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RESUM 

L’objectiu d’aquest projecte és comprovar que l’estructura del CAT03, vehicle de competició 

que va participar a la Formula Student 2010, es va dissenyar correctament segons les 

sol·licitacions a les que es veu sotmesa. 

Per tal d’arribar de manera raonada als resultats, el projecte s’ha dividit en tres grans blocs. En el 

primer bloc es descriu i s’argumenta el resultat final de l’estructura, passant per les alternatives 

estudiades i els condicionants de disseny. En el segon bloc s’estudien les sol·licitacions que 

afecten al xassís i s’analitzen els principals esforços. Per últim, al tercer bloc es comproven els 

elements d’unió més sol·licitats, s’avalua la rigidesa de l’estructura i s’estudia l’efecte dels seus 

modes propis. 

Com a eina principal per extreure els valors necessaris i dur a terme els càlculs, s’ha utilitzat el 

software ANSYS. El model utilitzat ha estat validat prèviament mitjançant un assaig amb el 

model real.  

Gràcies a aquest estudi s’extreuen propostes de millora per a futurs vehicles i es presenten 

resultats valuosos per tal que l’equip ETSEIB Motorsport aconsegueixi millors resultats a futures 

competicions. 
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Glossari 

CAE: Computer Aided Engineering. Enginyeria assistida per ordinador. 

Cockpit: habitacle del vehicle destinat al pilot. 

Estructura primària: part de l’estructura formada per el Main Hoop, el Front Hoop, els braços 

de reforç d’ambdós Hoops, la Side Impact Structure, el Front Bulkhead i els suports del Front 

Bulkhead que s’encarreguen de transmetre els principals esforços. 

FEA: Finite Element Analisis. Anàlisi per elements finits. 

Firewall: component obligatori i de material ignífug que no ha de deixar cap factor de visió 

entre qualsevol part del pilot i qualsevol font de calor del vehicle. 

Front Bulkhead: superfície plana frontal situada a la part més avançada del xassís. 

Front Hoop: arc frontal anti-bolacada col·locat sobre les cames del pilot que té com a finalitat 

protegir en cas de bolcament.  

Honeycomb: geometria en forma de panell d’abella. 

Jacking Point: barra que ha d’estar ubicada a la part més inferior i posterior del xassís. Aquesta 

barra serveix per poder aixecar-lo i remolcar-lo. Ha d’estar pintada de color taronja. 

Main Hoop: arc principal anti-bolcada  col·locat sobre el cap del pilot que té com a finalitat 

protegir en cas de bolcament. 

Package: definició de les característiques del vehicle, així com de la ubicació de tots els seus 

elements. 

Roll Hoop Braces: Braços de reforç dels arcs anti-bolcada . 

Side Impact Structure: estructura lateral d’impacte formada per tres barres en forma de N 

ubicada a les part laterals del cockpit. 
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Prefaci 

Per un estudiant d’enginyeria, una competició universitària anual a nivell mundial que contingui 

dos de les seves passions, l’enginyeria i el món de l’automoció, és un reclam molt important. No 

obstant, s’ha de tenir molt en compte el que comporten dos de les seves premisses. 

El present projecte estudia un model ja dissenyat i construït, però per tal d’una millor comprensió 

del mateix, és necessari introduir el que la competició exigeix als seus participants. 

1.4. Motivació 

Per una banda, l’estudiant ha d’integrar-se en un equip i ha de poder complir els objectius 

que els hi han estat assignats. L’equip es divideix en seccions, però com a projecte únic, cal que 

totes aquestes seccions estiguin en constant contacte per tal de ser una única entitat. Els dos 

principals problemes per poder complir els objectius són el temps i el pressupost del projecte. A 

principis de temporada, l’equip elabora un Master Plan per a que cada secció conegui el temps 

que ha de dedicar a cada activitat i determina una secció que es dedicarà durant tot l’any a la 

recerca d’Sponsors per finançar el projecte. 

Dissenyar, fabricar i fer funcionar un vehicle de competició és una proposta molt atractiva, 

però no s’ha de perdre de vista l’alt nivell tècnic que requereix. Això implica que no només són 

necessaris els conceptes assolits durant els anys d’estudi, sinó que és necessària una recerca i un 

contacte gairebé constants amb empreses, professors i gent especialitzada.  

1.5. La competició 

La Formula Student és una competició universitària a nivell mundial i que està basada en la 

Fórmula SAE dels Estats Units. Per tal de poder participar, cada universitat ha de presentar un 

mínim d’un monoplaça que s’adeqüi a la normativa vigent i ha d’estar dissenyat i construït per 

un equip d’estudiants de la pròpia universitat. 

Aquesta competició no només té en compte l’estat del vehicle, sinó que valora tots els aspectes 

que van des de la creació de l’equip fins la posta en marxa del monoplaça. Alguns dels aspectes 

més importants són: disseny i muntatge de les peces, cost de fabricació (500 unitats), viabilitat 
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d’una possible producció en sèrie, comportament dinàmic en circuit, prestacions i consum de 

benzina.   

La competició consta de dos tipus de proves: proves puntuables i no puntuables. 

Les proves no puntuables són un total de 4 i són necessàries per tal de poder puntuar a la 

competició. Aquestes primeres 4 proves són: 

• Scruttinering: un equip d’experts en el món de l’automoció avaluen que el vehicle 

compleix tots els requisits especificats a la normativa. Es comproven les distàncies, 

geometria, posicions del pilot, pes del vehicle, etc. 

• Tilt test: vehicle i plot es situen a una plataforma horitzontal. Aquesta plataforma 

s’inclina inicialment 30º (respecte l’eix longitudinal del monoplaça) per comprovar 

que no existeix pèrdua de líquids, i finalment s’augmenta l’angle fins als 60º (el que 

correspondria a 1,7g) per comprovar que el vehicle no volca. 

• Noise Test: depenent del model de motor, el pilot ha de revolucionar-lo fins a arribar a 

les revolucions que la normativa exigeix. En aquest moment, el nivell màxim de so no 

pot superar els 110 dBA. 

• Brake test: l’objectiu d’aquesta última prova és demostrar que el sistema de frenada 

pot bloquejar les 4 rodes a l’hora tot sense desviar el vehicle d’una trajectòria recta 

després d’un tram d’acceleració delimitat. 

Per tal d’avaluar a l’equip, la competició consta d’un total de 8 proves puntuables, dividides 

entre proves estàtiques i dinàmiques, tal com mostra la taula 3.1. 
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Proves estàtiques 

Business Plan 

L’objectiu d’aquesta prova és que l’equip, 
mitjançant una presentació comercial, vengui el seu 
vehicle com a millor solució per satisfer les 
necessitats d’un pilot amateur. L’equip ha de 
justificar les decisions de disseny, explicar a quin 
mercat va dirigit i els costos de fabricació versus el 
benefici que s’espera aconseguir (suposant un total 
de 500 unitats). 

Cost Report 

L’equip ha de presentar la totalitat del cost del 
projecte. Un jurat avalua que totes les peces i 
processos de fabricació estiguin reflexats en aquest 
document. 

Disseny 
Cada secció de l’equip ha d’explicar el procés de 
disseny i fabricació, així com resoldre els dubtes del 
jurat. 

Proves 
dinàmiques 

Acceleració 
Es mesura el temps que el vehicle triga en recórrer 
75 metres amb velocitat inicial nul·la. 

Comportament 
Es mesura el temps que el vehicle triga en recórrer 
un tram en forma de 8 (dues voltes senceres a un 
cercle i dues voltes més al següent). 

Autocross 
Es mesura el temps que el vehicle triga en arribar 
des de parat a un punt, seguint un circuit delimitat 
per conos. 

Endurance 

Es mesura el temps que el vehicle triga en fer: 23 
voltes + canvi de pilot (es para el temps) + 23 
voltes. La dificultat de la prova radica en que el 
vehicle tingui la suficient resistència per aguantar 
totes les voltes. 

Fuel economy 
Després de la prova anterior, es mesura el comsum 
de combustible de cada vehicle. 

Taula 0.1 – Descripció de les proves a la competició 
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Aquestes proves són avaluades per diferents professionals del sector de l’automoció i 

l’enginyeria. Dintre de la puntuació total dins de la competició, cada prova té un pes diferent, tal 

i com mostra el gràfic 3.1.  

 

Gràfic 0.1 – Distribució de la puntuació total  
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Introducció 

L’equip d’ETSEIB Motorsport ha participat durant quatre anys consecutius a la competició 

Formula Student. Cada any es dissenya i fabrica un model de vehicle completament nou que 

intenta superar els seus predecessors en quant a característiques tècniques. 

El xassís és un element bàsic al vehicle ja que no només participa de manera estàtica a que cada 

component estigui situat al seu lloc i a protegir al pilot en cas d’impacte, sinó que també juga un 

paper molt important a la dinàmica del vehicle. 

 

1.6. Objectius del projecte 

Aquest projecte es basa en avaluar la qualitat de l’estructura del CAT03. Recreant situacions 

reals i aplicant les sol·licitacions adequades, es vol conèixer si aquest xassís va ser dissenyat 

correctament i de quina manera podria millorar-se. 

 

1.7. Abast del projecte 

Aquest projecte no tracta d’explicar com es va dissenyar ni construir el xassís del CAT03. 

L’explicació general del seu disseny, així com de la competició, són requisits necessaris per tal 

d’entendre l’estructura i els esforços que s’apliquen.  
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El xassís del CAT03. Disseny 

1.8. Definició de xassís 

L’esquelet del vehicle, aquesta és la definició més comú que es pot trobar sobre el xassís. Tot i 

ser una definició molt curta, és encertada i amaga gran quantitat d’informació. Per tal d’arribar a 

una definició més acurada d’aquest terme, és convenient repassar quines són les seves funcions i 

quins requisits de disseny ha de complir. 

El xassís té com a funció principal subjectar, unir i mantenir a la seva posició tots els elements 

del vehicle. A més, és l’element que uneix la suspensió anterior i posterior i per tant la seva 

rigidesa influirà en el comportament del vehicle. Per últim, el xassís ha d’assegurar la integritat 

del seu ocupant en cas d’accident, per tant és un dels elements de seguretat més importants. 

