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RESUM
En el present projecte es presenta principalment un estudi estructural complert del xassís d’un
automòbil de competició. Aquest estudi engloba el procés de disseny o modelització del xassís i
la realització de 3 assaigs estructurals: un anàlisi dels modes de vibració i freqüències pròpies,
un anàlisi estàtic lineal, i un assaig de torsió per avaluar la rigidesa a torsió del xassís.
Per a la realització del disseny i dels càlculs estructurals s’han utilitzat diferents eines
informàtiques com CATIA V5 i Patran-Nastran.
També es mostra un estudi d’impacte mediambiental i de pressupostos. Finalment es valoren
els resultats obtinguts i se n’extreuen conlusions.
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1. Glossari
1.1. Símbols principals
rpm: revolucions per minut

τ : relació de transmissió
ω: velocitat angular de l’ eix o engranatge [rad/s]
Z: nombre de dents d’un engranatge
K: constant de rigidesa a torsió [Nm/º]
F1,F2: forces de reacció dels anclatges davanters del xassís [N]
d: distància entre els punts d’anclatge davanters [m]

δ : desplaçament vertical dels punts d’anclatge davanters [mm]
ϕ : angle de rotació o gir de l’eix davanter [ º ]
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2. Prefaci
2.1. Origen del projecte
Cal destactar que aquest projecte s’ha realitzat després d’un any d’estudis de postgrau al País
Basc. Durant de la realització del Màster d’Especialització Tècnica en Competició
Automovilística (M.E.T.C.A), realitzat a Epsilon Euskadi e impartit per la Universitat de
Mondragón, es van obtenir els coneixements adients per a la realització del projecte.

2.2. Motivació
Els motius que han portat a la realització d’aquest projecte han estat principalment dos. Per una
banda l’atracció pel món de la competició automovilística i la possiblitat de la realització d’un
màster en enginyeria de l’automoció, i per l’altra poguer-ho fer a les instal·lacions mateixes d’un
equip de competició d’alt nivell com Epsilon Euskadi. Tot plegat ha contribuit a l’aprenentatge
continuat de molts aspectes relacionats dins l’àmbit de l’enginyeria automovilística i el món de
la competició.

2.3. Requisits previs
La possibilitat de treballar diariament amb el vehicle en qüestió ha permès assolir al mateix
temps altres coneixements adients per a la realització del projecte. Ha estat necessari però
l’aprenentatge previ dels programes informàtics necessaris per a dur a terme el projecte. S’ha
treballat per tant amb el material disponible.
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3. Introducció
3.1. Context i objectius del projecte
El projecte realitzat s’ha dut a terme en el marc de la investigació automovilística en les
instal·lacions de l’equip de competició Epsilon Euskadi. Aquest equip de competició participa en
les World Series by Renault i competeix al més alt nivell dins de les 3 categories en les que
forma part:
•

World Series Formula Renault 3.5

•

Eurocup Formula Renault 2.0

•

Eurocup Mégane Trophy

La realització del present projecte se centra en l’anàlisi estructural del xassís d’un dels
automòbils en qüestió, concretament el del vehicle de competició Renault Mégane Trophy del
qual es detallen més endavant les característiques tècniques i els detalls constructius que el
componen.

Fig 3.1. Imatge del vehicle de competició Renault Mégane Trophy

Els objectius del projecte son per tant els següents:
•

Assolir els coneixements adients per a la medició de la rigidesa estructural d’un xassís.

•

Emprar una metodologia vàlida de disseny i cálcul per a l’estudi.
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•

Aprendre les eines informàtiques de càlcul utilitzades.

•

Extreure les conclusions adients en la metodologia emprada i els resultats obtinguts.

•

Redactar un pressupost de viabilitat econòmica i analitzar l’impacte ambiental de
l’estudi.

S’intentará per tant assolir tots aquests objectius o si més no donar una resposta de manera
clara i concisa als problemes plantejats.

3.2. Abast del projecte
El present projecte planteja l’anàlisi estructural del xassís d’un automòbil de competició ja
prèviament dissenyat per un equip tècnic, Renault Sport Technologies. És per tan necessari
comentar que no entra dins l‘abast del projecte justificar el perquè del disseny inicial. L’ estudi
pretén donar una resposta al comportament dinàmic d’aquest seguint un procés de disseny i
anàlisi en els quals s’utilitzarán diferents programes informàtics.
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4. Disseny i especificacions tècniques del vehicle
Seguidament es detallen les característiques tècniques del vehicle de competició en qüestió i
sobretot es fará especial èmfasi en el disseny i característiques del xassís.

4.1. Característiques tècniques del vehicle
El vehicle de competició Renault Mégane Trophy és un automòbil de tracció a les rodes del
darrera i motor en posició central, és a dir per davant de l’ eix posterior. Tal com s’ aprecia a la
figura 4.1 es poden veure diferents detalls tècnics que es descriuran a continuació.

Fig 4.1. Vista translúcida de la part lateral i posterior del vehicle

4.1.1.

Caracterísitiques generals
4.1.1.1.

Dimensions generals

A continuació es mostra una taula recapitulativa de les dimensions generals del vehicle,
establertes pel constructor Renault Sport (taula 4.1). A la figura 4.2 s’aprecien les diferents
vistes reals del vehicle.
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Fig 4.2. Vistes lateral, frontal i posterior del vehicle

Distància entre eixos (Wheelbase)

2625 mm

Alçada total (Overall height)

1240 mm

Llargària total (Overall length)

4375 mm

Distància entre rodes anteriors (Front track)

1750 mm

Distància entre rodes posteriors (Rear track)

1700 mm

Amplada total (Overall Widht)

1910 mm

Pes total sense combustible (total weight)

930 kg

Repartició de pes davant/darrera en %

47 / 53

Taula 4.1. Dimensions generals del vehicle
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4.1.1.2.

Capacitats

A continuació es resumeixen en forma de taula (taula 4.2) les diferents capacitats d’alguns
components del vehicle i que son indispensables en el seu correcte funcionament.

COMPONENT

CAPACITAT

Dipòsit de combustible (fuel
tank)

40 L

Oli lubricant del motor (Engine
lubricant)

8,5 L*

Oli de la caixa de canvis
(Gearbox lubricant)

2,8 L*

Refrigerant del motor (Engine
coolant)

8 L*

Líquid de
darrera)

i

0,8 L

Circuit hidràulic del canvi
(Gearshift hydraulic system)

0,9 L

Fluid hidràulic de l’embragatge
(Clutch hydraulic fluid)

0,3 L

Liquid de la direcció (Power

1,4 L*

frens

(davant

steeriing fluid)
Taula 4.2. Capacitats i característiques de diversos components del vehicle.

(*) Aquestes capacitats inclouen també els circuits de refrigeració.
Tots aquests fluids han de complir les regulacions tècniques establertes en el reglament de la
competició. Són lluires d’utilitzar mentre compleixin el reglament a excepció de l’ oli del motor
que haurà de ser per força un concretat per la organització.
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4.1.2.

Motor

El motor es un MACI d’ encesa provocada (MEP) situat en posició central longitudinal, és a dir
per davant de l’eix posterior (figura 4.3). Algunes característiques tècniques del motor estan
especificades a la taula que es mostra a continuació (taula 4.3).

Tipus de motor (codi)

VQ35 701 RS

Cilindres

6 en V a 60º

Vàlvules

24

Cilindrada

3498 cm3

Diàmetre de pistó

95,5 mm

Cursa

81,4 mm

Rati de compressió

10,3 : 1

Potència màxima

330 CV (246,1 kW) a 7000 rev/min

Parell màxim

390 Nm a 4500 rev/min

Revolucions màximes del motor
Unitat electrònica de control (E.C.U)

7200 rev/min
MAGNETTI MARELLI MARVEL 6R

Taula 4.3. Característiques tècniques generals del motor
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Sensor de pressió a l’
admissió
Sensor de fase esquerre
Pressió de l’oli

Fig. 4.3. Vista de la situació i disposició del motor i alguns detalls tècncs.

A continuació es mostra un gràfic (figura 4.4) amb les corbes de potència i parell del motor, on
s’observa que el punt de potència máxima es troba a les 7000 rpm (330 CV.) i el de parell
màxim entre les 4500 i les 5000 rpm tal com s’ha vist en la taula de característiques tècniques.

Fig. 4.4. Corbes de potència i parell del motor
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4.1.3.

