4 

R8 1,59 0,18 11 No varia 1,42 0,06 5 4 4 

Michelin 
R7 1,40 0,17 12 Varia 1,03 0,27 22 4 4 

R8 1,43 0,15 11 No varia 1,05 0,29 23 4 4 

Taula 4.2 Taula comparativa de pneumàtics (corba) 
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4.2.3. Resum dels candidats 

Goodyear 20.0x7.0-13 “D2696” 

El pneumàtic Goodyear presenta uns valors de coeficient d’adherència molt elevats, tant per la 

situació de frenada com la d’acceleració. En situacions de càrregues altes es troben gairebé sempre 

per sobre de l’1,4 i en molts casos per damunt d’1,5. Un inconvenient, però, és que mentre que en la 

frenada ofereix els millors resultats en combinació amb una llanta ampla, de 8 polzades, en la situació 

de corba se n’hauria de muntar una d’estreta, de 6 polzades per aprofitar-lo al màxim. Malgrat la 

premissa de prioritzar sempre la situació de corba per les condicions del circuit, s’optaria per muntar-

los en una llanta mitjana; en el cas de corba, amb aquesta combinació s’assoleix abans la zona de 

màxims del pneumàtic i a partir d’aquest punt es mantenen estables les propietats; en el cas de 

frenada no hi  ha una diferència significativa pel que fa a la rapidesa d’assoliment de màxims entre 

unes llantes i altres.  

La sensibilitat a la càrrega no afecta en excés aquest pneumàtic si es compara amb la resta quan se’l 

sotmet a càrregues elevades, presentant una caiguda de les propietats màximes d’entre un 10% i un 

15%. 

 

Gràfic  4.2 Goodyear 20.0x7.0-13: Coeficient d’adherència longitudinal per diferents 

caigudes amb càrregues verticals elevades. 

Pel que fa a la caiguda, aquesta té una influència mitjana en el cas de pas per corba, mentre que 

gairebé no fa canviar el comportament del pneumàtic en situació de frenada per càrregues altes, com 

es pot observar al Gràfic  4.2. El fet que la caiguda òptima per corba sigui de 0˚, radicalment oposada 

a la millor per frenada que és de 4˚ no és un problema, gràcies precisament a aquesta poca influència 

en el cas de frenada. Així doncs, es podria optar per instal·lar una caiguda mitjana, buscant arribar als 

0˚ en situació de pas per corba.  

Hoosier 20,0 x 7,5 – 13 R25A 

El primer dels dos compostos de Hoosier es troba més còmode sobre la llanta de 7 polzades, tot i que 

no hi ha una gran diferència entre aquesta i la de 8 polzades. 
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Els valors de coeficient d’adherència són elevats, mantenint-se entre 1,4 i 1,5 en les situacions més 

crítiques i amb resposta molt similar en frenada i pas per corba. En tots dos casos s’assoleix la zona 

de màxim rendiment del pneumàtic de manera ràpida, sense haver d’arribar a angles de deriva o a SR 

elevats, cosa que facilita la tasca per als pilots no experimentats. L’inconvenient principal és que més 

enllà del valor màxim, les propietats decauen de manera lleugera en la frenada i de manera 

moderada en el pas per corba. 

 

Gràfic  4.3 Gràfics d’adherència lateral per al pneumàtic Hoosier 20,0 x 7,5 – 13 R25A 

Aquest pneumàtic es veu poc influït per la càrrega pel que fa a prestacions màximes, quan se’l 

sol·licita de manera lateral (Gràfic  4.3). Aquesta variació correspon a la meitat del que es podria 

esperar, tenint en compte la reacció dels altres pneumàtics. El comportament, en canvi, si que varia 

ja que s’incrementa la tendència a disminuir les propietats més enllà de la zona de màxims. En el cas 

de sol·licitació longitudinal, la influència de la carrega no difereix de la que presenten els altres 

candidats. 

La caiguda també presenta una influència relativament baixa, sense cap anomalia evident. Destaca el 

fet que la caiguda òptima per frenada sigui de 4˚ negatius, quan en general sol ser de 0˚. 

Hoosier 20,5 x 7,0 – 13 R25A  

L’altre compost de Hoosier permet el muntatge en les tres mides de llantes (6, 7 i 8 polzades). 

L’adherència més alta en corba s’aconsegueix amb la llanta mitjana, mentre que per obtenir la millor 

frenada cal muntar la llanta ampla. Com que la resta de paràmetres no es veuen afectats en excés 
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per l’amplada de la llanta, i tenint en compte el criteri de prioritzar el pas per corba, en cas d’escollir 

aquest pneumàtic es muntaria en llanta mitjana. L’assoliment de la zona de màxims s’aconsegueix de 

manera ràpida, al voltant dels 5˚ (en cas de muntar llanta ampla s’assoliria fins i tot abans, als 3˚). Un 

cop arribats a aquesta zona de màxims, el comportament de la corba presenta un creixement molt 

lleuger (Gràfic  4.4), cosa que el fa ideal per pilots sense experiència. 

 

Gràfic  4.4 Gràfics d’adherència lateral per al pneumàtic Hoosier 20,5 x 7,0 – 13 R25A 

La sensibilitat a la càrrega d’aquest pneumàtic és similar a la dels seus competidors, pel que fa a 

valors màxims de coeficient d’adherència, presentant una reducció del 10% entre les càrregues de 

600N i 1200N.  Pel que fa a comportament, en el cas de llanta de 7 polzades, la frenada es fa més 

estable a mesura que creix la càrrega (Gràfic  4.5).  

 

Gràfic  4.5 Gràfics d’adherència longitudinal per al pneumàtic Hoosier 20,0 x 7,5 – 13 

R25A 

La caiguda té un efecte més important sobre aquest pneumàtic que sobre la resta, especialment per 

les llantes estreta i mitjana. En cas d’escollir aquest pneumàtic, la caiguda seria un paràmetre a tenir 

en compte tant en el disseny com en la configuració del vehicle, ja que un error podria arribar a fer 

perdre un 10% de les propietats d’adherència en corba i un 5% en frenada. A més, la caiguda fa variar 

el comportament de la corba un cop endinsats a la zona de màxims, essent el factor que determina si 

la corba creix, si es manté estable o si decreix. Els valors òptims de caiguda són força dispars en els 

diverses situacions, tot i que la caiguda de 2˚ negatius presenta uns resultats força equilibrats: 
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gairebé iguals al màxim coeficient d’adherència en corba (corresponent a 4˚) i també molt propers als 

màxims de frenada (que s’obtenen amb 0˚ o amb 2˚ negatius, segons la càrrega). 

Michelin 16/53-13 “Radial XS6B” 

El pneumàtic que serveix Michelin presenta uns valors màxims força inferiors al que es podria esperar 

per un pneumàtic de competició, especialment si es compara amb els altres tres. Els seus valors 

màxims estan un 15% per sota de la resta, així que d’entrada ja ho té difícil per ser seleccionat. 

Aquests màxims s’obtenen de manera molt ràpida, sense haver de forçar gaire el pneumàtic, però un 

cop assolit aquest valor, les seves propietats decauen de manera considerable, fet que suposa un risc 

important per a l’estabilitat del vehicle. Aquest comportament s’aprecia especialment en corba, com 

es pot veure al Gràfic  4.6. 

 

Gràfic  4.6 Gràfics d’adherència lateral per al pneumàtic Michelin 16/53-13 “Radial 

XS6B” 

La sensibilitat a la càrrega no té una influència important pel que fa a valors d’adherència. En 

referència al comportament, un augment de càrrega dissimula el comportament de fort 

decreixement de propietats, especialment per les caigudes menys eficients. 

La caiguda, en canvi, sí que té una influència important en l’assoliment de valors màxims, arribant a 

provocar canvis d’efectivitat del 20% en corba i del 12% en frenada. Això es pot observar al mateix 

Gràfic  4.6. En cas de seleccionar aquest compost, la caiguda també seria un paràmetre important a 

tenir en compte en el disseny de la cinemàtica del vehicle. 

4.3. Decisió 

A partir de l’anàlisi, queden descartats tant el primer pneumàtic de Hoosier (20,0-7,5) com el de 

Michelin, degut a la seva pèrdua de propietats més enllà de la zona de màxims. Tal i com s’ha fet 

constar anteriorment, una de les premisses per a la selecció del pneumàtic és que sigui intuïble pel 

pilot i li doni seguretat. Un pneumàtic que canvia el seu comportament cap a pitjor quan se supera el 

punt de màxim rendiment no dóna confiança a un conductor no experimentat. A banda d’aquest 

inconvenient, el pneumàtic Michelin ofereix unes característiques d’adherència pobres si es compara 
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amb la resta de candidats. Per si no fos prou, la variació de caiguda té una influència elevada en la 

resposta del pneumàtic. Seria difícil justificar la selecció d’aquest pneumàtic per muntar-lo al vehicle, 

si més no, des del punt de vista de les prestacions. 

La decisió queda doncs, entre el pneumàtic Goodyear i el segon candidat de Hoosier (20,5-7,0). Les 

prestacions màximes són una mica millors amb el Hoosier, especialment en corba, encara que tots 

dos pneumàtics ofereixen gran comportament i serien bons candidats. 

El model de Hoosier també fa més fàcil l’adaptació del pilot, gràcies a l’estabilitat dels valors 

d’adherència un cop arribats a la zona de màxims. El Goodyear, en canvi, manté el lleuger creixement 

de les propietats dificultant l’aprofitament òptim de la goma. La sensibilitat a la càrrega té una 

influència similar en tots dos compostos, mentre que la caiguda afecta de manera més important al 

pneumàtic de la casa Hoosier. 

Tenint en compte tot el que s’ha exposat, les millors propietats màximes i especialment, la facilitat 

d’adaptació a l’ús determinen la selecció del compost de Hoosier. El fet que el distribuïdor ofereixi un 

descompte a tots els equips de la competició que ho desitgin és un punt més a favor d’aquest 

pneumàtics. Si bé és cert que el patrocini de Goodyear és superior, també és més difícil d’aconseguir, 

especialment per un equip novell. 

La decisió final és muntar el pneumàtic Hoosier 20,5 x 7,0 – 13 R25A sobre unes llantes de 7 polzades. 

El  Gràfic  4.7 i el Gràfic  4.8 mostren el comportament en corba i frenada del pneumàtic per les 

quatre càrregues estudiades.  

Tant en situacions d’esforç longitudinal (frenada) com d’esforç lateral (pas per corba) el pneumàtic és 

capaç d’oferir un coeficient d’adherència màxim d’1,5 per càrregues altes. Es prendrà aquest valor 

com el màxim que pot oferir el pneumàtic i pels càlculs de dinàmica, s’establirà l’acceleració màxima 

del vehicle (tant lateral com longitudinal) en 14,7 m/s2. 

A l’hora de dissenyar la cinemàtica del vehicle s’haurà de tenir molt en compte la caiguda de les 

rodes per poder aprofitar al màxim les propietats del pneumàtic. L’objectiu serà aconseguir, sempre 

que sigui possible, una caiguda de 2˚ negatius per poder obtenir el coeficient d’adherència en el pas 

per corba. En frenada i a càrregues altes, la influència de la caiguda en el comportament del 

pneumàtic serà minsa. 
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Gràfic  4.7 Gràfics d’adherència lateral per al pneumàtic Hoosier 20,5 x 7,0 – 13 R25A 

 

Gràfic  4.8 Gràfics d’adherència longitudinal per al pneumàtic Hoosier 20,5 x 7,0 – 13 

R25A 
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Un darrer paràmetre que cal analitzar en el pneumàtic escollit és el pneumatic trail (veure Anex 

A.1.1). El seu valor serà d’utilitat en la decisió de la geometria de suspensions. Al Gràfic  4.9 s’ha 

graficat el seu valor en funció de l’angle de deriva. La gràfica s’obté a partir de la dada de moment 

d’autoalineament enregistrada durant l’assaig lateral. La gràfica mostra el valor experimental en 

vermell i el valor corregit, en blau. 

 

Gràfic  4.9 Pneumatic trail del pneumàtic Hoosier 20.5-7.0-13 per diferents càrregues 

verticals. 
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5. Cinemàtica 

La cinemàtica és la part de la mecànica que estudia el moviment dels cossos amb independència de 

les forces que el produeixen [4]; en la suspensió d’un vehicle, tots els seus components treballen en 

moviment. En aquesta fase del disseny es centra l’atenció en el moviment relatiu entre els 

components i entre aquests i el terra. Per ara no es tindran en compte les forces que originen aquests 

moviments, deixant el seu tractament per capítols posteriors. 

Com s’ha vist, la normativa obliga a incloure un sistema de molla-amortidor, que permet el moviment 

relatiu entre les rodes i el xassís. La geometria de la suspensió determina aquest moviment, així com 

la posició de la roda respecte terra en les situacions de frenada, acceleració i pas per corba.  

La definició de la geometria de suspensió ha de permetre el correcte moviment relatiu entre els 

elements, però també pot ajudar a col·locar el pneumàtic en una posició que estigui en concordança 

amb les conclusions extretes de l’anàlisi de dades de pneumàtics per tal de treure’n el màxim partit. 

A l’annex B s’hi pot trobar una breu introducció als conceptes cinemàtics bàsics que apareixen al 

capítol i que permetran, al lector no expert en la matèria, seguir les explicacions, raonaments i 

decisions preses. 

5.1. Objectius 

Un cop coneguts els paràmetres més influents en la geometria es procedeix a escollir els valors que 

es consideren més oportuns per cadascun d’ells. No hi ha una única configuració possible i sovint, la 

variació d’un paràmetre soluciona uns aspectes però en perjudica d’altres, de manera que cal establir 

una solució de compromís que permeti obtenir un bon comportament global. És necessari també 

tenir en compte els aspectes derivats del Package  i de les decisions preses anteriorment pel que  fa 

llanda i pneumàtic que limiten les possibilitats en l’establiment de valors d’alguns dels paràmetres. 

El disseny cinemàtic del CAT03 s’ha basat l’experiència adquirida prèviament amb el CAT02, però 

també en el fet de disposar d’un coneixement més extens tant del comportament general d’un 

pneumàtic com de les característiques específiques del candidat seleccionat. 

Les directrius de disseny establertes a nivell geomètric són: 

- Prioritzar la situació de pas per corba davant de les situacions de frenada i d’acceleració, 

tenint en compte la tipologia de circuit i les característiques del vehicle. 
 

- Mantenir la caiguda de la roda carregada en el pas per corba a màxima acceleració lateral 

propera a 2˚ negatius, per tal d’aconseguir la màxima adherència del pneumàtic amb el 

terra. 
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- Aconseguir una sensibilitat a la direcció que permeti una millor operabilitat que en el 

CAT02 i que ofereixi més informació al pilot, sense obligar-lo a fer esforços massa grans 

per dirigir el vehicle. 
 

- Definir una distància de mechanical trail similar al valor del pneumatic trail per tal de 

donar al pilot informació sobre l’estat d’adherència del pneumàtic. 
 

- Establir un centre de balanceig davanter baix, però assegurant que no descendeix del 

nivell de terra en situacions en què aparegui força lateral. 
 

- Situar el centre de balanceig posterior més amunt que el davanter, però tenint en compte 

de no aixecar-lo en excés. 
 

- Mantenir el màxim de constants possibles les alçades dels centres de balanceig davanter i 

posterior. 

5.2. Metodologia 

El mètode utilitzat per dissenyar la geometria és iteratiu i es basa en establir uns valors desitjats pels 

paràmetres, generar la geometria 3D corresponent i la simulació cinemàtica de les condicions de 

funcionament del vehicle per comprovar la variació dels paràmetres escollits. A partir dels resultats, 

analitzar-ne el comportament i fer els canvis en la geometria per tal d’intentar obtenir una solució 

més atractiva, repetint tot el procés. La Figura 5.1 mostra, de manera visual, el procés. 

  

 

Figura 5.1 Cicle de treball emprat en el disseny de la cinemàtica del CAT03 

Per la generació de la geometria 3D s’ha preparat un model CAD que permet introduir els valors 

d’una sèrie de paràmetres en la vista frontal (ample de via, angle d’inclinació, scrub radius i alçada del 

centre de balanceig), que es poden veure a la Figura 5.2 i uns altres en la vista lateral (angle d’avanç, 
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mechanical trail i geometries anti) per cada eix. A banda d’aquests paràmetres, es tenen en compte 

restriccions de package que afecten a la posició dels punts d’unió d’ancoratge dels trapezis. 

 

Figura 5.2 Model CAD per a la introducció de paràmetres geomètrics 

Un cop introduïts aquests paràmetres s’obté una geometria 3D que determina la posició dels punts 

necessaris per poder muntar un model cinemàtic que posteriorment s’analitza amb l’ajuda del 

software Lotus Suspension Analysis. Com a resultat, s’obtenen les gràfiques de variació de cadascun 

dels paràmetres desitjats davant d’un moviment relatiu entre roda i xassís. L’anàlisi contempla la 

situació de capcineig (que simula una frenada), en què totes dues rodes d’un mateix eix es desplacen 

de manera simètrica i de balanceig (corresponent a un pas per corba), en què les rodes giren i es 

desplacen verticalment (de manera inversa; una puja i l’altra baixa)  simulant la rotació del xassís. 

5.3. Geometria definida 

Després de realitzar prop de 40 iteracions per la suspensió davantera i 50 per la posterior, 

s’estableixen els valors pels paràmetres presentats anteriorment, així com la posició de tots els punts 

de suspensió que ofereixen un comportament cinemàtic satisfactori del conjunt. 

Les dues taules següents (Taula 5.1 i Taula 5.2) recullen els paràmetres més destacats, mentre que a 

l’annex B es pot trobar la posició de cadascun dels punts de suspensió. 

Paràmetres suspensió davantera 

Angle d’inclinació ε 4,0 [˚] 

Scrub radius  Sr 20,0 [mm] 

Angle d'avanç  κ 2,5 [˚] 

Mechanical trail  Mt 20,0 [mm] 

Alçada del centre de balanceig davanter hcdb_f 27,0 [mm] 

Antidive  %antidive 12,8 [%] 

Taula 5.1 Paràmetres geomètrics de la suspensió davantera 
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Paràmetres suspensió posterior 

Angle d’inclinació ε 6,0 [˚] 

Scrub radius  Sr 5,0 [mm] 

Angle d'avanç  κ 0,0 [˚] 

Mechanical trail  Mt 20,0 [mm] 

Alçada del centre de balanceig posterior hcdb_r 54,5 [mm] 

Antisquat %antisquat 9,3 [%] 

Antirise %antirise 10,4 [%] 

Taula 5.2 Paràmetres geomètrics de la suspensió posterior 

5.4. Comportament dels paràmetres amb la geometria definida 

A continuació es presenten els gràfics més significatius pel que fa a la variació dels paràmetres que 

tenen influència en el comportament de la suspensió. 

5.4.1. Suspensió davantera 

Variació de caiguda 

L’objectiu, pel que fa a la caiguda dels pneumàtics, és mantenir-la a 2˚ negatius a la roda exterior en 

les situacions de corba a màxima acceleració. Aquesta situació va acompanyada d’un moviment de 

balanceig (s’ha determinat en 1,5˚) que implica un desplaçament vertical de la roda respecte el xassís  

i un gir de la direcció (propiciat per un desplaçament de la cremallera de direcció). 

         

Gràfic  5.1 Angle de caiguda de les rodes davanteres en funció de l’angle de balanceig 

El Gràfic  5.1 i mostra l’angle de caiguda de les rodes en funció del balanceig del xassís. El Gràfic  5.2 

mostra el mateix angle de caiguda en funció de la posició de la cremallera de direcció amb el xassís en 

posició de no balanceig. 
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Gràfic  5.2 Angle de caiguda de les rodes davanteres en funció del desplaçament de 

cremallera de direcció 

Combinant tots dos gràfics es pot obtenir l’angle de caiguda del pneumàtic respecte del terra (valor 

que es vol mantenir constant a 2˚) per la situació real de balanceig real del vehicle, que tindrà les 

rodes girades. El Gràfic  5.3 mostra aquest comportament per la roda davantera carregada (exterior). 

Com que l’angle de gir de les rodes varia en funció del radi de la corba, no es pot aconseguir una 

solució òptima per totes les situacions. Es decideix prioritzar les corbes d’entre 6m i 12m de radi, que 

són les que apareixen amb més freqüència als circuits, a més de ser les més ràpides i en les que un 

error de pilotatge comporta conseqüències més greus. 

 

 Gràfic  5.3 Angle de caiguda de la roda carregada davantera en funció de l’angle de 

balanceig del xassís en diferents radis de gir del vehicle 

Tot i que l’objectiu sigui prioritzar el comportament de la roda carregada, s’analitza també l’efecte 

sobre la roda descarregada (interior). Al gràfic següent (Gràfic  5.4) es pot observar com questa 

manté els valors de caiguda entre els 1,2° i els 2,1° en les situacions crítiques. 
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Gràfic  5.4 Angle de caiguda de la roda descarregada davantera en funció de l’angle de 

balanceig del xassís en diferents radis de gir 

L’objectiu perseguit és que no es produeixin variacions de caiguda extremes que provoquin 

deformacions prou grans en el pneumàtic com per suposar un retard en la seva resposta. 

Si s’analitza ara la variació de caiguda en una situació de frenada (Gràfic  5.5), s’observa que el seu 

valor creix per totes dues rodes quan la suspensió es comprimeix. És una situació inevitable si es vol 

mantenir una caiguda constant en el gir, ja que per compensar el balanceig del xassís, la caiguda de la 

roda exterior ha de créixer quan s’agafa un revolt. En situació de frenada, el xassís manté la seva 

orientació, de manera que una compressió de la suspensió provoca un augment de la caiguda 

negativa de les rodes. 

 

Gràfic  5.5 Angle de caiguda de les rodes davanteres en funció del  desplaçament vertical 

de la roda 

Al gràfic es pot observar com per compressions elevades, corresponents a les que es produiran en 

una frenada normal (15-25mm), la caiguda se situa entre els 3˚ i els 4˚. Tal i com s’ha determinat a 

l’estudi de pneumàtics, no és una posició òptima per al desenvolupament de forces longitudinals, 

però les directrius de disseny establertes prioritzen la situació de pas per corba. Tot i això, els valors 
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que s’assoleixen no sobrepassen els límits crítics que podrien provocar un mal comportament del 

pneumàtic o un desgast excessiu (per sobre de 5˚). 

Alçada del centre de balanceig  

Una alçada del centre de balanceig constant permet que la transferència de pesos deguda a una 

acceleració lateral conservi les proporcions en què es distribueix entre molles i trapezis durant tot el 

recorregut de balanceig. El fet de mantenir constant aquesta distribució, fa que el l’angle girat pel 

xassís variï linealment amb l’acceleració lateral a què se sotmet el vehicle, de manera que el pilot pot 

percebre i interpretar més fàcilment el comportament del monoplaça. 

Amb la geometria definida, i davant d’una situació de corba, el centre de balanceig manté una alçada 

constant propera als 27,5mm respecte del terra, com es posa de manifest al gràfic següent (Gràfic  

5.6). 

 

Gràfic  5.6 Alçada del centre de balanceig posterior en funció de l’angle de balanceig del 

xassís 

Relació entre pneumatic trail i mechanical trail 

La decisió del mechanical trail ve directament condicionada pel pneumàtic seleccionat i el seu valor 

de pneumatic trail. Al capítol 3 s’ha mostrat el gràfic que descriu el comportament del pneumatic trail 

davant de les diferents situacions d’angle de deriva per les quatre càrregues estudiades (Gràfic  5.7). 

En les condicions de càrrega màxima, aquest presenta un valor de 18mm a la zona lineal de 

comportament del pneumàtic que es redueix fins als 0mm quan s’està a punt de perdre l’adherència. 

El valor de mechanical trail definit és de 20mm, molt proper al pneumatic trail corresponent a angles 

de deriva baixos. 