Encara que aquestes funcions o característiques són aplicables a qualsevol vehicle, existeixen 

d’altres que són més específiques i aplicables al present projecte. Com a xassís d’un vehicle 

formula de competició, la massa és un factor molt important. Sempre que no suposi una pèrdua 

significant d’altres característiques, la massa ha de ser la mínima possible. A més, el xassís ha 

d’oferir als mecànics accessibilitat als diferents components del vehicle. 

 

1.9. Condicionants 

1.9.1. Vehicle de competició 

A l’hora de dissenyar qualsevol element, s’ha de tenir en compte com i per a què es farà servir. 

Com s’ha comentat, en aquest cas el xassís formarà part d’un vehicle de competició Formula 

Student, que tècnicament és una prova molt singular i amb molta personalitat. El circuits tenen 

un màxim de 77 metres de tram recte, són estrets i amb moltes corbes. Finalment, les 

acceleracions laterals i de frenada arriben als 1,6g i caldrà dissenyar els suports basant-se en els 

màxims esforços que ens transmetin a l’estructura. 
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1.9.2. Decisions prèvies 

Gràcies a l’experiència que l’equip aconsegueix any rere any, es va considerar oportú conservar 

per aquest vehicle la mateixa configuració de suspensions que la del seu predecessor, el CAT02. 

Mitjançant la simulació per ordinador utilitzant el software ADAMS Car, i després de més de 20 

iteracions per cada conjunt, s’obtenen, considerant-se una solució satisfactòria, la ubicació dels 

punts d’unió entre xassís i rodes.  

 

Figura 0.1 – Ubicació dels punts de suspensió  

El centre de masses del vehicle és un dels punts més importants pel seu estudi dinàmic. Per tal 

d’ubicar-lo a la posició adient és necessari que la secció encarregada del Package del vehicle 

(ubicació de tots els elements del vehicle), juntament amb el de dinàmica, facin un estudi previ. 

Com a resultat es decideix, entre d’altres, la ubicació del motor. Aquest és un motor Honda, 

utilitzat en el model 600 RR, i del qual es coneixen els 6 punts d’ancoratge. La figura 5.2 mostra 

la posició del motor. 

 

Figura 0.2 – Ubicació del motor 
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1.9.3. Normativa 

Com a competició universitària, la Formula Student o Formula SAE té les seves pròpies normes. 

Anualment, l’organisme fundador d’aquesta competició, la SAE International, redacta i entrega 

als equips la normativa vigent. Aquesta normativa contempla tots els aspectes tant del vehicle 

com de la competició i serveix com a punt de partida per qualsevol equip que vulgui participar. 

La finalitat d’aquesta normativa és emmarcar una competició de vehicles tipus fórmula dintre 

d’una activitat purament universitària i, en aquest cas, enginyeril. Encara que aquestes normes 

tinguin un caràcter estricte i, en molts aspectes, restrictiu, la organització deixa molta llibertat als 

estudiants per crear solucions innovadores que fan que cada vehicle sigui únic en tots els seus 

aspectes. 

La competició estableix uns valors mínims per al disseny de l’estructura per tal d’assegurar la 

integritat tant del vehicle com del seu ocupant. Aquests valors mínims són condicions exigides 

del moment d’inèrcia per l’eix més dèbil de cada element (cada tub d’acer en aquest cas), 

depenent del material. 

La normativa es basa en aplicar els seus criteris sobre els elements que composen l’estructura 

primària, deixant la resta sota criteri de l’equip.  

A l’annex A d’aquest projecte es poden trobar els punts més importants de la normativa referits 

al xassís. 

1.9.4. Estudi d’ergonomia 

Per tal d’assegurar una estructura apte per a un pilot de percentil 95, es va dissenyar una maqueta 

que ubicava la posició i altura dels dos arcs principals, dels pedals i del volant. A partir d’aquest 

estudi, realitzat amb quatre persones (límit inferior, límit superior i dos mesures aleatòries dintre 

del rang establert) es van extreure resultats molt importants per al disseny del xassís: 

• Altura màxima de l’arc frontal (Front Hoop): per una qüestió de visibilitat de la pista, 

es determina en 570,35mm obtinguda a partir del pilot més baix.  
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• Posició del volant: la única restricció que existeix és que en cap situació el volant ha 

de superar verticalment l’altura imposada per l’arc principal (veure imatge). A partir 

de la maqueta i la correcta posició dels braços per poder exercir la força correctament, 

així com posteriors estudis en CAD (Figura s’extreu la posició ideal del volant.  

 

Figura 0.3 – Estudi d’ergonomia amb CAD 

• Altura mínima de l’arc principal (Main Hoop): una de les restriccions de disseny 

lligades a la seguretat del xassís, és la distancia mínima de 50mm del cap del pilot a la 

línia imaginaria que uneix els dos arcs principals, tal com mostra la Figura 5.4. 

Aquesta distància és important per assegurar que en cas de bolcada el pilot no tocarà 

terra. Gràcies al pilot més alt i l’anterior mesura de l’altura màxima del Front Hoop 

s’aconsegueix extreure aquest valor. 

 
Figura 0.4 – Distància mínima entre el casc del pilot i la línia imaginaria  

que uneix ambdós arcs de seguretat principals [1]. 
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• Posició dels pedals: es decideix dissenyar una pedaleria regulable per a que sigui apta 

per als diferents pilots. 

• Posició del pilot: donat que el vehicle ha de poder ser conduït per pilots de diferents 

altures, es dissenyen diferents seients per tal de que la posició del pilot sigui la 

correcta en cada cas. 

1.9.5. Augment de l’accessibilitat als components mecànics 

Una de les primeres premisses que es van imposar per al disseny del xassís va ser augmentar 

l’accessibilitat als components del vehicle respecte al CAT02. Aquest vehicle estava realitzat 

amb panells de Honeycomb d’alumini que dificultaven tant el muntatge dels components com el 

posterior reglatge o modificació dels mateixos.  

1.9.6. Temps 

Com a qualsevol projecte, el temps de dedicació és un factor delimitant molt important. I més 

que el temps de dedicació, les dates límits o deathlines imposades per l’equip per tal d’assolir els 

diferents objectius. Com s’ha comentat una de les condicions més sacrificades i difícils d’aquest 

projecte és arribar a aconseguir un vehicle complet en aproximadament 10 mesos. 

Per tal de fixar dates límits de les diferents activitats, l’equip elabora un Master Plan general, que 

es composa de cada un dels Master Plans de cada secció. La taula 5.1 mostra el Master Plan que 

es va seguir per la elaboració del xassís. 

 
Taula 0.1 – Master Plan inicial del xassís 
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1.9.7. Cost 

Per tal d’avaluar el cost del projecte, inicialment cada secció es fixa un pressupost basant-se en 

l’experiència d’anys anteriors. Aquest és un pas decisiu per la correcta gestió econòmica del 

projecte, ja que a partir d’aquest primer pressupost i dels diners disponibles per la temporada 

vigent, l’equip pot decidir quina secció pot millorar la seva tecnologia destinant més o menys 

diners a cadascuna. 

Un cop finalitzat el disseny, però, ja es pot saber quin serà el cost de producció del vehicle. A 

més, com ja s’ha explicat, una de les proves a superar a les competicions és la del cost total del 

vehicle mitjançant l’anomenat “Cost Report”. La organització facilita als equips unes taules 

tabulades segons materials, operacions de mecanitzat, unions, etc. Amb un preu fixat per cada 

operació o material. D’aquesta manera, tots els equips s’avaluen sota un mateix rang de costos. 

A l’annex B es pot trobar el cost report de la secció de xassís, amb un cost total de 738,84$ 

(suposant una bancada amortitzable en 10 anys). 

1.10. Alternatives estudiades 

Atenent a la normativa vigent i repassant les diferents solucions utilitzades per l’equip en 

temporades anteriors, s’observa que existeixen diverses tecnologies aplicables al disseny del 

xassís. A més, també existeixen combinacions d’aquestes i infinites solucions per a cada una 

d’elles. A grans trets, es poden agrupar en tres tecnologies: xassís monocasc, xassís amb panells 

de honeycomb i xassís tubular. 

 

1.10.1. Xassís monocasc 

És una de les millors tecnologies atenent a les variables pes i rigidesa torsional. De fet, els cotxes 

de Formula 1 utilitzen aquesta tecnologia i la competició Formula Student el que intenta és 

apropar-se a cada cop més a la alta competició.  

Un xassís monocasc és una estructura feta mitjançant composites, els més utilitzats són la fibra 

de carboni i el kevlar juntament amb un catalitzador de resina epoxy, que generalment s’apliquen 

conjuntament per aconseguir les propietats desitjades. L’estructura resultant té una densitat molt 
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inferior a l’acer i l’alumini (1,75 kg/m3) i permet total 

llibertat de forma per tal d’aconseguir rigidesa allà on 

sigui necessària.  

És una de les alternatives més series a tenir en compte 

donats els avantatges esmentats, però hi ha un factor que 

el fa inviable per el present projecte: el cost. Si per bé el 

preu de les matèries primeres és assumible, el procés de 

fabricació comporta l’elaboració de motlles. Donat que 

només es produeix un prototipus i no una sèrie de 

vehicles, aquests motlles comporten un cost inviable per a 

una sola unitat. A més, aquest procés requereix d’un forn 

amb autoclau per finalitzar-lo. Donades les dimensions del xassís, és molt difícil trobar un forn 

amb aquestes característiques. 

 

1.10.2. Xassís amb panells de Honeycomb 

Una alternativa molt innovadora que es va decidir aplicar al disseny del xassís del CAT02 va ser 

una estructura basada en panells rectangulars d’alumini. Aquets panells estaven formats per dues 

xapes d’alumini i una capa de panell d’abella (honeycomb), formant un sandvitx tal i com mostra 

la Figura 5.6. 

 

Figura 0.6 – Exemple d’un panell de Honeycomb d’alumini	  

Aquesta tecnologia presenta el següents avantatges. Primerament, degut a la utilització d’alumini 

en comptes de l’acer, el pes es redueix considerablement.  A més, el fet de plantejar els panells 

com sandvitxos amb una estructura de panell d’abella al mig de dos xapes gruixudes proveeix als 

Figura 0.5 – Exemple xassís 
monocasc de fibra de carboni 
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panells, no només d’una alta rigidesa, sinó 

també d’una molt bona capacitat d’absorció 

d’energia en cas d’impacte. 