Transmissió i caixa de canvis

El grup reductor o transmissió del vehicle el formen una caixa de canvis montada
longitudinalment seguida del motor i un diferencial autoblocant tipus ZF seguit de la sortida de
la caixa i montat dins de la mateixa carcassa d’aquesta.
La caixa de canvis és una caixa dissenyada per Renault Sport del tipus SADEV SL90 M5T, que
disposa de sis relacions de canvi marxa endavant i d’ una relació marxa enrere.
La caixa va montada amb un sistema seqüencial de canvi, és a dir un sistema de canvi semiautomàtic, concretament d’ accionament manual mitjançant lleves en el volant del pilot i procés
automàtic de desembragatge i engranament de la següent relació mitjançant un sistema
hidràulic. Aquest sistema és l’utilitzat en la gran majoria de competicions automobilístiques fins i
tot en la Fórmula 1, amb les úniques diferències en la gestió electrònica i les peces en si que
conformen el sistema de canvi.
El pes total de la caixa de canvis (comptant el diferencial) és aproximadament d’uns 55 kg.
La relacions de transmissió de la caixa de canvis definides per l’equació (Eq 4.1) són les que es
mostren a la taula 4.4.
Rel de transmissió ( τ ) =

ωentrada
Zconduida
=
ωsortida Zconductora

(Eq. 4.1)

On tenim que ωs es la velocitat de gir (rpm) de sortida de l’engranatge de sortida o conduït i ωe
es la velocitat angular d’entrada o de l’engranatge motriu o conductor. Al mateix temps, en una
tansmissió simple es compleix que la relació de transmissió és el quocient entre el nombre de
dents (Z) de l’engranatge conduït i el nombre de dents de l’engranatge conductor.
Les relacions de transmissió de la caixa de canvis i la relació final del grup són les següents
(taula 4.4).

3,875

2,25

1,6875

1,4

1,19

0,9677

0,916

Taula 4.4. Relacions de transmissió de la caixa de canvis
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A continuació es mostren algunes figures il·lustratives del grup transmissor.

La caixa de canvis
El diferencial

Fig. 4.5. Carcassa i parts de la transmissió
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Sortida del motor i
entrada a la caixa de
canvis (ωe)
Sortides del diferencial a
les rodes

Sortida de la caixa de
canvis i entrada al
diferencial

Fig. 4.6. Funcionament de la caixa de canvis

4.1.3.1.

Embragatge

L’embragatge és el primer mecanisme que intervé en la transmissió de potència desde el motor
fins als pneumàtics. Actua doncs abans del diferencial y juntament amb la caixa de canvis.
Es troba situat entre el motor i la caixa de canvis. L’embragatge del Renault Mégane Trophy és
bi-disc, de discs de fricció, cera-metàlic (materials ceràmics i metàlics) de diàmetre 184 mm. A
diferència dels embragatges de fricció convencionals es troba assistit per un mecanisme
electro-hidràulic que substitueix el pedal d’embragatge per un sistema de lleves darrere el
volant que són accionades pel pilot a voluntat quan desitja pujar o baixar una marxa. Per tant
doncs es podria dir que és un mecanisme semi-automàtic, ja que l’embragatge o
desembragatge de les marxes les realitza el conjunt hidràulic però accionat a voluntat pel
conductor o pilot des del volant (no hi ha pedal).
No obstant, la missió de l’embragatge continua essent la següent:
•

Transmetre la potència del motor a la caixa de canvis de forma progressiva, de tal
manera que es permeti el desplaçament del vehicle sense que el motor es cali.

E.T.S.E.I.B. _________________________________________________________________

Disseny i anàlisi estructural del xassís Renault Mégane Trophy

•

Pàg. 17

És per tant un mecanisme transmissor del parell motor a la caixa de canvis.

Per a complir aquesta tasca l’embragatge té les següents característiques:
•

Bona resistència mecànica per tal de transmetre el parell (a compressió → material
ceràmic)

•

Elevada resistència tèrmica per a absorvir el calor que es genera en la fricció (elevades
temperatures → material ceràmic).

•

Gran adherència que eviti el patinament de l’embragatge i es perdi força de transmissió.

•

Progressivitat i elsaticitat per a transmetre el moviment sense brusquetats.

A continuació es mostren diferents figures sobre les parts de l’embragatge (discs de fricció, plat
de pressió,etc.) així com el sistema hidràulic que actua com a substitut del pedal per tal de
realitzar el procés de desembragatge i embragatge, pujar relacions o baixarles.

(1) Plat de pressió i diafragma
(2) i (4) Discs intermitjos
(3) Discs de fricció Ø = 140 mm
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Fig. 4.7. Muntatge de l’embragatge acoblat al motor i vista externa del plat de pressió.

Fig. 4.8. Vista il·lustrativa del sistema hidràulic dissenyat amb catia
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Embragatge

Baixar marxa

Pujar marxa

Fig. 4.9. Vista real del sistema hidràulic del canvi

4.1.4.

Frens i suspensions

El sistema de frens és un sistema hidràulic accionat per un èmbol situat en el pedal del fre. El
sistema actua doncs com un sistema convencional amb la particularitat que incorpora un
repartidor de frenada manual.
El repartidor de frenada permet aportar més o menys pressió en el circuit davanter o posterior
(independents) depenent de les necessitats de conducció o del “grip” (adherència) de l’asfalt en
un determinat instant. Aquest sitema és l’utilitzat a nivell de competició per molts tipus de
vehicle, amb modificacions tècniques entre sí però el principi d’accionament és el mateix.
El sistema compta amb 2 circuits independents conectats mitjançant un sistema d’embols que
de manera manual pot veure modificat el seu recorregut o secció de tal manera que el sistema
limita la pressió que actua sobre les rodes posteriors de manera que s’eviti el bloqueig de les
mateixes i la conseqüent pèrdua de control i estabilitat del vehicle.
A diferència dels vehicles de carrer on el reparidor de frenada està fixat i és un limitador de
frenada el que retarda el bloqueig de les rodes posteriors, en un vehicle de competició és el
repartidor de frenada el que s’encarrega de distribuir la pressió als diferents eixos i anticipar o
reatardar el bloqueig de les mateixes. Una frenada eficaç en situació seca i sobre asfalt serà
aquella en que les rodes davanteres sempre bloquegin abans que les posteriors i si fos
necessari acabessin bloquejant-se les 4.
El sistema de frens compta amb pinces de 6 pistons davant i de 4 darrera, discs autoventilats
ratllats d’acer (de 32 mm d’espessor i diàmetre de 356 mm a les rodes davanteres i 330 mm
darrera), tubets reforçats de malla d’acer per evitar les pèrdues de càrrega i de pressió en els

E.T.S.E.I.B. _________________________________________________________________

Disseny i anàlisi estructural del xassís Renault Mégane Trophy

Pàg. 20

conductes i pastilles de fre especials. El líquid de frens és també especial (DOT 5) on el seu
rendiment de compressibilitat és més elevat que en automòbils de carrer.

Fig 4.10. Diferents vistes de l’ensamblatge de les peces que suporten els frens i les rodes i punts de les suspensions
(manguetes)
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Fig 4.11. Vista del disc de fre davanter esquerra juntament amb la pinça de 6 pistons

Fig 4.12. Vista del disc de fre davanter dret i la crash-box davantera del xassís
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Pel que fa a les suspensions, son de tipus de doble triangle superposats amb estabilitzadores
(anti-roll bars) tant davant com darrera. El conjunt amortiguador-molles són de la firma Sachs
regulables en duresa.

Fig. 4.13. Vista de la mangueta posterior dreta i el conjunt de la suspensió (triangles, estabilitzadora, amortiguador i
molla).
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Fig. 4.14. Vista frontal de la suspensió devantera esquerra

Les manguetes són les peces que suporten tot el conjunt de la suspensió Així com els
rodaments de les rodes i serveix també de suport pel sistema de frens (discs i pinces).