A la gràfica següent (Gràfic  5.7) s’hi pot veure la composició del gràfic de pneumatic trail amb el 

mechanical trail. Es pot observar com el braç de palanca de les forces laterals passa dels 38mm als 

20mm quan s’està arribant a la situació de pèrdua d’adherència. La diferència en el braç de palanca (i 
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per tant, l’esforç a la direcció) és prou gran com per alertar al conductor de la situació de perill, al 

mateix temps que li permet mantenir una certa sensibilitat a la direcció. 

 

Gràfic  5.7 Efecte combinat del mechanical trail amb el pneumatic trail. 

5.4.2. Suspensió posterior 

Variació de caiguda 

Tal i com s’ha fet en l’eix davanter i perseguint els objectius de disseny, s’intenta que les rodes de l’eix 

posterior presentin un angle de caiguda negativa de 2˚ en les situacions límit de pas per corba. En 

l’eix de darrere no hi ha gir de les rodes i per tant, tota la compensació del balanceig del xassís s’ha de 

suplir amb la variació de caiguda proporcionada per la geometria dels trapezis. Donades les 

restriccions de Package és difícil assolir aquesta compensació i no s’arriba als valors esperats. La 

caiguda estàtica és de 2˚ i a mesura que el xassís balanceja, va disminuint la inclinació de la roda fins 

arribar a 1,5˚ quan el balanceig és màxim (Gràfic  5.8). 

 

Gràfic  5.8 Angle de caiguda de les rodes posteriors en funció de l’angle de balanceig del 

xassís 
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La situació es podria millorar donant una inclinació més acusada al trapezi superior (s’ha deixat en 21˚ 

respecte de la horitzontal), però aquesta variació generaria esforços massa grans tant en el propi 

trapezi com en els suports del xassís. Una segona solució per assolir la caiguda desitjada seria 

col·locar una caiguda estàtica inicial més elevada, però això implicaria arribar a valors massa grans 

d’inclinació del pneumàtic per la situació d’acceleració. 

Pel que fa a la roda descarregada (zona d’angles de balanceig negatius del gràfic anterior), aquesta 

presenta una caiguda negativa d’entre 2˚ i 2,5˚. 

Tal i com passa a l’eix davanter, el fet de prioritzar el pas per corba provoca una situació no òptima en 

la situació de compressió de la suspensió (acceleració). En frenada, en canvi, l’extensió de la 

suspensió posterior ajuda a col·locar les rodes del darrere en una posició més favorable pels esforços 

longitudinals (disminució de la caiguda). El gràfic següent (Gràfic  5.9) mostra la caiguda de les rodes 

posteriors en les situacions de capcineig. 

 

Gràfic  5.9 Angle de caiguda de les rodes posteriors en funció del desplaçament vertical 

de la roda 

Alçada del centre de balanceig 
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Gràfic  5.10 Alçada del centre de balanceig posterior en funció de l’angle de balanceig 

del xassís 

Al Gràfic  5.10 es pot observar com la seva alçada es manté per damunt de terra i en un valor gairebé 

constant de 55 mm (25 mm més amunt que el davanter).  
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6. Dinàmica 

La dinàmica és la part de la mecànica que estudia el moviment amb relació a les forces que el 

produeixen [4]. Si en l’apartat anterior s’ha definit i analitzat el moviment que es produïa en els 

diferents elements de la suspensió, en aquest capítol s’estudien una part de les forces que intervenen 

en aquests moviments. 

L’objectiu és determinar quins han de ser els paràmetres de la suspensió que en regeixen la dinàmica 

(forces i rigideses) que permetin obtenir el comportament desitjat en la pista. Les característiques 

que es determinen han de permetre caracteritzar les molles, les barres estabilitzadores i els 

esmorteïdors; aquests tres elements es deformen i reaccionen davant de les transferències de pesos 

que es produeixen en accelerar el vehicle lateralment i longitudinal i condicionen les respostes del 

vehicle. 

A continuació es presenta una breu introducció a alguns aspectes essencials de la dinàmica de vehicle 

per tal de poder assentar els raonaments i els càlculs duts a terme en aquest apartat. 

6.1. Situació simplificada: estat estacionari 

Per tal de facilitar el càlcul de les constants de les molles i barres estabilitzadores s’ha decidit estudiar 

només l’estat estacionari. Se suposa que el temps que duren les frenades, les acceleracions i els 

passos per corba són prou llargs com perquè la durada de l’estat transitori (en què treballen els 

esmorteïdors) sigui menyspreable respecte de la durada de l’estat estacionari (en què les forces 

derivades de les transferències de pesos són suportades per les molles i les barres estabilitzadores). 

Amb l’estudi de l’estat transitori es pot preveure el comportament del vehicle en la gran majoria de 

casos en què es trobarà. 

L’estudi acurat de l’estat transitori, requeriria una dedicació molt més gran en temps i coneixements i 

queda fora de l’abast d’aquest projecte. Per poder dur-lo a terme, seria interessant disposar d’un 

sistema de telemetria del que no es disposa durant la temporada actual. 

Malgrat no fer un estudi exhaustiu de l’estat transitori, s’assegurarà un correcte comportament del 

vehicle en aquestes situacions a través de mètodes ja preestablerts i coneguts de configuració dels 

esmorteïdors en pista. (Annex H) 

Resum de l’estat estacionari 

Abans de procedir a l’anàlisi, s’estableixen les característiques de les tres situacions estacionàries en 

què es trobarà el vehicle: 

- Frenada: En el cas d’una acceleració longitudinal (negativa, en frenada), les molles 

treballen soles, sense intervenció de les barres estabilitzadores. La transferència de pesos 
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fa augmentar la càrrega sobre l’eix davanter i una part important d’aquest increment de 

força és transmès a través de les molles que es veuen obligades a comprimir-se (Figura 

6.1). El paràmetre que determina quin percentatge del total de transferència recau sobre 

les molles és l’antidive, mentre que la variació de longitud que presenten les molles 

davant d’aquesta transferència de pesos depèn només de la seva constant elàstica. 

 

 
Figura 6.1 Situació de frenada 

En la frenada es veuen afectades les molles del tren davanter, però també les posteriors, 

que s’allarguen davant una disminució de la càrrega que han de suportar (transferència 

de pesos cap endavant). La variació de la longitud de la molla, havent tingut en compte el 

percentatge d’antirise, depèn de la rigidesa de les molles. 

 

El càlcul per la situació de frenada es basa en la transferència de pesos que es deriva de la 

frenada amb la màxima acceleració longitudinal que poden generar els pneumàtics (14,72 

m/s2) i del recorregut de suspensió desitjat. 

 

- Acceleració: És un cas molt similar a la frenada, amb el sentit de la transferència de pesos 

invertit i amb valors més petits (Figura 6.2). La capacitat d’acceleració que ofereix el 

motor (7,85 m/s2)és molt inferior a la possibilitat d’aturar el vehicle del sistema de frens. 

Mentre que en la frenada, el límit el posen els pneumàtics, en l’acceleració no se’ls arriba 

a extreure tot el potencial i per això les variacions de càrrega són menors. 

 
Figura 6.2 Situació d’acceleració 

- Pas per corba: En aquest cas, el vehicle està sotmès a una acceleració lateral. Això 

provoca que la transferència de pesos es produeixi d’un costat a l’altre del monoplaça, de 
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manera que una de les dues meitats queda més carregada que l’altra (Figura 6.3). Això 

suposa que mentre que les molles d’un costat es comprimeixen, les de l’altre s’allarguen 

originant un balanceig de la massa suspesa del vehicle. La barra estabilitzadora, degut a 

les seves característiques constructives, s’oposa a aquest moviment asimètric i per tant, 

treballa juntament amb les molles per resistir el balanceig. 

 

 
Figura 6.3 Situació de balanceig pas per corba 

El càlcul de la situació de pas per corba parteix de l’acceleració lateral màxima que poden 

oferir els pneumàtics (14,72 m/s2) i de l’angle de balanceig de xassís desitjat. 

6.2. Objectius de disseny 

El primer objectiu de disseny va lligat amb els recorreguts de suspensió disponibles. A l’apartat 3.4.5 

Recorreguts de suspensió s’han establert en 28 mm per les rodes davanteres i  30 mm per les 

posteriors (tant a compressió com a extensió). El que es busca és aprofitar un 70% d’aquest 

recorregut en les situacions habituals de frenada, deixant el 30% restant com a marge de seguretat 

per la possible aparició de sotracs durant la maniobra. 

El segon objectiu afecta al balanceig de la massa suspesa del vehicle. Si quan es pren una corba 

aquest angle de balanceig és massa gran, el vehicle triga massa a assolir l’estat estacionari i ofereix 

una gran sensació de pesadesa. Al mateix temps, un balanceig excessiu provoca que els recorreguts 

de suspensió (i per tant, de roda) siguin massa grans, cosa que condueix a una variació important dels 

paràmetres geomètrics establerts. Si en canvi el balanceig és massa petit, el pilot no és capaç de 

preveure el comportament del vehicle ja que es veu mancat de sensacions. 

Tenint en compte el que s’ha explicat, queda clar que el valor de l’angle de balanceig és important 

per al comportament del vehicle i la seva interacció amb el pilot. El que no es fa tan evident és quin 

valor d’angle de balanceig és el més adient per cada situació. La bibliografia ofereix poques 

recomanacions precises, de manera que s’ha optat per demanar consell a persones expertes en el 

món de la competició, establint un rang de regulació d’entre 1˚ i 2˚ per l’acceleració lateral màxima. 

El balanceig i la seva regulació davantera i posterior permeten modificar el comportament subvirador 

o sobrevirador del vehicle. La decisió sobre aquest aspecte es pren tenint molt en compte l’opinió 

dels pilots. La seva experiència es basa, majoritàriament, en la seva afició al karting i la majoria 

coincideixen en que se senten més còmodes amb un vehicle sobrevirador. Optar per aquest 
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comportament té cert risc, ja que en general, la majoria de vehicles presenten la configuració 

contrària. De totes maneres, es donarà un ampli ventall de regulació en aquest aspecte per tal que es 

pugui invertir aquesta tendència si es comprova que les intuïcions dels pilots no eren encertades. 

Un darrer objectiu establert és aconseguir muntar les molles més toves possibles, sempre garantint 

que es compleixin les premisses ja plantejades. La intenció és que al tenir unes molles toves es 

puguin absorbir amb més facilitat els impactes deguts a les irregularitats de la pista i s’eviti la pèrdua 

de contacte del pneumàtic amb el terra. 

Habitualment, a la bibliografia automobilística s’hi poden trobar càlculs que basen el dimensionat de 

les molles en la freqüència pròpia d’oscil·lació de les masses suspeses als eixos davanter i posterior. 

Aquest criteri sol anar encaminat a disseny de vehicles de carrer, on el confort hi juga un paper 

essencial. En el cas de la competició, les freqüències veuen reduïda la seva importància i es decideix 

calcular-les només a mode de comprovació, per tal d’evitar sobrepassar valors extrems que dificultin 

la conducció o la integritat dels pilots. 

6.3. Procés de càlcul 

El procés de càlcul per dimensionar aquests elements s’ha basat en el mètode que descriuen els 

germans Milliken al seu llibre de gran reconeixement en el món de l’automoció *5]. Per tal 

d’aconseguir un resultat més acurat, s’han afegit algunes modificacions i s’ha complementat el 

procés amb càlculs suplementaris. La figura Figura 6.4 és un esquema del procés seguit en el càlcul. 

 
Figura 6.4 Esquema del procés de càlcul de dinàmica del CAT03 

La seqüència s’inicia en la situació d’acceleració longitudinal. Com que en aquest cas les molles 

treballen sense ajuda de les estabilitzadores, cal dimensionar-les perquè siguin capaces d’oferir la 
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rigidesa a capcineig necessària, a partir de la transferència de pesos que es deriva de l’acceleració i 

dels recorreguts d’esmorteïdor desitjats. Un cop determinada la constant elàstica de les molles, es 

procedeix a estudiar la situació de balanceig, en què aquestes treballen conjuntament amb les barres 

estabilitzadores. En primer lloc es determina quines forces verticals es desitja tenir a les rodes 

carregades en el moment de pas per corba en situació límit. A partir del seu valor i tenint en compte 

el balanceig màxim que es vol per la massa suspesa, es determina com es reparteix la rigidesa entre 

els eixos davanter i posterior, per després calcular quina és la rigidesa a balanceig que han d’aportar 

les barres estabilitzadores. 

El procés de càlcul requereix tota una sèrie de paràmetres del vehicle que han d’estar ben definits 

abans de començar. Alguns d’aquests són decisió de la secció de suspensions, mentre que d’altres 

s´han obtingut treballant en col·laboració amb altres seccions, especialment, les de Package i 

d’estructura. Malgrat que molts dels valors que s’utilitzen són estimacions (pel fet de treballar amb el 

disseny de totes les seccions en paral·lel), s’intenta aconseguir el màxim d’exactitud en totes les 

valoracions. Els programes de CAD faciliten enormement la feina i permeten donar molta més 

confiabilitat a les dades utilitzades. 

De tot el seguit de paràmetres, alguns són constants mentre que d’altres varien segons la situació en 

què es troba el vehicle. Per cadascun dels casos en què es presenta variació, s’ha decidit si calia 

utilitzar un valor constant prou representatiu o si en canvi, era necessari utilitzar-ne un de variable, 

en funció de diversos factors com poden ser l’amplitud de la variació, la influència del paràmetre en 

el càlcul, l’exactitud de les dades disponibles, etc. 

6.4. Càlcul 

Paràmetres necessaris 

Els primers paràmetres geomètrics necessaris pel càlcul s’han establert durant el disseny de la 

cinemàtica del vehicle. Aquest és el cas de la batalla i les vies davantera i posterior i també les alçades 

dels centres de balanceig. Pel que fa a la posició i distribució dels centres de masses, s’han obtingut 

dels estudis realitzats per la secció de Package. Per l’estimació de masses es considera el vehicle 

complert, tenint en compte el pilot amb el seu equipament. Així mateix, pel càlcul serà necessari 

conèixer també els valors i la distribució de la massa suspesa i de la massa no suspesa. 

 La Taula 6.1 recull els valors més representatius d’aquests paràmetres, simbolitzats a la Figura 6.5. La 

resta de dades necessàries queden recollides a l’annex C. 
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Figura 6.5 Representació gràfica dels paràmetres geomètric necessaris pel càlcul 

Batalla l 1600 [mm] 

Via davantera vf 1202 [mm] 

Via posterior vr 1106 [mm] 

Alçada centre de balanceig davanter hcdb_f 27 [mm] 

Alçada del centre de balanceig posterior hcdb_r 55 [mm] 

Alçada del centre de masses hcdm 280 [mm] 

Massa total (vehicle en ordre de marxa + pilot) m 308 [kg] 

Distribució de masses (davant) %mf 0,48 [-] 

Distribució de masses (darrere) %mr 0,52 [-] 

Taula 6.1 Paràmetres de geometria i massa del vehicle 

Per realitzar els càlculs cal disposar també de les dades que fan referència als sistemes molla-

esmorteïdor: recorreguts i ratis d’instal·lació (relació entre desplaçament de l’esmorteïdor i 

desplaçament vertical de la roda). 

Els recorreguts de l’esmorteïdor disponibles vénen determinats, ja que els components són heretats 

del vehicle de la temporada anterior. L’objectiu és aprofitar al màxim aquest recorregut, per tal 

d’optimitzar la posterior regulació. A partir del recorregut decidit per les rodes en l’apartat de 

cinemàtica i el recorregut d’esmorteïdor, s’estableixen els ratis d’instal·lació d’esmorteïdor davanter i 

posterior. 

Del recorregut total disponible, se’n reserva una part per possibles sotracs i la resta serà el recorregut 

permès per les situacions de compressió i extensió habituals. La Taula 6.2 recull els paràmetres 

principals, mentre que la resta es poden trobar a l’annex C. 

Per últim, abans d’iniciar el càlcul, cal comptar amb els valors d’acceleració longitudinal (frenada i 

acceleració) i lateral màximes que es consideraran. A partir de l’estudi realitzat al capítol de 

pneumàtics, es tenen les acceleracions de la Taula 6.3. 
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Recorregut d’esmorteïdor permès compressió davant Δxperm_comp_f 11,6 [mm] 

Recorregut de centre de roda permès compressió davant Δxr_perm_comp_f 20 [mm] 

Recorregut d’esmorteïdor permès extensió davant Δxperm_ext_f 16,5 [mm] 

Recorregut de centre de roda permès extensió davant Δxr_perm_ext_f 28 [mm] 

Recorregut d’esmorteïdor permès compressió darrere Δxperm_comp_r 14,5 [mm] 

Recorregut de centre de roda permès compressió darrere Δxr_perm_comp_r 21 [mm] 

Recorregut d’esmorteïdor permès extensió darrere Δxperm_ext_r 14,5 [mm] 

Recorregut de centre de roda permès extensió darrere Δxr_perm_ext_r 21 [mm] 

Rati d'instal·lació esmorteïdors davant RIAf 0,58 [-] 

Rati d'instal·lació esmorteïdors darrere RIAr 0,69 [-] 

Taula 6.2 Paràmetres referents als conjunts molla esmorteïdor 

Acceleració longitudinal màxima (frenada) aX 14,7 [m/s2] 

Acceleració longitudinal màxima (acceleració) a-X -7,9 [m/s2] 

Acceleració lateral màxima aY 14,7 [m/s2] 

Taula 6.3 Valors d’acceleració màxima 

Rigidesa a capcineig 

El primer que es calcula és la variació de les forces verticals que exerceix el terra sobre les rodes en la 

situació de frenada, la més crítica de les dues acceleracions longitudinals. A partir del valor de 

desacceleració màxima de 14,7 m/s2 es calcula la transferència de cadascuna de les rodes posteriors 

a la roda davantera corresponent. 

         
     

 

 
   

 
   (Eq. 6.1) 

Com que el vehicle és simètric, l’expressió és la mateixa per tots dos costats i s’utilitza la meitat de la 

massa total. El resultat de les forces sobre cadascuna de les quatre rodes en la situació de frenada 

límit es resumeix en la taula següent (Taula 6.4): 

   Esquerra Dreta   

Força normal en estàtic Fn_f 725 725 [N] 

Transferència de pesos frenada ΔFn_fren 397 397 [N] 

Força normal en frenada Fn_fren_f 1122 1122 [N] 

Força normal en estàtic Fn_r 786 786 [N] 

Transferència de pesos frenada ΔFn_fren -397 -397 [N] 

Força normal en frenada Fn_fren_r 389 389 [N] 

Taula 6.4 Forces a la petjada en situació de frenada 
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Per aquestes variacions de força, es desitja que el recorregut de l’esmorteïdor sigui l’establert en els 

objectius (70% del disponible). Transformant les forces de la petjada en forces sobre les molles (a 

través del rati d’instal·lació) es calculen les constants elàstiques de molla necessàries. 

     
                            

             
 

          
                 

             
  (Eq. 6.2) 

L’antidive fa que una part de la transferència de pesos sigui suportada per la geometria dels trapezis, 

descarregant d’aquesta manera les molles i permetent l’obtenció d’una rigidesa inferior. 

Pel càlcul de la rigidesa de les molles posteriors també es té en compte la situació de frenada, ja que 

és la que provoca les transferències de pesos més grans. En aquest cas, a la fórmula hi intervé el 

paràmetre d’antirise que és el que evita l’aixecament de la massa suspesa degut a l’allargament de 

les molles posteriors durant una frenada. 

     
                            

            
 

          
                 

            
  (Eq. 6.3) 

Les molles que cal muntar han de tenir les rigideses que es resumeixen a la taula següent (Taula 6.4): 

Constant elàstica molles davant Km_f 51,6 [N/mm] 

Constant elàstica molles darrere Km_r 35,0 [N/mm] 

Taula 6.5 Constants elàstiques calculades per les molles 

Fins ara, per dimensionar les molles s’ha treballat amb el recorregut a esmorteïdor, que és on van 

muntades. Tant aquest recorregut com la rigidesa obtinguda es poden traduir a recorregut i rigidesa 

a centre de roda mitjançant els ratis d’instal·lació. 

                   (Eq. 6.4) 

               
 

   
  (Eq. 6.5) 

Quan es produeix una frenada, a més de la variació d’alçada de la massa suspesa de cada eix deguda 

a la variació de longitud de les molles, es produeix també una compressió del pneumàtic com a 

resposta a l’increment de força sobre  la petjada. Per tal de determinar el recorregut total de la 

massa suspesa de cada eix i evitar que es produeixi contacte entre el xassís i el terra es combinen els 

dos desplaçaments. La taula següent (Taula 6.6) recull els recorreguts verticals de la massa suspesa 

de cada eix. La descripció del càlcul es troba a l’annex C. 

Recorregut total davant (frenada) Δxfrenada_f 23 [mm] 

Recorregut total darrere (frenada) Δxfrenada_r 24 [mm] 

Recorregut total davant (acceleració) Δxacceleració_f 15 [mm] 

Recorregut total darrere (acceleració) Δxacceleració_r 15 [mm] 

Taula 6.6 Recorreguts totals de suspensió en situacions de capcineig 
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Rigidesa a balanceig 

Amb les molles calculades i la situació de capcineig ben definida es procedeix a estudiar la situació de 

balanceig. Anteriorment s’ha acotat l’angle de rotació de la massa suspesa entre un i dos graus. Les 

molles calculades (amb la intenció que fossin el més toves possible) no són capaces d’oferir aquests 

nivells de balanceig tan baixos, de manera que cal instal·lar unes barres estabilitzadores que 

permetin assolir aquest comportament. 

El paràmetre que determina l’angle que balanceja la massa suspesa, donada una acceleració lateral, 

és la rigidesa a balanceig. Aquesta es defineix com el parell de balanceig que cal aplicar per fer 

provocar una unitat d’angle de balanceig del xassís. 

El total de rigidesa a balanceig desitjada pel vehicle es pot calcular a partir de les condicions 

d’acceleració lateral màxima, de l’angle de balanceig establert i d’una sèrie de paràmetres del 

monoplaça ja definits. El càlcul es basa en el parell de balanceig que provoca una acceleració lateral 

sobre la massa suspesa. 

       
  

 
     (Eq. 6.6) 

Aquest parell es pot expressar com: 

                    (Eq. 6.7) 

Tenint en compte que el parell de balanceig és independent de la configuració de rigidesa es poden 

obtenir els valors extrems de rigidesa que haurà de permetre el vehicle, corresponents a un i dos 

graus de balanceig per l’acceleració lateral màxima. La Taula 6.7 recull aquests dos valors de rigidesa. 

Rigidesa a balanceig màxima Kφ_tot 52647 [N·m/rad] 

Rigidesa a balanceig mínima Kφ_tot 26323 [N·m/rad] 

Taula 6.7 Rigideses globals a balanceig del vehicle 

En la primera fase del càlcul es té en compte la rigidesa a balanceig màxima per assegurar que el 

conjunt molles-estabilitzadores permeten assolir aquest comportament. Posteriorment es 

prepararan les barres estabilitzadores per tal de que se’n pugui disminuir la rigidesa, reduint 

d’aquesta manera el total de rigidesa a balanceig del vehicle i permetent variar la configuració.  

Quan s’estudia el comportament de balanceig, es pot considerar el vehicle com un xassís rígid amb 

dues molles torsionals situades una a cada eix, com mostra la figura següent (Figura 6.6). 
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Figura 6.6 Representació de dues molles torsionals situades una a cada eix del 

monoplaça 

Com que aquestes molles connecten el xassís amb el terra muntades en paral·lel, es pot expressar la 

rigidesa a balanceig total com una suma de les rigideses davantera i posterior, que no tenen per què 

ser iguals. El fet de tenir dues rigideses a balanceig diferents als trens davanter i posterior i que a 

més, siguin variables en funció de la configuració desitjada, és el que permet modificar el 

comportament subvirador o sobrevirador del monoplaça. 

En un cotxe amb el centre de masses al punt mig de la batalla, amb les dues vies idèntiques i amb 

rigideses iguals al davant i al darrere, la transferència de pesos lateral es distribuiria exactament igual 

en els dos eixos, de manera que les rodes davanteres i posteriors tindrien la mateixa càrrega vertical. 