Encara que si s’estudia el resultat final amb 

deteniment algunes de les avantatges d’aquesta 

tecnologia esdevenen desavantatges. La 

normativa especifica que algunes de les parts 

del xassís han de ser d’acer (arcs principals anti-

bolcada i braços de reforç d’aquests). El fet de 

que els panells siguin d’alumini dificulta les 

unions ja que aquestes no poden ser soldades, i el fet de que siguin rectangulars limita molt la 

llibertat a l’hora de dissenyar la forma i la manera de ubicar cada part al seu lloc corresponent en 

el vehicle. Aquesta carència de llibertat es pot suplir afegint més barres d’acer, amb lo qual 

s’acaba tenint una estructura ‘híbrida’, amb unes característiques molt semblants a un xassís 

tubular. Per últim, l’accessibilitat als components mecànics del vehicle es veu greument afectada, 

un dels principals motius per els quals aquesta tecnologia va quedar descartada per aquest tipus 

de vehicle.	  	  

 

1.10.3. Xassís tubular 

Pot semblar la opció més senzilla, menys innovadora i comú, però aquesta tecnologia aporta una 

sèrie d’avantatges en front a les anteriors. 

Per una banda, la correspondència entre el model real i la simulació és molt més acurada. En el 

primer cas, monocasc de fibra, el fet de que la fabricació sigui manual (aplicació de cada capa de 

fibra, aplicació de capes de catalitzador, aplicació de desemmotllant), atorga al model real una 

variància que depèn de molts factors i pot fer que el resultat difereixi de la simulació.  

El xassís tubular, a més, ofereix una llibertat molt més elevada. Això fa que utilitzar aquesta 

tecnologia juntament amb el disseny d’uns bons suports, totes les parts del vehicle puguin estar 

en el lloc on l’enginyer ho creu més adient, sense més restriccions geomètriques que les 

Figura 0.7 – Xassís CAT02 
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imposades per la normativa.  

Un dels avantatges més importants del xassís tubular és el reduït cost que presenta. Les matèries 

primeres, els tubs, són elements relativament assequibles si les comparem amb els panells de 

honeycomb. Com s’ha dit, les matèries primeres del xassís monocasc no suposen una quantitat 

important però sí el seu procés de fabricació. El procés de fabricació del xassís tubular, al igual 

que el xassís amb panells de Honeycomb, pot arribar a ser realment econòmic si la bancada està 

ben dissenyada, fent que el procés de soldadura es simplifiqui. 

Per últim, aquesta tecnologia gaudeix d’una molt bona accessibilitat als components mecànics. 

A la taula 5.2 es fa un recull dels aspectes principals descrits i que van ser estudiats per escollir la 

solució final. 

 Monocasc Panells de 
Honeycomb 

Tubular 

Relació pes/rigidesa 
torsional 

✔✔✔ ✔✔ ✔✔ 

Similitud càlculs 
entre model real i 
simulació 

✔ ✔✔ ✔✔✔ 

Llibertat en la 
geometria 

✔✔✔ ✔ ✔✔✔ 

Seguretat ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 

Accessibilitat als 
components 
mecànics 

✔✔ ✔ ✔✔✔ 

Cost matèries 
primeres 

✔✔✔ ✔✔ ✔✔✔ 

Cost fabricació ✔ ✔✔ ✔✔✔ 

Taula 0.2 – Comparació de les diferents tecnologies 
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1.11. Decisions 

A partir de les conclusions esmentades en el punt anterior, l’equip va prendre la decisió de 

dissenyar el xassís utilitzant la tercera de les tecnologies esmentades: el xassís tubular.  

 

Figura 0.8 – Estructura final del CAT03 

Dintre d’aquesta tecnologia, però, es van haver de prendre moltes altres decisions que serien les 

que conduirien cap al resultat final. Les més importants són les que es numeren a continuació. 

1.11.1. Material 

Si bé sembla que l’acer és el candidat ideal per aquest tipus de tecnologia, l’alumini també és un 

material a tenir en compte degut a la seva reduïda densitat vers l’acer. 

Per al disseny del present model, el CAT03, es decideix escollir l’acer principalment pel procés 

de fabricació. La normativa, com s’ha vist, obliga a que algunes de les parts del xassís siguin 

d’acer, fet que provoca que les unions entre diferents materials no puguin ser soldades. A més, la 

soldadura d’alumini és molt més difícil, per tant la mà d’obra és més costosa.  

Dintre de la família dels acers, però, s’escull un d’acord a les seves propietats i cost de la matèria 

primera: acer de precisió DUCAL de qualitat ST 52 - DIN 2391 – BK sense tractament tèrmic 

posterior a la seva conformació en fred. A la taula 5.3 es mostren les propietats i la composició 

química del material. 
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Propietats mecàniques del material 
Límit elàstic (MPa) 512 

Tensió de ruptura (MPa) 640 
Elongació (%) 5 

Cost (€/kg) 0,48 [3] 
Composició química 

C (%) 0,16 – 0,21 
Si (%) 0,15 – 0,45 

Mn (%) 1,3 – 1,6 
P (%) 0,045 màx. 
S (%) 0,045 màx. 

Taula 0.3 – Propietats mecàniques i composició química de l’acer ST 52 

Com a alternatives a aquest acer es presenten dos: acer ST 37 i acer 25CrMo4, les 

característiques dels quals es mostren a la Taula 5.4. 

Propietats mecàniques Acer St 37 Acer 25CrMo4 (bonificat) 
Límit elàstic (MPa) 440 740 
Tensió de ruptura (MPa) 490 930 
Elongació (%) 8 12 
Cost (€/kg) 0,39 [3] 0,96 [3] 

Taula 0.4 – Propietats mecàniques d’altres acers 

Si comparem l’acer St 37 amb l’escollit veiem que les seves propietats mecàniques són 

relativament inferiors. Comparant qualitativament el preu d’ambdós materials es va arribar a la 

conclusió que era preferible, en aquest cas, escollir un material més costós ja que aportava més 

rigidesa al conjunt sense modificar el pes. 

En quant a l’acer 25CrMo4, tot i tenir unes propietats mecàniques superiors a l’acer escollit, el 

cost de la matèria primera era inviable per l’equip. A més, aquest material necessita un 

tractament tèrmic un cop el xassís està finalitzat i soldat, i com en el cas del xassís monocasc, i  

no es disposa d’aquesta instal·lació. 

1.11.2. Dimensions principals 

Gràcies al programa de simulació ADAMS Car, com s’ha comentat prèviament, es pot simular el 

comportament del vehicle en situacions reals en pista. A partir de la geometria de suspensions 

heretada en gran part del CAT02, una estimació del centre de masses i pes total del vehicle, i els 

circuits d’anys anteriors es fan diverses iteracions per tal de trobar diferents paràmetres del 
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vehicle. Els més importants en quant a les dimensions principals del xassís són la via i la batalla, 

mesurades amb el vehicle en repòs sense pilot i la direcció recte: 

Via davantera: 1200mm Via posterior: 1100mm Batalla: 1600mm 

A l’annex D d’aquest projecte es pot trobar un plànol amb les dimensions més importants de 

l’estructura. A més, l’estructura final està composta de un total de 7 mesures diferents de tubs 

rodons, especificades a la llegenda de la Figura 5.9. 

 

 

Figura 0.9 – Diferents dimensions dels tubs del xassís	  
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Si es compara aquesta llegenda amb els requisits exigits a la normativa, es veu que totes les 

barres utilitzades són del diàmetre exterior i espessor mínims requerits.  

Com s’observa a la figura, l’estructura està molt triangulada de cara a reduir deformació, el 

problema principal de l’estructura, però, es troba a la zona del pilot (cockpit) al ser una secció 

oberta. Per tal de limitar aquest efecte, es decideix afegir una quarta barra superior a cada banda, 

que aporta a l’estructura un augment de rigidesa torsional elevat enfront al poc pes que afegeix.  

1.11.3. Especificacions generals 

Per últim, la Taula 5.5  mostra un quadre resum amb les especificacions generals de l’estructura 

final. La taula es divideix en ‘Decisions’ preses per l’equip a l’hora de dissenyar el xassís, 

‘Imposicions’ per part de la normativa de la competició i ‘Objectius’ als que s’intentava arribar. 

Especificacions generals del xassís 

Decisions 

Estructura Xassís tubular d’acer 

Material Acer DUCAL St-52 DIN 2391-BK 

Unions Soldadura tipus MIG 

Imposicions Dimensions 7 mesures diferents de tub 

Objectius 
Rigidesa torsional 4500 Nm/º 

Massa 35 kg 

Taula 0.5 – Especificacions generals del xassís 
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El xassís del CAT03 – Sol·licitacions 

1.12. Estats de càrrega 

Com ja s’ha tractat anteriorment, el xassís és una estructura que uneix els diferents subconjunts o 

parts del vehicle. Aquesta estructura, però, està sotmesa a una sèrie de sol·licitacions que cal 

avaluar per tal de conèixer el seu efecte. Les càrregues a que està sotmès el xassís es poden 

separar, en funció del seu origen, en dos tipus: 

• Externes: les produïdes en el contacte entre les rodes i el terra i les provocades per les 

acceleracions, longitudinals i transversals, del vehicle. Es negligeixen les forces 

aerodinàmiques. 

• Internes: les provocades en els suports de l’element motor al aplicar aquest un parell a 

la cadena de transmissió.  

1.12.1. Forces exercides pel motor 

L’element encarregat d’impulsar el vehicle és el motor. En el cas del CAT03, és un motor 

comercial de motocicleta al qual se li han fet una sèrie de modificacions per poder competir en 

aquesta categoria. La més important i restrictiva, és que tot l’aire que entra al motor ha de passar 

per una brida d’un diàmetre de 20mm. Aquest fet fa que el motor perdi molta potència, i que tota 

la seva electrònica hagi de modificar-se per tal de treure el màxim profit a aquesta nova situació. 

La Taula 6.1 mostra les característiques principals del motor comercial sense la restricció. 