Fig. 4.15. Disseny en Catia V5 de la mangueta, rodaments i frens davanters.
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Tal com s’aprecia en la figura anterior, la mangueta presenta els diferents pick-up points o
punts d’anclatge de les suspensions de tal manera que permeten canviar la geometria de les
rodes en funció de les característiques de la cursa i de la forma de pilotar del conductor.
Les diferents geometries que poden canviar-se o modificarse de mitjançant petites
modificacions dels punts d’anclatge dels triangles són:
•

Angle de caiguda (Camber angle)

•

Angle de convergència (Toe angle)

•

Angle d’avanç (Castor angle)

•

Angle de Kingping (Kingping angle)

Fig. 4.16. Esquemes il·lustratius d’alguns dels angles comentats anteriorment
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Carrosseria i aerodinàmica

La carrosseria del Renault Mégame Trophy és tota de fibre de vidre. Tan les part que cobreixen
el motor com les portes, el sostre i fins i tot la part davantera que no compta ni tan sols amb
llums (únicament al darrera).
El fet que els components siguin de material compost com la fibra de vidre fa que tinguin un
rendiment mé alt en la funció que han de complir que altres materials. Això és aixi perquè la
fibra de vidre és molt rígida i lleugera al mateix temps i en cas d’impactes dins la cursa té més
durabilitat que un material polimèric per exemple, el cual es trencaria amb més facilitat degut a
una menor capacitat per absorvir energia.
Per tant doncs, el fet que els components externs siguin de fibra de vidre permet les ventatges
respecte d’altres materials:
•

Elevada rigidesa (més que materials polimèrics)

•

Baix pes (menys que en materials metàl·lics)

•

Menys cost que altres compostos emprats en comeptició (fibres de carboni)

•

Facilitat de modelatge (igual que en materials polimèrics i més fàcil que en materials
metàlics o altres compostos).

Conté altres parts de també material compost però en aquest cas fibra de carboni. Es tracta de
parts aerodinàmiques com el splitter davanter, el fons pla, i el difusor posterior. Aquestes parts
són d’aquest material perquè son peces que desenvolupen una tasca concreta dins la dinàmica
del vehicle diferent a la que serien altres parts que només serveixen de carcassa. Aquestes
parts estàn solicitades constantment a forces i tensions i per això un altre tipus de material
diferent a la fibra de vidre és l’apropiat.
La carrosseria del Mégane Trophy conté doncs certs apèndixs aerodinàmics que fan del cotxe
un vehicle encara més efectiu. Aquestes parts que contribueixen a un major rendiment en pista
degut a la downforce total creada en el vehicle i la distribució eficient dels fluxos d’aire són:
1. Splitter davanter (entrada al fons pla)
2. Part frontal modificada (para xocs)
3. Aleró posterior.
4. Difusor posterior
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5. Para xocs posterior modificat
Es poden apreciar aquests detalls en les següents figures, i tal com s’ha dit tots ells
contribueixen a donar una major estabilitat al vehicle. No obstant, no s’entrarà a estudiar el per
què de cadascuna de les parts i com afecten ja que no entra dins l ‘abast del projecte.

Fig 4.17. Vista de les diferents parts aerodinàmiques del vehicle.

Fig 4.18. Vista de la part posterior i de la simulació intuitiva dels fluxos d’aire.
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Rodes i pneumàtics

Les rodes del Mégane Trophy les componen uns pneumàtics especialment dissenyats per al
vehicle de la firma MICHELIN. N’hi ha de dos tipus, per a condicions climàtiques de sec i per
situacions plujoses o humides. El compost utilitzat en sec és sempre el mateix, i en mullat
també, i la diferència entre els dos és que els de mullat són ratllats (amb dibuix per tal
d’evacuar l’aigua amb major facilitat) i els de sec són tipus “slick”, és a dir llisos. Al mateix
temps són de compost més tou que els de sec, i es degraden més ràpidament. Les dimensions
d’aquests són les següents:
•

Rodes davanteres: 21-65 X 18

•

Rodes posteriors: 24-65 X 18

Les llantes són de la firma Fondmetal i són de tipus monobloc fabricades en alumini forjat. El
seu diàmetre és de 8 x18” en les davanteres i de 9 x 18” en les posteriors.

Fig 4.19. Vista lateral de la roda davantera esquerra
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4.1.7.

Xassís

El xassís d’un vehicle de competició és una de les parts més importants del vehicle, quasi més
que altres sistemes que vulgarment es creuen més importants com per exemple podria ser un
motor, la caixa de canvis, el sistema de frens, entre d’altres.
Això és així degut a que el xassís és l’estructura interna del vehicle, l’esquelet que suporta totes
les altres parts i mecanismes adjacents i que fan possible la constitució del vehicle. És per tant
indispensable en tot vehicle i ha de complir amb uns determinats requisits degut a diferents
motius. Així doncs es necessari dir que el xassís ha de ser una estructura el més eficient
possible.no solament en automòbils de competició sinó també en els de carrer o de fabricació
en sèrie.
Es pot dir que l’eficiència d’un xassís depèn de la resposta d’aquest davant dels diferents
requisits i solicitacions mecàniques a les que es troba sotmès. És per tant necessari que el
xassís d’un vehicle de competició o de carrer sigui una estructura el més rígida possible en el
màxim de direccions possibles, que sigui una estructura lleugera, que ocupi el menor espai
possible dins l’estructura global del vehicle, i el més important de tot, que sigui una estructura
segura des del punt de vista de la seguretat pasiva enfront als seus ocupants. A continuació es
mostra una taula amb els motius pels quals un xassís ha de complir amb els requisits
esmentats anteriorment (taula 4.5).

REQUISITS O SOLICITACIONS
Elevada rigidesa (sobretot a torsió)

MOTIUS
- Transferència de pesos òptima en la
dinàmica del vehicle.
- Elevada sensibilitat en la transmissió de
forces. Més sensibilitat per al pilot.
- Defomacions elàstiques mínimes per tal que
altres components tals com suspensions,
pneumàtics, etc. treballin òptimament.
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Baix pes, lleuger

- Minimitzar el pes implica optimitzar el
rendiment dinàmic del vehicle. Menys massa
significa menor transferència de pesos, menor
moments de balanceig, i menors forces
d’inèrcia.
- Millor rendiment del motor. Menys pes
implica més potència efectiva a la roda amb
un mateix motor. Per tan també un menor
consum i menys emisions contaminants.

Menor espai possible

- En els vehicles de carrer un menor espai
implica major habitabilitat. S’ ha de buscar un
compromís entre espai i seguretat. En els
vehicles de competició es restringeix
senzillament a una normativa o reglament
tècnic.

Estructura segura pels seus ocupants

- El xassís ha de complir amb unes
normatives tècniques especifiques referents a
seguretat. Ha de suportar uns esforços
mínims dictats per la regulació tècnica del
fabricant i certificades per un organisme oficial
competent o en el cas de la competició per
l’organitzador del campionat i la Federació
Internacional d’ Automobilisme (F.I.A.).

Taula 4.5. Taula il·lustrativa dels motius i requisits tècnics genrals del xassís.

Per totes aquestes raons i d’altres que se’n deriven (com el procés de fabricació, materials,
etc.) el xassís d’un automòbil es una estructura molt particular i prou complexa que ha anat
evolucionant amb el pas dels anys. Actualment els fabricants d’automòbils han pogut
desenvolupar estructures realment eficients ja que els potents equips de disseny i anàlisi
juntament amb l’evolució en la recerca de materials i mètodes de fabricació han premès obtenir
grandíssims resultats en els bancs de proves.
Així mateix, tal com s’ha dit en la introducció del projecte es tractarà d’analitzar les
característiques estructurals del xassís del Renault Mégane Trophy i avaluar-ne les seves
característiques.
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El xassís en qüestió és un xassís multi-tubular d’acer aleat (25CD4S). Quan es parla de xassís
tubular es fa referència a una estructura de barres, en aquest cas tubs, disposades d’una
manera determinada per tal de donar la màxima rigidesa possible en totes les direccions i
soldades entre sí (soldadures tipus MIG). Les seccions de les barres del xassís són constants,
però depenent de les zones del xassís la seva geometria canvia.
En el cas del xassís del Renault Megane Trophy existeixen dos tipus de seccions de geometria
dels tubs:
•

Circulars

R1= 28 mm
R2 = 25.5 mm
•

Rectangulars

Tipus 1: (grans)
t1 = t2 = 2 mm
H = 40 mm
W = 30 mm
Tipus 2: (petits)
t1 = t2 = 1.5 mm
H = 23 mm
W = 15 mm
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Els tubs circulars son tots de la mateixa mida i conformen principalment l’estructura del cockpit
(és a dir de l’ habitacle). En canvi els tubs rectangulars conformen les parts anterior i posterior
del vehicle aixi com la part inferior, és a dir la que fa de terra.
Cal dir que els tubs que conformen la part anterior del xassís és anomenada crash-box.
Aquesta part està especialment dissenyada per tal d’absorvir la major part d’energia en un
impacte i està homologada per les normes de la FIA (Federació Internacional d’Automobilisme).
Per altra banda el xassís també disposa de dues crash-box en la seva part lateral, però no
fomen part del xassís sinó que són adjacents i de material compost (fibra de carboni) i també
estan homologades per la FIA.
A continuació es mostra una fotografia general del xassís amb les diferents tipologies de tubs
(figura 4.20).