Si es muntessin els mateixos pneumàtics al davant i al darrere, el límit d’adherència seria el mateix al 

tren davanter i al tren posterior, de manera que el comportament del vehicle en un pas per corba pur 

seria neutre: els dos eixos perdrien adherència en el mateix instant. 

Si al mateix vehicle se li augmentés la rigidesa de l’eix davanter i se’n disminuís la de l’eix posterior, es 

podria mantenir el valor de rigidesa a balanceig total, fent que l’angle de balanceig fos el mateix que 

en el cas anterior. Si es considera que el xassís és infinitament rígid i que per tant, no pot ser 

deformat, quan se sotmet el vehicle a una acceleració lateral, l’angle de balanceig a la part davantera 

del vehicle és el mateix que a la part posterior. Tenint en compte que en el cas plantejat la rigidesa a 

l’eix davanter seria major, per un mateix angle de balanceig també ho seria el parell de balanceig 

originat per les forces a la petjada. Com que la roda exterior davantera estaria més carregada que la 

posterior, seria la que presentaria el coeficient d’adherència menor, provocant un comportament 

subvirador del vehicle. 

Assumint que la transferència total de pesos del vehicle és independent de les rigideses, el que 

s’hauria aconseguit amb aquesta variació seria modificar el repartiment de la transferència de pesos 

entre els eixos davanter i posterior. 

En l’exemple anterior s’ha considerat un xassís indeformable, que garanteix que els angles de 

balanceig dels eixos davanter i posterior són idèntics. A la pràctica, els xassís no ofereixen mai 

aquestes característiques ideals i intervé en el repartiment de rigideses distorsionant el càlcul 

(sempre que no s’hagi tingut en compte la seva participació). Pel càlcul d’aquest projecte no es 

considerarà la rigidesa del xassís i serà un objectiu del departament d’estructura el fet d’aconseguir 

un valor prou gran de rigidesa com perquè el comportament de les suspensions no es vegi alterat. 
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A banda de la rigidesa del xassís, el cas del CAT03 presenta dues diferències importants amb 

l’exemple utilitzat: per una banda, la distribució de masses no és igual en tots dos eixos, i per l’altra, 

les vies davantera i posterior no tenen la mateixa amplada. Els fonaments de l’exemple segueixen 

sent vàlids però cal tenir en compte aquests dos factors a l’hora de comptabilitzar la transferència de 

pesos en cada eix. 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, en la situació base de càlcul es vol obtenir un cotxe amb 

comportament sobrevirador. El fet de tenir el centre de masses desplaçat cap a la part posterior del 

vehicle ja ofereix aquest comportament, però no només se’n vol determinar la tendència, sinó que 

interessa quantificar aquest comportament per tal de fer més fàcil el càlcul i la posterior configuració. 

La decisió que es pren és que la força vertical de la roda davantera carregada sigui un 90% de la força 

vertical a la roda posterior carregada. De nou, aquest és un paràmetre del qual no es troba cap 

referència bibliogràfica, de manera que és una aposta que presenta un cert risc. Caldrà comprovar en 

pista com respon el vehicle i, si és necessari, fer les modificacions de configuració pertinents. 

El següent pas és determinar les rigideses davantera i posterior que permeten assolir aquesta situació 

de càrrega. Fins ara s’ha parlat de relació entre càrrega davantera i posterior, però cal definir el valor 

de les forces per poder prosseguir. 

En primer lloc es determina la transferència de pesos total que provoca l’acceleració lateral, sense 

tenir en compte el repartiment de rigideses. El resultat és la suma de les transferències de pesos 

davantera i posterior, suposant que són independents (calculades per separat perquè les vies són 

diferents en els dos eixos). 

                                            
    

  
       

    

  
  (Eq. 6.8) 

Amb la dada de transferència de pesos total ja es pot determinar quines són les forces verticals que 

es tenen a cada roda per complir la relació esperada entre forces a rodes carregades. 

                       (Eq. 6.9) 

                             (Eq. 6.10) 

Els valors de transferència a cada eix i les càrregues sobre les rodes es recullen a la Taula 6.8: 

Relació força normal davant/força normal darrere roda carregada S 0,90 [-] 

Transferència de pesos davant ΔFn_f 513 [N] 

Transferència de pesos darrere ΔFn_r 590 [N] 

Força normal en corba roda carregada davant Fn_f 1238 [N] 

Força normal en corba roda carregada darrere Fn_r 1376 [N] 

Taula 6.8 Transferència de pesos i forces normals a l’eix de davant i darrere en corba 
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Ara ja es pot procedir a cercar la distribució de rigideses davantera i posterior que permeten 

aconseguir aquestes càrregues a roda. 

El valor de la transferència de pesos per un eix es pot obtenir a partir de la suma de tres 

transferències: la que prové del moment de balanceig de la massa suspesa, la de la massa suspesa 

que no provoca balanceig i la de la massa no suspesa. 

                                          (Eq. 6.11) 

La part de la transferència de pesos de la massa suspesa que és suportada pels elements elàstics que 

es deformen (molles i barres) és la que provoca balanceig; la part suportada directament pels 

trapezis, que són rígids, no permet que el xassís es balancegi i origina l’aparició del segon sumand de 

l’expressió. El que determina el repartiment entre transferència que prové del balanceig i 

transferència que no prové del balanceig és la distància en el pla longitudinal del vehicle entre l’eix de 

balanceig i el centre de masses. 

En un hipotètic vehicle en què l’eix de balanceig passés pel centre de masses, el balanceig de la massa 

suspesa seria nul i el conjunt molles-barra estabilitzadora no es veuria deformat per la transferència 

de pesos lateral; aquesta transferència seria suportada, en la seva totalitat, pels trapezis. En l’altre 

extrem, un vehicle que tingués l’eix de balanceig a nivell de terra suportaria tota la transferència de 

pesos amb el conjunt molles-estabilitzadora, de manera que es deformarien i tota la transferència 

corresponent a la massa suspesa es traduiria en balanceig. En el cas del CAT03, com en la majoria de 

vehicles, apareix la situació mixta en què una part de la transferència passa pel conjunt molla-

estabilitzadores mentre que una altra part passa pels trapezis, de manera que cal considerar els dos 

termes de l’expressió. 

El tercer terme de l’expressió de transferència total representa a la transferència de pesos de la 

massa no suspesa del vehicle. 

La transferència de pesos de la massa suspesa que es balanceja genera el moment de balanceig, 

mencionat anteriorment. Aquest moment és suportat pels dos eixos i el repartiment de rigideses a 

balanceig és el que en determina quin percentatge passa per la suspensió davantera i quin per la 

posterior. 

          
      

    
    (Eq. 6.12) 

                     (Eq. 6.13) 

La transferència de pesos de la massa suspesa que no es balanceja es pot calcular a partir de l’alçada 

del centre de balanceig. 

             
                  

    
  (Eq. 6.14) 
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El terme corresponent a la massa no suspesa es calcula com una transferència de pesos habitual, 

tenint en compte l’alçada del centre de masses no suspeses. 

           
                      

    
  (Eq. 6.15) 

Combinant tots tres termes i igualant-los al resultat obtingut de variació de força total en cada eix, es 

calcula el repartiment de rigideses. Posteriorment, a partir de la rigidesa total de 52647 N·m/rad, es 

determina el valor de la rigidesa corresponent a cada eix (Taula 6.9). 

Distribució de la rigidesa a balanceig davant %Kφ_f 0,52 [-] 

Distribució de la rigidesa a balanceig darrere %Kφ_r 0,48 [-] 

Rigidesa a balanceig davant Kφ_f 27210 [N·m/rad] 

Rigidesa a balanceig darrere Kφ_r 25437 [N·m/rad] 

Taula 6.9 Rigideses a balanceig de cada eix 

Aquesta rigidesa calculada s’ha obtingut a partir de l’angle total de balanceig que es desitja per la 

massa suspesa, és a dir, el que es balanceja el xassís respecte del terra. Aquest balanceig està 

compost pel moviment del xassís respecte del centre de les rodes i pel balanceig que prové de la 

deformació dels pneumàtics.  

La rigidesa total, com ha passat en el cas de frenada, serà la combinació de la dels pneumàtics i la dels 

elements elàstics de la suspensió (molles i barres, que treballen en paral·lel). 

La rigidesa a balanceig aportada pels pneumàtics es pot calcular si es considera que els propis 

pneumàtics actuen com dues molles (de constant elàstica coneguda) situats als dos punts de 

contacte entre el pneumàtic i el terra. 

                
    
 

 
  (Eq. 6.16) 

A partir d’aquesta dada i tenint en compte que les dues rigideses a balanceig (elements de 

suspensió i pneumàtics) treballen en sèrie, es pot obtenir la rigidesa que ha d’aportar el conjunt 

molles-barra estabilitzadora. 

           
               

               
   (Eq. 6.17) 

Ara cal determinar quina part d’aquesta rigidesa és aportat per les molles i quina part és la que 

haurà de ser suplerta per la barra estabilitzadora. La rigidesa a balanceig que ofereixen les molles 

es pot calcular igual que s’ha fet amb la del pneumàtic, tenint cura d’utilitzar la seva constant 

elàstica traduïda a centre de roda i no directament la constant de la molla. 

                
    
 

 
    (Eq. 6.18) 
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Tenint en compte que les molles i la barra estabilitzadora treballen en paral·lel, s’obté el valor de 

rigidesa que cal aconseguir amb la barra estabilitzadora. 

                      (Eq. 6.19) 

Els resultats resumits de les operacions anteriors per cada eix es resumeixen a les taules següents 

(Taula 6.10 i Taula 6.11). A l’annex C s’hi poden trobar la resta de valors del càlcul. 

Rigidesa a balanceig molles (davant) Kφ_m_f 12545 [N·m/rad] 

Percentatge de rigidesa molles (davant) %Kφ_m_f 34 [%] 

Rigidesa a balanceig barra estabilitzadora (davant) Kφ_e_f 24839 [N·m/rad] 

Percentatge de rigidesa a balanceig estabilitzadora (davant) %Kφ_e_f 66 [%] 

Taula 6.10 Rigideses a balanceig aportades per molles i per barra davantera 

Rigidesa a balanceig molles (darrere) Kφ_m_r 10201 [N·m/rad] 

Percentatge de rigidesa molles (darrere) %Kφ_m_r 28 [%] 

Rigidesa a balanceig barra estabilitzadora (darrere) Kφ_e_r 26164 [N·m/rad] 

Percentatge de rigidesa a balanceig estabilitzadora (darrere) %Kφ_e_r 72 [%] 

Taula 6.11 Rigideses a balanceig aportades per molles i per barra posterior 

Anàlisi de freqüències 

Anteriorment s’ha mencionat que la freqüència natural d’oscil·lació de la massa suspesa de cada eix 

és un paràmetre que es té en gran consideració en el disseny de vehicles de carrer. En general, per 

aquest tipus de vehicle, s’intenta que les freqüències d’oscil·lació es mantinguin entre 1 Hz i 1,5 Hz, 

arribant als 2 Hz per vehicles d’altes prestacions. Per sota d’aquests nivells, és provable que 

apareguin sensacions de vertigen i de mareig. Per damunt d’aquests valors, especialment quan se 

superen els 5Hz o els 6 Hz, es provoca fatiga general en el conductor i més enllà d’aquests valors, es 

produeixen altres símptomes com poden ser reducció de les capacitats visuals, dificultats de 

respiració o problemes en les cervicals i les vèrtebres [6]. En el cas del CAT03, al tractar-se d’un 

vehicle de competició, només es calculen les freqüències d’oscil·lació per assegurar que es mantenen 

dins dels marges que no perjudiquen la salut ni la seguretat del pilot. 

Per calcular la freqüència natural d’un eix, cal partir de la seva rigidesa total. Es considera la situació 

en què el vehicle, circulant en un tram recte, es troba amb un sotrac que afecta per igual les dues 

rodes d’un mateix eix. En aquest cas, la barra estabilitzadora no pateix cap deformació i tot l’esforç 

recau sobre les molles. L’esforç es transmet cap a la massa suspesa a través dels pneumàtics, de 

manera que es considera el sistema com si estigués format per dues molles connectades en sèrie 

(pneumàtic i molla). La rigidesa total d’un dels eixos és, doncs: 

       
             

             
  (Eq. 6.20) 
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I la freqüència natural d’oscil·lació de la massa suspesa de cada eix es pot calcular a partir de 

l’expressió habitual: 

       
 

   √
      
      

 

  (Eq. 6.21) 

Els resultats pels dos eixos del CAT03 són es recullen a la Taula 6.12: 

Rigidesa a capcineig conjunt davant (referent a roda) Kf_f 15,4 [N/mm] 

Rigidesa a capcineig conjunt darrere (referent a roda) Kf_r 14,9 [N/mm] 

Freqüència eix davant f0_f 2,30 [Hz] 

Freqüència eix darrere f0_r 2,17 [Hz] 

Taula 6.12 Freqüències naturals d’oscil·lació de la massa suspesa 

Tot i tractar-se d’un vehicle pensat per la competició, els valors obtinguts són relativament baixos, 

fins al punt que s’apropen als que ofereix un vehicle de carrer d’altes prestacions.  

Amb aquesta darrera validació duta a terme, s’accepten els càlculs realitzats i el següent pas serà 

determinar el comportament dels esmorteïdors que millor s’ajustin a aquestes freqüències naturals 

d’oscil·lació. 

6.5. Esmorteïdors 

Pel que fa als esmorteïdors no hi ha possibilitat de decidir-ne les dimensions ni les prestacions, ja que 

com s’ha apuntat anteriorment, es parteix de les unitats adquirides pel vehicle de la temporada 

anterior. Tanmateix, es comprova que el muntatge d’aquests esmorteïdors no perjudiqui el 

comportament del vehicle. 

El càlcul dels esmorteïdors no és trivial; requereix fer un anàlisi de les situacions transitòries i per això 

cal dissenyar programes de simulació complexes, que incloguin la modelització del vehicle i el seu 

comportament, però també de la pista. Al mateix temps, cal tenir en compte tant els estats 

transitoris produïts per l’entrada i sortida de corbes i les acceleracions i frenades, com els provocats 

per les irregularitats a la carretera. Com és d’esperar, el gran volum de dades converteix la simulació 

en una tasca gens senzilla. 

Probablement gràcies a la complexitat del càlcul, amb els anys s’han arribat a desenvolupar mètodes 

de configuració dels esmorteïdors en pista que faciliten l’obtenció d’una molt bona resposta, 

possibilitant aconseguir el comportament desitjat del vehicle a partir d’una petita experimentació [7]. 

Afortunadament, els esmorteïdors que es pretén muntar al vehicle presenten un ampli ventall de 

regulació tant pel que fa a la situació d’extensió com per la situació de compressió (aquest va ser un 

criteri de selecció en el seu dia). 
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Tenint en compte això, el que es fa és calcular una constant d’esmorteïment adequada per a les 

necessitats del vehicle, per comprovar que els esmorteïdors disponibles permeten complir-les. 

6.5.1. Càlcul de la constant d’esmorteïment 

En l’apartat anterior s’ha calculat la freqüència natural amb la que oscil·la la massa de cadascun dels 

eixos del vehicle. A partir d’aquesta freqüència, és senzill calcular el valor de l’esmorteïment crític. 

      √     (Eq. 6.22) 

Aquest esmorteïment és el que permet assolir l’equilibri de manera més ràpida i sense oscil·lar 

després de sotmetre una massa subjecte a un impuls (ζ=1 del Gràfic  6.1). 

Si l’esmorteïment del conjunt és inferior al crític, la massa oscil·larà abans d’arribar a l’equilibri. Com 

més petita sigui la relació ζ=c/ccrit (per sota de la unitat), més gran i més prolongada en el temps serà 

l’oscil·lació. En contrast, si la relació c/ccrit és superior a 1, l’oscil·lació serà menor a mesura que creix 

la relació. Igual que passava en el cas anterior, però, a mesura que la c s’allunya del valor 

d’esmorteïment crític, es trigarà més a assolir l’equilibri. La imatge següent mostra el comportament 

d’una massa sotmesa a un sistema molla-esmorteïdor amb diferents relacions d’esmorteïment 

(Gràfic  6.1): 

 

Gràfic  6.1 Oscil·lació del sistema per diferents relacions c/ccrit. Font: [5]. 

Pel vehicle de competició es desitja minimitzar les oscil·lacions del vehicle, arribant de manera ràpida 

als estats estacionaris. Com a paràmetre base per al càlcul, s’estableix un esmorteïment de 0,6, que 
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permet una certa oscil·lació però garanteix un equilibri ràpid. Aquest valor serà modificable gràcies a 

la regulació de l'esmorteïdor. 

Amb les dades anteriors, s’obtenen els següents constants d’esmorteïments pels esmorteïdors 

davanter i posterior: 

Esmorteïment crític davant (referent a roda) ccrít_f 2,15 [N/(m/s)] 

Coeficient d'esmorteïment davant ζf 0,6 [-] 

Esmorteïment davant (referent a roda) cf 1,29 [N/(m/s)] 

Esmorteïment davant (referent a molla) cm_f 2,92 [N/(m/s)] 

Esmorteïment crític darrere (referent a roda) ccrít_r 2,02 [N/(m/s)] 

Coeficient d'esmorteïment darrere ζr 0,6 [-] 

Esmorteïment darrere (referent a roda) cr 1,22 [N/(m/s)] 

Esmorteïment darrere (referent a molla) cm_r 2,12 [N/(m/s)] 

Taula 6.13 Constants d’esmorteïment de les masses davantera i posterior 

En condicions normals, es calcularia entre quins valors de coeficient d’esmorteïment es vol poder 

regular el vehicle i es faria la selecció de components a partir d’aquests valors. En el cas actual, el que 

es farà és comprovar que el valor de coeficient d’esmorteïment calculat estigui comprès dins dels 

valors que ofereix l’esmorteïdor. Al mateix temps, i tenint en compte que es disposa de la fitxa 

tècnica del component, es comprovarà quins són els valors extrems de coeficient d’esmorteïment 

que permet assolir i a quins ratis de c/ccrit corresponen. 

A través del fabricant s’ha obtingut el gràfic que relaciona la força que fa l’esmorteïdor amb la 

velocitat de desplaçament del vàstag en els dos extrems de regulació (es pot trobar a l’annex E), i és 

el mateix per esmorteïdors davanters i posteriors. Aquest gràfic (traduït a constant d’esmorteïment 

en funció de la velocitat) és el que es pot observar al Gràfic  6.2. 

Com es pot comprovar, el comportament de l’esmorteïdor és diferent en compressió i extensió, 

especialment en la regulació més oberta (corresponent a constant d’esmorteïment més elevada). 

Això és habitual, ja que la velocitat amb què es mou una roda en compressió quan passa per un 

sotrac és molt més alta que quan treballa en l’estat transitori d’extensió. 

Els valors d’esmorteïment calculats, tant per la suspensió davantera com per la posterior (cm_f i cm_r) 

es troben dins del ventall de regulació que ofereixen els esmorteïdors disponibles (es pot veure al 

Gràfic  6.2), de manera que es poden aprofitar els components sense que això suposi un 

inconvenient. 
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Gràfic  6.2 Interval de constants d’esmorteïment que permeten assolir els esmorteïdors i 

constant d’esmorteïment calculada 
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7. Càlcul de forces 

Un cop definida la geometria i la dinàmica del conjunt de suspensions, es poden calcular les reaccions 

que s’exerceixen sobre els diferents components a partir de les forces de la petjada. Aquest pas 

permet enfocar el dimensionat de les peces per tal d’assegurar el seu funcionament, mentre es té en 

ment l'objectiu d'aconseguir un pes total que no sigui excessiu. 

El càlcul es basa en les forces que s’originen a la petjada del pneumàtic: forces longitudinals i laterals 

que provoquen les acceleracions i forces normals derivades de la sustentació de la massa del vehicle, 

de la transferència de pesos i de possibles impactes deguts a irregularitats en la calçada. 

7.1. Casos de càrrega 

7.1.1. Casos de càrrega generals 

El vehicle, durant el seu funcionament, es pot trobar en 3 situacions bàsiques: Frenada pura, corba 

pura i acceleració pura. 

La frenada pura provoca una transferència de pesos sobre les rodes davanteres, incrementant la 

força normal aplicada en aquests pneumàtics i amb ella, la màxima força longitudinal que són 

capaços de generar. Al mateix temps, es descarreguen les rodes posteriors i es redueix la capacitat 

d’exercir forces de frenada en els pneumàtics del darrere. 

En el cas de corba pura, la transferència de pesos es produeix de manera lateral i es carreguen les 

dues rodes exteriors del vehicle. El valor final de càrrega sobre aquestes rodes és més gran que en el 

cas de  la frenada, degut a que l'amplada de via és inferior a la batalla (i això es tradueix en una 

transferència de pesos major). La càrrega de totes dues rodes exteriors és similar, però no igual. 

En l’acceleració pura es produeix una situació semblant a la frenada pura, però aquest cop amb 

transferència de pesos longitudinal cap a l’eix posterior. En aquest cas, la magnitud de l'acceleració (i 

per tant, de la transferència de pesos) és inferior. L'altra diferència important respecte de la frenada 

és que les forces longitudinals només s'exerceixen sobre l'eix posterior (l'eix motriu). 

En la realitat, rarament es produeix una de les tres situacions descrites per separat, sinó que 

acostumen a aparèixer combinades: és freqüent trobar-se en situació de corba combinada amb 

frenada a l'entrar en un revolt o corba combinada amb acceleració al sortir-ne. És per això que es 

defineixen dues noves situacions: frenada en corba i acceleració en corba. 

Amb les situacions definides es té un total de cinc casos de càrrega. En cadascun d'ells se suposa que 

el vehicle rep l'acceleració màxima que s'ha determinat que poden aconseguir els pneumàtics (14,7 

m/s2), en la direcció corresponent a cada cas. Aquesta situació és una aproximació a la realitat, ja que 

la capacitat de cada pneumàtic és funció de la càrrega vertical i per obtenir el valor acurat 
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d'acceleració del vehicle caldria dur a terme un procés iteratiu. En qualsevol cas, a l'hora d'establir un 

coeficient de seguretat en el dimensionat, es tindrà en compte que s'han realitzat aquestes 

aproximacions. 

A partir d'aquest valor d'acceleració definit es poden obtenir les càrregues sobre cadascuna de les 

rodes del vehicle, a partir de la transferència de pesos. Un cop conegudes aquestes càrregues, 

s'estableix la força horitzontal (longitudinal i/o lateral, segons cada cas) suposant que la geometria de 

direcció i de suspensions és capaç de dur el pneumàtic a la situació de deriva i de lliscament que 

ofereixen el màxim rendiment. D'aquesta manera, se suposa que la força horitzontal total és igual al 

producte de la normal pel coeficient d'adherència màxim (1,5). 

L'excepció es troba en els cas d'acceleració pura, en què el motor no és capaç d'assolir el límit 

d'adherència del pneumàtic. En aquesta situació, es considera una acceleració longitudinal de 7,8 

m/s2, en lloc de 14,7 m/s2. 

7.1.2. Casos de càrrega amb impacte 

En les cinc situacions definides s’ha suposat que la carretera és llisa i no presenta cap mena 

d’irregularitat, una situació força improbable. Per tal de contemplar els possibles sotracs que hi ha al 

paviment, es proposa un càlcul addicional per cada situació en el que s’afegeix una força vertical a la 

petjada de les rodes més carregades del vehicle, per plantejar la situació més desfavorable. 

El càlcul està basat en l’aproximació que fa Breno Oliveira als seus apunts d’enginyeria 

automobilística de competició [8], en què suposa que un impacte provoca, sobre la roda que el rep, 

una força vertical corresponent a tres vegades el pes de la meitat del vehicle corresponent al costat 

del sotrac. Com que el vehicle és simètric, la força resultat d’un impacte és de 4532N, 

independentment de la roda en què es doni. 

L’impacte es produeix de manera tan ràpida que els esmorteïdors actuen com a element rígid i la 

força es transmet directament al suport del xassís. A la Figura 7.1 s’hi representa la situació de les 

forces a la petjada en el moment de l’impacte. 