Marca i model de motocicleta Honda CBR 600RR 
Tipus 4 temps 
Número de cilindres 4 en línia 
Número de vàlvules 16 
Cilindrada 599 cm3 
Relació de compressió 12,2:1 
Potència màxima 88,1 kW (a 13.500 min-1) 
Parell màxim 66 Nm (a 11.250 min-1) 

Taula 0.1 – Especificacions principals del motor comercial 

Ja que el motor és l’únic element del vehicle que introdueix una força interna (agafant com a 

sistema el xassís més el motor, ja que és un component que aporta rigidesa al conjunt), s’ha 



32	   COMPROVACIÓ	  DEL	  XASSÍS	  DEL	  MONOPLAÇA	  CAT03	  
 

 

VÍCTOR	  BARO	  FERNÁNDEZ MEMÒRIA 

d’estudiar l’impacte que provoca sobre els suports. 

Per tant, els suports de motor no només estaran sotmesos a les càrregues dinàmiques que provoca 

el vehicle en ordre de marxa, sinó també a les variacions de parell que introdueix el motor. 

1.12.2. Acceleracions del vehicle 

Gràcies a programes de simulació com ADAMS Car i a la incorporació de noves tecnologies 

com els acceleròmetres és més senzill i acurat extreure les forces i acceleracions que produeix el 

vehicle en ordre de marxa. El Gràfic 6.1 es va obtenir mitjançant un acceleròmetre, i mostra les 

acceleracions màximes a les que un vehicle de Formula Student pot estar sotmès. 

 

Gràfic 0.1 – Acceleracions d’un vehicle de Formula Student [2] 

Valors màxims d’acceleració: 

• Acceleració longitudinal: 0,8g 

• Acceleració lateral: 1.6g 

• Desacceleració longitudinal: 1.4g 

La massa del CAT03 sense pilot és aproximadament de 255 kg, i la ubicació del seu centre de 

masses, sense pilot, es mostra a la Taula 6.2. L’origen de coordenades està ubicat a la intersecció 

del pla del terra amb el pla mig longitudinal del vehicle i el pla que conté l’eix del davant. 

Centre de masses 
del vehicle 

X [mm] Y [mm] Z [mm] 
833,92 1,42 277,82 

Taula 0.2 – Centre de masses del vehicle 



COMPROVACIÓ	  DEL	  XASSÍS	  DEL	  MONOPLAÇA	  CAT03	   33	  
 

 

1.13. Hipòtesis de càlcul 

Per tal de calcular els principals esforços que patiran els suports de les parts més sol·licitades del 

vehicle, primerament s’enumeren tots els components units al xassís i es recullen a la taula 6.3. 

Components o 
conjunt Element Enllaços a 

xassís (per sòlid) Tipus (Impedeix) 

Suspensions  
(una roda) 

Trapezis 2 Ròtules 3 desplaçaments 

Rocker 1 Unió cargolada 2 girs 
3 desplaçaments 

Amortidor 1 Unió cargolada 2 girs 
3 desplaçaments 

Motor Motor 6 Unions 
cargolades 

2 girs 
3 desplaçaments 

Radiador 
d’aigua Radiador 2 Unions 

cargolades 
2 girs 

3 desplaçaments 

Conjunt 
direcció 

Volant 1 

Dos rodaments 
units a xassís 

mitjançant un tub 
soldat 

2 girs 
3 desplaçaments 

Columna de 
direcció 1 Junta doble 

Cardan 
2 girs 

3 desplaçaments 

Cremallera 2 
Suports 

mecanitzats i 
soldats a xassís 

2 girs 
2 desplaçaments 

Pedaleria Pedal 2 

Unions 
cargolades a 

barres en forma 
de U soldades a 

xassís 

2 girs 
3 desplaçaments 

Cinturons Ancoratge 1 Argolles soldades 
a xassís 

3 girs 
3 desplaçaments 

Carrosseria 
Morro 4 Camloc 2 girs 

3 desplaçaments 

Pontó (x2) 4 Camloc 2 girs 
3 desplaçaments 

Atenuador 
d’impactes 

Anti-intrusion 
plate 4 

Unions 
cargolades sobre 
una planxa d’acer 
soldada al xassís 

2 girs 
3 desplaçaments 

Firewall Firewall 6 Unions 
cargolades 

2 girs 
3 desplaçaments 

Taula 0.3 – Llistat d’elements units al xassís i tipus d’unió 
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Coneixent la massa dels elements que han d’anar units als xassís i el tipus d’unió, i gràcies a les 

acceleracions esmentades a l’apartat anterior, es pot fer un primer estudi dels esforços que 

patiran les unions. Degut a la normativa, la major part d’aquests elements estan unit al xassís 

mitjançant unions cargolades sobredimensionades. D’altres pateixen esforços molt petits degut a 

que són molt poc pesats. Per tant, gràcies a aquest primer estudi es podran determinar els suports 

que més pateixen i que per tant, necessiten un estudi més acurat. 

1.13.1. Estudi dels esforços dels diferents components 

1.13.1.1. Radiador d’aigua 

És un element d’alumini que arriba a pesar aproximadament 5 kg. Està ubicat dintre del pontó (al 

lateral del xassís) i degut a les baixes velocitats a les que arriba el vehicle es suposa 

menyspreable la càrrega aerodinàmica per l’estudi dels esforços als suports. 

La seva ubicació al vehicle fa que durant l’acceleració es produeixin a les seves unions els 

esforços més elevats (moment flector), ja que encara que l’acceleració de frenada és superior, 

produeix sobre les unions cargolades una força d’unió i no de separació. 

Aquest element ha d’anar subjectat per normativa amb dues unions cargolades de M8, el que fa 

que puguin suportar perfectament els esforços que pateixen. 

 

Figura 0.1 – Esquema simplificat de les forces que actuen al radiador 
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Força al centre de masses del radiador: 

𝑭𝒂 =𝒎 · 𝒂 = 𝟓𝒌𝒈 · 𝟎,𝟖 · 𝟗,𝟖𝟏𝒎 𝒔𝟐 = 𝟑𝟗,𝟐𝟒𝑵  (Eq. 0.1) 

Moment flector a l’extrem del radiador:  

𝑴𝒛 = 𝑭𝒂 · 𝒅 = 𝟑𝟗,𝟐𝟒𝑵 · 𝟏𝟓𝟎𝒎𝒎 = 𝟓𝟖𝟖𝟔𝑵𝒎𝒎  (Eq. 0.2)  

Força de separació a la unió cargolada: 

𝐹!"# =
!

!!"#$%&·!!"#$%&'
= !""#!""

!"!!·!
= 147,15𝑁   (Eq. 0.3) 

La força de separació calculada a la unió cargolada és molt petita respecte la força que pot 
suportar un cargol M8. Aquesta unió està clarament sobredimensionada, però és necessària per 
tal de complir la normativa. 

1.13.1.2. Carrosseria 

La carrosseria dintre de la competició Formula Student és un element únicament estètic. Degut a 

les baixes velocitats del vehicle no introdueix elements aerodinàmics i el fet de que la normativa 

només exigeixi la utilització d’un atenuador d’impactes frontal fa que aquesta tampoc s’utilitzi 

com a absorbidora d’energia en cas de col·lisió. 

La carrosseria actual està construïda amb fibra de carboni, fibra de vidre i 

kevlar i té una massa total d’uns 20 kg (morro + 2 pontons ).  

La unió al xassís es fa mitjançant petites plaques d’acer de 3mm soldades. 

Aquestes plaques tenen un forat per tal de poder muntar un camloc M4 com el 

de la Figura 6.2. Aquest element permet un muntatge i desmuntatge de 

carrosseria molt ràpid. 

 

La hipòtesi de càlcul en aquests suports és que la màxima força que suportaran serà en el 

moment que la persona premi el camloc per muntar/desmuntar la carrosseria, i per tant, una placa 

d’acer de 3mm soldada a la posició adient es considera suficient. 

Figura 0.2 – 
Camloc M4 
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Figura 0.3 – Vista explosionada de les diferents parts de la carrosseria 

 

1.13.1.3. Cinturons 

La normativa exigeix diferents tipus de configuració de cinturons, en el cas del CAT03 consta de 

6 punts d’unió amb el xassís mitjançant argolles soldades: 2 estan situades a la Shoulder Harness 

Mounting Bar, i les altres 4 estan ubicades a les barres inferiors laterals,  dos a cada banda. 

El cas dels cinturons és diferent a la resta de conjunts, i és que aquestes unions no només han de 

poder aguantar les forces de frenada, sinó també han de poder resistir i mantenir al pilot dintre 

del cockpit en cas de col·lisió. 

Gràcies al disseny de l’atenuador d’impactes i el seu posterior assaig, es coneix el valor del pic 

d’acceleració.  Durant aquest assaig, tal i com figura a la normativa, l’atenuador d’impactes ha 

de poder frenar totalment una massa de 300kg a una velocitat de 7 m/s impactant contra una 

barrera rígida, amb una acceleració mitjana inferior a 20g i un pic d’acceleració màxima que no 

superi els 40g. El Gràfic 6.2 està extret de l’assaig a l’empresa IDIADA de l’atenuador 

d’impactes del CAT03, fet a partir de Honeycomb. 
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Gràfic 0.2 – Resultat de l’assaig de l’atenuador d’impactes a IDIADA 

Gràcies al valor de l’acceleració màxima, 22,97g, i amb una massa del pilot que es suposa en 75 

kg, es calculen els esforços que han de suportar els ancoratges de cinturons. Per tal de calcular 

les reaccions es crea un model simplificat a l’Ansys. 

  

Figura 0.4 – Model simplificat de cinturons amb SolidWorks (esquerra) i Ansys (dreta) 

Un cop creat el model, es fixen els punts referents als ancoratges de cinturons i la força que es 

simplifica aplicant-la a un sol punt amb el valor següent que mosta la Eq. 6.4. 

𝐹!"#,!"#$%&'#( = 75𝑘𝑔 · 23𝑔𝑚 𝑠! = 16922,25𝑁  (Eq. 0.4) 

Gràcies a la simulació es coneixen les reaccions als suports. La Taula 6.4 mostra els valors 

d’aquestes reaccions. 
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NODE FX FY FZ 
1 1908.0 176.65 914.94 
13 1949.5 -173.24 934.83 
16 2358.9 3179.4 -2187 
19 4170.4 -2967.8 2094.5 
22 2361.9 -3179.5 -2187 
25 4173.2 2967.6 2094.5 

Taula 0.4 – Reaccions als ancoratges de cinturons 

Donada la simetria, podem prescindir d’un costat. Per tal de conèixer la força resultant màxima, 

s’utilitzen els nodes 1, 16 i 19. 