Crass-box davantera

Tub rectangular tipus 2

Crash-box lateral

Tubs cilíndrics

Fig. 4.20. Esquema i vista general del xassís de l’automòbil de competició Renault Mégane Trophy

4.2. Enginyeria inversa
Quan es parla d’enginyeria inversa en un procés de disseny qualsevol es fa referència al
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conjunt de processos que es duen a terme alhora d’analitar un element real ja donat i obtenir de
l’estudi, si es necessari, unes conclusions pertinents.
En el cas del present projecte, els processos d’enginyeria inversa que es van seguir en
l’elaboració del disseny i anteriors al posterior anàlisi estructural van ser els següents:
1. Obtenció de fotografies digitals del xassis prèviament subjectat de manera adient.
2. Es van realitzar medicions de totes les barres, longituds, amplades, radis i espessors.
També es van anotar angles entre barres d’ especial interès.
3. Es va procedir a l’elaboració del xassís amb el programa CATIA V5 utilitzant algunes de
les fotografies preses com a guia o pauta per algunes de les linies inicials.
4. Continuant amb el programa i després d’un treball intens i laboriós a l’ordinador es van
acabar de realitzar els sòlids i les superficies necessaries fins a obtenir el model real
passat a suport informàtic tal com es pretenia per poder ser analitzat.
5. El procés d’enginyeria inversa en la fase de disseny acaba en el moment en que es
dona per vàlid el model obtingut comparant les diferències entre les toleràncies reals i
les del model. Amb el programa infromàtic se li apliquen propietats materials al model i
es comparen els pesos d’ambdós casos.
6. Es dóna per vàlid i definitiu el model obtingut.
A continuació es mostren dues imatges del model final obtingut. La primera dins l’entorn del
software utilitzat ja mencionat (figura 4.21) i la segona extreta desde el programa per a una
visualització més clara (figura 4.22).

E.T.S.E.I.B. _________________________________________________________________

Disseny i anàlisi estructural del xassís Renault Mégane Trophy

Pàg. 33

Fig. 4.21. Vista del model final desde l’entorn CATIA V5

Fig. 4.22. Vista final del model obtingut
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5. Eines per al disseny: entorn CATIA V5
El software de disseny assistit per ordinador Catia V5 és un dels programens més utilitzats en
el món industrial per al disseny i confecció de peces, maquinària diversa, i altres tipus de
aplicacions que requereixen d’una implementació en 3D, de plànols, assajos, etc. Si es volgués
fer una descripció acurada del programa en sí i el seu funcionament ompliria pàgines i pàgines
a modus de manual, i no és la intenció en cap cas pel que respecta a aquest apartat.
Així doncs es pretén donar una idea orientativa i resumida de les funcions principals del
programa i descriure les seves ventatges principals.
Catia V5 és utilitzat per diferents indústries automovilístiques ja que el ventall de possibilitats
que ofereix és tan ampli que permet implementar qualsevol forma en 3D, moviment, textura,
etc.
El seu funcionament, no obstant és molt visual, però complex, ja que per a la realització de
peces senzilles no té dificultat elevada, però en la creació de peces més complexes sí que
requereix de coneixements més elevats. Per exemple al construir una peça per diferents peces
crea vincles entre elles de manera que al modificar-ne una automàticament es modifica la
general de la que forma part.
Catia V5 és doncs una aplicació que engloba tot el cicle de vida d’un producte, desde la seva
concepció inicial fins a la seva fabricació, passant pel seu disseny detallat.
Per a realitzar tot això, Catia s’organitza des del punt de vista de l’ususari en “Workbenches” o
àrees de treball. En cadascuna d’aquestes àrees es tenen disponibles les eines apropiades per
a aquell Workbench, simplificant aixo la cerca de funcions i augmentant la velocitat de treball.
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Fig 5.1. Aspecte de la pantalla principal de Catia V5

5.1. Workbenches
Existeixen diferents Workbenches, cadascun amb les seves icones de treball. Alguns d’aquests
són:
•

Sketcher

•

Part Design

•

Assembly Design

•

Drafting

•

Generative Sheetmetal Design

•

etc...
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Des del menu Start es pot canviar a un o altre Workbench segons convingui. (figura 5.2)

Fig 5.2. Diferents Workbenches per escollir

Els tipus de fitxers fonamentals de Catia V5 són: CATPart (peça), CATProduct (ensamblatge de
peces) i CATDrawing (plànols). Un CATProduct està format per diferents components que
normalment seran CATParts o al mateix temps CATProducts.
Totes les accions que van tenint lloc alhora de dissenyar qualsevol dels arxius anteriorment
mencionats van quedant reflectides en un “arbre” de funcions. Aquest “arbre” és una estructura
que es troba a la part superior esquerra de la pantalla i és de gran utilitat ja que permet canvis
de forma ràpida en qualsevol dels passos de confecció del disseny. Una bona estructura
d’arbre fa entreveure el domini o coneixement del programa per part de l’usuari.
L’arbre permet veure doncs que un CATProduct està format al mateix temps per diferents
CATParts i les operacions realitzades per a la confecció d’aquests (línies, plans,
extrusions,etc.).
Al mateix temps, un CATPart organitza la seva geometria en Bodies, existint-ne de 2 tipus: Part
Bodies (geometria sòlida) i els Open Bodies (geometria alàmbrica i suerfícies). Un CATPart pot
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tenir doncs diferents Part Bodies i Open Bodies (figura 5.3).

Fig 5.3. Troç d’una estructura en arbre d’un CATPart

Per a l’elaboració del disseny es va treballar amb diferents CATParts linkades entre sí
completant un CATProduct y ensamblades en un Assembly Design.

E.T.S.E.I.B. _________________________________________________________________

Disseny i anàlisi estructural del xassís Renault Mégane Trophy

Pàg. 38

6. Valoració qualitativa del disseny obtingut
El disseny obtingut és finalment donat per vàlid tot i que difereix d’algunes parts específiques al
original. No conté extremitats que fan de suport o anclatge a altres parts mecàniques ya que no
formen part de l’aspecte estructural sinó de funcionalitat.
S’han eliminat per exemple les dues extremitats longitudinals frontals així com les dues
superfícies que uneixen les barres en creu dels laterals.
Tot això s’ha fet per simplificar càlculs sense afectar a l’estructura bàsica del xassís, ja que el
que es pretén des d’un principi no és la modelització exacte d’aquest sinó l’aplicació d’una
metodologia correcte i vàlida en la obtenció d’uns resultats coherents per als diferents anàlisis
de l’estructura.
Cal dir també que no s’han esquematitzat les planxes de unió de l’estructura, ja que la funció
principal d’aquestes és la de separació de les diferents regions del vehicle i la protecció del pilot
respecte algunes de les parts d’aquest.
Així doncs es dóna per vàlida la geometria final obtinguda i les simplificacions fetes per als
futurs càlculs.
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7. Introducció a l’anàlisi estructural
7.1. Objectius i finalitat
L’ objetciu principal en l’anàlisi estructural del xassís és donar una resposta fiable sobre el
comportament dinàmic d’aquest i mitjançant els resultats obtinguts poder discutir sobre la
rigidesa a torsió del mateix i la seva possible optimització.
Un altre dels objectius del projecte és l’aprenentatge del programa informàtic Patran-Nastran i
la seva aplicació per al càlcul estructural mitjançant el mètode dels elements finits.
La finalitat és doncs trobar una metodologia de treball adient per a l’assoliment de l’objectiu
plantejat i mostrar-la en el present projecte.
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8. Anàlisi estructural
8.1. Introducció i per què de l’ anàlisi estructural
La rigidesa estructural d’un xassís és un dels paràmetres que cal controlar més importants a
l’hora de construïr un automòbil. Això és degut a que el comportament dinàmic del vehicle ve
determinat per les reaccions de les suspensions i del xassís respecte els agents externs
(forces,vibracions,tensions,etc.) que l’afecten.
Així doncs, amb la rigidesa del xassís es pretén controlar de manera més precisa i fiable el
comportament de les suspensions, és a dir el desplacament de molles i amortiguadors, i per
tant la geometría global del vehicle enfront a tots els casos que es poden presentar quan el
vehicle es troba en marxa.
El xassís objecte d’estudi ha de tenir doncs un estudi acurat de la seva rigidesa ja que al
tractar-se d’un automòbil de competició, qualsevol detall de geometria de suspensions, duresa
de les barres estabilitzadores (anti-roll bars), etc. pot afectar seriosament al rendiment d’aquest
en pista si no se sap amb anterioritat de quina rigidesa de xassís estem parlant.
En l’estudi estructural que es presenta destaca l’anàlisi del xassís en 3 apartats diferents que es
complementen. Tots 3 són importants per diferents motius i donen resposta a les qüestions
plantejades amb anterioritat.
•