  
Figura 7.1 Diagrama de forces per al càlcul d’impacte 
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7.2. Forces a la petjada 

Amb els casos plantejats a l’apartat anterior es calculen les forces resultants per cada roda. Tal i com 

era d’esperar, les rodes davanteres carregades pateixen més en les situacions de frenada i de corba, 

mentre que les rodes posteriors reben els esforços més grans en acceleracions i en corbes. La taula 

següent (Taula 7.1) resumeix els casos de força més crítics. A l’annex D s’hi poden trobar totes les 

forces per cadascuna de les rodes en les situacions considerades. 

Davant 

 

Darrere 

Frenada 

pura 

Normal carregada 1122 [N] 

 Corba 

pura 

Normal carregada 1376 [N] 

Longitudinal aplicada 1683 [N] 

 

Lateral aplicada 2064 [N] 

Normal carreg. + impacte 5654 [N] 

 

Normal carreg. + impacte 5908 [N] 

Longitudinal + impacte 1683 [N] 

 

Longitudinal + impacte 2064 [N] 

Frenada 

+ 

corba 

Normal carregada 1184 [N] 

 
Corba 

+ 

accel. 

Normal carregada 1297 [N] 

Longitudinal aplicada 1255 [N] 

 

Longitudinal aplicada -1038 [N] 

Lateral aplicada 1255 [N] 

 

Lateral aplicada 1646 [N] 

Normal carreg. + impacte 5716 [N] 

 

Normal carreg. + impacte 5830 [N] 

Longitudinal + impacte 1255 [N] 

 

Longitudinal + impacte -1038 [N] 

Lateral aplicada + impacte 1255 [N] 

 

Lateral aplicada + impacte 1646 [N] 

Corba 

pura 

Normal carregada 1238 [N] 

 Accel. 

pura 

Normal carregada 997 [N] 

Lateral aplicada 1857 [N] 

 

Longitudinal aplicada -798 [N] 

Normal carreg. + impacte 5771 [N] 

 

Normal carreg. + impacte 3378 [N] 

Lateral aplicada + impacte 1857 [N] 

 

Longitudinal + impacte -798 [N] 

Taula 7.1 Valors màxims de força estimats a la petjada del pneumàtic 

Als següents apartats es calculen les reaccions als rodaments i al xassís partint de les forces 

determinades per la petjada. 

7.3. Forces als rodaments 

Amb les forces obtingudes es planteja el diagrama de sòlid lliure de la roda (Figura 7.2) i se 

n’extreuen les equacions que es poden trobar a l’annex D. 
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Figura 7.2 Diagrama de sòlid lliure de la roda per trobar les forces als rodaments  

Resolent les equacions per cadascuna de les situacions s’obtenen els resultats que es resumeixen a 

les taules següents (Taula 7.2 i Taula 7.3), en forma de força radial i axial a cada rodament. 

Resum de forces als rodaments davant 

 
Frenada Fren. + corba Corba Accel. + corba Acceleració 

 
Base Imp. Base Imp. Base Imp. Base Imp. Base Imp. 

Força radial A [N] 4311 617 11043 6222 10882 6060 7638 2816 451 5267 

Força axial A [N] 0 0 1146 1146 1703 1703 1197 1197 0 0 

Força radial B [N] 1452 1177 9196 8905 12018 11727 8580 8290 33 323 

Taula 7.2 Forces als rodaments davanters 

Resum de forces als rodaments darrere 

 
Frenada Fren. + corba Corba Accel. + corba Acceleració 

 
Base Imp. Base Imp. Base Imp. Base Imp. Base Imp. 

Força radial A [N] 2020 2895 9341 4568 12080 7257 5512 1182 4127 8911 

Força axial A [N] 0 0 869 869 1909 1909 1516 1516 0 0 

Força radial B [N] 593 304 7344 7053 13353 13062 9548 9257 905 1195 

Taula 7.3 Forces als rodaments posteriors 
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7.4. Forces als punts de suspensió 

Les forces plantejades es transmeten a través dels components dels conjunts roda i dels trapezis fins 

arribar a l xassís. El software específic de simulació vehicular utilitzat anteriorment (Lotus Suspension 

Analysis) facilita en gran mesura l’obtenció d’aquestes forces, ja que automatitza el procés i ofereix 

els resultats d’una manera senzilla i eficaç. 

Partint del mateix model que s’ha fet servir per la simulació cinemàtica, s’apliquen les forces a la 

petjada i s’extreuen les reaccions als punts d’anclatge entre trapezis i xassís, així com les reaccions als 

balancins, el seu pivot i l’anclatge de l’esmorteïdor. A l’annex D s’hi pot trobar un recull de taules que 

contenen els resultats per les situacions més desfavorables. A la taula següent (Taula 7.4) es recullen 

les forces màximes aplicades a cadascun dels punts d’ancoratge dels trapezis i en els suport del 

balancí. 

Punt 
Força màxima 

davant [N] 
Força màxima 

darrere [N] 

E1 6445 5920 

E2 3803 1474 

B 6546 6683 

F1 1889 1778 

F2 1349 1000 

G 1585 1542 

K 986 785 

Tirant 6832 8805 

Balancí 3667 6928 

Molla 1920 2142 

Taula 7.4 Forces màximes als punts de suspensió 

Aquestes forces es fan servir com a base pel dimensionat i la comprovació dels diferents elements 

que composen els trapezis. Per altra banda, les forces es cedeixen a la secció de xassís i estructura 

perquè pugui dimensionar uns suports de suspensió prou robustos. 
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8. Disseny de components. 

Amb les geometries definides i quantificats els esforços que han de suportar els elements, es pot 

procedir al disseny de detall o selecció, segons convingui, de cadascun dels components de les 

suspensions del vehicle. 

8.1. Generalitats 

8.1.1. Criteris de disseny 

Tots els elements del vehicle estan dissenyats seguint un mateix criteri que engloba diferents 

aspectes de la seva concepció. A continuació es presenten els punts que es tenen en compte a l’hora 

de dissenyar (o seleccionar) un component: 

- Baix pes: El factor del pes es té en molta consideració. Les dues maneres de guanyar 

capacitat d’acceleració del vehicle són reduint el pes i augmentant la potència del motor i 

amb el disseny de components de la secció de suspensions es pot contribuir a la primera 

d’elles. És per això que s’estableix com a premissa intentar concebre els components el 

màxim de lleugers possible, sense perdre de vista que s’ha de garantir la seva total 

funcionalitat. Tot i això, en cap cas s’anirà a buscar els límits com si es tractés d’una 

competició d’elit, ja que les condicions de funcionament del vehicle no estan tan ben 

establertes ni són tan constants. 
 

- Rigidesa: Els elements dels conjunts d ela suspensió transmeten tots els esforços del 

pneumàtic cap al xassís. És important que aquesta transmissió es faci sense distorsions i 

de manera ràpida, cosa que s’aconsegueix amb uns elements que presentin una rigidesa 

prou elevada. Uns conjunts de suspensions poc rígids variarien la seva geometria en 

funció dels esforços als que fossin sotmesos i tota la tasca prèvia de disseny cinemàtic i 

dinàmic de la suspensió perdria sentit. En aquesta situació, no només s’alteraria el 

rendiment del vehicle, sinó que les sensacions que percep el pilot serien diferents en cada 

situació i això faria el cotxe molt més difícil de conduir. 
 

- Robustesa: Les peces que es dissenyen o es compren han de ser prou robustes com per 

aguantar tota la vida útil establerta. En general es treballa amb una temporada vista, però 

hi ha elements amb una durada prevista més curta (com poden ser els pneumàtics) o més 

llarga (esmorteïdors, llantes, etc.). Pel que fa a les condicions de funcionament, els 

components no només han d’estar previstos per suportar els esforços de les condicions 

habituals, sinó que han d’estar preparats per resistir possibles impactes. 
 

- Capacitat de fabricació: Les peces de la suspensió presenten formes relativament 

complexes que suposen un esforç important de fabricació. L’equip ETSEIB Motorsport té 

una sèrie d’empreses disposades a col·laborar que posseeixen una maquinària i unes 
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capacitats determinades. Les tècniques de fabricació influiran de manera important en el 

disseny. 
 

- Preu: És un altre criteri important que va lligat amb la fabricació. En aquest cas, però, no 

només afecta les peces de disseny propi, sinó també els elements comercials que s’han 

d’adquirir. 
 

- Muntatge: Des de la secció, se li dóna molta importància al procés d’ensamblatge. Els 

membres de l’equip no són mecànics experts ni tenen la capacitat o agilitat que es podria 

esperar d’una persona que es dediqués a aquesta disciplina. És per això que es considera 

que un muntatge senzill és un valor afegit al disseny dels conjunts. La rapidesa en la 

variació de la configuració del vehicle o en el desmuntatge i muntatge per hipotètiques 

reparacions d’urgència també són punts a favor tant per la competició en pista, com per 

les valoracions de disseny. 
 

- Estètica: Per últim, un aspecte que ha caracteritzat l’equip en els darrers anys és la seva 

estètica acurada, un aspecte que cobra molta importància de cara als patrocinadors. 

Evidentment, sempre que s’ha d’escollir entre funcionalitat i estètica passa per davant la 

primera. 

8.1.2. Materials utilitzats 

Alumini 

Per tal de complir la premissa d’obtenir les peces el més lleugeres possible, s’utilitza l’alumini 7075-T6 

com a material base pels components de responsabilitat. Aquest material combina una densitat baixa 

amb un límit elàstic molt elevat per ser un alumini. La relació rigidesa/pes és similar a la de l’acer, 

però aquest darrer presenta més dificultat de mecanitzat. La Taula 8.1 conté les propietats 

mecàniques bàsiques del material escollit. 

Característiques alumini 7075 

Densitat 2810 [Kg/m3] 

Rigidesa 72000 [MPa] 

Límit elàstic 505 [MPa] 

Límit de ruptura 570 [MPa] 

Elongació a ruptura 8,00 [%] 

Taula 8.1 Característiques de l’Alumini 7075 T6 

L’inconvenient principal d’aquest material és la poca elongació abans del trencament i la seva mala 

resposta davant d’esforços de fatiga, com posa de manifest el Gràfic  8.1. Si bé seria un material poc 

recomanat per peces que hagin de tenir una vida mitjana o llarga amb utilització intensa, aquest no 

és el cas del CAT03, en el que tant el temps de funcionament previst com el nombre de cicles d’esforç 

a què se sotmetran els diferents components són molt reduïts. 
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Gràfic  8.1 Gràfic SN per a l’alumini 7075 T6. Font: [9] 

Segons estudis realitzats amb el material anoditzat, un component sotmès a tensions 

d’aproximadament un 70% del límit de ruptura és capaç de suportar més de 1000  cicles, mentre que 

si la tensió baixa a un 30% del límit elàstic la durada s’allarga fins als 5 milions de cicles [9]. Tenint en 

compte aquestes dades, s’intentarà que el material no superi els 200 MPa en situacions habituals i 

que no sobrepassi el límit elàstic en casos puntuals d’impacte. 

Fibra de carboni 

Els materials compostos de fibres i resina es caracteritzen per presentar unes capacitats mecàniques 

molt elevades i una densitat molt baixa; utilitzats correctament, ofereixen la millor relació resistència-

massa possible. La seva utilització, però, és costosa i per aconseguir bons resultats requereix la 

fabricació de motlles, la utilització d’instal·lacions específiques i sobretot, un ampli coneixement de la 

matèria. Com que l’equip està iniciant els seus passos en l’ús de les fibres, es decideix optar per 

elements comercials de fibra de carboni que ofereixen una sèrie de garanties respecte del seu 

funcionament. 

En general, les propietats d’aquest tipus d’estructures varien molt en funció del material utilitzat, de 

l’orientació de les fibres, del nombre de capes, etc. Els materials utilitzats en el CAT03 presenten les 

propietats de la taula següent (Taula 8.2). 

Característiques fibra de carboni 

Densitat 1600 [Kg/m3] 

Rigidesa 95650 [N/mm2] 

Límit de ruptura a tracció 1224 [N/mm2] 

Límit de ruptura a compressió 955 [N/mm2] 

Taula 8.2 Característiques dels tubs de fibra de carboni utilitzats 
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8.2. Conjunt trapezis 

8.2.1. Introducció al conjunt 

El conjunt trapezis el formen els elements que connecten el conjunt roda amb el xassís. A través d’ells 

es transmeten les forces que es generen a la petjada i que permeten accelerar longitudinalment i 

lateral la massa suspesa. Al mateix temps, els trapezis possibiliten (i determinen) el moviment relatiu 

entre les rodes i el xassís. 

El conjunt està constituït pels propis trapezis, pels tirants de suspensió i per les bieletes (Figura 8.1). 

 
Figura 8.1 Elements d’un conjunt trapezi integrat dins del sistema complert 

Els trapezis són els encarregats de transmetre gran part de les forces laterals i longitudinals. En 

general presenten una geometria formada per dues barres unides per un dels seus extrems (punt G). 

Aquest extrem es connecta amb el conjunt roda, mentre que els altres dos s’uneixen amb el xassís 

(punts F1 i F2 si es tracta del trapezi superior i E1 i E2 si és l’inferior). En cadascun dels tres extrems 

del trapezi s’hi situa un element que permeti descriure el moviment de la figura següent (Figura 8.2). 

 

Figura 8.2 Moviment del conjunt trapezis 



Concepció, disseny, muntatge i evolució d’un sistema de suspensions per a un vehicle Formula Student Pàg. 71 

 

Pel que fa als tirants de suspensió, són els encarregats de transmetre cap als esmorteïdors les forces 

que apareixen degut a la transferència de pesos. Són barres rectes amb un element que permet la 

rotació a cada extrem i connecta o bé el conjunt roda amb les molles o amb la barra estabilitzadora. 

8.2.2. Solucions constructives 

Tradicionalment, l’alternativa més utilitzada per la fabricació de trapezis ha estat el concepte de 

barres d’acer soldades, que ofereixen una solució senzilla, robusta, econòmica i de fàcil construcció. A 

més, el material és altament conegut i permet garantir la seva funcionalitat sempre i quant s’esculli 

una forma constructiva encertada. 

Com a contrapartida, tant la densitat del material com els gruixos de paret necessaris per poder dur a 

terme la soldadura converteixen la solució en una opció molt pesada. Al mateix temps, per obtenir 

una bona precisió en les dimensions finals del trapezi cal preparar uns útils de soldadura prou 

robustos com per subjectar les peces davant de les tensions que apareixen durant el procés (Figura 

8.3 esquerra). 

             

Figura 8.3 Trapezi d’acer (esquerra) i trapezi laminat en fibra de carboni (dreta) 

Una segona opció que es contempla és adoptar el concepte anterior i substituir tots els elements 

d’acer pels seus equivalents en alumini. D’aquesta manera s’aconsegueix una petita rebaixa en el pes, 

tot i que es manté el procés de fabricació i de soldadura. 

Si el que es pretén és alleugerir de manera substancial el pes del conjunt, cal plantejar-se l’opció de 

fabricar els trapezis amb materials compostos. L’alternativa més lleugera, efectiva i elegant és la 

utilització de trapezis laminats directament amb la geometria escollida, com els de la Figura 8.3 

(dreta). Aquesta construcció permet, a més, utilitzar la pròpia fibra com a element flexible en els 

extrems interiors del trapezi, de manera que es pot reduir el nombre de components. Tanmateix, tot 

i ser la solució òptima pel que fa a funcionalitat i estètica, és també la més complexa i cara i queda 

descartada. 

L’opció escollida és una combinació de les anteriors i consisteix en la utilització de tubs comercials de 

fibra de carboni amb inserts d’alumini als seus extrems que permeten les unions. És una construcció 

similar a la de les barres d’acer, pel que fa a geometria dels components, però que permet una 
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disminució important del pes del conjunt. La unió soldada se substitueix per un procés d’adhesivat a 

través de coles en base a epoxi. 

Pel que fa als elements que han de permetre el moviment relatiu entre trapezis i xassís i entre 

trapezis i conjunt roda, sol haver-hi tres alternatives: Utilitzar una articulació en forma de casquell, 

una unió en forma de ròtula o un element elàstic de goma (Figura 8.4). 

       

Figura 8.4 Diferents alternatives per a la unió dels trapezis amb el xassís. Silent block, 

casquell cilíndric i ròtula esfèrica. 

Els elements de goma (silentblocks) permeten un cert desplaçament dels punts d’unió i ofereixen 

resistència al moviment dels trapezis, aspectes que no interessen. Entre casquell i ròtula s’opta per la 

segona, ja que requereix de menys precisió a l’hora fabricar els suports dels trapezis en el xassís. 

A la Figura 8.5 es mostra una vista explosionada del concepte de trapezis escollit pel CAT03. La forma 

constructiva dels tirants i de les bieletes segueix la mateixa estructura. 

 

Figura 8.5 Vista explosionada del trapezi superior davanter del CAT03 

8.2.3. Selecció dels tubs 

Els tubs de carboni són elements desconeguts per l’equip ETSEIB Motorsport fins el moment de la 

seva elecció. Com que és la primera experiència amb aquest tipus de construcció, s’opta per 

seleccionar uns tubs sobredimensionats que en cap cas puguin ser l’element responsable del 
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trencament d’un dels trapezis o dels tirants. Aquesta prevenció no suposa un augment de pes 

considerable gràcies a la lleugeresa del material utilitzat. 

Per qüestions de package i per poder adoptar la solució constructiva desitjada s’escullen uns 

diàmetres que facilitin l’obtenció de la geometria necessària. En base a la disponibilitat del proveïdor, 

es selecciona un tub de diàmetre interior de 14mm i diàmetre exterior de 18mm (gruix de paret de 

2mm) com que el que es mostra a la imatge següent (Figura 8.6). 

 
Figura 8.6 Tub comercial de fibra de carboni 

A partir de la fitxa tècnica proporcionada pel fabricant (que es pot consultar a l’annex E) s’obté la 

força màxima que és capaç de suportar aquest tub a tracció (123,9kN) i a compressió (96,8kN). 

Aquestes forces superen amb escreix les sol·licitacions que rebran les barres en els diferents casos de 

càrrega. 

Tot i que el tub sigui capaç de suportar les forces a compressió, es podria donar el cas d’una fallada 

per vinclament. Tenint en compte la longitud de cadascuna de les barres, es calcula la força a 

compressió crítica que en provocaria el vinclament a partir de l’expressió. 

           

      
 (Eq. 8.1) 

El mòdul de rigidesa a flexió (producte E·I) ve detallat en el full de característiques tècniques del tub i 

presenta un valor de 312,5kN·mm2. El paràmetre α té en compte la subjecció de la barra que es 

calcula; en el cas estudiat, un dels extrems està articulat i l’altre es considera empotrat (α=0,7). 

A les taules següents (Taula 8.3 i Taula 8.4) s’hi pot trobar la comparativa entre la pressió crítica que 

pot suportar cada barra i la força màxima a què està sotmesa, juntament amb el coeficient de 

seguretat pel que fa al vinclament de les barres. 

Davant 

Barra Longitud [mm] Fmàx [N] Cas Pcrit [N] Cs [-] 

F1 253 481 Corba pura 98076 204 

F2 263 1342 Frenada + impacte 90845 68 

E1 311 6445 Frenada + impacte 65282 10 

E2 323 - Mai carregat a compressió 60376 - 

Tirant 357 6832 Frenada + impacte 49390 7 

Tirant estab. 269 572 Corba pura 86990 152 

Taula 8.3 Càlculs de vinclament al sistema de trapezis davanter 
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Darrere 

Barra Longitud [mm] Fmàx [N] Cas Pcrit [N] Cs [-] 

F1 198 822 Acceleració + corba 160951 196 

F2 207 1000 Corba pura + impacte 146252 146 

E1 260 5920 Corba pura + impacte 93238 16 

E2 273 1400 Acceleració 84261 60 

Tirant 290 8805 Corba pura + impacte 74847 9 

Tirant estab. 230 583 Corba pura 119511 205 

Taula 8.4 Càlculs de vinclament al sistema de trapezis posterior 

La barra que presenta el cas més crític pel que fa a vinclament és la del tirant de suspensió davanter, 

en la situació de frenada pura combinada amb un impacte. Tot i ser la situació més desfavorable, la 

força a la que se sotmet la barra és set vegades inferior a la que seria capaç de suportar. 

8.2.4. Selecció de la cola 

D’entre tots els materials i elements utilitzats en el muntatge dels trapezis, la cola és amb el que es té 

menys experiència i el que presenta més risc. Tant la seva elecció com el procés seguit per adhesivar 

tenen una influència important sobre el resultat final i cal prestar-hi una atenció especial. 

Per iniciar la selecció de l’adhesiu s’ha consultat amb professionals del sector del laminat de fibres, 

però també directament amb els proveïdors d’adhesius. A partir de la seva experiència i de les seves 

recomanacions s’han escollit dos productes bicomponent que han estat testats per tal de garantir la 

fiabilitat de l’elecció. Els dos adhesius preseleccionas són: Axson H 9951 T i Loctitte Hysol 9466. A 

l’annex E se’n poden consultar les especificacions tècniques. 

Tot i que la fitxa tècnica ofereix valors de resistència de totes dues coles per ajuntar alguns materials, 

no es contempla la unió entre fibra de carboni i alumini. Per tant, no es pot saber del cert quin serà el 

comportament de l’adhesiu si no es duen a terme assajos reals. De cara a obtenir aquestes dades i a 

poder garantir una unió segura, es preparen una sèrie de provetes com les de la Figura 8.7 que 

serviran per testar els dos productes escollits. 

          

Figura 8.7 Disseny CAD i provetes després d’un assaig 
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Les provetes presenten la mateixa forma constructiva que els tirants de suspensió: un tub de fibra 

amb un insert roscat a cada extrem en el que s’hi collarà una ròtula esfèrica. D’aquesta manera es 

facilita l’assaig, evitant la necessitat de fabricar útils específics que permetin la subjecció de les 

provetes. 

Les capacitats de la unió mitjançant aquests adhesius es veuen influïdes per les tres característiques 

de disseny següents: 

 

- Espai entre alumini i tub de fibra: Aquest buit correspon a l’espai que ocuparà la cola, i 

determina la quantitat d’adhesiu que crearà la unió. Tots dos fabricants recomanen deixar 

una distància d’entre 0,05 mm i 0,2 mm entre les dues superfícies a unir. 
 

- Longitud de la unió: La llargada de l’insert determina l’àrea total d’unió entre els dos 

components. La força que és capaç de resistir l’adhesivat depèn, en gran mesura, de 

l’àrea de la unió. El rang de longituds considerat se situa entre els 20 mm i els 30 mm. 
 

- Textura de la superfície de l’insert d’alumini: El relleu de les superfícies a unir pot tenir 

un impacte significatiu sobre l’adhesió de la cola. En el cas de les peces d’alumini s’opta 

per experimentar amb dues solucions diferents: una superfície grafilada (més complicada 

d’obtenir, però a priori, amb millors propietats) i superfície amb un roscat (més senzilla, 

però que també permet que l’adhesiu trobi una certa irregularitat sobre la superfície). 

Tenint en compte aquestes característiques, es preparen diferents inserts per tal d’investigar quina és 

la combinació que obté la millor resistència de la unió. A la Taula 8.5 es resumeixen les configuracions 

dels inserts dissenyats i fabricats per preparar les provetes corresponents. Per cadascuna d’elles es 

duu a terme un assaig a tracció per comprovar a quin valor de força es produeix la fallada de 

l’adhesiu. 

 
Longitud [mm] 

15 20 25 

Espai per la cola 

[mm] 

0,05 O O O 

0,10  O  

0,15  O  

Taula 8.5 Matriu d’inserts assajats 

L’experiment resulta ser poc reeixit, ja que totes les unions ofereixen una resistència tan gran que les 

provetes fallen per trencament de l’espàrrec de la ròtula i ho fan sobre els 22kN. Tot i que no s’ha 

pogut determinar quina és la capacitat real de la unió adhesivada, es comprova que amb qualsevol 

de les configuracions es poden suportar les forces a què estaran sotmeses les barres de la suspensió. 