𝐹!! = 𝐹!! + 𝐹!! + 𝐹!! = 2123,39𝑁  (Eq. 0.5) 

𝐹!,!" = 4522,8𝑁 

𝐹!,!" = 5530,5𝑁 

Per tant, la força màxima es situa en el node 19 amb un valor de 5540,5N. Segons catàleg del 

fabricant, aquest ancoratge pot suportar fins a 32000N [4]. 

1.13.1.4. Firewall 

Entre el pilot i qualsevol font de calor del vehicle (motor, radiador, tub d’escapament) no pot 

existir cap factor de visió. Per tal de complir aquesta premissa, el cockpit està protegit amb el que 

s’anomena Firewall. El Firewall del CAT03 està fabricat a base de fibra de vidre laminada sobre 

un motlle per aconseguir la forma desitjada. El pes total d’aquest element no arriba als 5 kg i 

s’aguanta mitjançant dos unions cargolades a dues platines situades al terra del xassís, dos més 

situades als costats i dos més a l’esquena del pilot. Aquest element només pateix les forces 

provinents de les acceleracions del vehicle, per tant la força sobre els seus suports es pot 

menysprear.  

1.13.1.5. Atenuador d’impactes 

L’atenuador d’impactes no va unir al xassís directament sinó que està unit a la planxa anti-

intrusió (anti-intrusion plate). Aquesta és que una planxa d’acer de 1,5 mm d’espessor soldada a 

la part més davantera del xassís (tal i com es veu a la imatge).  Aquesta planxa ha d’impedir que 

en cas d’impacte, l’atenuador penetri dintre de la zona de les cames. A sobre d’aquesta planxa, es 

decideix collar una planxa d’alumini d’1 mm d’espessor, i sobre aquesta encolar l’atenuador. 
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Ambdues plaques estan unides mitjançant 4 

cargols 8.8 segons normativa. El pes de 

l’atenuador no supera els 2 kg, per tant la força 

que pugui exercir és ínfima enfront als quatre 

cargols. 

 

 

1.14. Anàlisi dels principals esforços 

1.14.1. Motor 

El motor és l’element més pesat del vehicle amb 57,5 kg. A més, és un element especial ja que és 

l’únic que aplica esforços al xassís quan el vehicle està parat.  Per tal de calcular les reaccions als 

suports del motor, haurem d’estudiar els diferents casos esmentats a l’apartat 6.1: forces internes 

i externes. Al ser un sistema hiperestàtic, les reaccions es troben mitjançant el software ANSYS. 

Per la modelització del motor, es situa el centre de masses i s’uneix mitjançant elements 

infinitament rígids als diferents punts de subjecció. La Figura 6.6 mostra la modelització i els 

nodes. 

 
Figura 0.6 – Motor simplificat amb ANSYS 

Figura 0.5 – Mides principals de 
l’atenuador d’impactes 



40	   COMPROVACIÓ	  DEL	  XASSÍS	  DEL	  MONOPLAÇA	  CAT03	  
 

 

VÍCTOR	  BARO	  FERNÁNDEZ MEMÒRIA 

Igual que en els anteriors subconjunts, per calcular els esforços als suports del motor s’agafarà la 

seva massa i la situació de frenada i corba. Ja que el motor té 6 punts de subjecció i els aquests 

no són simètrics, s’avaluarà la mateixa força però en ambdues direccions (corba a esquerres i 

corba a dretes). Per tal de recrear el pitjor cas, s’avaluen 3 casos: 

El primer cas correspon a corba a esquerres i frenada, per el qual es calculen les forces que hi 

intervenen. 

𝐹!"# = 54𝑘𝑔 · 9,81𝑚 𝑠! = 529,74𝑁   (Eq. 0.6) 

𝐹!"".!"#$%&% = 54𝑘𝑔 · 1,2𝑔𝑚 𝑠! = 635,69𝑁  (Eq. 0.7) 

𝐹!"".!"#$%"! = 54𝑘𝑔 · 1,6𝑔𝑚 𝑠! = 847,584𝑁  (Eq. 0.8) 

 Aplicant degudament al model anterior, i fixant els desplaçaments als nodes a on està ancorat el 

motor, s’extreuen les reaccions de la Taula 6.5. 

 
Taula 0.5 – Reaccions als suports de motor per cas de corba esquerra i frenada 

De manera anàloga, es procedeix a trobar les reaccions per el cas de corba dretes més frenada. 

Els resultats es mostren a la Taula 6.6.  

 

Taula 0.6 - Reaccions als suports de motor per cas de corba esquerra i frenada 
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L’últim cas correspon a la força interna provocada pel motor. A les propietats del motor 

esmentades anteriorment figura que el parell màxim és de 66Nm. Per tal de conèixer els esforços 

als suports de motor, s’aplicarà aquest mateix parell a la sortida del motor (pinyó). Per tal 

d’incloure aquest nou punt d’aplicació del moment, s’afegeix al model una línia més, unint el 

punt del centre del pinyó amb el centre de masses.  Els resultats es mostren a la Taula 6.7. 

 

Taula 0.7 - Reaccions als suports de motor per cas de parell màxim del motor 

 

1.14.2. Suspensions 

El conjunt de suspensions és un sistema geomètric complexe que consta de 4 trapezis que situen 

la roda i li proporcionen el recorregut adequat, una bieleta de direcció i un conjunt push-rocker-

amortidor que limita el recorregut de la roda i situa el vehicle a la posició desitjada. Finalment, el 

conjunt disposa de dues barres estabilitzadores (davant i darrera) que uneixen els conjunts 

d’ambdós costats. La figura 6.7 mostra el conjunt i la numeració aplicada per situar cada punt 

d’unió amb el xassís. 
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Figura 0.7- Conjunt suspensions i numeració de punts 

 

A partir de la simulació amb el software ADAMS Car del vehicle en diferents situacions, es van 

extreure les forces màximes que han de suportar els suports del xassís en els punts d’unió amb 

cada sistema de trapezis. 

Frenada 
Suspensió davantera Suspensió posterior 

Punt FX FY FZ Resultant FX FY FZ Resultant 
E1 1402,83 -3839,16 552,57 4124,61 570,99 -1493,79 23,12 1599,37 
E2 1432,27 3420,63 -481,04 3739,45 571,69 986,77 -63,74 1142,19 
F1 -582 1152,12 -514,37 1389,49 -238,21 428,44 -133,77 508,13 
F2 -587,47 -932,9 409,14 1175,93 -237,69 -422,53 133,91 502,95 

Rocker -204,21 -494,78 422,23 681,75 6,64 -105,37 327,47 344,07 
Amort. 428,5 1780,62 200,93 1842,44 -118,02 702,71 -182,43 735,53 

Taula 0.8 – Forces màximes als suports de suspensions 
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El xassís del CAT03 – Resistència i deformacions 

1.15. Correlació entre el model real i la simulació 

Durant la fase de disseny del xassís i abans de la seva fabricació, no es va poder comprovar si els 

resultats de les simulacions es podrien extrapolar al model real. Un cop acabades les 

competicions, es va decidir fer un estudi (semblant al de rigidesa) que servís per validar tots els 

resultats extrets del software i poguessin utilitzar generacions posteriors. 

Un cop obtinguts els resultats de l’assaig amb el model real, es va procedir a recrear el mateix 

assaig amb el software ANSYS. L’error entre el resultats d’ambdues proves va ser d’un 10%. 

Tot i així, es considera un error suficientment petit com per donar com a vàlida l’estructura 

modelitzada amb el software ANSYS. 

Per tant, aquest model servirà per els següents estudis: modes de vibració, rigidesa i estudi de les 

forces a les que es sotmès el xassís en diferents situacions a la pista. 

A l’annex C es poden trobar tots els detalls, tant de l’assaig real, com de la simulació per recrear-

lo. 

1.16. Comprovació dels elements d’unió 

El present model de xassís, com ja s’ha comentat, és una estructura tubular d’acer. Aquesta 

estructura va ser dissenyada per que tots els seus elements (barres d’acer) estiguessin units 

mitjançant soldadures. A part de les unions entre membres de la pròpia estructura, al xassís 

s’uneixen totes les altres parts del vehicle. Totes aquestes unions són cargolades mitjançant 

suports soldats al xassís. Per tal de comprovar si aquestes unions aguanten correctament els 

esforços als que estan sotmeses, s’extreuen les forces que pateixen les unions entre elements de 

diferents simulacions que recreen situacions en pista del vehicle. 

Dues de les parts que més càrregues provoquen sobre el xassís són el motor i les suspensions. 

Per tal de comprovar que les unions entre aquests elements i el xassís aguanten, es simula una 

situació de frenada pura i s’extreu el valor de les reaccions en el punt desitjat. 
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Per el cas de les suspensions, la unió entre xassís i roda es fa mitjançant 6 punts. Gràcies a la 

imatge taula (fer referència a la taula de les forces màximes de suspensions), podem conèixer 

quin és el punt d’unió entre roda i xassís que més pateix a una situació de frenada pura. 

Donat que tots els suports estan soldats amb el mateix tipus de 

soldadura i el cordó és del mateix gruix, a més, l’espessor i 

material de cada suport és el mateix, s’escollirà el més 

sol·licitat, que és el que mostra la Figura 7.1, per tal de 

comprovar si la soldadura està ben dimensionada. 

La Figura 7.2 mostra la geometria del suport amb les seves 

dimensions principals, així com la direcció de la força aplicada. 

 

 

 

Figura 0.2 – Dimensions principals del suport escollit 

Degut a la simetria d’aquest suport i com a simplificació de càlcul, es decideix prescindir d’una 

de les dues parts de les que consta i aplicar una força amb la meitat del mòdul calculat 

anteriorment. La unió entre aquest suports i la ròtula del trapezi es fa mitjançant un cargol M10, 

per tant el punt d’aplicació d’aquesta força es pot traslladar al centre del forat de la placa. A més, 

per tal de facilitar la comprensió, el suport es situa tal i com indica la Figura 7.3, amb els seus 

propis eixos de coordenades. 

Figura 0.1 – Suport de 
suspensions més sol·licitat. 
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Figura 0.3 – Suport, eixos de coordenades i components de la força 

La força aplicada segons aquestes simplificacions i la nova base es mostra a la Taula 7.1. 