Per una banda l’anàlisi de les freqüencies pròpies i modes de vibració dona resposta a
la capacitat d’absorbir vibracions que afectin l’estructura sense que aquesta entri en
estat ressonant i es deformi.

•

Per altra banda un anàlisi estàtic de les forces que suporta el xassís, tals com
l’estructura mecanica interna del vehicle (el pilot, el motor, dipòsit de combustible, pes
propi de l’estructura,etc.) permeten establir unes altres conclusions vàlides del
comportament de l’estructura.

•

8.1.1.

I finalment l’estudi de la rigidesa a torsió del xassís (probablement el més important dels
3) permet donar una idea clara amb només un paràmetre (rigidesa (K)) si l’estructura
del xassís és eficient o no, o si en algun dels seus punts caldria millorar-la.

Condicions de treball de l’estructura

Sabent doncs que la rigidesa estructural del xassís és un paràmetre que cal controlar el màxim
possible, a continuació s’explica perquè és així i quines son les condicions que fan que sigui
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d’aquesta manera.
En condicions de treball doncs el xassís objecte d’estudi pot trobar-se en dos situacions
diferenciades dins la pista:
1. En règims estacionaris
2. En règims transitoris

1. Règims estacionaris
Es produeix quan el cotxe es troba en pas per corba però estabilitzat, és a dir a velocitat
constant. Durant aquests instants el xassís està patint un moment o parell torsor pur degut a les
diferents càrregues que rep dels diferents punts d’anclatge de les suspensions (pick up points).
No obstant, al trobar-se el vehicle estabilitzat, la seva geometría està fixa, quieta i per tant el
xassís respon segons correspon i aquesta situació doncs representa un risc mínim que no es
considera perillós en el comportament dinàmic.

2. Règims transitoris
Quan el cotxe accelera o pateix una desacceleració considerable, la rigidesa que es tindrà en
compte serà la rigidesa a flexió (bending), és a dir que si el xassís flectés cambiaria les
geometries de les suspensions i per tant la direcció i això afectaria al control del vehicle tan en
l’acceleració com en la frenada.
Al entrar en una corba o quan es podueix un canvi brusc de direcció, es produeix una variació
de la geometria del vehicle al llarg de tot aquest procés. Aquesta variació se centra sobretot en
els braços de la suspensió. En aquest cas, les molles i els amoritguadors son els responsables
directes de regular la velocitat (amortiguadors) i la quantitat de variació (molles).
Així doncs, si el xassís no fos lo suficientment rígid, aquesta variació pasaria a través d’aquest i
per tant el canvi de geometria que es produiria en les suspensions no estaria controlat quant a
velocitat, ja que l’efecte amortiguador no estaria present en el xassís. Per altra banda es
mourien també tos els punts d’anclage de les suspensions i això afectaria directament també a
la geometria del vehicle.
Es pot dir per tant que per a un xassís no suficientment rígid, les variacions de geometria
estimades del vehicle no coincidirien amb les reals degut a la manca de rigidesa estructural i a
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la baixa eficàcia dinàmica. Per tant s’estarien produint situacions de càlcul errònies ja que les
estimacions teòriques no coincidirien amb les reals.

8.2. Metodologies de càlcul
Per avaluar l’efectivitat del xassís es proposen 3 estudis diferenciats en el comportament
estructural del xassís. Els 3 estudis complerts dónen ja una valoració detallada de la resposta
del xassís enfront les diferents solicitacions externes a les que es troba sotmès. Els estudis
proposats son els següents:
•

Anàlisi dels modes de vibració i freqüències pròpies

•

Anàlisi estàtic lineal

•

Mesura de la rigidesa a torsió del xassís

Cadascun dels estudis s’ha realitzat de manera teòrica i simulat amb el programa PatranNastran. Cal dir que per al primer anàlisi els resultats calculats s’obtenen directament i depenen
de l’estructura únicament, sense condicions de contorn, mentre que en els altres 2 s’han de
crear unes condicions de càrrega i de contorn per a cadascun per tal de simular el que es
pretén.
Sobretot per al càlcul de la rigidesa a torsió, s’ha tingut que detallar un mètode de mesura propi
i considerat vàlid per al càlcul de la rigidesa que es vol trobar. Aquest assaig s’ha descrit
teòricament sobre el paper i comporta la major part de l’estudi estructural que es realitza, ja que
al mateix temps també és l’estudi més important.
Seguidament a les metodologies de càlcul s’expliquen alguns dels detalls del programa de
simulació i càlcul per elements finits (F.E.A) Patran-Nastran i es redacta una metodologia
genèrica per als 3 estudis i els procediments seguits per a la obtenció dels resultats.
A continuació doncs, es detallen els conceptes, objectius, metodologies i resultats dels estudis
que s’han dut a terme.

8.2.1.

Anàlisi dels modes de vibració i freqüències pròpies

Aquest estudi pretén donar una resposta al comportament del xassís enfront a les vibracions
que li arrben pels diferents punts de l’estructura.
Aquestes vibracions arriben principalment pels punts d’anclatge de les suspensions i causen
vibracions en l’estructura que aquesta ha de contrarrestar. Al mateix temps també en els
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anclatges del motor arriben vibracions degut als esforços que aquest provoca quan està en
funcionament.
Així doncs l’anàlisi de freqüencies pròpies i modes de vibració del xassís cerca aquelles
freqüencies nocives per a l’estructura, que causarien un possible comportament ressonant i
que per tant serien negatives en el comportament dinàmic del mateix.
Primer de tot es veuran quines són aquelles freqüencies negatives provinents de la carretera
que podrien afectar l’estructura.
8.2.1.1.

Obtenció del Power Spectral Density (PSD)

El PSD és el contingut en frqüencia de la señal temporal que es vol analitzar. Si donada una
señal temporal els patrons existents estan ordenats, amb la observació directa ja n’hi hauria
prou per confirmar la seva existència, però si les estructures temporals son dèbils o barrejades
amb altres señals de soroll, aleshores la percepció directa pot donar resultats confusos o
contradictoris.
És per aixó necessari utilitzar un mètode d’evaluació objectiu de la señal temporal per a
determinar el grau d’estructura que presenta.
Aquest mètode no és altre que l’anàlisi de Fourier. L’anàlisi de Fourier pot evaluar amb precisió
l’estructura armònica (rítmica) de la señal temporal. Aquest anàlisi constitueix una de les
tècniques més utilitzades en tots els camps científics. En general doncs, l’anàlisi mitjançant
sèries de Fourier s’aplica a qualsevol fenomen vibratori.
La senyal temporal a estudiar serà doncs aquelles forces que va rebent l’estructura en funció
del temps. Aquestes forces provenen principalment de la carretera, l’asfalt, i són absorvides en
gran part per les suspensions (molles i amortiguadors) però es transmeten igualment pels
braços de suspensió i els anclatges d’aquestes.
Les senyals que arriben doncs són en les 3 direccions dels eixos, però principalment les que
més afectarán seran les de l’eix vertical (eix Z) ja que és en la direcció on les suspensions
estan dissenyades per a treballar i que al mateix temps afecten l’estructura en la seva reacció a
l’acció de la força que rep.
Les següents figures mostren aquestes senyals temporals procedents de la carretera:
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Fig. 8.3. Senyal temporal (Força vs temps) en l’eix Z

A continuació es mostra una breu descripció del desenvolupament en sèries de Fourier:
Tota funció f(t) periòdica de període P, es pot representar en forma de suma infinita de funcions
harmòniques, és a dir:

(Eq. 8.1)
On el període P = 2π/ω i a0,a1, ...ai ... i b1,b2,....bi ... són els denominats coeficients de Fourier.
Tota funció periòdica de període P, es pot transformar en una funció periòdica de període
2π, mitjançant un simple canvi d’escala en l’eix t. Escribint x = ωt, es té el període P de t
convertit en el període 2π de x, i la funció f(t) convertida en:

(Eq. 8.2)
definida en l’interval que va de -π a +π. La sèrie s’expressa en la forma més simple

(Eq. 8.3)
on
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Cal dir també que si la funció g(x) té simetría, alguns dels seus coeficients resulten nuls:
•

Si g(x) és una funció parell, g(x)=g(-x), els termes bi són nuls.