En cas de fallada, aquesta es produiria a la ròtula i no a l’adhesivat. 

Com que totes dues coles són capaces de garantir les unions, s’opta per utilitzar el que presenta més 

facilitat d’aplicació: el Loctite. El propi envàs del producte mescla els dos components en la proporció 

corresponent durant l’aplicació, mentre que en el cas de la cola Axson s’han de mesurar les 
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quantitats fent ús d’una bàscula. Per altra banda, Loctite ofereix patrocini a l’equip i cedeix tant la 

cola com els productes auxiliars necessaris per a tot el procés d’adhesivat. 

Pel que fa a les característiques de l’insert, s’opta per una longitud de 25 mm i un diàmetre de 13,7 

mm. D’aquesta manera queda un espai entre superfícies de 0,15 mm que permetrà que la cola es 

reparteixi d’una manera homogènia. Per l’acabat de la superfície s’escull el grafilat pel mateix motiu. 

Durant la realització dels adhesivats i els assajos s’ha constatat la importància de seguir un protocol 

acurat d’utilització de la cola (quan no s’ha fet correctament, les unions han fallat). Per garantir la 

fiabilitat de les unions cal seguir el procés d’adhesivat que es descriu a l’annex E. 

8.2.5. Selecció de ròtules 

El conjunt equipa dos tipus de ròtules: les ròtules amb espàrrec roscat i les ròtules insertades. 

Ròtules amb espàrrec roscat 

Les ròtules amb rosca (mascle) s’utilitzen, en primer lloc, en la unió entre trapezis i xassís. En aquesta 

posició l’espàrrec de la ròtula treballa sempre a tracció o a compressió (igual que la barra) i això 

permet la utilització de l’element roscat, que simplifica la geometria dels inserts que serveixen per 

unir les ròtules amb els tubs de fibra. 

El proveïdor escollit és SKF, ja que és patrocinador del projecte i ofereix els seus productes a un preu 

molt competitiu. El model seleccionat és un “cap d’articulació lliure de manteniment”, SAKB amb 

espàrrec roscat a dretes de M8. Aquesta ròtula és capaç de suportar una càrrega estàtica de 10 kN. Es 

té en compte el valor de càrrega estàtica admissible perquè es considera que la oscil·lació que 

provoca el moviment dels trapezis sobre les ròtules és menyspreable. 

De totes les forces que han de suportar aquestes ròtules, la que presenta el valor màxim és la del 

punt E1 davanter, que arriba als 4107 N en situació de frenada pura i de 6445 N en frenada amb 

impacte. En tots dos casos es troba per sota del límit que pot suportar la ròtula. 

 Els tirants de suspensió utilitzen el mateix tipus de ròtules i en aquest cas, l’espàrrec roscat cobra 

encara més importància perquè serveix d’element de regulació de l’alçada del fons del xassís i del 

repartiment de pesos. Aquests tirants presenten la màxima sol·licitació en l’eix posterior, per una 

situació de corba pura. Els valors de força que s’assoleixen són de 1513 N pel cas habitual i de 8805 N 

pel cas d’impacte, sempre per sota del límit elàstic de la ròtula. 

Ròtules insertades 

En la unió entre els trapezis i la boixa la direcció de les forces és variable segons la situació en què es 

troba el vehicle, de manera que no és aconsellable utilitzar una ròtula amb rosca, que fallaria per 

cisalladura de l’espàrrec. Com a alternativa, s’utilitza una ròtula insertada en la peça d’alumini situada 

a l’extrem del trapezi. L’element seleccionat és l’ABWT4V de la casa Minebea, que ha estat utilitzat 

per l’equip en temporades anteriors amb resultats molt satisfactoris. 
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L’avantatge principal d’aquest model és el sistema de fixació que ofereix. La unió amb la peça 

d’alumini mecanitzada s’aconsegueix per dues vies: per interferència i per forma. Les toleràncies 

requerides en la peça d’alumini permeten la fixació dels dos elements, però per acabar de garantir la 

transmissió dels esforços en direcció axial, es deforma el llavi de la ròtula mitjançant una premsa un 

cop insertada, de manera que s’evita el possible escapament del seu allotjament (Figura 8.8). 

 

Figura 8.8 Secció d’una ròtula insertada amb els llavis deformats 

A l’hora de comprovar la resistència dels components Minebea, se segueix el mateix criteri que en les 

ròtules roscades, ja que el moviment de lliscament relatiu entre els dos elements de la ròtula és 

menyspreable. Les ròtules Minebea tenen una capacitat de càrrega molt més elevada que les d’SKF, 

arribant fins als 40kN de força radial i 7,8kN de força axial. Les forces que s’han de suportar en la 

situació més crítica apareixen al trapezi inferior posterior per una situació d’acceleració en corba: Les 

forces són de 2831N radials i 1647N axials en la situació habitual i de 2217N radials i 6304N axials en 

situació d’impacte. En cap cas se superen les forces màximes que permet la ròtula. 

8.2.6. Disseny de detall dels trapezis 

Tots els trapezis del vehicle presenten les mateixes característiques, de manera que les peces que els 

composen ofereixen el mateix aspecte, amb petites variacions en la geometria i en la longitud dels 

tubs. 

Inserts interiors i exteriors 

Els inserts interiors són els que permeten subjectar les ròtules roscades dels punts F1, F2, E1 i E2 

(unió amb el xassís). L’únic requeriment (a banda de les necessitats d’adhesivat) és oferir un roscat de 

mètric 8 prou llarg com per suportar l’esforç a tracció i a compressió a què el sotmetran les 

acceleracions del vehicle. Tenint en compte que les ròtules són capaces de resistir les forces a què 

estan sotmeses, es pot dimensionar l’insert a partir de la relació necessària entre diàmetre de cargol i 

longitud de femella. Com que es tracta d’un espàrrec d’acer sobre una rosca femella d’alumini, cal 

que l’alçada del roscat sigui entre 1,1 i 1,4 vegades el diàmetre [10]. Això representa una longitud 

d’entre 9 mm i 11 mm, inferior als 25 mm d’insert determinats per l’adhesivat. A l’hora de muntar les 

ròtules, cal vigilar però que es garanteixi aquesta longitud de zona roscada. 

La Figura 8.9 mostra l’aspecte final de l’insert i del muntatge. La superfície exterior de l’insert va 

grafilada tal i com s’ha determinat a l’apartat de selecció de la cola, tot i que a la representació en 

CAD de la figura no es pugui apreciar. 
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Figura 8.9 Geometria d’un insert interior i secció del muntatge 

Els inserts exteriors són els que permeten ajuntar les dues barres de cada trapezi a través de 

l’adaptador. La zona d’unió amb la barra presenta les característiques ja esmentades, mentre que la 

unió amb l’adaptador s’aconsegueix a través d’un roscat de mètric 8. A la Figura 8.10 es pot veure 

l’insert aïllat, així com la seva posició un cop muntat en el conjunt. El muntatge es fa a mà, sense 

tensió inicial, i s’assegura la unió aplicant adhesiu al roscat. 

 

Figura 8.10 Geometria d’un insert exterior i del muntatge 

En el cas d’aquest roscat, al tractar-se de la unió de dues peces de disseny propi, s’ha comprovat que 

no es produeixi un trencament a través del càlcul [11]. A l’annex E s’hi pot trobar el càlcul on es 

determina que n’hi hauria prou amb tres filets per assolir uns coeficients de seguretat de 2,7 a 

ruptura del nucli, de 3,4 a aixafament dels filets i de 4,0 a cisallament dels filets. Per no prendre 

riscos, es fa un roscat tan llarg com permet la geometria dels trapezis, deixant-la en 12 filets (tot i que 

només treballaran els 4 o 5 primers). 

Adaptador 

L’adaptador uneix les dues barres que formen els trapezis tal i com s’ha vist a la Figura 8.10 i permet 

connectar el trapezi amb la boixa. La direcció de les forces en aquest punt d’unió (B o G, segons si es 

tracta de trapezi inferior o superior) és variable i per tant, el muntatge d’una ròtula amb espàrrec 

roscat, podria sotmetre la rosca a esforços de cisalla importants que n’acabarien provocant el 

trencament. És per això que en aquest punt és gairebé obligat muntar una ròtula insertada, que 

permet suportar forces en qualsevol de les direccions (fins i tot forces axials). 
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Els adaptadors dels trapezis inferiors són diferents si es tracta del trapezi superior o l’inferior. Els 

primers només reben les forces provinents de les barres del trapezi, mentre que els segons han de 

permetre la connexió amb el tirant de suspensió, que transmet forces en el pla perpendicular del 

trapezi. Per realitzar aquesta unió es proveeix la peça de dues orelles entre les que es subjectarà la 

ròtula del tirant. A la Figura 8.11 es poden veure les geometries d’un adaptador superior i un 

d’inferior. 

 

Figura 8.11: Adaptador de trapezi superior (esquerra) i adaptador de trapezi 

inferior(dreta) 

De tots els elements que conformen els trapezis, els adaptadors són els que presenten les tensions 

més grans quan se sotmeten a esforç. Per tal de comprovar que són capaços de suportar les forces 

que se’ls aplicaran, es duu a terme la simulació per elements finits (annex F). Els adaptadors inferiors 

són els que arriben a situacions més crítiques, superant fins i tot el límit elàstic del material en 

algunes situacions d’impacte. Aquests són casos que es donaran en poca freqüència i la porció de 

material que supera el límit elàstic és molt i molt petita. En els casos habituals les tensions màximes 

es queden per sota del límit elàstic, com mostra la Figura 8.12. 

 

Figura 8.12: Situacions habituals de màxima sol·licitació per l’adaptador inferior 

davanter (esquerra) i posterior (esquerra 
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8.2.7. Disseny de detall dels tirants i bieletes 

Els tirants de suspensió estan formats només per tres tipus de peces: les ròtules, els inserts i la barra 

de fibra. Tots els tirants i les bieletes presenten exactament la mateixa solució constructiva, mostrada 

a la Figura 8.13, amb longituds de tub diferents. 

 
Figura 8.13 Tirant de suspensió del CAT03 

Els inserts que subjecten les ròtules a banda i banda tenen els roscats en orientacions oposades (un a 

dretes i l’altre a esquerres). D’aquesta manera es facilita la variació de la longitud del tirant sense 

haver de desmuntar-lo de la seva posició (només cal donar voltes a la barra central). La posició final 

es fixa a través de dues contrafemelles que poden ser collades amb una clau fixa gràcies als dos plans 

que presenta l’insert. 

La possibilitat de modificar la longitud dels tirants permet variar: 

- En el cas dels tirants, l’alçada de la massa suspesa (si es varien per igual les longituds dels 

dos tirants d’un mateix eix) o el repartiment de pesos en estàtic (si només se’n varia una). 
 

- En el cas de les bieletes, la configuració de l’angle de convergència. 

8.3. Conjunts esmorteïdor 

8.3.1. Introducció al conjunt 

El que s’ha anomenat conjunt esmorteïdor està compost pel propi esmorteïdor (amb la seva molla) i 

pel balancí (Figura 8.14). La seva funció és transmetre i/o absorbir les forces verticals que es generen 

a la petjada derivades tant de la transferència de pesos com dels impactes deguts a irregularitats a la 

pista. Les forces que rep el conjunt provenen dels tirants de suspensió que van a parar al conjunt 

roda i a la barra estabilitzadora. 
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Figura 8.14 Balancí connectat a molla-amortidor i tirants  

La molla és l’encarregada de suportar les forces derivades de la transferència de pesos en estat 

estacionari, mentre que l’esmorteïdor actua durant l’estat transitori. 

El balancí té com a missió transmetre els esforços entre el tirant i l’esmorteïdor tot aplicant un rati 

d’instal·lació (els desplaçaments i forces de l’esmorteïdor són diferents que els desplaçaments i 

forces equivalents a roda). Per altra banda, el balancí permet connectar el moviment vertical de 

cadascuna de les rodes d’un eix amb l’extrem corresponent de la barra estabilitzadora. 

8.3.2. Solucions constructives pel balancí 

En general, per la fabricació de balancins hi ha tres alternatives possibles: mecanitzat d’una sola peça, 

unió de planxes soldades o de planxes cargolades (Figura 8.15). 

       

Figura 8.15 Alternatives per al disseny del balancí: Mecanitzat, planxes soldades i 

planxes unides amb cargols 

L’opció d’una sola peça mecanitzada és la que pot oferir les millors prestacions. El mecanitzat permet 

aconseguir una geometria òptima amb un pes mínim. Al tractar-se d’un únic component es simplifica 

la simulació, de manera que es poden realitzar anàlisis per elements finits amb major fiabilitat i per 

tant, prenent coeficients de seguretat més baixos. A més, a l’estar format per una sola peça es 

descarten els possibles jocs entre els components, incrementant la rigidesa i la precisió en el 

funcionament. El muntatge també es fa més senzill i a nivell estètic, és la que obté els millors 

resultats. Com a contrapartida, el mecanitzat partint d’un únic bloc és la més cara de les alternatives 

proposades. 
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Les dues opcions basades en les planxes parteixen de la mateixa estructura i només es diferencien 

per la manera com es munta el component. En tots dos casos, el balancí està format per dues planxes 

que defineixen la geometria del component a partir dels punts d’unió amb els tirants i l’esmorteïdor i 

per un nucli central sobre el que pivota el conjunt del balancí. L’opció de la soldadura permet 

disposar d’una sola peça (un cop fabricat), però requereix d’un cert control del procés d’unió, al 

mateix temps que condiciona l’elecció dels materials i debilita la zona propera a la soldadura. El 

mètode cargolat fa més senzilla l’obtenció de la peça final i dóna llibertat d’escollir materials diferents 

per nucli i planxes. 

D’entre les tres alternatives, s’opta per la darrera: les planxes i nucli central unides per cargoleria. 

Pel que fa als materials, es planteja la possibilitat d’utilitzar planxes d’acer, d’alumini o de fibra de 

carboni. El pes del conjunt utilitzant qualsevol dels dos metalls podria ser similar, però si s’escollís 

l’acer, les planxes tindrien un gruix de pocs mil·límetres. La utilització de planxes de fibra reduiria la 

massa del conjunt, però tant el tall de les planxes com la seva simulació per elements finits es 

compliquen. Es decideix optar per l’alumini, utilitzant l’aliatge que ve sent l’habitual en les peces de 

responsabilitat: 7075-T6. El cilindre central, que està menys sol·licitat, es fabrica en duralumini. 

La darrera elecció per acabar de definir la solució constructiva té a veure amb la unió (el pivot) entre 

el balancí i el xassís. L’alternativa més senzilla i econòmica és la utilització d’un coixinet de fricció que 

si s’escull amb un diàmetre prou gran, és capaç de suportar amb garanties els esforços que s’hi 

generen. Aquesta solució, però, afegeix forces de fregament no desitjades en el funcionament de la 

suspensió, que contribuirien a distorsionar el seu comportament dinàmic. És per això que es 

prefereix muntar el balancí a través d’un rodament que afegeix molta menys resistència al moviment. 

La forma constructiva resultant és la que es pot veure a la Figura 8.16. 

 

Figura 8.16 Vista explosionada d’un balancí posterior del CAT03 
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8.3.3. Selecció del rodament 

Per resistir les forces sobre el pivot del balancí es vol muntar un rodament d’agulles, que permet 

suportar forces radials elevades amb un gruix de rodament petit. Tot i que la geometria de suspensió 

està pensada perquè la direcció de les forces dels tirants de suspensió estigui continguda en el pla de 

balancí (i per tant, la força tingui només component radial), a la pràctica això no és així. Per una 

banda, es produeixen desalineaments del tirant de suspensió i per l’altra, la regulació de la barra 

estabilitzadora fa que la direcció del seu tirant no sigui la ideal. En tots dos casos apareix una 

component de força axial sobre el pivot. 

És per això que es selecciona un rodament combinat d’agulles i de boles de la casa SKF. S’escull el 

més petit de la sèrie NKIB, el 5902. La capacitat de càrrega estàtica d’aquest rodament és de 11,4 kN, 

superior als 6,9 kN a què estarà sotmès en la situació més crítica (acceleració i corba combinada amb 

impacte, per la suspensió posterior). 

8.3.4. Disseny de detall del balancí 

Els quatre balancins que equipa el vehicle (un per roda) són molt similars i estan formats pels 

mateixos components, amb variacions en la geometria, però amb un disseny equivalent. 

Plaques laterals 

Les plaques laterals són petites estructures triangularitzades que transmeten l’esforç des dels tirants 

cap a l’esmorteïdor. La seva geometria principal es defineix a partir del rati d’instal·lació desitjat, tant 

per l’esmorteïdor com per la barra estabilitzadora. Aquest rati s’obté a partir de la relació entre 

distància del punt de pivot a cadascun dels dos punts d’unió amb els tirants. Per definir el valor de les 

distàncies s’ha de prendre una decisió de compromís ja que un balancí molt gran provocaria una 

variació menor del rati d’instal·lació (obtenint un comportament més lineal del vehicle) però donaria 

problemes de package. Un valor petit, en canvi, faria més fàcil l’encabiment del balancí però faria 

variar en excés el rati d’instal·lació amb el moviment de la suspensió. 

Pel que fa als esforços que rep el balancí, aquests són moderats per les situacions habituals de 

càrrega, però es multipliquen per quatre en el moment en què es produeix un impacte. Per tal 

d’aconseguir que es puguin suportar els esforços, es defineix el gruix de les plaques a partir de les 

simulacions per elements finits (annex F) amb un marge de seguretat important. 

El cas més crític per la suspensió és la situació de corba pura amb impacte, tant per la suspensió 

davantera com per la posterior. Les tensions que s’assoleixen en aquests casos són de 203 MPa al 

davant i 221 MPa al darrere. Totes dues simulacions es poden veure a la figura següent (Figura 8.17). 
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Figura 8.17 Simulació per elements finits dels balancins davanter i posterior en situació 

de corba amb impacte 

Nucli central 

El nucli central presenta menys dificultat de disseny que les plaques i té com a únic requeriment 

proporcionar l’allotjament adequat pel rodament escollit, que queda subjectat a través d’un anell 

elàstic, que és l’encarregat de suportar les forces axials. 

8.3.5. Selecció dels esmorteïdors 

Com ja s’ha esmentat a l’apartat de dinàmica, la decisió sobre quins esmorteïdors muntar no s’ha 

pogut prendre per l’equip d’enguany. De totes maneres, els criteris de selecció que es van tenir en 

compte durant la temporada 2008-09 segueixen sent vàlids. 

Un vehicle de Formula Student és molt més lleuger que qualsevol altre monoplaça o cotxe de carrer, 

de manera que un esmorteïdor comercial dedicat al món de l’automoció sempre estaria 

sobredimensionat per a l’ús que se li vol donar. Tenint en compte que el pes que ha de suportar cada 

roda és d’uns 75kg, es va decidir optar per un esmorteïdor posterior de bicicleta de descens. D’entre 

els models disponibles al mercat, se’n va escollir un de molt altes prestacions, el Double Barrel de la 

casa Cane Creek, desenvolupat per ÖHLINS (Figura 8.18). 

 

Figura 8.18 Molla-amortidor Double Barrel de la casa Cane Creek 
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Aquest esmorteïdor ha arribat a esdevenir tan popular dins la Formula Student que l’any 2010 se 

n’ha fet una versió específica per aquest tipus de vehicles, el TTX25-MKII FSAE Damper. 

El gran punt a favor d’aquest model és, juntament amb la seva fiabilitat, l’ampli ventall de regulació 

que ofereix. Es pot modificar la seva resposta en freqüències altes i baixes de manera independent, 

tant en compressió com en extensió. Això permet fer un ajustament molt precís del comportament 

del vehicle en pista. A l’annex E s’hi poden trobar més detalls del component. 

8.3.6. Càlcul de les molles 

Per poder aconseguir les característiques de les molles calculades a l’apartat de dinàmica, es decideix 

encarregar-ne unes fetes a mida. El seu dimensionat es fa seguint el criteri exposat en el [12]. 

Imposant el diàmetre interior de la molla (condicionat pel diàmetre de l’esmorteïdor) i el nombre 

d’espires, es pot calcular el diàmetre de fil necessari seguint l’expressió següent.  

  
  

      
    (Eq. 8.2) 

Les taules següents (Taula 8.6 Característiques de les molles davanteresTaula 8.6 i Taula 8.7) 

resumeixen els resultats obtinguts per la suspensió davantera i per la suspensió posterior. 

Suspensió davantera 

Constant elàstica de la molla posterior Km_f 51,6 [N/mm] 

Diàmetre interior φint 36,5 [mm] 

Nombre d’espires útils nf 4 [-] 

Diàmetre de fil φfil_f 6,3 [mm] 

Taula 8.6 Característiques de les molles davanteres 

Suspensió posterior 

Constant elàstica de la molla posterior Km_r 35,0 [N/mm] 

Diàmetre interior φint 36,5 [mm] 

Nombre d’espires útils nr 5 [-] 

Diàmetre de fil φfil_r 6,0 [mm] 

Taula 8.7 Característiques de les molles posteriors 

El material el recomanat pel fabricant és fil d’acer de molles per conformar en calent (DIN 17221). La 

determinació de tensions a què queda sotmesa la molla en màxima compressió la fa el fabricant a 

través d’un programa específic d’elements finits, que obté millors resultats que el càlcul. 

A les molles se’ls fa un tractament de pavonat per tal de donar-los un aspecte més elegant i sobretot, 

de protegir-les davant del desgast i de la corrosió. 
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8.4. Conjunts roda 

8.4.1. Introducció als conjunts roda 

Els conjunts roda engloben tota una sèrie de components que suporten el pneumàtic, li permeten 

rodar respecte del seu eix de revolució i l’uneixen amb els trapezis (i per tant, amb el xassís) i amb els 

paliers. 

Cadascun dels conjunts està format, essencialment, per la roda, la boixa i l’eix (Figura 8.19). A aquests 

els acompanyen tot un seguit de components com són els rodaments, el distancial, els pius, la 

monofemella, les manotes de caiguda i de direcció, les galgues, etc. 

 

Figura 8.19 Conjunt roda davanter 

8.4.2. Metodologia de disseny 

Per la definició de les geometries del conjunt roda es parteix dels punts de suspensió determinats en 

el capítol de cinemàtica. El primer pas és seleccionar la llanta que es muntarà i col·locar-la en la 

posició corresponent (caiguda negativa de 2˚, per fer treballar el pneumàtic tal i com s’ha decidit). 

Amb la llanta situada, es determina la col·locació i les dimensions dels rodaments que suportaran 

l’eix; la selecció i posicionat es fa en base a de l’espai disponible i a les situacions de càrrega a les que 

estaran sotmesos. Tot seguit s’inicia el modelat de les peces, començant per la definició de la 

geometria general de la boixa, les manotes i l’eix. El primer disseny es fa mirant d’intuir quina serà la 

forma que millor suportarà els esforços. Aquest primer model CAD es sotmet a simulacions per 

elements finits per tal de comprovar si el disseny és adequat. Basant-se en els resultats s’acaba 

d’ajustar la geometria per assegurar la rigidesa, rebaixar pes i eliminar concentracions de tensions. 
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Malgrat que el procés s’ha descrit d’una manera seqüencial, en la realitat es produeixen nombrosos 

salts entre etapa i etapa; cadascun dels components influeix en els altres, així que durant el disseny 

es va avançant i retrocedint fins arribar a una solució satisfactòria. A l’hora d’exposar-ho i per tal de 

no confondre en excés el lector, es descriu el disseny de cada component de manera independent, 

donant per entès que no són elements aïllats dins del conjunt. 

8.4.3. Selecció de les llantes 

La llanta és l’element que dóna rigidesa al pneumàtic i que al mateix temps, l’uneix amb el conjunt 

roda, permetent-li la rotació. Les llantes a muntar són de 330 mm de diàmetre i de 178 mm 

d’amplada, tal i com s’ha determinat en l’estudi dels pneumàtics. 