Fx Fy Fz Resultant 
-1075,5 752,4 -1590,9 2062,466683 

Taula 0.1 – Força aplicada al suport 

Les components x i y de la força, provoquen tensions de flexió sobre el pla d’unió i tensions de 

cisallament al llarg del cordó. La component z, a més, provoca una tensió de compressió. La 

figura 7.4 mostra els esforços referits a la secció de contacte. 

Nz = -1590,9 N 

Tx = - 1075,5 N 

Ty = 752,4 N 

Mx = Fy·h = 752,4 N · 27,5mm = 20691 Nmm 

My = Fx·h = -1075,5N · 27,5mm = -29576,25Nmm 

 

A partir d’aquests valor es determinen les tensions tangencials tx i ty produïdes per les tallants, i 

la tensió normal n produïda per la força normal i els moments flectors. 

𝑡! =
!!

!· !!!! ·!
= !"#$,!

!· !",!!!·! ·!
= 4,49𝑀𝑃𝑎     (Eq. 0.1) 

𝑡! =
!!

!· !!!! ·!
= !"#,!

!· !",!!!·! ·!
= 3,145𝑀𝑃𝑎    (Eq. 0.2) 

Figura 0.4 – Esforços a la secció de 
contacte 
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𝑛!(!") =
!!

!· !!!! ·!
= !"#$,!

!· !",!!!·! ·!
= 6,65𝑀𝑃𝑎  (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó)  (Eq. 0.3) 

𝑛!(!") =
!!

!( !!!! !·!)/!
= !"#$%

!( !",!!!·! !·!)/!
= 17,36𝑀𝑃𝑎   (Eq. 0.4) 

𝑛!(!") =
!!

!( !!!! !·!)/!
= !"#$#,!"

!( !",!!!·! !·!)/!
= 24,81𝑀𝑃𝑎   (Eq. 0.5) 

Si es representen degudament aquestes tensions a la superfície de contacte, la tensió resultant no 

és constant a tota la superfície. Ja que es vol comprovar si la està ben dissenyada, s’agafa el valor 

màxim d’aquesta tensió resultant. 

𝜎! =
!
!

𝑛! !" + 𝑛! !" + 𝑛! !" + 𝑡!      (Eq. 0.6) 

𝜎! =
!
!

17,36+ 24,81+ 6,65 + 4,49 = 37,7𝑀𝑃𝑎  (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó)  

𝜏! =
!
!

𝑛! !" + 𝑛! !" + 𝑛! !" − 𝑡!      (Eq. 0.7) 

𝜏! =
!
!

17,36+ 24,81+ 6,65 − 4,49 = 31,34𝑀𝑃𝑎  

𝜏!! = 𝑡! = 3,145𝑀𝑃𝑎 

La integració dels resultats de tots els components en forma de tensió de càlcul permet obtenir la 

tensió màxima i avaluar si la soldadura aguanta, segons [5]. 

𝜎!"#$ = 𝜎!! + 1,8(𝜏!! + 𝜏!!! )      (Eq. 0.8) 

𝜎!"#$ = 37,7! + 1,8(31,34! + 3,145!) = 56,64𝑀𝑃𝑎 

𝜎!"#$ ≤
!!

!!·!!
= !"#

!,!·!,!"
= 453,3𝑀𝑃𝑎     (Eq. 0.9) 

𝜎! ≤ 0,9 · !!
!!

= 0,9 · !"#
!,!"

= 367,2𝑀𝑃𝑎     (Eq. 0.10) 

Ja que ambdues condicions es compleixen, podem assegurar que la soldadura està ben 

dimensionada. 

Per el cas dels suports de motor, s’utilitza el model validat a l’ANSYS, afegint els trapezis de 
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suspensions, el motor i el pilot. Cal dir que tant el motor com la persona han estat modelitzats 

com a masses puntuals, units als seus respectius suports o ancoratges de cinturons. Per últim, per 

el cas del pilot, la massa s’ha establert en 45 kg (60% de 75 kg, ja que part de la força a la 

frenada la rep el volant i els pedals).  

Al igual que amb les suspensions, per tal d’extreure les forces màximes que actuen a l’estructura 

s’ha agafat el cas de frenada màxima. Com a simplificació, s’ha suposat que són les rodes del 

davant les úniques que frenen el vehicle. La Figura 7.5 mostra les condicions aplicades al xassís. 

 

Figura 0.5 – Condicions de contorn per el cas de frenada màxima 

 

Les Figures 7.6 i 7.7 mostren l’estructura deformada i les tensions que aquesta suporta. 

 
Figura 0.6 – Estructura deformada en situació de frenada 
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Figura 0.7 – Distribució de tensions en situació de frenada 

Tal i com s’aprecia a la Figura 7.7, el valor de la tensió màxima segons el criteri de Von Misses 

no supera el límit elàstic del material.  

 

Figura 0.8 – Suport de motor més sol·licitat en situació de frenada 

El nus assenyalat a figura7.8 és el suport dret més avançat del motor. Aquest suport és una peça 

mecanitzada que entra dintre del tub. Ambdues peces estan soldades amb un cordó continu al 
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llarg de tota la circumferència com mostra la Figura 7.9. 

 

Figura 0.9 – Vista en detall del suport de motor 

 

Figura 0.10 – Dimensions principals del suport 

A partir del software ANSYS es poden conèixer els valors de les reaccions a la superfície de 

contacte. Gràcies a la posició del tub, els valors són directament a la mateixa base de 

coordenades del vehicle tal i com mostra la Taula 7.2. 

Fx Fy Fz Mx My Mz 
-19080 55970 13580 -719400 0 -2217000 

Taula 0.2 – Reaccions a la superfície de contacte entre tub i peça mecanitzada 

Per tal de comprovar si la soldadura està ben dissenyada, es procedeix de manera anàloga al 

càlcul del suport de suspensió.  

La única diferencia entre el càlcul per al suport de suspensió i el suport de motor és la geometria 

d’aquests. En el cas del suport de motor, el cordó de soldadura uneix dues peces al llarg de tota la 

secció circular. El càlcul i els criteris, però, per comprovar aquesta soldadura són els mateixos 
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que per l’altre cas. 

 Ny = 55970 N 

 Tx = - 19080 N 

 Tz = 13580 N 

 Mx = -719400 Nmm 

      Mz = -2217000 Nmm 

 

 

Tensions tangencials: 

𝑡! =
𝑇!

𝜋( 𝑟 + 𝑎 ! − 𝑟!) =
19080

𝜋( 12,5+ 4 ! − 12,5!) = 60,88  𝑀𝑃𝑎 

𝑡! =
𝑇!

𝜋( 𝑟 + 𝑎 ! − 𝑟!) =
13580

𝜋( 12,5+ 4 ! − 12,5!) = 43,33  𝑀𝑃𝑎 

Tensió normal provocada per la força Fy: 

𝑛!(!") =
𝑁!

𝜋( 𝑟 + 𝑎 ! − 𝑟!) =
55970

𝜋( 12,5+ 4 ! − 12,5!) =   178,6  𝑀𝑃𝑎(𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó) 

En aquest cas, però, degut a la geometria de la peça, s’estudien els esforços en els quatre punts 

assenyalats a la figura (A, B, C i D). 

Punt A) 

Tensió normal provocada pels moments flectors: 

𝑛!(!") =
𝑀!

𝐼!
· 𝑦 =

719400
𝜋 · ( 12,5+ 4 ! − 12,5!) · 12,5 = 57,59𝑀𝑃𝑎  (𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó) 

𝑛!(!") = 0  𝑀𝑃𝑎 

Figura 0.11 - Esforços a la secció 
de contacte 
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𝜎!" =
1
2

𝑛! !" − 𝑛! !" + 𝑡! =
1
2

57,59− 178,6 + 60,88  

𝜎!" = −42,52  𝑀𝑃𝑎  (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó) 

𝜏!" =
1
2

𝑛! !" − 𝑛! !" − 𝑡! =
1
2

57,59− 178,6 − 60,88  

𝜏!" = −128,62  𝑀𝑃𝑎 

𝜏!!" = 𝑡! = 43,33  𝑀𝑃𝑎 

𝜎!"   = 𝜎!"! + 1,8(𝜏!"! + 𝜏!!"! ) = −42,52! + 1,8(−128,62! + 43,33!) 

𝝈𝒄𝑨 = 𝟏𝟖𝟔,𝟗  𝑴𝑷𝒂 

Punt B) 

𝑛!(!") = 0  𝑀𝑃𝑎 

𝑛!(!") =
𝑀!

𝐼!
· 𝑥 =

2217000
𝜋 · ( 12,5+ 4 ! − 12,5!) · 12,5 = 177,46  𝑀𝑃𝑎  (𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó) 

𝜎!" =
1
2

𝑛! !" − 𝑛! !" + 𝑡! =
1
2

177,46− 178,6 + 43,33  

𝜎!" = 29,83  𝑀𝑃𝑎  (𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó) 

𝜏!" =
1
2

𝑛! !" − 𝑛! !" − 𝑡! =
1
2

177,46− 178,6 − 43,33  

𝜏!" = −31,44  𝑀𝑃𝑎 

𝜏!!" = 𝑡! = 60,88  𝑀𝑃𝑎 

𝜎!" = 𝜎!"! + 1,8(𝜏!"! + 𝜏!!"! ) = −29,83! + 1,8(−31,44! + 60,88!) 

𝝈𝒄𝑩 = 𝟗𝟔,𝟔𝟓  𝑴𝑷𝒂 
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Punt C) 

És com el punt A, canviant el signe de la tensió produïda pel moment Mx. 

𝑛!(!") =
𝑀!

𝐼!
· 𝑦 =

719400
𝜋 · ( 12,5+ 4 ! − 12,5!) · 12,5 = 57,59𝑀𝑃𝑎  (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó) 

𝜎!" =
1
2

−𝑛! !" − 𝑛! !" + 𝑡! =
1
2

−57,59− 178,6 + 60,88  

𝜎!" = −123,96  𝑀𝑃𝑎  (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó) 

𝜏!" =
1
2

−𝑛! !" − 𝑛! !" − 𝑡! =
1
2

−57,59− 178,6 − 60,88  

𝜏!" = −210,06  𝑀𝑃𝑎 

𝜏!!" = 𝑡! = 43,33  𝑀𝑃𝑎 

𝜎!"   = 𝜎!"! + 1,8(𝜏!"! + 𝜏!!"! ) = −123,96! + 1,8(−210,06! + 43,33!) 