•

Si g(x) és senar, g(x)=-g(-x), els coeficients ai són nuls.

•

Si g(x) és alternada, g(x+π)=-g(-x), la sèrie només consta de termes harmònics senars.

Fent doncs el desenvolupament en sèries de Fourier de les senyals temporals anteriors i
agafant el primer terme de la sèrie s’obtindrà el Power Spectral Density (el contingut en
freqüència) de les senyals temporals. Les figures següents mostren el PSD de les 3 senyals:
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Fig. 8.4. PSD de la senyal temporal (Força vs temps) en l’eix X
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Fig. 8.6. PSD de la senyal temporal (Força vs temps) en l’eix Z

Cal dir que en els gràfics PSD, trobem en l’eix d’ordenades F2/freqüència, és a dir [N2/Hz], i això
es deu a les unitats del primer terme del desenvolupament en sèries de Fourier.
Així doncs, veient el PSD en l’eix Z (figura 8.6) es pot apreciar com la majoria de freqüencies es
troben en un rang molt petit i d’ordre molt baix (entre 3 o 4 Hz). Succeeix el mateix en el cas de
l’eix Y però en l’eix X s’aprecia com existeix un cert nombre de freqüencies compreses entre els
6 i 12 Hz i que per tant son una mica més elevades i també caldria tenir en compte.
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A partir d’aquestes dades d’origen es pasa doncs a comprovar el comportament de l’estructura
respecte aquests fenòmens vibratoris.
8.2.1.2.

Modes propis i freqüències pròpies de vibració

Cal doncs trobar els modes i freqüències pròpies de vibració del xassís i comprovar que
aquestes no siguin crítiques comparant-les amb les que el xassís rep per la senyal temporal de
la carretera.
Amb els programes Patran-Nastran s’extreuen els modes de vibració i freqüencies naturals del
xassís.
En l’obtenció de resultats cal dir que els 6 primers modes que dóna el programa i les 6 primeres
freqüencies són nul·les ja que es tracta dels 6 graus de llibertat possibles de moviment. És
doncs a partir del mode 7 que apareixen les freqüències naturals de vibració.
Cal dir que s’han obtingut les 30 primeres freqüencies en un rang determinat. Es mostren en la
següent taula (taula 8.1).
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Taula 8.1. Modes i freqüencies pròpies de vibració

Les dues primeres freqüències a considerar són les corresponents al mode 7 i 8.
Mode 7 → Freqüència = 73,982 Hz
Mode 8 → Freqüència = 78,638 Hz
A continuació es mostren les deformades corresponents als modes de vibració 7 i 8 (figures 8.7
i 8.8)
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Fig. 8.7. Deformació corresponent al mode 7.

Fig. 8.8. Deformació corresponent al mode 8.

De les dues figures i dels resultats obtinguts s’obté que les deformacions máximes per al mode
7 i 8 són les següents:
Mode 7→ Deformació màxima = 6.55 mm
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Mode 8 → Deformació màxima = 10,1 mm
Cal dir doncs que totes les altres freqüències van en augment fins a arribar al mode 30. Per tant
doncs sabent l’ordre de magnitud de les freqüencies que afecten al xassís a partir de la senyal
temporal de la carretera i les freqüencies pròpies de vibració de l’estructura, es podrá
comprovar si l’estructura és susceptible a colapsar per vibracions o no.
La següent taula mostra els resultats obtinguts en Hz i visualment doncs es pot realitzar una
comparativa entre ells.
Resuiltats PSD
x
y
z
entre 6 i 12
entre 3 i 4
entre 3 i 4

Freqüències naturals
Mode 7
Mode 8
73,982
78,638

Taula 8.2 Comparativa de resultats

Aplicant doncs un factor de seguretat de 3 (que s’escull per defecte) les freqüències màximes
d’excitació en l’eix Z (excitacions verticals provinents de la carretera) serien d’uns 12 Hz, que és
menor a la del primer mode d’excitació amb ferqüencia no nula (mode 7 freq. 73,982 Hz).
Per tant doncs es pot dir que l’estructura és prou rígida per resistir a les excitacions provinents
de la carretera i no es troba en perill d’entrar en ressonància per culpa d’aquestes. El xassís és
perfectament vàlid.

8.2.2.

Anàlisi estàtic linial
8.2.2.1.

Plantejaments inicials i condicions de contorn

En l’estudi estàtic lineal el que es pretén és realitzar un assaig de resistència de l’estructura
enfront a unes càrregues estàtiques determinades.
Aquestes càrregues corresponen a diferents parts que suporta el xassís i que evidentment
aquest ha de contrarrestar àmpliament. Es tracta doncs de veure quines parts són les que
pateixen més aquestes tensions i com les distribuaix l’estructura.
Les condicions de contorn que s’han pres doncs per a l’estudi resulten de modelitzar una
situació extrema de càrrega en la que es trobaria sotmesa l’estructura.
Aquesta situació correspon a un instant transitori, de frenada forta en una entrada a una corba,
on per efecte de la transferència de pesos i la desacceleració longitudinal i lateral, el xassís es
troba en estat de torsional i al mateix temps sotmès a les diferents càrregues estàtiques que
conté.
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S’ha decidit doncs exemplificar les càrregues estàtiques que suporta ja que l’anàlisi de la
rigidesa a torsió requereix d’un estudi a part que es veurà més endavant.
Les càrregues que s’ha modelitzat són:
•

Càrregues estàtiques verticals

S’han tingut en compte el pes del pilot, el dipòsit de combustible i el motor.

•

-

Pilot → 700 N

-

Dipòsit de combustible → 400 N

-

Motor → 3000 N

Càrregues estàtiques transversals

Aquestes càrregues són degudes a l’acceleració lateral existent i per tant les forces que els
diferents elements (inclosos els anteriors) creen sobre l’estructura. L’efecte que es produeix en
aquest estat és l’anomenat Lateral Load Transfer (transferència de càrrega lateral) i depèn dels
diferents paràmetres constructius del vehicle: centre de gravetat, roll center (centre de
balanceig), ample de vies, distància entre eixos, etc.
-

•

Càrregues totals de 2000 N

Càrregues estàtiques longitudinals

Simultàniament a les càrregues estàtiques transversals succeeix el mateix però
longitudinalment degut a la desacceleració longitudinal existent (Longitudinal Load Transfer).
-

Càrregues totals de 1000 N

Aquestes càrregues doncs es troben repartides pels diferents punts o nodes de l’estructura per
tal d’aproximar en la simulació el seu comportament real.
El xassís es troba fixat en cuatre recolzaments estàtics que corresponen a cuatre punts
d’anclatge donats de les suspensions. Són uns punts de referència considerats vàids per a
l’estudi, però no tenen perquè ser aquests, ja que l’estudi estàtic lineal realitzat és un exemple
aproximatiu del comportament real en el que es podria trobar sotmès el xassís però no l’unic.
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La següent figura mostra les càrregues aplicades al xassís així com els punts d’anclatge
d’aquest.

Fig 8.9. Vista de les diferents càrregues aplicades al xassís i els seus anclatges.

8.2.2.2.