Per poder acabar de caracteritzar la seva geometria cal definir-ne el bombeig. Amb l’amplada de via 

ja determinada (i per tant, amb la posició de la llanta definida) i amb els punts G i B de suspensió 

establerts, el bombeig ha de ser tal que permeti dissenyar un conjunt boixa-eix amb una geometria 

factible (Figura 8.20). Un bombeig negatiu o fins i tot positiu, però massa petit, obligaria a cercar 

geometries que anirien en contra de la rigidesa, del pes o de la facilitat de fabricació i muntatge. 

 

Figura 8.20 Secció d’una llanta, amb indicació del bombeig i de l’espai disponible pels 

components de subjecció de la roda. 

Per la selecció de la llanta es marca un bombeig positiu mínim de 15mm, per assegurar que es pot 

assolir la geometria de suspensió sense haver de recórrer a uns elements de conjunt roda massa 

complicats. 

Abans de procedir a l’avaluació de candidats cal establir el sistema que es desitja per collar la llanta. 

Les possibilitats es redueixen a dues opcions: unió mitjançant 3 o 4 femelles de rosques que solen ser 

de M12 o bé subjecció a través d’una única monofemella central. 

L’opció de les quatre femelles té l’avantatge que està basada en elements comercials, tant pel que fa 

a les pròpies femelles com pels espàrrecs, sense oblidar les eines de muntatge. El mecanitzat de la 

boixa es fa més senzill, ja que només cal fer un pla amb els forats corresponents on fixar els 

espàrrecs. S’ha de preveure que els espàrrecs, per si sols, no són capaços de posicionar la llanta, de 

manera que cal incorporar un sistema per centrar-la. 
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En el cas de la monofemella, la principal avantatge és la reducció d’elements i de temps de 

substitució de la llanta. El preu que s’ha de pagar, però, és la necessitat de fabricar-se una 

monofemella cònica a mida, així com de proveir la boixa del roscat corresponent. En general, la 

femella no podrà ser collada amb eines comercials, de manera que també cal dissenyar els útils 

necessaris per poder dur a terme el muntatge i desmuntatge. Cal, a més, dotar la boixa d’uns pius 

posicionadors que facilitin la col·locació de la llanta; un cop collada, la llanta quedarà centrada gràcies 

a la conicitat de la femella. 

Valorant les dues alternatives, s’escull l’opció de la monofemella, especialment per la comoditat en el 

muntatge. La complexitat afegida a les peces és un aspecte menor, tenint en compte que de per si ja 

presenten geometries força singulars. 

A partir de les condicions establertes, es valoren les llantes candidates que ofereixen aquestes 

característiques, limitant-se a dues propostes. 

Per una banda hi ha les llantes Braid, per les quals s’havia apostat en les temporades anteriors. El 

model Formrace ofereix diverses possibilitats de bombeig, però només dues mesures entren dins els 

requisits: 31mm i 18mm; el seu pes és baix (3,2kg), mentre que el preu és de 211€ per llanta. 

L’experiència de l’equip, però, desaconsella aquest model de llanta ja que la seva durabilitat ha 

resultat ser inferior a l’esperada, presentant deformacions poc justificades per l’ús que se’ls havia 

donat. 

L’altra opció que es contempla són les llantes OZ, amb el model “Superleggera”, de disseny especial 

per a la competició de Formula Student. El bombeig és únic (22mm) i queda dins del rang escollit. El 

seu pes és força més elevat que en el cas de les Formrace (4,1kg), el que suposa un increment d’0,9 

kg per roda. La companyia ofereix unes condicions de compra especials, deixant el preu per llanta en 

125€. 

Valorant les dues opcions s’escull el model d’OZ. Tot i que l’increment de pes de 3,6 kg en el total del 

vehicle és difícil de justificar (especialment quan es tracta de massa no suspesa, on s’estan intentant 

esgarrapar grams en cada peça), la mala experiència amb les llantes Braid en els monoplaces 

anteriors i la diferència de preu acaba de decantar la decisió als components italians. 

8.4.4. Selecció dels rodaments 

Per tal de mecanitzar la boixa en una sola peça, es planteja la col·locació dels rodaments de manera 

que es muntin pels dos laterals de l’orifici central. La construcció resultant correspon a la disposició 

de rodaments de contacte angular muntats en O (Figura 8.21). 
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Figura 8.21 Disposició dels rodaments de contacte angular i direcció de les forces 

Els diàmetres exteriors dels rodaments no haurien de superar els 80 mm o 90 mm, per tal de no 

obtenir una boixa massa grossa. El proveïdor de rodaments, SKF, n’ofereix uns de contacte angular de 

diàmetre exterior 85 mm i diàmetre interior 45 mm. Són rodaments de perfil alt i per tant, força 

pesats, però el problema principal és que no es disposa d’aquests rodaments amb obturació, la qual 

cosa obliga a muntar-los en un sistema amb lubricació externa i a integrar-hi retenidors d’oli. Això 

afegeix complexitat tant a la fabricació de la boixa com al seu manteniment i el que és més 

important, n’augmenta el volum en una zona on l’espai és limitat. 

Davant d’aquestes adversitats, es planteja la possibilitat de muntar-ne de radials. L’oferta d’aquest 

tipus de rodaments és molt més àmplia i n’hi ha de perfil baix que amb un diàmetre exterior de 85 

mm (el mateix que s’ha valorat pel cas anterior) tenen un diàmetre interior de 65 mm, cosa que 

permet dissenyar una boixa amb una inèrcia superior. Aquests mateixos rodaments porten obturació 

integrada pels dos costats, de manera que la lubricació queda solucionada. 

Com que es vol mantenir la solució constructiva dels rodaments angulars, per la seva facilitat 

d’ensamblatge i per les possibilitats que dóna a l’hora de dissenyar la boixa i l’eix, es valora una 

solució de muntatge poc ortodoxa. 

 

Figura 8.22 Disposició dels rodaments radials de boles i direcció de les forces 
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Col·locant-los com mostra la Figura 8.22, l’esforç lateral derivat d’una situació de corba l’absorbeix 

només un dels rodaments. Tot i no estar concebuts amb l’objectiu de suportar forces axials, els 

rodaments radials de boles són capaços de resistir esforços moderats en aquesta direcció. 

El problema de muntar-ho exactament igual que en el cas dels rodaments de contacte angular és que 

al collar la femella de retenció s’aplicaria un esforç sobre les pistes interiors dels rodaments que 

tendiria a desplaçar-les respecte de les exteriors, provocant un mal funcionament o directament un 

deteriorament del rodament. Per solucionar-ho es munta un distancial que separa els dos 

rodaments, de manera que el paquet es fa transmetent els esforços a través de les pistes interiors. En 

aquest tipus de muntatge és de vital importància garantir que la longitud del distancial es correspon 

exactament amb la longitud del distancial exterior (incorporat a la pròpia boixa). 

Entre els dos muntatges, el primer ofereix més garanties (a priori), mentre que el segon ofereix tota 

una sèrie d’avantatges constructives que el fan molt atractiu. La decisió es pren tenint en compte el 

càlcul de durada dels rodaments sota sol·licitació, en base a la bibliografia del departament de 

mecànica de l’ETSEIB *13+ i de l’empresa subministradora, SKF [14]. 

El càlcul parteix d’una estimació dels diferents casos de càrrega plantejats en el capítol 6 i de les 

forces que han de suportar els rodaments en cada cas. Per quatre de les cinc situacions s’ha 

considerat que no hi ha impacte, ja que l’aparició d’un sotrac carrega els tirants de suspensió però 

descarrega els rodaments. Pel cas de l’acceleració, en què un impacte sí que és perjudicial, s’han 

considerat el cas habitual i el cas de sotrac. 

 A cadascuna de les situacions se li ha assignat el percentatge de temps que s’estima que es pot 

produir aquell cas, considerant que totes les corbes que descriu el vehicle són en el mateix sentit (i 

per tant, les rodes carregades són les d’un dels dos costats del vehicle). Aquesta suposició i el fet de 

considerar que en tot moment els pneumàtics estan sotmesos a sol·licitació màxima es prenen com a 

coeficients de seguretat. La taula següent (Taula 8.8) resumeix les freqüències amb què apareixen les 

situacions considerades: 

Situació Freqüència [%] 

Frenada pura 0,15 

Frenada + corba 0,10 

Corba pura 0,50 

Acceleració + corba 0,10 

Acceleració pura 0,10 

Acceleració pura (imp.) 0,05 

Taula 8.8 Freqüència d’aparició per a cada cas de càrrega 

Amb aquestes premisses i realitzant el càlcul (es pot trobar complert a l’annex E) es determina la 

quantitat d’hores de vida de cadascun dels rodaments. La Taula 8.9 en resumeix els resultats. 
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  Davant Darrere 

  Duració A [h] Duració B [h] Duració A [h] Duració B [h] 

Radial de boles 80 59 66 45 

De contacte angular 2254 1695 1810 1298 

Taula 8.9 Vida estimada dels rodaments 

El resultat del càlcul determina que els rodaments de contacte angular són capaços d’oferir una vida 

molt més llarga. En contra del que es podria suposar en un primer moment, la gran diferència en els 

resultats no es deu a la tipologia dels rodaments, sinó a la seva capacitat de càrrega per qüestions 

dimensionals. Les forces radials que s’han de suportar són tan grans respecte de les axials que 

aquestes darreres gairebé no contribueixen a generar la càrrega equivalent. Això fa que la geometria 

dels rodaments de contacte angular no aporti un avantatge significatiu. 

La diferència de durada obtinguda es deu a mida i robustesa dels rodaments de contacte angular 

amb què s’ha dut a terme el càlcul. Com ja s’ha dit, els rodaments radials de boles considerats són de 

perfil baix, mentre que els de contacte angular són de perfil normal (no n’hi ha de perfil baix 

disponibles). Això fa que els valors de capacitat de càrrega dels de contacte angular sigui el triple de la 

dels radials i s’acaba traduint en la gran diferència en la vida total. Si es disposés de rodaments de 

contacte angular amb unes dimensions similars a les dels radials, s’obtindria una durada dels 

rodaments semblant. 

Com que per qüestions de muntatge, de pes i de manteniment és força més interessant muntar els 

rodaments radials, es seleccionen aquests, acceptant que la seva durada podria ser superior si es 

muntessin els de contacte angular. La selecció final són els models: 61812-2RS1 i 61813-2RS1 

(especificacions tècniques a l’annex E). 

Per fer més comprensible la durada calculada pels rodaments es tradueix aquesta a nombre total 

d’entrenaments i competicions que es podrien dur a terme abans de la substitució dels components. 

La taula següent (Taula 8.10) mostra les durades de cadascuna de les proves, així com la durada d’un 

entrenament bàsic. 

 Prova Durada [min] 

Competició 

Acceleració 2 

Skidpad 2 

Autocross 4 

Endurance 25 

Total 33 

Entrenament 

8 tandes de cerca de 

reglatges 
8 x 10 

Simulacre de competició 33 

Total 113 

Taula 8.10 Temps de funcionament estimat durant les competicions i els entrenaments 
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Tenint en compte que en una temporada s’assisteix a 3 competicions i que es poden planificar entre 

6 i 8 sessions d’entrenament (per disponibilitat de temps, d’instal·lacions i de pneumàtics), el temps 

necessari de vida dels rodaments és de 1003 minuts (16,7 h). Això vol dir que amb els rodaments 

seleccionats són capaços de suportar gairebé tres temporades. Si a més es té en compte que el càlcul 

s’ha basat en sol·licitacions més severes que les reals, es pot garantir la fiabilitat de la selecció. 

8.4.5. Disseny de components del conjunt roda 

Boixa i manotes 

La funció que ha de complir la boixa és connectar entre ells els punts G, B i D de la suspensió i 

subjectar l’eix de manera que se li permeti el gir, però que es puguin transmetre els esforços axials. Al 

mateix temps, la boixa ha de servir de suport per la pinça de fre, l’encarregada de generar el parell de 

frenada a la roda. La subjecció de tots aquests elements s’ha de fer de manera rígida i ha de poder 

garantir aquesta unió davant de diferents situacions d’esforç que es produides durant les frenades, 

les corbes i les acceleracions. 

Els processos de fabricació que s’adapten més al tipus de peça són el mecanitzat partint d’un únic 

bloc, la soldadura de plaques tallades en làser o la fundició en motlles de sorra i posterior mecanitzat. 

Tot i la lleugeresa que es pot aconseguir en el cas de la fundició, o la relativa simplicitat que suposa el 

tall i soldadura, s’escull el mecanitzat perquè és la tecnologia que es té més a l’abast. 

La geometria de la boixa ve definida per la posició a l’espai dels punts a unir, per la situació de la 

pinça de fre (determinada, en part, per la posició del disc de fre) i pel diàmetre dels rodaments i la 

distància entre ells. Aquests requisits fan pensar en una geometria com la de la Figura 8.23, que 

compleix totes les necessitats bàsiques. 

 

Figura 8.23 Geometria bàsica per a una boixa 

A banda de posicionar els elements, la boixa ha d’oferir prou rigidesa al conjunt i ha de suportar tots 

els esforços a què se la sotmet sense presentar deformació plàstica. Depurant una mica més el 
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disseny i suavitzant les línies per tal de distribuir millor els esforços, s’arriba a la geometria de les 

boixes del CAT03 (Figura 8.24). 

                   

Figura 8.24 Geometries de les boixes davantera i posterior del CAT03 

La forma de rombe del contorn dóna cos a una estructura amb corbes de radis grans que 

contribueixen a evitar les acumulacions de tensions. Tot aquest contorn està reforçat amb una paret 

central de 2mm de gruix que n’augmenta la rigidesa. 

Per la unió amb el punt B del trapezi inferior es proveeix una obertura de 20 mm d’alt i 40mm 

d’ample per evitar que en el moviment de la suspensió (compressió-extensió i gir) es produeixin 

interferències entre boixa i tubs de fibra de carboni. Aquestes possibles interferències són les que 

obliguen a donar una forma relativament complexa als voltants de l’obertura (Figura 8.25). 

 

Figura 8.25 Detall de la part inferior(esquerra) i  superior (dreta) de la boixa davantera. 

Pel que fa a la unió amb el punt G, s’ha optat per separar boixa i manota per tal de poder regular la 

caiguda de la roda sense variar la geometria de trapezis. Altres solucions modifiquen la longitud del 

trapezi superior (o inferior) per aconseguir variar la inclinació de la roda, però això comporta una 

variació dels punts de suspensió (i per tant, modificació de l’angle de gir, scrub radius, etc.). Després 

de l’estudi dut a terme en l’apartat de cinemàtica, no seria coherent apostar per aquest tipus de 

solució. Amb la construcció escollida es varia la distància entre boixa i manota afegint un gruix en 

forma de làmines, de manera que els punts del trapezi es mantenen a la seva posició (i només es 

desplaça de manera gairebé inapreciable el punt de contacte entre el pneumàtic i el terra). Per poder 
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realitzar la unió amb la manota, es fa un pla amb la orientació adequada a la part superior de la boixa 

(Figura 8.25).  

La manota presenta forma de U, amb mecanitzats que pretenen rebaixar-ne el pes total i amb un 

contorn que s’ajusta amb el de la boixa, per qüestions estètiques (Figura 8.26). Pel que fa a les 

galgues, també segueixen el mateix contorn i tenen gruixos compresos entre 1 mm i 5 mm per tal 

d’obtenir diferents nivells de regulació.  

            

Figura 8.26 D’esquerra a dreta: Manotes davantera i posterior del CAT03 amb les 

galgues de regulació de caiguda corresponents 

La fabricació de les galgues es limita al tall làser d’una xapa del gruix desitjat, obtenint peces a un 

preu molt baix. La galga només està sotmesa a compressió i a cisalla i un alumini de baixes 

prestacions serà capaç de suportar els esforços. 

En el cas del conjunt posterior, la manota serveix també com a punt d’unió de la bieleta de 

convergència. Ajuntant-ho tot en la mateixa manota es pot variar la caiguda de la roda sense haver 

de regular de nou la longitud de la bieleta de convergència.  

A la part davantera, la situació de la cremallera no permet aquesta solució constructiva, de manera 

que es dissenya una manota auxiliar que servirà com a unió amb la bieleta de direcció. S’aprofita el 

fet que cal fabricar una nova peça per preparar quatre geometries d’Ackerman diferents, seguint les 

indicacions de la secció de direcció (Figura 8.27).  

         

Figura 8.27 Geometria de les dues manotes de direcció amb les quatre configuracions  
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El suport de la pinça de fre també presenta diferències entre la boixa davantera i la posterior. Mentre 

que al davant s’integra el suport a la pròpia boixa, al darrere es fabrica una manota auxiliar que 

serveix d’element d’unió. A la Figura 8.28 es poden veure les dues solucions adoptades per subjectar 

la pinça de fre. 

                     

Figura 8.28 Configuració davantera (esquerra) i posterior (dreta) per a la subjecció de la 

pinça de fre. 

Les simulacions realitzades sobre la boixa (recollides a l’annex F) determinen que les situacions més 

desfavorables són la frenada pura amb impacte per l’eix davanter i la corba pura per l’eix posterior, 

que presenten els resultats de distribució de tensions de la figura següent (Figura 8.29). 

 

Figura 8.29 Resultats de distribució de tensions per les boixes davantera i posterior en les 

situacions més desfavorables 

Eix 

L’eix té la funció d’unir la llanta amb la boixa, permetent-li la rotació de la roda però limitant el seu 

desplaçament axial. L’eix va acompanyat de tota una sèrie d’elements que permeten la seva 
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interacció amb la boixa i amb la llanta (Figura 8.30). Amb la idea de muntar el mínim nombre de 

components possible, s’utilitza el propi eix com a suport pel disc de fre. 

 

Figura 8.30 Vista explosionada de l’eix davanter 

La geometria de la part que s’allotja dins de la boixa ve determinada pel diàmetre dels rodaments i 

pel sistema de muntatge escollit. La diferència principal entre eix davanter i posterior és que el del 

darrere ha de permetre l’acoblament amb la transmissió per fer arribar el parell del motor a la roda. 

A la Figura 8.31 es poden observar les dues construccions.  

         

Figura 8.31 Vista de tall dels eixos davanter (esquerra) i posterior (dreta). 

L’eix davanter està format per una sola peça que s’introdueix a la boixa pel seu costat exterior. La 

retenció axial es fa a través d’una femella que es colla pel costat interior. A l’eix posterior, el diàmetre 

que requereix l’acoblament amb les juntes trípode és més gran que el forat dels rodaments, de 

manera que s’opta per dividir l’eix en dues parts. Cadascuna d’elles es munta per un costat de la 

boixa i l’acoblament entre elles que permeti transmetre el parell s’aconsegueix a través d’un acanalat 

normalitzat de grau mitjà (DIN5463). A l’annex E se’n pot trobar el càlcul, i a l’annex F les simulacions 

per elements finits de la peça complerta. 
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Pel que fa a la geometria de la zona exterior a la boixa, s’han de considerar dues funcions principals: 

oferir un suport del disc de fre i servir de sistema d’unió amb la llanta. El suport del disc es fa seguint 

les indicacions del fabricant, Galfer. La unió s’aconsegueix a través de sis casquells que han de 

permetre un petit moviment axial del disc. Els sis allotjaments (Figura 8.32) es mecanitzen seguint les 

especificacions del fabricant dels discs (annex E). 

 

Figura 8.32 Detall dels allotjaments dels casquells del disc de fre 

La unió amb la llanta es fa, en primera instància, mitjançant 6 pius com el de la Figura 8.33 que 

encaixen amb els 6 forats de 12mm corresponents ubicats a la llanta. Aquests pius han d’anar 

col·locats sobre una superfície plana, d’una àrea mínima de 4300mm2 i un diàmetre mínim de 

125mm, sobre la que es recolzarà el pla de la llanta. Per tal d’estalviar el màxim de pes, s’ha evitat fer 

una superfície rodona i s’ha definit la forma de “flor” que dóna una estètica curiosa a la peça. Els pius 

s’han col·locat intercalats amb els casquells de suport del disc de fre per aprofitar al màxim l’espai. 

Malgrat que els pius van muntats amb interferència, es fixen també a través d’un petit presoner 

collat a l’eix que es fica dins de la ranura, per tal d’assegurar que no s’escapen amb la roda girant a 

altes velocitats. 

 

Figura 8.33 Geometria dels pius de l’eix 

En principi, els pius no són els encarregats de transmetre el parell entre llanta i boixa, sinó que 

aquesta transmissió s’ha de fer a través de la monofemella. Només en cas d’afluixament, serien els 

pius els que permetrien mantenir la tracció del vehicle o transmetre el parell de frenada a la roda i no 

posar en risc la seguretat del pilot ni del personal de pista. A l’hora de muntar les rodes, els pius 

també faciliten la col·locació de la llanta, marcant-ne la posició correcta. 

Pel que fa a la fixació de la monofemella, l’eix n’ha de permetre el roscat i el seu correcte centrat, que 

serà el que determinarà la posició i la concentricitat de la llanta amb l’eix. En cas d’afluixament de la 
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monofemella, s’ha d’evitar que la roda pugui sortir alliberada, de manera que es fan uns petits orificis 

a l’extrem (Figura 8.34) del roscat per col·locar-hi un passador que asseguri femella. 

 

Figura 8.34 Muntatge de la monofemella amb el seu clip assegurador 

Monofemella 

La geometria de la monofemella s’ha d’adaptar, per una banda a la superfície cònica de la llanta i per 

l’altra, al roscat de la boixa. Per tal de poder collar-la s’hi realitzen 8 orificis cilíndrics en la seva 

superfície frontal, en els que hi entraran els 8 pius de l’eina que es mecanitzarà expressament. La 

resta d’orificis són per alleugerir el pes del component.  

La geometria cònica presenta un angle de 45º que encaixa amb l’allotjament de la llanta. El roscat és 

de mètric 60 amb pas de 2mm i una longitud de 20mm (10 filets). El muntatge es farà amb greix, per 

evitar problemes de gripatge que s’havien produït en temporades anteriors. La direcció de collat està 

pensada perquè els esforços a la roda tendeixin a autocollar la femella (a les rodes davanteres en 

situació de frenada i a les posteriors en situació d’acceleració). 

8.5. Conjunt barres estabilitzadores 

8.5.1. Introducció 

Les barres estabilitzadores treballen com a elements elàstics i contribueixen a limitar el balanceig de 

la massa suspesa del vehicle. Els models més habituals i simples es basen en una barra que treballa a 

torsió amb les forces aplicades en els seus extrems a través d’un braç de palanca rígid (Figura 8.35). 

 

Figura 8.35 Meitat d’una barra estabilitzadora 



Concepció, disseny, muntatge i evolució d’un sistema de suspensions per a un vehicle Formula Student Pàg. 99 

 

La barra es comporta com una molla torsional amb una constant elàstica que depèn de la seva 

geometria i de les propietats del material. Modificant la longitud del braç es varia el moment que 

s’exerceix sobre la barra (Figura 8.36) i per tant, la seva deformació, obtenint així una via per regular 

la rigidesa del conjunt. 

 

Figura 8.36 Diferència de parells a causa del canvi de longitud del braç 

Els extrems dels braços de palanca es connecten amb els balancins de la suspensió a través d’uns 

tirants com els de la Figura 8.37. Al mateix temps, els balancins van units als conjunts roda de cada 

costat del vehicle a través dels tirants de suspensió i d’aquesta manera, la barra estabilitzadora actua 

com a element elàstic que enllaça totes dues rodes d’un mateix eix. Al ser un sistema que va muntat 

en paral·lel a les molles dels esmorteïdors, és capaç d’aportar la rigidesa a balanceig que falta per 

arribar als paràmetres desitjats. 

 

Figura 8.37 Barra estabilitzadora amb tirants 

EL fet que la rigidesa de la barra sigui regulable permet modificar el paràmetre de rigidesa a balanceig 

total, tenint en compte que a mesura que es permet un angle de balanceig major, les molles es 

comprimeixen més i absorbeixen un percentatge més gran de les forces generades per la 

transferència de pesos. Això vol dir que a mesura que es disminueix la rigidesa, l’aportació de la barra 

es va reduint fins al punt que per un determinat angle de balanceig total, deixa de ser necessària. 