𝝈𝒄𝑪 = 𝟑𝟏𝟑,𝟑𝟑𝑴𝑷𝒂 

Punt D) 

És com el punt B, canviant el signe de la tensió produïda pel moment Mz. 

𝑛!(!") = 0  𝑀𝑃𝑎 

𝑛!(!") =
𝑀!

𝐼!
· 𝑥 =

2217000
𝜋 · ( 12,5+ 4 ! − 12,5!) · 12,5 = 177,46  𝑀𝑃𝑎  (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó) 

𝜎!" =
1
2

𝑛! !" − 𝑛! !" + 𝑡! =
1
2

−177,46− 178,6 + 43,33  

𝜎!" = −  221,14  𝑀𝑃𝑎  (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó) 

𝜏!" =
1
2

𝑛! !" − 𝑛! !" − 𝑡! =
1
2

−177,46− 178,6 − 43,33  
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𝜏!" = −282,42  𝑀𝑃𝑎 

𝜏!!" = 𝑡! = 60,88  𝑀𝑃𝑎 

𝜎!" = 𝜎!"! + 1,8(𝜏!"! + 𝜏!!"! ) = −221,14! + 1,8(−282,42! + 60,88!) 

𝝈𝒄𝑫 = 𝟒𝟒𝟔,𝟐𝟓  𝑴𝑷𝒂 

Aplicant el mateix criteri que amb els suports de suspensions a tots els punts, es pot afirmar que 

la soldadura està ben dissenyada, tal i com reflexa la taula 7.3. 

 

𝝈𝑰 
[MPa] 

Condició 1 
[MPa] 

𝝈𝒄 
[MPa] 

Condició 2 
[MPa] 

PUNT A -42,52  

≤ 367,2 

 

 

187,00  

≤ 453,3 

 

 

PUNT B 29,84 96,66 

PUNT C -123,96 313,33 

PUNT D -221,14 446,26 

Taula 0.3 – Comprovació amb les condicions extretes de [5] 

Tot i que tant la condició 1 com la condició 2 incorporen en el seu càlcul un factor de seguretat 

de 1,25 (Eq. 7.9, pàgina 48), el punt D té una 𝜎! molt propera a 453,3 MPa (tan sols un 2%). En 

aquest projecte no s’han fet càlculs de fatiga, donat que el vehicle només va córrer a 3 

competicions, i per tant com a molt va recórrer 100 km. En cas de que aquest vehicle s’hagués 

d’utilitzar amb una altra finalitat, per tal d’assegurar aquesta soldadura s’hauria de fer un estudi 

de fatiga i de les diferents sol·licitacions a les que està sotmès (no només la tensió màxima). 

 

1.17. Estudi de la rigidesa torsional del xassís 

L’estructura d’un vehicle afecta directament al seu comportament dinàmic.  Aquest s’encarrega, 

entre d’altres funcions ja esmentades, d’unir rígidament la suspensió davantera i posterior ja que 

el moviment relatiu entre aquestes modifica l’estabilitat del vehicle. La rigidesa torsional del 

xassís indica la deformació que aquest pateix al rebre forces exteriors, provinents principalment 
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de les suspensions, i és per aquest motiu que és un dels paràmetres més importants a l’hora 

d’avaluar la qualitat d’una estructura.  

Fer un càlcul aproximat, de manera teòrica, de quin es podria considerar un ‘bon valor’ per 

aquest paràmetre és molt complicat ja que cada vehicle és diferent. Encara que els resultats 

experimentals i diferents escrits tècnics de la FSAE fan referència a que el valor de la rigidesa 

torsional del xassís s’ha de situar entre 5 i 10 vegades la rigidesa a torsió de les molles de 

suspensions. 

Per últim, per tal de comparar d’una forma equitativa els diferents vehicles, s’utilitza el ràtio 

𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑠𝑎 ⁄ 𝑘𝑔. Els vehicles que utilitzen la tecnologia de monocasc de fibra de carboni per el 

seu xassís es situen al voltant d’un ràtio de 250 𝑁𝑚 ⁄ º𝑘𝑔, mentre que les estructures tubulars no 

acostumen a arribar als 150𝑁𝑚 ⁄ º𝑘𝑔. Cal esmentar que els equips que utilitzen materials 

millors que l’Acer Ducal ST-52, com per exemple el ja esmentat 25CrMo4 amb tractament 

tèrmic posterior, aconsegueixen arribar a valors de 150-200𝑁𝑚 ⁄ º𝑘𝑔. 

Per tal d’avaluar la rigidesa del CAT03, 

s’utilitza el software ANSYS amb el model 

simplificat i validat a l’annex C que mostra la 

figura 7.12. A aquest model, però, s’afegeix el 

motor, que s’ha modelitzat de manera 

simplificada, unint cadascun dels suports al 

seu centre de masses. Aquestes línies d’unió, 

al igual que les línies que modelitzen els 

conjunts de trapezis de suspensions, són 

infinitament rígides.  

L’estudi consisteix a sotmetre al xassís a un parell torsor en direcció longitudinal i mesurar el seu 

efecte sobre l’estructura. Per tal de dur a terme l’assaig, les rodes del darrera estan fixades i 

s’aplica un parell de forces a l’eix del davant. El resultat que s’extreu és l’angle girat en direcció 

longitudinal. Amb aquestes dades i aplicant les equacions següents es pot extreure el valor 

corresponent a la rigidesa del xassís. 

Figura 0.12 – Model utilitzat per l’estudi de 
rigidesa 
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Γ!"#$%!& = 2 · 𝐹!"#$%!&! ·
!
!
= 𝐹!"#$%!&! · 𝑑 

(Eq. 0.11) 

Γ!"#$%!& = 200𝑁 · 1,14𝑚 = 228𝑁𝑚 

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑠𝑎  𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
Γ!"#$%!&
𝜃  

(Eq. 0.12) 

 

 

A partir del valor de l’angle girat, mostrat a 

la figura 7.14, es pot aplicar l’equació de la rigidesa torsional (Eq. 7.12) i extreure el seu valor. 

 

Figura 0.14 – Resultat de l’estudi de rigidesa 

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑠𝑎  𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
228𝑁𝑚

0,953 · 10!!𝑟𝑎𝑑 𝑥
𝜋  𝑟𝑎𝑑
180º = 4179,88𝑁𝑚 º 

Per últim, amb aquest valor es calcula el ràtio rigidesa/pes per tal de saber si està dintre dels 

valors esperats per a un xassís tubular d’acer. 

𝑅à𝑡𝑖𝑜 =
4179,88  𝑁𝑚 º

40𝑘𝑔 = 104,5𝑁𝑚 º · 𝑘𝑔 

 
 

Figura 0.13 – Condicions de contorn per l’estudi 
de rigidesa 
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Un cop trobat aquest valor es pot afirmar que el 

xassís, encara que no hagi assolit el valor de 

rigidesa torsional marcat com a objectiu de 

disseny, ha assolit el valor que s’esperava obtenir 

per a un xassís tubular d’acer que competeixi a la 

Formula Student. 

Per tal de comparar aquests resultats amb una 

altra estructura que hagi participat a la mateixa 

competició, s’escull el xassís del CAT01 ja que 

utilitza el mateix material i tecnologia que el 

present model d’estudi. 

La taula 7.4 recull les propietats d’ambdós xassís i la variació aconseguida en els paràmetres 

esmentats anteriorment. 

 CAT01 CAT03 Variació (%) 
Rigidesa [Nm/º] 2550 4179,88 +63,9 

Massa [kg] 42 40 -4,8 
Ràtio [Nm/º·kg] 60,7 104,5 +72,1 

Taula 0.4 – Comparació entre les propietats del CAT01 i el CAT03 

 

Per tal de poder validar els resultats de l’estudi de rigidesa, s’ha de comprovar que les tensions a 

l’estructura no hagin superat el límit elàstic del material. La figura 7.16 mostra les tensions 

mitjançant el criteri de Von Misses, i es pot comprovar que la tensió màxima a l’estructura (16,4 

MPa) (no als trapezis ni al motor) està molt lluny de superar el límit elàstic del material (512 

MPa). 

Figura 0.15 – Xassís del CAT01 
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Figura 0.16 - Distribució de tensions a la simulació de la rigidesa 

 

 

1.18. Estudi dels modes de vibració 

L’estructura del vehicle està sotmesa a forces d’evolució harmònica generats per agents interns 

(motor) o externs (contacte amb la superfície) que poden arribar a provocar grans tensions i 

deformacions. 

Gràcies a l’anàlisi modal es poden calcular els modes propis de vibració del xassís. Un cop 

obtinguts, l’objectiu és que aquests modes quedin allunyats de les freqüències de les forces 

generades pel motor i les suspensions. Aquests dos elements, però, treballen a règims totalment 

diferents. El motor serà l’element que més efecte provoqui a l’estructura, amb un règim de gir 

d’uns 3800 min-1 a ralentí, i un interval de 4000-12000 min-1 durant les diferents proves de la 

competició. Les suspensions, en canvi, treballen a freqüències de l’ordre de 3Hz.  
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Gràfic 0.1 - Diagrama revolucions del motor vs velocitat del vehicle 

A partir del gràfic 7.1 es poden conèixer la velocitat i marxa del monoplaça. Aquestes dades són 

importants, ja que permeten conèixer en quin moment les revolucions del motor afectaran a 

l’estructura. Com ja s’ha explicat a la memòria, el motor de CAT03 és un motor comercial de 

motocicleta amb una restricció a l’entrada d’aire. Donada aquesta restricció, la centraleta i el 

mapejat del motor també és diferent. A més, es van modificar les marxes de sèrie per tal 

d’aconseguir una millor relació per un vehicle de quatre rodes. El gràfic 7.1 va ser elaborat a 

partir dels resultats del banc motor després de totes les modificacions esmentades.  