Resultats obtinguts

Els resultats obtinguts es mostren a continuació en les deiferents figures. Cadascuna d’elles
correspon a l’estat tensional resultant de l’assaig. Es subdivideixen en els diferents tipus de
tensions existents, és a dir, tensions axils, tensions a flexió, i la combinació d’ambdues (màxima
i mínima). Es mostra també el resultat de la deformada en cadascun dels casos.
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•

Tensions o esforços axils:

•

Tensions a flexió normal:
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•

Tensions máximes combinades:

•

Tensions mínimes combinades:
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•

Desplaçaments o deformacions finals:

Els resultats obtinguts són doncs els següents:
-

Màxima tensió axil: 5,72 MPa al node 8245.

-

Màxima tensió a flexió normal: 38,4 MPa al node 3335.

-

Màximes tensions combinades: 41,3 MPa al node 6519.
- 4,29 MPa al node 8157.

-

Mínimes tensions combinades: 4,80 MPa al node 8233.
- 49.9 MPa al node 3335.

-

Deformació màxima de l’estructura: 0,752 mm al node 5334.

Es veu doncs que les tensions obtingudes són prou elevades però la deformació del xassís és
mínima, i això ens permet concloure que la rigidesa del mateix és elevada. Es demostrará
doncs amb la rigidesa a torsió del mateix.
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Mesura de la rigidesa a torsió

Per a fixar un valor de rigidesa necessari per al xassís s’aplica el següent concepte:
“Coneixent la rigidesa de les molles, la rigidesa del xassís serà vàlida si és unes 10 vegades
més rigida que la de les molles.”
Això es degut a que quan s’augmenta en més de 10 cops la rigidesa del xassís respecte a les
molles, aquesta ja no presenta una importància significativa dins la rigidesa global del vehicle.
Per entendre millor el concepte descrit es realitza una taula i una gràfica il·lustrativa a partir del
desenvolupament de les següents equacions:

1
1
1
=
+
Ktotal Kmolles Kxassís
Ktotal =

(Eq. 8.4)

Kmolles * Kxassís
Kmolles + Kxassís

Per altra banda, tal com s’ha dit anteriorment, es planteja que la rigidesa del xassís ha de ser N
vegades més gran que la rigidesa de les molles.

Kxassís = N * Kmolles

(Eq. 8.5)

De les equacions 8.4 i 8.5 s’obté la relació:

Ktotal
N
=
Kmolles N + 1

(Eq. 8.6)

És a dir que l’equació 8.6 planteja la relació de rigideses necessària per al càlcul d’un xassís.
Així doncs utilitzant l’equació 8.6 es construeix la següent taula (taula 8.3).
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N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kt/Km
0,0000
0,5000
0,6667
0,7500
0,8000
0,8333
0,8571
0,8750
0,8889
0,9000
0,9091
0,9167
0,9231
0,9286
0,9333
0,9375
0,9412
0,9444
0,9474
0,9500
0,9524

Taula 8.3. Evolució de la relació entre rigideses total i de les molles.

La representació gràfica de la taula anterior queda de la següent manera:

Rigidesa total xassís respecte rigidesa de suspensions

Kt/Km

1,0000
0,9000
0,8000
0,7000
0,6000
0,5000
0,4000
0,3000
0,2000
0,1000
0,0000
0

5

10

15
Relació N

20

25

Rigidesa total xassís respecte rigidesa de suspensions

Fig. 8.10. Variació entre les relacions de rigideses.
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De la figura 8.10 s’observa doncs, tal i com s’havia dit abans, que no mereix la pena augmentar
la proporció de 10 vegades degut a que la variació de la rigidesa total és mínima.
Cal dir però que per acurar encara més els resultats i l’encert de l’assaig s’haurien de
modelitzar els punts dels anclatges de les suspensions, ja que podria ser que es tingués un
xassís molt rígid però amb uns anclatges massa tous i aleshores les condicions de treball del
xassís no serien les desitjades en cap moment degut a que els esforços els estarien absorvint
els anclatges de manera inadecuada.
Per poguer realitzar aquest estudi que queda fora de l’abast del projecte es podria utilitzar el
programa ADAMS-View i simular els esforços que pateixen els anclatges i treure’n les forces en
els punts per després aplicar-les al xassís i poguer veure com evolucionaria.
Així doncs se sap que la rigidesa de les molles utilitzades en la susensió no segueixen una
relació lineal ja que disposen de bump rubbers (discs de goma) per augmentar encara mes la
rigidesa d’ aquesta en cas que arribi al seu recorregut màxim.

8.2.3.1.

Metodologia d’assaig

La metodologia d’assaig que es proposa per a la mesura de la rigidesa a torsió del xassis
respecte al seu eix longitudinal és una variant dels sistemes tradicionals que usualment
expliquen els llibres. Es tracta d’aplicar un moviment angular diferencial entre els eixos anterior i
posterior del xassís i de mesurar les forces de reacció del xassís en els punts desplaçats
segons aquest moviment aplicat.
Els sistemes d’assaig tradicionals consisteixen en aplicar un parell torsor i mesurar un
desplaçament, i la raó per la qual s’ha obtat per aplicar un desplaçament i mesurar un parell de
reacció és senzillament per assegurar que l’assaig mesura una torsió pura en l’eix longitudinal.
Suposant que s’aplica un assaig de torsió convencional, un parell de torsió en l’eix davanter, en
el cas que el xassís no es deformi igual a dreta i esquerra al llarg de l’eix longitudinal (cas
altament probable), es traduirá en un desplaçament de l’eix longitudinal del xassís, tal com
mostra la figura 8.11 i per tant el parell torsor que s’estarà aplicant no serà pur ja que l’eix
longitudinal s’haurá desplaçat.
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Fig. 8.11. Desplaçament de l’eix longitudinal en un assaig convencional

El desplaçament de l’eix longitudinal de torsió durant l’assaig es convertiria en un error de
mesura de la rigidesa a torsió pura respecte l’eix convencional i a més aquest tipus d’assaig
requereix d’una restricció adicional de l’eix Y en un dels punts d’anclatge de l’eix posterior per
tal que el xassís no estigués tot lo lliure que hauria d’estar per a l’assaig.
Així doncs, l’assaig que es proposa tracta doncs de subjectar fermament l’eix fictici posterior del
vehicle (xassís) de manera que no pugui experimentar un moviment de rotació, i després
aplicar petits deplaçaments o moviments de translació d’igual magnitud i sentit oposat en l’eix Z
de l’eix fictici davanter, de manera que es creï una situació de torsió pura en l’estructura i al llarg
de l’eix longitudinal d’aquesta. Les figures 8.12 i 8.13 mostren esquemàticament l’assaig que es
vol dur a terme.

Fig. 8.12. Esquema de l’estructura solicitada a torsió pura.
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Fig 8.13. Esquema de desplaçaments aplicats a l’eix davanter

Caldria doncs dissenyar un banc d’assaig específic per a portar a terme l’ assaig. Hauria de
complir amb les restriccions i moviments plantejats. El banc dissenyat és el que es mostra a la
figura 8.14, i es desenvolupa a partir dels 4 punts d’anclatge en les torretes de les suspensions.
Aquests punts respecten les restriccions proposades, és a dir que segueixen unes condicions
de contorn (descrites en l’apartat 8.2.3.2).
El sistema proposat per aplicar els moviments consta de 2 cilindres servo-motoritzats, els quals
es desplacen lliurement sobre uns patins, de manera que només imposen moviment en l’eix Z, i
al mateix temps permeten la deformació del xassís sense modificar la quantitat de
desplaçament aplicada.

Fig. 8.14. Esquema de la bancada dissenyada per a l’assaig.
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Existeixen però nombrosos bancs per a mesurar la rigidesa a torsió i cadascún d’ells està
dissenyat per a seguir una metodologia determinada. La figura següent mostra també un
d’aquests bancs convencionals d’assaig.

Fig. 8.15. Banc d’assaig per a a la rigidesa a torsió

8.2.3.2.