8.5.2. Solucions constructives 

Per tal d’evitar el màxim d’esforços innecessaris sobre els elements que conformen el conjunt de la 

barra i sobre els suports dels diferents elements, el tirant que connecta la barra amb el balancí hauria 

d’estar situat en el pla de simetria d’aquest, com es mostra a la Figura 8.38. De no ser així, com que 

les forces que exerceix el tirant sempre van en la direcció de la barra, apareixen components de força 

no desitjats sobre l’eix de pivot del balancí i sobre l’extrem del braç de palanca de la barra. Per altra 
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banda, en situació d’ordre de marxa, interessa que la direcció del tirant sigui tangencial a l’eix de 

pivot del balancí (Figura 8.38). D’aquesta manera, la variació del rati d’instal·lació amb el moviment 

serà el mínim possible, tant per la situació d’extensió com per la de compressió. 

 

Figura 8.38 Posició ideal dels tirants de suspensió respecte del balancí 

El fet de variar la longitud del braç per modificar la rigidesa del conjunt implica que el tirant se surti 

d’aquesta posició ideal i per tant, que una part de la força a la que està sotmesa la barra 

estabilitzadora, es perdi en els esforços innecessaris i perjudicials. Com que en general la variació de 

longitud del braç de palanca és molt petita si es compara amb la longitud del tirant, també ho acaba 

sent l’angle que formen el tirant amb el pla ideal i les forces no desitjades són menyspreables. 

La regulació per variació de la longitud del braç presenta un segon problema i és que l’extrem inferior 

del tirant estarà en una posició o una altra en funció de la configuració. Això implica que l’espai que 

genera l’escombrat del tirant en les seves possibles posicions ha de quedar lliure per si es desitja 

muntar una configuració o una altra (Figura 8.39). 

 

Figura 8.39 Diferents posicions de regulació del braç de la barra estabilitzadora 

Si la barra ha d’anar muntada en una zona del vehicle on hi conflueixen pocs components i hi ha espai 

disponible, l’opció de regulació mitjançant la variació de la longitud dels braços pot ser una bona 

elecció. Si en canvi s’ha de muntar la barra en una zona on els espais són limitats, aquest tipus de 

solució constructiva pot donar més problemes. 

Com a solució es pot optar per un concepte de barra estabilitzadora més complex que manté els 

braços sempre a la mateixa longitud, però que permet igualment la regulació de la rigidesa. En 
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aquest cas, el conjunt barra estabilitzadora està format per dos tipus d’elements elàstics que 

determinen la rigidesa del conjunt: la pròpia barra i els braços de palanca. 

La barra, igual que en el cas anterior, treballa purament a torsió davant del parell que rep pel fet de 

tenir una força aplicada a una certa distància. El segon element elàstic és el propi braç que en aquest 

cas, presenta una geometria que li permet la flexió. 

La barra, igual que en el cas anterior, treballa purament a torsió davant del parell que rep pel fet de 

tenir una força aplicada a una certa distància. El segon element elàstic, el braç, ja no presenta una 

geometria pensada per oferir una rigidesa que pugui ser considerada infinita, sinó que interessa que 

davant de l’aplicació d’una força es deformi més o menys segons la configuració. Això s’obté amb una 

geometria de braç que presenta una inèrcia variable en funció de la seva orientació (Figura 8.40). 

 

Figura 8.40 Barra estabilitzadora amb braç en forma de fulla orientable 

Quan la fulla està en posició vertical, la inèrcia del braç en la direcció de la força és màxima i també 

ho és la seva rigidesa, fins al punt que es considera infinitament rígida. En l’altre extrem, col·locant la 

fulla de manera horitzontal, se’n redueix al mínim la inèrcia i amb ella, la rigidesa. El resultat és que 

en la posició rígida, el balanceig del vehicle queda restringit pel desplaçament degut a la torsió de la 

barra, mentre que en la posició menys rígida, se sumen els desplaçaments deguts a la torsió de la 

barra i a la flexió de les fulles (Figura 8.41). 

 

Figura 8.41 Esquema de funcionament de la fulla en situació rígida i flexible 

Totes les posicions intermitges d’orientació de la fulla oferiran una rigidesa compresa entre la mínima 

i la màxima, de manera que es permet una regulació contínua de rigidesa. 

8.5.3. Disseny i selecció de components de la barra davantera 

A la part davantera del vehicle, el pla de balancí obliga a muntar la barra estabilitzadora en una zona 

on conflueixen gran nombre d’elements: cremallera de direcció, bieletes, trapezis, etc. L’espai és 

força limitat i és per això que es decideix instal·lar una barra amb el segon dels mecanismes de 
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regulació presentats, les fulles d’inèrcia variable. Les dimensions del conjunt vénen determinades per 

l’espai disponible. L’amplada del xassís determina la longitud de la barra, que queda en 320 mm. La 

longitud de braç que permet la millor col·locació dels components és de 107 mm. 

El conjunt de la barra davantera està format per la pròpia barra, els elements d’unió entre barra i 

fulles, les fulles, els tirants que uneixen el sistema amb els balancins de suspensió i els suports que 

fixen el conjunt al xassís (Figura 8.42). 

 

Figura 8.42 Vista explosionada de la barra estabilitzadora davantera del CAT03 

Barra de torsió 

Per la barra s’opta per una geometria cilíndrica i buida, ja que és la que ofereix la millor relació 

inèrcia/pes. A l’hora d’unir la barra amb els suports de les fulles es plantegen dues alternatives: 

soldadura i unió per pressió (i geometria). A la Figura 8.43 es pot veure una representació de les dues 

alternatives d’unió. 

 

Figura 8.43 Alternativa d’unió de la barra amb els suports de les fulles. Unió soldada i 

per pressió. 
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L’opció soldada presenta l’avantatge que és més estable (elimina la possibilitat que apareguin jocs), 

permet parets més fines i un cop fabricada, presenta un nombre de peces menor. Com a 

contrapartida, a l’optar per la unió soldada, s’elimina la possibilitat de substituir la barra en cas de 

deteriorament, havent de canviar tot el conjunt soldat. També es dificulta la instal·lació dels coixinets 

antifricció que es muntaran entre la barra i els suports a xassís, havent d’utilitzar-ne de partits o de 

descartar la possibilitat de substituir-los. Pel que fa al propi procés de fabricació, la soldadura de 

parets fines no és senzilla i caldrà disposar de l’equipament i dels coneixements suficients per dur-la a 

terme. El procés també debilita la zona propera a la unió, accelerant una possible fallada per fatiga. 

Per últim, el fet d’utilitzar la soldadura condiciona els materials tant de la barra com dels suports de 

les fulles, havent de fer-los compatibles per a la unió soldada. 

En el cas de la unió per pressió, es facilita en gran mesura la possibilitat de canviar la barra, ja sigui 

per fallada de la peça o per variar-ne les característiques; els materials de la barra i suport de les 

fulles són independents i les seves propietats no es veuen afectades pel procés de fabricació, com 

passava amb la soldadura. Un dels punts dèbils d’aquesta opció és que s’incrementa la possibilitat 

que apareguin jocs no desitjats entre la barra i els suports de fulla. Tenint en compte que els 

desplaçaments dels extrems dels braços seran molt petits, un joc a la unió entre barra i braç pot 

arribar a suposar un error molt gran a roda. 

Per evitar aquests possibles jocs hi ha diverses alternatives (Figura 8.44). Una primera opció és un 

encaix cilíndric, amb prou pressió a la unió com per evitar el moviment relatiu. Una segona 

alternativa, més robusta, és mecanitzar un estriat a la barra i al suport de les fulles, de manera que 

s’elimina la possibilitat de que hi hagi joc. Una opció intermitja, tant pel que fa a preu com a fiabilitat, 

és la de mecanitzar dos plans a la barra i al suport per obtenir un encaix per forma, a més de la 

pressió. 

 

Figura 8.44 Unió per pressió, per forma i per combinació de forma i pressió. 

Havent valorat les diferents alternatives, es decideix optar per la unió per pressió amb la tercera de 

les configuracions plantejades, la dels dos plans de contacte. Cal tenir en compte que el gruix de la 

barra haurà de ser prou gran com per permetre el mecanitzat d’aquesta geometria. 

Queda per determinar el material de la barra, pel que es valoren dues possibilitats: alumini i acer. 

L’alumini és tres vegades més lleuger, però l’acer és tres vegades més rígid, de manera que un cop 

dimensionada la barra amb un i l’altre, el pes final seria similar. L’alumini, però, permet tenir un gruix 

de paret més gran, tal i com requereix el sistema d’unió escollit. Per tant, s’optarà per una barra de 
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torsió d’alumini; la selecció de l’aliatge es concretarà més endavant, en la fase de càlcul, per 

assegurar que el material sigui capaç de suportar els esforços sense deteriorar-se. 

Fulles 

El segon element elàstic el conformen les fulles, que juntament amb les barres, determinaran el 

comportament del conjunt. Cada fulla es pot dividir en dues zones característiques, segons la seva 

funció. La primera d’elles és la pròpia zona de treball de la fulla, de geometria deformable i que ha de 

presentar una inèrcia diferent en funció de l’orientació. La segona zona és la que permet la unió amb 

la barra i ha d’oferir la possibilitat de rotar per poder variar la configuració del conjunt. A la Figura 

8.45 es poden identificar les dues zones. 

 
Figura 8.45 Geometria de la fulla del CAT03 

Les dues inèrcies extremes de la fulla s’obtenen a partir de donar a l’element dues geometries 

diferents en plans situats a 90˚ l’un de l’altre. 

La inèrcia de la direcció que ha de presentar la màxima deformació (comportament poc rígid) ha de 

ser prou baixa com per permetre el balanceig del vehicle davant de les transferències de pesos. Les 

dimensions exactes es determinaran a la fase de càlcul, però ja es pot establir que la seva secció 

haurà de tenir un gruix petit en comparació amb la seva longitud (Figura 8.46). 

En la direcció perpendicular cal obtenir una rigidesa prou gran com perquè la deformació de la peça 

es pugui considerar menyspreable respecte del desplaçament degut a la torsió de la barra. Per 

aconseguir-ho n’hi hauria  prou de donar una geometria amb secció rectangular amb una alçada prou 

gran (Figura 8.46); per tal de reduir el pes de la peça, però, és més adient donar forma triangular a la 

secció resistent. D’aquesta manera, a la base de la fulla (que és on el moment flector és més gran) hi 

ha la secció màxima, que decreix fins a presentar un mínim al punt d’aplicació de la força (zona de 

moment flector igual a zero). 

        

Figura 8.46 Geometria de la fulla en les dues configuracions extremes 
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La unió amb el suport es fa a través d’una zona cilíndrica que es buida per dins amb l’objectiu de 

rebaixar el pes. La fixació en la posició desitjada s’aconsegueix a través d’un colís cilíndric com el de la 

Figura 8.47. D’aquesta manera s’obté una regulació senzilla i ràpida que permet un ventall continu de 

posicions. 

 

Figura 8.47 Colís cilíndric per a fixar la posició de la fulla 

El material de la peça haurà de ser un acer d’alt límit elàstic, ja que les deformacions en situació de 

rigidesa mínima provocaran tensions molt elevades en la peça. De nou, les característiques de 

l’aliatge es determinaran en la fase de càlcul, quan es disposi de dades més exactes sobre els esforços 

a què estarà sotmès l’element. 

Suports de les fulles 

Els suports de les fulles són els encarregats de transmetre l’esforç entre els braços i la barra i al 

mateix temps, han de permetre el muntatge i la regulació de l’orientació de les fulles. La geometria 

d’aquests suports ha de garantir una rigidesa prou gran com per no influir en el comportament de la 

barra; ha d’assegurar que es manté la posició relativa entre l’extrem de la barra i la fulla. 

Per subjectar la fulla, es parteix el suport de manera que abraci la zona cilíndrica del braç per banda i 

banda, com es veu a la Figura 8.48. Fent-ho així, s’aconsegueix una geometria tal que evita 

l’escapament de la peça en qualsevol situació; s’hauria de produir un trencament per poder alliberar 

el braç. 

Pel que fa a la unió amb la barra, s’utilitza l’opció escollida anteriorment de pressió amb forma. El 

suport presenta un tall que permet una petita deformació, suficient per garantir la pressió que fixi els 

dos components. 

 

Figura 8.48 Suports de les fulles i unió de la barra de torsió 
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Malgrat que els braços de dreta i esquerra es munten en posició simètrica a banda i banda de la 

barra, la geometria de totes les peces ha estat pensada per tal que puguin ser idèntiques, de manera 

que es redueix el cost de fabricació (Figura 8.49). 

            

Figura 8.49 Simetria de les peces dels dos costats de la barra estabilitzadora davantera 

Elements auxiliars 

Els tirants d’unió entre la barra estabilitzadora i els balancins s’han dissenyat seguint la línia de tot el 

conjunt de trapezis del vehicle, amb una barra de fibra de carboni i inserts d’alumini adhesivats als 

extrems. En aquests inserts s’hi rosquen les ròtules que permeten absorbir els desalineaments de les 

forces. 

Pel que fa als suports que fixen la barra, s’han fet partits per la meitat amb la intenció facilitar el 

muntatge i desmuntatge del conjunt (Figura 8.50). Un coixinet antifricció de plàstic de la casa IGUS 

evita el contacte entre l’alumini de la barra i el dels suports en el moviment relatiu. 

 

Figura 8.50 Suport de la barra de torsió 

El suport anirà collat sobre la pletina on es munta la cremallera de direcció. D’aquesta manera s’evita 

la necessitat de fabricar i instal·lar un nou element de subjecció específic per la barra. 

8.5.4. Càlculs i dimensionat de la barra davantera 

Amb les necessitats del conjunt definides al capítol de dinàmica i amb les solucions constructives 

plantejades, queda pendent determinar les dimensions i materials definitius dels diferents elements 

per tal que duguin a terme correctament les seves funcions. 
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La fase de dimensionat parteix de la dada de rigidesa a balanceig necessària per l’eix davanter. 

Aquesta dada no presenta un únic valor, sinó que s’ha establert un interval  de rigideses entre les 

quals s’ha de poder ajustar el conjunt, com recull la Taula 8.11. 

Rigidesa a balanceig davant Kφ_f 13605 27210 [N·m/rad] 

Taula 8.11 Rigidesa a balanceig màxima i mínima de l’eix davanter 

En la posició de barra estabilitzadora davantera de rigidesa màxima, s’ha vist anteriorment que les 

fulles no flecten i el treball elàstic el du a terme la pròpia barra central. És per això que pel 

dimensionat de la barra s’utilitza la dada de rigidesa màxima a balanceig. La Taula 8.12 conté la 

rigidesa que ha d’aportar la barra. 

Rigidesa a balanceig aportada per la barra estabilitzadora (davant) Kφ_e_f 24839 [N·m/rad] 

Percentatge de rigidesa a balanceig aportat per l'estab. (davant) %Kφ_e_f 66 [%] 

Taula 8.12 Rigidesa a balanceig que aporta la barra estabilitzadora davantera 

Aquesta rigidesa a balanceig es pot associar a la rigidesa d’una hipotètica molla lineal situada al punt 

de contacte entre terra i pneumàtic i es pot traduir a rigidesa necessària a l’extrem del braç de 

palanca de la barra estabilitzadora. 

                  
  

  

 
 (Eq. 8.3) 

La barra estabilitzadora exerceix una força a l’extrem del braç de palanca en funció del seu 

desplaçament. Això es pot assimilar a una molla situada a l’extrem d’aquest braç. Determinant el 

desplaçament a partir del moviment relatiu entre petjada i xassís (provocat pel balanceig de la massa 

no suspesa). La taula següent (Taula 8.13) recull els desplaçaments que permeten obtenir el de 

l’extrem del braç de la barra. 

Recorregut total de balanceig davant (referent a roda) Δxbalanceig_f 10,5 [mm] 

Deformació del pneumàtic davant (balanceig) Δxp_balanceig_f 3,7 [mm] 

Recorregut de centre de roda davant (balanceig) Δxr_balanceig_f 6,8 [mm] 

Recorregut extrem estabilitzadora davant (balanceig) Δxe_balanceig_f 2,8 [mm] 

Taula 8.13 Desplaçaments relacionats amb el moviment de l’extrem del braç de 

l’estabilitzadora 

A partir del darrer valor es pot determinar la força que s’exerceix a l’extrem de la barra: 

                         (Eq. 8.4) 
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El desplaçament de l’extrem (2,8mm) és molt petit comparat amb la longitud del braç (107mm), de 

manera que l’angle que gira la barra és prou petit com per considerar que la direcció de la força és 

constant. Aquest angle es pot calcular a partir de la geometria de la Figura 8.51: 

        (
  

 
)  (Eq. 8.5) 

 

Figura 8.51 Desplaçament en l’extrem del braç 

Coneixent el moment que provoca la força calculada aplicada a l’extrem del braç i l’angle girat es pot 

determinar la rigidesa a torsió necessària a la barra. 

   
  

 
 

    

 
           (Eq. 8.6) 

La rigidesa a torsió d’una barra depèn de les propietats del material i de la seva geometria: 

     
  

 
 (Eq. 8.7) 

La rigidesa necessària s’ha calculat tenint en compte la força i el desplaçament corresponents a una 

de les rodes del vehicle. Com que a l’altre extrem de la barra hi haurà aplicada una força de la 

mateixa magnitud i de sentit oposat, a la fórmula anterior només es considera la longitud 

corresponent a mitja barra (160mm). 

La taula següent (Taula 8.14) recull els càlculs corresponents a les expressions plantejades: 

Angle de torsió barra davant (un costat)   (1/2)_f 1,5 [˚] 

Rigidesa torsional barra davant (un costat) Kθ_f 2364 [N·m/rad] 

Inèrcia torsional barra davant It_f 1,46E-08 [m4] 

Taula 8.14 Característiques de la barra de torsió 

L’expressió de la inèrcia torsional d’una barra buida depèn únicament dels diàmetres exterior i 

interior: 

   
 

  
        (Eq. 8.8) 
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El diàmetre exterior mínim que permet assolir aquesta inèrcia és de 19,6 mm, corresponent a una 

barra plena; a l’altre extrem, el diàmetre més gran que permetria un gruix de parets de 2 mm (per 

possibilitar la forma constructiva escollida) és de 23 mm. La selecció definitiva del diàmetre exterior 

es fa en base a les barres cilíndriques que ofereix el proveïdor. A la taula següent (Taula 8.15) s’hi pot 

trobar una comparació entre els diàmetres que s’ajustarien amb total exactitud als càlculs i els 

diàmetres disponibles. 

Diàmetre 

exterior [mm] 

Diàmetre interior 

requerit [mm] 

Diàmetre interior 

disponible [mm] 

Error 

[%] 
Material 

20 10,4 10 1,00 Al2007-T3, Al6060-T6, Al6063-T5, 

21 14,6 15 -3,14 Al6060-T6, Al6063 

22 17,1 17 1,50 Al6060-T6, Al6063 

Taula 8.15 Característiques de les barres de torsió disponibles 

La columna error indica l’error en la inèrcia torsional que es comet al muntar la combinació de 

diàmetres disponible en lloc de la calculada. Quan l’error és positiu s’obté més rigidesa de la 

desitjada, mentre que si és negatiu, la barra serà menys rígida. 

La combinació de diàmetres que ofereix el resultat més fidel a l’esperat és la de 20 exterior, 10 

interior. L’error d’un 1% és prou petit, especialment si es té en compte que la rigidesa de tot el 

conjunt serà regulable. D’aquesta manera, els aluminis disponibles seran el 6060-T6, 6063-T5 i 2007-

T3, amb límits elàstics de 150 MPa, 130 MPa i 220 MPa. 

La tensió de cisalladura originada en una barra sotmesa a torsió presenta el seu màxim al diàmetre 

exterior i es pot quantificar: 

   
  

  
 

    

 

  
 (

     

 
)
        (Eq. 8.9) 

El criteri de Tresca determina la tensió màxima de cisalladura que es pot produir perquè el material 

no plastifiqui davant d’una situació de torsió [15]. 

     
 

  

 
 (Eq. 8.10) 

D’aquesta manera, i amb l’alumini 2007-T3, es garanteix que el material no plastifica en condicions 

normals de funcionament, presentant un coeficient de seguretat de 7,4. És un coeficient molt elevat, 

però s’està tenint en compte la situació normal de funcionament, en què el vehicle passa per una 

corba i només ha de suportar les forces derivades de la transferència de pesos en estat estacionari. 

Si es planteja la situació de màxim desplaçament que permet l’esmorteïdor, corresponent a un sotrac 

que provoca la màxima torsió possible sobre l’estabilitzadora, la tensió de cisalladura puja fins a 91,4 

MPa i implica un coeficient de seguretat segons el criteri de Tresca de 1,20. 
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Amb la barra definida per la situació més rígida, cal ara dimensionar unes fulles que permetin assolir 

els comportaments menys rígids. Com més bascula la massa suspesa, més es comprimeixen les 

molles i per tant, més proporció de transferència de pesos suporten. Tenint en compte que el total 

de transferència no depèn de l’angle de balanceig, la força que ha d’exercir la barra estabilitzadora en 

el cas de configuració menys rígida és menor que la que s’ha calculat en el cas anterior. 

En la situació de rigidesa mínima, corresponent a 2˚ de balanceig, la rigidesa torsional que aporta la 

barra estabilitzadora és la que es mostra a la taula següent (Taula 8.16): 

Rigidesa a balanceig aportada per la barra estabilitzadora (davant) Kφ_e_f 3203 [N·m/rad] 

Percentatge de roll rate aportat per l'estabiltizadora (davant) %Kφ_e_f 20 [%] 

Taula 8.16 Rigidesa a balanceig que aporta la barra estabilitzadora davantera 

Operant igual que s’ha fet en el cas més rígid, s’obté el desplaçament necessari per assolir els 2˚ de 

balanceig. Així mateix es determina la força que s’exerceix sobre l’extrem del braç i l’angle de torsió 

que provoca l’aplicació d’aquesta força (Taula 8.17). 

Recorregut extrem estabilitzadora davant (balanceig) Δxe_balanceig_f 7,1 [mm] 

Força extrem braç davant Fe_f 188 [N] 

Angle de torsió barra davant (un costat) θ(1/2)_f 0,5 [˚] 

Taula 8.17 Forces i desplaçaments derivats del moviment de balanceig 

Aquesta torsió provoca un desplaçament de l’extrem de l’estabilitzadora corresponent a 0,9mm. Per 

arribar als 7,0mm que requereix la configuració de balanceig màxim, cal que la flexió de les fulles 

supleixi els 6,1mm restants, combinant els desplaçaments com es mostra a la Figura 8.52. 

 

Figura 8.52 Desplaçament originat per torsió i originat per flexió de la fulla  

Amb aquests valors de desplaçament es pot acabar de definir la geometria de les fulles presentada 

anteriorment. Per obtenir una primera aproximació es prepara un model CAD simplificat de 

geometria (Figura 8.53), el qual es sotmet a una simulació de flexió mitjançant elements finits. 
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Figura 8.53 Dimensions de la fulla 

Les dimensions bàsiques es determinen en base a la geometria plantejada i es busca quin serà el 

gruix que permet obtenir els desplaçaments desitjats. Utilitzant les propietats de l’acer, es determina 

que el gruix necessari està al voltant dels 2,05mm i que les tensions que apareixen ronden els 

800MPa, tal i com mostren les figures següents (Figura 8.54). 

           

Figura 8.54 Simulació mitjançant elements finits del predisseny de la fulla 

El següent pas és establir la geometria real de la peça per poder fer una darrera simulació mitjançant 

elements finits i decidir, llavors, el gruix definitiu de les fulles. Seguint les directrius establertes 

anteriorment pel que fa a la forma constructiva, s’obté el model definitiu de la Figura 8.55. 

 

Figura 8.55 Distribució de tensions de la geometria real de la fulla (posició flexible) 
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El gruix final de la fulla és de 2,5mm i davant la situació de treball amb la configuració flexible 

s’assoleixen unes tensions de 500MPa. Per poder garantir un coeficient de seguretat de 2, cal trobar 

un material amb un límit elàstic proper als 1000MPa. La selecció final és un acer F-127 bonificat, que 

té un límit elàstic de 900MPa i un límit de ruptura de 1200MPa. 