Per tal de dur a terme l’anàlisi dels modes propis, s’utilitzarà el mateix software i model 

anteriors, sense els trapezis de suspensions. El motor contínua present com a part interna del 

xassís. Per últim, no s’apliquen condicions de precàrrega ni condicions de contorn, de manera 

que l’estructura quedi totalment lliure. La taula 7.5 mostra les freqüències corresponents a cada 

mode propi. A més, cada freqüència trobada es relaciona amb les revolucions per minut de 

motor. El càlcul consisteix a trobar tots els modes propis existents a un interval determinat. En 

aquest cas s’escull l’interval 0-240Hz (corresponents a 0 i 12000rpm). 
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Mode	   Freqüència	   RPM	  
Velocitat	  [Km/h]	  

1ª	   2ª	   3ª	   4ª	   5ª	  
1	   0	   0	   	   	  	   	   	  	   	  	  
2	   0	   0	   	   	  	   	   	  	   	  	  
3	   0	   0	   	   	  	   	   	  	   	  	  
4	   0	   0	   	   	  	   	   	  	   	  	  
5	   0	   0	   	   	  	   	   	  	   	  	  
6	   0	   0	   	   	  	   	   	  	   	  	  
7	   54,534	   3272	   20,4	   24,4	   29,2	   33,7	   40,3	  
8	   108,61	   6517	   40,2	   48,0	   57,6	   66,5	   79,5	  
9	   127,54	   7652	   47,0	   56,1	   67,4	   77,7	   92,9	  
10	   150,02	   9001	   55,7	   66,5	   79,8	   92,0	   110,0	  
11	   167,21	   10033	   61,8	   73,9	   88,6	   102,3	   122,3	  
12	   183,19	   10991	   68,0	   81,2	   97,5	   112,5	   134,5	  
13	   190,23	   11414	   70,5	   84,2	   101,0	   116,6	   139,4	  
14	   204,08	   12245	   76,1	   90,8	   109,0	   125,8	   150,4	  

Taula 0.5 – Modes propis del CAT03 

Els sis graus de llibertat del sòlid lliure corresponen als sis primers valors de freqüència, nuls, 

dels sis primers modes de vibració.   

Els valors en vermell de la taula 7.5 corresponen a valors que no es poden donar o que no es 

contemplen per a l’estudi al ser poc probables (com per exemple que el monoplaça assoleixi una 

velocitat de 76km/h en primera marxa). També s’exclouen valors a on la velocitat és major a 110 

km/h. 

El primer mode de vibració no nul, 54,534 Hz, és suficientment elevat com per què la freqüència 

de la suspensió no afecti a l’estructura. A més el ralentí del motor tampoc afecta al estar situat 

entorn als 46Hz. Aquest setè mode propi es produirà a baixes velocitats (entre uns 20 i 30km/h 

depenent de la marxa), una situació poc probable per mantenir-se durant un llarg període de 

temps. 

Els modes propis 9 a 11 són els més sensibles a donar-se durant la competició. Al contrari que a 

la prova de resistència o acceleració, a la prova del vuit (Skid-Pad) la velocitat es manté gairebé 

constant mentre el pilot recorre cadascun dels cercles. Aquesta velocitat varia en funció de molts 

factors (coeficient de lliscament amb el terra, posició del centre de masses del vehicle, 

configuració de suspensions...), però si dividim l’espai recorregut pel vehicle entre el temps que 

es triga en superar la prova ens podem fer una idea de la velocitat mitja. El millor temps que va 

fer el CAT03 a la competició d’Alemania va ser de 5,595s (per fer 2 voltes a un cercle de 57,3m 



60	   COMPROVACIÓ	  DEL	  XASSÍS	  DEL	  MONOPLAÇA	  CAT03	  
 

 

VÍCTOR	  BARO	  FERNÁNDEZ MEMÒRIA 

de longitud). Per tant, la seva velocitat mitja va ser d’aproximadament 73 km/h. Els dos pilots 

que van dur a terme la prova, coincideixen en que van aconseguir millors resultats pilotant el 

monoplaça en 3ª marxa que en 2ª (en aquesta última, el motor anava massa pujat de voltes i es 

feia més difícil de controlar sobretot al canviar d’un cercle a un altre). La velocitat de 73 km/h en 

3ª marxa correspon aproximadament a 8300rpm (prou allunyats dels modes 9 i 10), per tant, es 

pot assegurar que si la prova es disputa en aquestes condicions la freqüència d’excitació no 

afectarà l’estructura. En canvi, si la prova es disputa en segona marxa, les rpm pugen fins a 

10000rpm, el que provocaria que el xassís es veiés afectat per la freqüència del motor (mode 

propi número 11). 

En quant als altres modes propis, donades les característiques de les proves restants, podem 

assegurar que en cap cas el vehicle romandrà a velocitat constant. La prova de resistència no s’ha 

valorat ja que el fet de que no hi hagin trams rectes prolongats i el circuit sigui revirat, fa que el 

monoplaça estigui en constant transició de marxes i velocitats. 

Per últim, gràcies al model creat a l’ANSYS, a més de conèixer quins són els modes propis del 

xassís, es pot saber quin efecte provoquen sobre l’estructura tal i com mostra la figura 7.17. 

 

En aquest mode propi número 11 

(amb una freqüència de 167,21 

Hz) es pot veure com la freqüència 

introduïda per el moviment rotatori 

del motor afecta de manera 

significativa a l’arc principal 

(Main Hoop) i a la zona inferior 

del cockpit.  

 
Figura 0.17 - Deformació del xassís amb una freqüència de 
167,21 Hz 
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Impacte ambiental 

El present projecte ha tractat d’analitzar i comprovar una estructura ja dissenyada i construïda. 

L’estudi de l’impacte ambiental, per tant, es dividirà en dues fases. Una primera fase tractarà 

sobre l’impacte que pot ocasionar aquesta estructura al final de la seva vida útil, i per altra banda, 

una segona fase on s’estudiarà l’impacte que ha tingut la obtenció dels resultats descrits en 

aquest projecte. 

1.19. Final de la vida útil de l’estructura 

L’impacte ambiental que pot provocar aquesta estructura al final de la seva vida útil és mínim, 

comparat amb d’altres tecnologies que poden ser utilitzades per el disseny del xassís. El fet de 

que l’estructura sigui totalment d’acer i no tingui cap part d’alumini o fibra, i que les seves 

unions siguin soldades i no encolades, fa que el xassís sigui purament reciclable.  

Una de les opcions  seria enviar l’estructura a plantes de tractament d’aquest acer per tal de que 

torni a ser conformat. A banda d’aquesta opció, ja que el projecte del Formula Student és a llarg 

termini, moltes de les barres de les que es composa el xassís poden ser tallades, polides i 

reutilitzades per qualsevol funció. 

1.20. Obtenció dels resultats 

Els estudis realitzats poden servir per minimitzar l’impacte ambiental en futurs xassís. Gràcies a 

l’estudi de les soldadures dels suports de les suspensions, s’extreu que el cordó utilitzat és massa 

gruixut i per tant hi ha excés de material. El procés de soldadura tipus MIG produeix gran 

quantitat de fums degut als desoxidants i fundents, però els majors riscos són les radiacions 

ultraviolades que genera l’ozó (O3) i l’aparició de vapors nitrosos (NO i NO2).   

A més, reduint la massa del xassís, també s’aconsegueix que el motor emeti menys quantitat de 

gasos contaminants com són el CO2, CO i NOx.  
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Pressupost 

Aquest estudi d’enginyeria serà pressupostat segons les hores destinades a cada tasca i en funció 

del càrrec de la persona que ho realitzi. 

La taula 9.1 desglossa el cost total segons els criteris mencionats. 

Cost Total Projecte 
Cost Estudi Enginyeria 

Professional Descripció Hores Cost per hora 
[€/h] Cost total [€] 

Arxiver o 
Bibliotecari 

Recopilació 
d’informació 40  10 400 

Tècnic de 
laboratori Assaig model real 6 25 150 

Enginyer 

Dibuix amb CAD 40 

35 

1.400 
Simulacions amb 

CAE i altres càlculs 150 5.250 

Anàlisi dels 
resultats obtinguts 80 2.800 

Redacció i 
presentació 60 900 

Consultor Tutoria i revisió 40 40 1.600 
Cost Material  

Llicència software SolidWorks  1.000 
Llicència software ANSYS  5.000 
Llicència software ofimàtica 200 

Altres Costos  
Desplaçaments 100 

Impremta 100 
Total 19.100 

I.V.A (16%) 3.056 
TOTAL 16.044 

Taula 0.1 – Cost total del projecte 
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Conclusions 

Gràcies als diferents anàlisis presentats s’ha vist satisfet el principal objectiu del projecte, 

comprovar si l’estructura del CAT03 estava ben dissenyada. 

A partir de l’estudi dels màxims esforços a les zones més sol·licitades, podem afirmar que 

l’estructura pot suportar perfectament els esforços als que es veu sotmesa. Per una part, aplicant 

els màxims esforços externs, tant l’estructura com els diferents suports estan correctament 

dissenyats per aquestes sol·licitacions. D’altra banda, aplicant les freqüències introduïdes pel 

motor, es comprova que cap d’aquestes afectarà de manera quantitativa a l’estructura. 

Ja que el xassís no ha estat dissenyat per recórrer més de 100 km, no es creu convenient fer un 

estudi de fatiga, encara que donats els resultats de l’anàlisi de les soldadures, seria necessari en 

cas de voler utilitzar aquest xassís per més kilòmetres. 

Propostes de millora  

Els resultats del càlcul de rigidesa posen en manifest que l’estructura no ha aconseguit el valor 

marcat com a objectiu. A més, la massa de l’estructura fa que el ràtio rigidesa/massa no pugui 

considerar-se suficientment elevat. Per intentar aconseguir un valor elevat de rigidesa en futurs 

dissenys, el xassís hauria de ser més curt a la part del cockpit, ja que les barres en aquesta zona 

són molt llargues i debiliten l’estructura. A més, s’hauria de solucionar millor la part del darrera, 

donat que el model actual té poca triangulació en aquesta zona. 

Un altre aspecte a tenir en compte és l’avaluació dels modes propis de vibració a la fase de 

disseny. Un petit canvi, a l’espessor d’una barra per exemple, es pot fer servir per acabar 

d’ajustar a on es vol que estiguin aquest modes. 

Per últim, s’han de calcular millor els cordons de soldadura als suports, donat que els actuals 

ofereixen un marge de seguretat massa elevat. Com es va comentar a la introducció, aquest és un 

vehicle de competició i per tant la massa final de l’estructura és un factor determinant. 
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