Per donar per tancat el disseny de la fulla cal comprovar que en la posició de configuració rígida, i 

sota la càrrega corresponent, la peça és capaç de resistir els esforços i els desplaçaments de l’extrem 

deguts a la flexió són menyspreables respecte del moviment provocat per la rotació de la barra. 

L’estudi d’elements finits dut a terme inclou aquesta part de l’assaig i a la Figura 8.56 es poden 

observar tant els desplaçaments obtinguts per la flexió de la fulla com les tensions originades per la 

deformació. 

       

Figura 8.56 Resultat de desplaçaments de la geometria real de la fulla (posició rígida). 

Els desplaçament obtingut a l’extrem és de 0,21 mm, que s’afegeixen als 2,5 que es mou per culpa de 

la torsió. Si bé l’error és d’un 8%, s’accepta el resultat. Aquesta variació suposa que en la situació de 

balanceig amb configuració rígida, la rotació del xassís es pugui veure incrementada en menys de 0,1˚ 

respecte de l’esperada. Es considera que aquesta petita diferència no podrà ser apreciada pel pilot. El 

que sí que s’espera que tingui més influència en la conducció és la regulació el repartiment de 

rigideses, que en aquest cas, al disposar d’una configuració no discreta, es pot garantir. 

 Les tensions que es generen en la situació rígida estudiada no superen els 182 MPa. El material 

queda molt lluny de plastificar en aquesta configuració, així que es pot donar per tancat el disseny de 

la peça, presentant la geometria següent (Figura 8.57). 

 

Figura 8.57 Disseny definitiu de la fulla 
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8.5.5. Disseny i selecció de components de la barra posterior 

El pla que defineix el balancí per la col·locació de la barra posterior queda en una zona lliure d’altres 

elements, de manera que es permet la instal·lació d’una barra convencional. Per tal d’evitar grans 

desviaments entre el tirant i el pla òptim en les diferents configuracions es muntarà la barra de 

manera que la posició ideal coincideixi amb les regulacions mitges. D’aquesta manera, a l’anar a 

buscar les configuracions extremes l’error serà el menor dels possibles. 

El conjunt de la barra estabilitzadora posterior està format per menys components i presenta una 

menor complexitat que la davantera. Els elements que la formen són la barra de torsió, els braços de 

palanca, els suports i els tirants de suspensió. 

Barra 

El material i les característiques de la barra són els mateixos que la davantera. Durant el càlcul, es 

dimensionen els braços de palanca de manera que es puguin donar els mateixos diàmetres de tub; la 

compra d’aquest material, al ser molt específic, s’ha de fer sota comanda i en longituds de diversos 

metres. Donant les mateixes mides al davant i darrere i tenint en compte que el disseny ho permet, 

es redueixen costos i es facilita l’aprovisionament. La unió entre barra i braços de palanca es farà de 

la mateixa manera que en la barra davantera. 

Braços de palanca 

La principal diferència amb el model davanter recau en la geometria dels braços de palanca: en 

aquest cas, aniran fixats en una posició única amb la barra i el que es variarà és la distància a la que es 

colla el tirant de suspensió. Per tant, s’ha de donar una geometria que permeti modificar fàcilment 

aquesta distància i que al mateix temps, ofereixi prou rigidesa com per no influir en el comportament 

del conjunt. 

 

Figura 8.58 Braç de palanca de la barra estabilitzadora posterior 

Això s’aconsegueix amb una peça d’alumini 7075-T6 en forma de u, amb posicions marcades a través 

de forats concèntrics en els quals es subjectarà la ròtula inferior del tirant (Figura 8.58). 

Elements auxiliars 

El tirant de suspensió és exactament igual que el davanter, variant només la seva longitud per 

ajustar-se a les característiques de la suspensió posterior. 
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Pel que fa al suport de la barra, tot i seguir el mateix estil que el davanter, presenta dues diferències 

importants. Per una banda, el suport va subjectat directament sobre les barres del xassís i la manera 

més fàcil de fixar-lo, és a través de soldadura. És per aquest motiu que una meitat del suport ha de 

ser d’acer, el mateix material que el xassís. Per altra banda, a l’anar col·locat directament sobre la 

barra, l’espai disponible és inferior, així que es fa un suport més estret i les dues meitats s’uneixen 

només amb dos cargols (Figura 8.37). La segona meitat s’ha fet d’alumini, seguint el criteri establert 

per tot el vehicle. 

 

Figura 8.59 Suport de la barra estabilitzadora posterior 

8.5.6. Càlculs i dimensionat de la barra estabilitzadora posterior 

El procés de càlcul de la barra estabilitzadora posterior canvia respecte el de la barra davantera, 

degut a la seva naturalesa diferent. En aquest cas, el conjunt disposarà d’un nombre discret de 

regulacions de rigidesa possibles i cal determinar la longitud de braç que correspon a cadascun 

d’aquests punts. 

En un primer moment es planteja el càlcul a partir dels dos valors extrems de rigidesa desitjats. 

Aquests valors defineixen els desplaçaments màxim i mínim de la petjada respecte del xassís i amb 

ells, les forces que fan les molles en aquestes situacions. La resta de les forces necessàries per arribar 

a suportar el total de la transferència de pesos és la que recau sobre els extrems de la barra 

estabilitzadora. La Taula 8.18 recull aquestes forces per les dues situacions, així com els 

desplaçaments necessaris a l’extrem del braç. 

Recorregut extrem braç darrere degut a torsió Δxe_balanceig_r 2,1 5,9 [mm] 

Força extrem braç darrere Fe_r 583 297 [N] 

Taula 8.18 Forces i desplaçaments sobre el braç de la barra estabilitzadora posterior 

Com que es vol utilitzar la mateixa barra d’alumini que en el cas del conjunt davanter, la rigidesa a 

torsió de la barra queda determinada per la seva longitud (equació 7.6). La longitud, en el cas de la 

barra posterior és de 430 mm, més llarga que la degut a l’amplada del xassís en la part del darrere del 

vehicle.  
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Considerant que l’angle de torsió és molt petit i partint de l’equació 7. 6 presentada anteriorment, es 

pot expressar la rigidesa torsional de la barra com: 

   
  

 
 

   

 
 

   

      
  

 
 
  (Eq. 8.11) 

L’únic paràmetre desconegut de l’expressió és la longitud del braç de palanca, de manera que es pot 

calcular el seu valor per cadascuna de les dues rigideses extremes. 

Per finalitzar el càlcul del conjunt posterior, queda pendent determinar el nombre de punts 

intermitjos que es desitja situar entre les dues regulacions extremes. Tenint en compte que la 

variació entre balanceig màxim i mínim és només d’un grau, es considera que afegint dues posicions 

n’hi haurà prou. Així hi haurà la possibilitat de muntar 4 configuracions de barra estabilitzadora 

posterior, corresponents a 4 rigideses a balanceig. La barra davantera, que permet una regulació 

contínua, serà la que possibilitarà l’ajustament amb precisió del comportament virador del vehicle.  

Per determinar les dues posicions restants es segueix el mateix procediment que en el càlcul de les 

posicions extremes, considerant en aquest cas uns angles de balanceig màxims de 1,33˚ i 1,66˚. 

La taula següent (Taula 8.19) mostra les quatre longituds de braç de palanca corresponents a les 

quatre configuracions disponibles, que defineixen la geometria de la vista lateral de la peça de la 

Figura 8.60: 

Longitud braç de palanca barra estabilitzadora darrere LBEr 62 83 108 144 [mm] 

Taula 8.19 Configuracions possibles en el braç de l’estabilitzadora posterior 

  

Figura 8.60 Geometria del braç de palanca de la barra estabilitzadora posterior 

Amb els braços dimensionats es du a terme la simulació per elements finits per definir el gruix de les 

parets laterals, de manera que presentin un pes baix però que al mateix temps garanteixin una 

deformació prou petita com per no distorsionar el comportament del conjunt. 
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Com que a mesura que augmenta la longitud disminueix la força, no es pot determinar a priori quin 

serà el cas crític. Es preparen les quatre simulacions, obtenint els resultats que es resumeixen a la 

taula següent (Taula 8.20). 

Longitud braç 
[mm] 

Tensió màxima 
[MPa] 

Desplaçament extrem 
[mm] 

Error provocat pel 
desplaçament [%] 

62 45 0,05 3 

83 55 0,12 5 

108 59 0,22 6 

144 59 0,44 10 

Taula 8.20 Tensions i desplaçaments segons les configuracions possibles 

La configuració més crítica és la de balanceig màxim que presenta tant la tensió més gran (59MPa). El 

material queda lluny de plastificar, presentant un coeficient de seguretat de 8,6. 

      

Figura 8.61 Simulació per elements finits del braç de la barra estabilitzadora posterior. 

Desplaçaments (esquerra) i distribució de tensions (dreta) 

La situació de balanceig màxim també és la que presenta l’error més gran pel que fa al desplaçament 

de l’extrem del braç, arribant a ser d’un 10%. Tot i això, seguint el mateix criteri exposat en el cas de 

la barra estabilitzadora davantera, es donen per bons els resultats obtinguts. 
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9. Muntatge, proves i competició 

Acabat el procés de disseny, gran part de les peces que conformen els sistemes de suspensió del 

CAT03 són enviats a fabricar per empreses externes. Durant aquesta etapa, el dissenyador ha d’estar 

en contacte constant amb aquestes empreses per assegurar una correcta comprensió dels plànols i 

de les necessitats i poder solucionar possibles imprevistos. 

Un cop es reben les peces fabricades, torna a créixer el volum de feina de la secció de suspensions 

començant pel muntatge, seguint per les primeres proves i els entrenaments i acabant amb les 

competicions. 

9.1. Muntatge  

El primer que es fa quan arriben les peces al taller i abans de procedir al muntatge, és revisar-les. No 

es disposa de sistemes de mesura de gran precisió, de manera que la verificació es limita a tres punts: 

- Primera inspecció visual 

- Revisió de de les peces que han d’encaixar amb elements de compra. Mesura de les 

distàncies entre forats, dels roscats, dels diàmetres de passadors, etc. 

- Comprovació d’ajustaments entre peces que han d’anar muntades juntes però que han 

estat fabricades per diferents proveïdors (Figura 9.1). 

 
Figura 9.1 Comprovació i muntatge dels eixos acabats de rebre 

Amb totes les peces verificades, es fa un primer muntatge dels subsistemes, fins i tot abans de 

disposar del xassís del vehicle. 
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Als conjunts roda s’hi munten els rodaments aprofitant la dilatació i la contracció dels materials amb 

l’aplicació de temperatura. S’introdueixen els diferents pius als eixos i es comprova que es pugui dur 

a terme un correcte muntatge i subjecció de les llantes. Per últim, es col·loquen les manotes de 

caiguda i de direcció. 

Les barres estabilitzadores no presenten cap complicació i es poden ensamblar de manera ràpida i 

senzilla. El mateix passa amb els conjunts esmorteïdor, que només presenten la dificultat 

d’ajustament del rodament interior dels balancins. 

Els conjunts trapezi són els que requereixen de més temps i més cura. Per una banda, hi ha el procés 

d’adhesivat, que s’ha de dur a terme seguint el protocol esmentat anteriorment. Per garantir que 

s’obté la geometria dissenyada, es fa ús d’uns útils que permeten subjectar els tres extrems de cada 

trapezi en la seva posició exacta i mantenir-la durant tot el temps de curat. Un cop es disposa dels 

trapezis com a una sola peça, aquests s’utilitzen com a eina per posicionar els diferents suports al 

xassís. D’aquesta manera s’assegura que aquests seran soldats en la posició exacta i que els trapezis 

podran ser muntats sense haver de sotmetre’ls a esforços de flexió. 

Quan ja es disposa de tots els subconjunts per separat, es comencen a integrar en el xassís. Els 

elements de suspensió són els primers del vehicle que es munten. Es comença amb el xassís nu i se li 

adapten primer els trapezis i conjunts esmorteïdor i després els conjunts roda amb les llantes i 

pneumàtics col·locats. Arribats a aquest moment es pot baixar el monoplaça del banc de treball i 

deixar-lo per primera vegada sobre el terra. Després de comprovar que tot assenta a la perfecció, 

s’enretiren tots els elements muntats deixant el xassís lliure perquè la resta de seccions puguin 

accedir als diferents racons i puguin muntar tots els seus subsistemes. 

Tots els components de suspensions tornaran a ser muntats un cop la resta de seccions hagin acabat 

amb els seus ensamblatges, exceptuant la carrosseria (Figura 9.2). Aquest serà sempre el darrer 

component del vehicle que es muntarà. 

 
Figura 9.2 Muntatge de tots els subsistemes excepte la carrosseria 
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9.2. Primeres proves 

Un cop verificat el correcte funcionament dels components del departament de suspensions, així 

com els de la resta de seccions, el vehicle queda a punt per recórrer els seus primers metres. En 

aquesta primera prova es comprova el funcionament dinàmic de cada subconjunt, així com la seva 

integració en el conjunt. És un prova que es duu a terme a baixa velocitat per evitar posar en risc la 

seguretat dels membres de l’equip, durant la qual és habitual que vagin sorgint problemes a 

solucionar: des de possibles reescalfaments del motor fins a errors d’ajustament en les suspensions 

que provoquen col·lisions entre components. És important estar molt atent a possibles alteracions de 

comportament per evitar mals majors. 

Des de la secció de suspensions, la tasca més important en aquesta prova es realitza quan conclou: 

una revisió exhaustiva de totes les unions cargolades i adhesiva des i posteriorment, de cadascun dels 

components. 

9.3. Entrenaments 

Els primers entrenaments són una continuació de les primeres proves, però aquest cop, es duen a 

terme en un espai més ampli que ha de permetre als pilots anar incrementant progressivament la 

velocitat de test i amb ella les sol·licitacions a què estaran sotmesos els components. 

El primer que es prova quan es comencen a agafar velocitats mitjanes i altes és el sistema de frens. 

Per complir la normativa, el monoplaça ha de ser capaç de bloquejar les quatre rodes en una frenada 

(Figura 9.3). Aquesta prova sotmet els elements de la suspensió (davantera, especialment) a grans 

esforços i serveix com a comprovació de que tot s’ha realitzat correctament. S’aprofita també la 

prova per definir un reglatge de suspensions que permeti superar aquesta verificació tècnica amb 

més facilitat (increment de la pressió dels pneumàtics i augment d’angle de caiguda, que s’ha 

determinat a l’apartat de pneumàtics que contribueixen a disminuir la capacitat d’adherència amb el 

terra). 

 
Figura 9.3 Prova de frenada durant la competició d’Alemanya ‘10 
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Un cop realitzada la prova de frenada s’inicien els primers tests de conducció real del vehicle. Per fer-

ho, es defineix un circuit que simula una situació real per una prova d’autocross i es duen a terme una 

sèrie de tandes de voltes llarga (15-20 voltes per tanda). Aquest serà l’estàndard de prova durant els 

següents entrenaments. 

Passats uns quants entrenaments amb aquest format, es procedeix a simular amb detall les diferents 

proves dinàmiques que s’hauran de dur a terme durant les competicions. D’aquesta manera es 

programen entrenaments d’skid-pad (Figura 9.4), d’acceleració, d’autocross i d’endurance per tal de 

dotar als pilots dels automatismes necessaris i per generar una base de dades de reglatges per 

cadascuna de les proves. 

 
Figura 9.4 Entrenament d’skid-Pad 

Per poder treure el màxim rendiment d’aquests tests es preparen dues fitxes de proves que es 

complimenten abans i després de cada tanda. La primera d’elles fa referència a la comprovació de 

l’estat dels elements del vehicle abans de sortir a pista i després de la tornada al taller. D’aquesta 

manera s’assegura que el monoplaça surt a rodar en perfectes condicions i al mateix temps, si es 

produeix una fallada, s’identifica en quin entrenament ha sigut. 

La segona fitxa té en consideració la configuració del vehicle en el moment de sortir a pista. Creuant 

aquestes dades amb les sensacions del pilot a l’acabar la tanda es pot millorar el comportament del 

monoplaça. Aquesta fitxa cobra una importància cabdal al no poder disposar de telemetria, que 

facilitaria aquesta tasca i obtindria resultats molt més fiables que les opinions dels pilots. 

Hi ha bibliografia específica, especialment la de Carrol Smith [3], que facilita la tasca d’interpretar les 

sensacions que provoca el vehicle sobre el conductor i les transforma en consells de millora de la 

configuració.  
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9.4. Competicions 

Durant les competicions s’ha d’assegurar que tots els elements estan en perfectes condicions abans 

de sortir a pista, per tal de contribuir a assolir l’objectiu d’acabar totes les competicions en què es 

participa. Cal comprovar l’estat de tots els components i de totes les unions cargolades. 

Per altra banda, cal dotar al vehicle de la configuració especifica per cada prova. Per fer aquesta feina 

(especialment pel repartiment de pesos) cal disposar del vehicle complert durant un temps 

relativament llarg (entre 30 minuts i una hora). Tenint en compte que durant les competicions és 

difícil trobar un moment en què no hi hagi cap altra secció resolent algun aspecte del vehicle, se sol 

reservar l’última hora de la nit o la primera hora de la matinada per poder dur a terme els reglatges 

de suspensions. 

 
Figura 9.5 CAT03 al box de la competició d’Alemanya ‘10 

L’altre aspecte important durant les competicions és la preparació davant d’imprevistos. Els elements 

més susceptibles de patir desperfectes durant una prova són els trapezis (que poden patir un 

trencament) i els pneumàtics (que poden punxar-se). 

Pels primers es duen recanvis suficients per poder adhesivar de nou qualsevol dels components. No 

es disposa de forn, de manera que si no s’aconsegueix contactar amb cap equip que sí que en dugui, 

caldria esperar 24 hores abans de muntar el nou trapezi. 

Pel que fa als pneumàtics, s’intenta dur sempre un joc de recanvi i si es preveu que no caldrà equipar 

els pneumàtics de pluja, disposar de dos jocs de pneumàtics de sec muntats sobre les llantes per 

poder efectuar una substitució immediata. 
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10. Medi ambient 

Per a estudiar l’impacte mediambiental d’aquest projecte cal separar-lo en tres parts lligades als 

diferents estadis de realització del mateix: Construcció, utilització i final del cicle de vida. 

Les peces necessàries per muntar el conjunt de suspensions es divideixen entre les que s’han produït 

internament i externament.  

En el primer grup s’hi troben els trapezis i els tirants de suspensió, en la fabricació dels quals intervé 

la manipulació i el tall dels tubs de fibra de carboni. La pols que es desprèn d’aquest procés és tòxica i 

molt perjudicial per als pulmons. Per tal d’evitar la inhalació d’aquesta pols s’ha utilitzat mascaretes 

durant el procés de tall i d’eliminació de les capes superficials d’epoxi i de fibra. 

La resta de peces s’han fabricat de manera externa en les instal·lacions de les empreses 

col·laboradores. Els residus generats són majoritàriament els derivats de la mecanització de peces 

d’alumini, és a dir, tots aquells que produeix un centre de mecanitzat: viruta d’alumini, taladrina i 

eines desgastades. Les empreses  que es fan càrrec de la fabricació disposen de les acreditacions 

necessàries i se sotmeten a les inspeccions pertinents per corroborar que compleixen les normatives 

mediambientals que regulen les seves activitats. Això aporta un control gairebé total de l’impacte 

ambiental derivat de la producció d’aquestes peces. 

Durant la fase d’utilització del cotxe el residus existents són els diferents jocs de pneumàtics utilitzats. 

Un cop acabada la seva vida en competició encara s’utilitzen per entrenaments i primeres proves i 

després, són dipositats en deixalleries que s’encarreguen de donar-los el tractament necessari per 

minorar l’impacte ambiental del seu final de vida. 

La resta de components de la suspensió del CAT03 es troben en bones condicions de funcionament i 

són reutilitzades pel vehicle de la temporada següent, el CAT04. Quan s’acabi la seva vida útil dins de 

l’equip, s’hauran de separar els components en tres grups: 

- Les peces d’alumini podran ser foses i reconvertides de nou en material per iniciar nous 

processos de fabricació. 
 

- Els tubs de fibra de carboni seran tractats per empreses especialitzades en el seu 

reciclatge. 
 

- Els rodaments, ròtules i cargoleria seran tractats com a ferralla convencional 
 

- Els components de compra (esmorteïdors i llantes) podran ser reutilitzats per altres 

vehicles, ja que l’ús que se’ls haurà donat en la Formula Student haurà estat poc exigent. 
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11. Conclusions 

Durant la realització del present projecte s’han assolit tots els objectius proposats. S’ha dissenyat, 

construït, muntat i provat un sistema de suspensions complet amb resultats satisfactoris tant a nivell 

de fiabilitat com de resultats. 

La fiabilitat havia estat en les dues edicions anteriors (CAT01 i CAT02) una assignatura pendent a 

nivell general del vehicle, però també a nivell específic de la secció de suspensions. El sistema que 

equipa el CAT03 ha sigut capaç de suportar tant els entrenaments com les tres competicions en les 

que ha participat. En tota la temporada no s’ha hagut de substituir cap dels components (tret dels 

pneumàtics, que han presentat el desgast habitual). 

Pel que fa al segon objectiu global de projecte, aconseguir uns bons resultats a les competicions, 

també ha estat assolit amb èxit. L’equip ETSEIB Motorsport ha obtingut una meritòria 12a plaça en la 

competició de Varano (Itàlia). El sistema de suspensions, a banda de deixar una molt bona sensació 

en els pilots i permetre’ls obtenir un gran resultat en les proves de traçat, ha destacat especialment 

en la prova de l’Skidpad. En aquesta es valora la capacitat d’aconseguir l’acceleració lateral i el CAT03 

ha quedat en 6a posició. A la competició de Catalunya s’ha aconseguit la 5a posició, després de no 

poder acabar la prova de resistència per una fallada dels circuits de combustible. 

En el conjunt de resultats de la temporada, l’equip ha fet un salt endavant de 128 posicions en el 

rànquing mundial, per a col·locar-se en la posició 109. La taula següent (Taula 11.1) recull tots els 

resultats de l’equip ETSEIB Motorsport al llarg dels seus anys d’història, remarcant els que 

corresponen a les proves de 2010. 

date event C teams place cost bp ed acc sp autox endu fuel pen total wrl 

2011.08 DE 0.96 74 21. 7. 10. 40. 43. 20. 28. 20. 29. 0 480 121. 

2011.07 AT 0.94 27 19. 1. 11. 17. - - 17. 10. 27. 0 262 166. 

2010.09 IT 0.94 41 12. 5. 7. 13. 25. 6. 13. 14. - -15 662 109. 

2010.08 DE 0.97 75 53. 22. 69. 36. 59. 34. 43. - - 0 273 237. 

2009.09 IT 0.92 36 23. 3. 16. 15. 26. 24. 22. - - 0 319 240. 

2009.08 DE 0.98 77 62. 7. 51. 60. 61. - 58. - - 0 183 292. 

2008.08 DE 0.94 77 52. 23. 65. 44. 43. 48. 54. - - 0 243 276. 

2008.07 UK 0.95 72 53. 39. 49. 48. - - 31. - - 0 158 307. 

2007.07 UK 0.97 69 52. 50. 49. 45. - - - - - 0 147 275. 

Taula 11.1 Taula de resultats en competicions internacionals de l’equip ETSEIB 

Motorsport. Font: [1] 

Per últim, cal remarcar que la gran majoria del sistema de suspensions definit en aquest projecte ha 

estat reutilitzat per l’equip ETSEIB Motorsport en el seu monoplaça CAT04 de la temporada 2011, 

demostrant una vegada més la qualitat del disseny i dels materials escollits. 

http://www.formulastudent.de/
http://www.fsaustria.at/
http://www.ata.it/it/formulaata/
http://www.formulastudent.de/
http://www.ata.it/it/formulaata/
http://www.formulastudent.de/
http://www.formulastudent.de/
http://www.formulastudent.com/
http://www.formulastudent.com/
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