Solicitacions mecàniques i condicions de contorn

Com ja s’ha comentat anteriorment en els diferents càlculs de la rigidesa a torsió del xassís les
solicitacions mecàniques del xassís vénen donades principalment pels punts d’anclatge de les
suspensions. És a dir que els esforços i tensions que rep continuament el xassís provenen
principalment d’aquests punts.
Així mateix i tenint en compte la metodologia d’assaig que s’ha seguit s’han determinat les
condicions de contorn necessàries per obtenir el moviment del xassís que volem i el parell de
reacció que vol mesurar-se.
Aquestes condicions de contorn són doncs la restricció de diferents moviments a cadascun dels
punts d’anclatge de les suspensions. També l’aplicació de petits desplaçaments en dos punts
concrets de la part anterior del xassís i continguts en el pla normal a l’eix longitudinal del xassís
per tal de provocar un parell torsor a través de l’estructura, tal com s’ha explicat anteriorment.
Cadascun dels punts d’anclatge té 6 graus de llibertat: 3 translacions i 3 rotacions. Per tal
d’assegurar doncs una torsió longitudinal pura tal com descriu l’assaig en l’apartat 8.2.3.1
haurem de fixar uns determinats graus de llibertat a cadascun dels punts.
Per començar es fixará el punt d’anclatge de la suspensió esquerra posterior en els seus 3
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moviments de translació i es deixaran les rotacions lliures. Això impedeix ja la translació global
del xassís en l’espai, però deixa el lliure moviment a els altres punts i per tant la possible
deformació d’aquest. Pel que fa a l’altre punt de suspensió posterior (el dret) es fixen les
translacions en X i en Z i es deixa lliure en Y així com les 3 rotacions en cadascun dels eixos. El
fet de deixar lliure l’eix Y fa que s’eviti “rigiditzar” involuntàriament el xassís i la mesura final
sigui més realista.
Pel que fa als punts d’anclatge anteriors, com ja s’ha comentat en l’apartat 8.2.3.1 de la
realització de l’assaig, es deixen lliures els moviments en X i en Y en ambdós casos i el
moviment en Z será controlat per un cilindre hidràulic servo-motor. Les 3 rotacions seran lliures
també per permetre la deformació local entre barres.
La taula 8.4 mostra el cuadre resum dels graus de llibertat dels punts en qüestió.

Punt d'aplicació
Posterior esquerra
Posterior dret
Anterior esquerra
Anterior dret

Eix X
fixat
fixat
lliure
lliure

Translacions
Eix Y
Eix Z
fixat
fixat
lliure
fixat
lliure
controlat
lliure
controlat

Eix X
lliure
lliure
lliure
lliure

Rotacions
Eix Y
lliure
lliure
lliure
lliure

Eix Z
lliure
lliure
lliure
lliure

Taula 8.4 Restriccions de moviment dels punts d’anclatge.

Un cop es ténen les restriccions de moviment dels punts mòbils i inmòbils, es passen a definir
les condicions de moviment controlat pels punts de suspensió davanters i la manera en que es
definirá el seu moviment.
En aquest aspecte el programa de F.E.A (Finite Element Analisys) Patran-Nastran, permet
donar el moviment desitjat als nodes o punts que es vulgui. D’aquesta manera, i seguint amb la
metodologia descrita per a l’analisi de la torsió del xassís s’aniran aplicant diferents
desplacaments lineals en l’eix Z en cadascun dels 2 punts però en sentit oposat.
D’aquesta manera després del càlcul es podran obtenir les forces resultants en ambdós punts i
calcular doncs el parell torsor de reacció del xassís mitjançant les fórmules adecuades.

8.2.3.3.

Càlcul de la rigidesa a torsió

Per obtenir la rigidesa a torsió del xassís caldrá doncs desenvolupar la metodologia d’assaig
plantejada.
Un cop realitzat l’assaig, mitjançant els valors de desplaçaments verticals dels punts d’anclatge
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davanters ( δ ), la força de reacció a cadascun d’aquests punts (F1 i F2), i la distància original
entre els punts (d), es pot calcular la rigidesa a torsió.
Segons les lleis de la física, el comportament d’una molla a torsió es regeix per l’equacio 8.4.
Aquesta equació relaciona de manera directa i proporcional l’angle de rotació ( ϕ ) i el parell de
torsió aplicat (τ ). Aquestes dues variables es relacionen mitjançant un paràmetre (K) que es
coneix amb el nom de factor de rigidesa a torsió.

τ = K *ϕ

(Eq. 8.7)

En els assajos es considerarà el valor de la rigidesa (K) com a constant, i es representarà en
unitats del SI [Nm/º], això suposarà mesurar el parell torsor de reacció en [Nm] i l’angle de gir
en graus [º]. Evidentment, en les mesures realitzades no s’obté directament un parell de torsió
ni tampoc un angle girat, sinò que s’haurà d’extreure mitjançant petites operacions de
trigonometria com mostra la figura 8.16.

Fig. 8.16. Relacions trigonomètriques per obtenir ( ϕ , τ ) a partir de ( δ ,F1,F2)

El parell de torsió de reacció del xassís s’obté a partir de les forces de reacció F1 i F2 per la
distància mínima en linia recta entre els punts d’anclatge, longitud que coincidirà amb la
distància horitzontal entre ambdós punts, degut a que les forces de reacció actuaran sempre en
la direcció ‘Z’. El càlcul del valor del parell ( τ ) es realitzarà mitjançant l’equació 8.5.

τ = F *d

(Eq. 8.8)

La mesura de l’angle de gir, produït pels desplaçaments verticals dels punts d’anclatge, s’obté
mitjançant la tangent entre el desplaçament absolut en vertical, per la distància inicial entre els
punts, equació 8.9.

⎛δ ⎞
ϕ = tan -1 ⎜⎝ d ⎟⎠

(Eq.8.9)
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Així doncs, l’assaig proposat per mesurar la rigidesa pretén realitzar de manera consecutiva i
repetitiva diferents assajos partint sempre desde l’estat de repòs amb desplaçaments de
diferent valors ( δ ). Un cop el sistema arribi a l’estat de torsió desitjat es prendràn els valors de
les forces de reacció (F1 i F2) dels punts d’anclatge davanters, i posteriorment es tornarà a
l’estat de repòs inicial per a realitzar un nou assaig.
S’han decidit realitzar un total de 5 assajos i en els diferents sentits de rotació (horari i antihorari) repetint la presa de dades.Un cop finalitzades les mesures, es processaran en forma de
punts en una gràfica que mitjançant una regressió lineal (complint l’equació 8.4) ens donará el
valor de (K). Veure exemple figura 8.17.

Fig. 8.17. Exemple gràfic de regressió lineal per extreure el valor de (K)

Així doncs un resum dels passos descrits en la metodologia per a l’assaig i el càlcul de la
rigidesa a torsió serien:
1. Aplicar desplaçaments en l’eix davanter (en els punts d’anclatge de les suspensions) de
la mateixa magnitud i sentit oposat (per a crear un moment torsor pur).
2. El banc permet mesurar les forces de reacció en cadascun dels anclatges i per tant les
reaccions en l’eix davanter.
3. Mitjançant les reaccions, els desplaçaments donats i coneixent la distància entre els
punts desplaçats, s’obté l’angle girat i el parell torsor de reacció del xassís.
4. A partir de l’angle girat per l’eix davanter i el parell torsor es pot mesurar la rigidesa.
Seguint doncs els passos descrits anteriorment i mitjançant el programa Patran-Nastran es
simularà l’assaig i es calcularà la rigidesa a torsió del xassís.
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8.3. Eines per a l’anàlisi: entorn Patran-Natran
Patran-Nastran és un programa informàtic que forma part d’uns dels principals proveïdors de
software de càlcul i simulació a nivell internacional que és MSC Software.
MSC Patran és el programa que s’utlitza per modelitzar la peça que es vulgui analitzar. Amb
aquest programa es pot crear la geometria, mallar-la, escollir els tipus d’elements que
conformen la malla, aplicar propietats de materials, condicions de contorn, casos de càrrega, i
poder visionar els resultats, és a dir, tensions, i deformacions segons els diferents criteris
(Tresca, Von Mises, etc.).
Per altra banda, MSC Nastran és el programa que s’encarrega de realitzar els càlculs, és a dir,
aplicar els mètodes numèrics de càlcul corresponents al mètode per elements finits, segons el
tipus de malla que tinguem.

8.3.1.

Metodologia emprada

A continuació es mostren un seguit de figures il·lustratives generals sobre els passos realitzats
en la realització dels assaigs descrits en els apartats anteriors. Aquest procediment pretén
donar a entendre una idea bàsica sobre el funcionament general del programa.
A la figura 8.15 es veu l’interface (entorn general) del programa quan s’obre un nou arxiu.

Fig. 8.18. Entorn general del programa MSC Patran
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1. CREACIÓ DE GEOMETRIA

S’ importen les linies principals del xassís (linies unidimensionals) desde CATIA V5 en format
d’arxiu STEP (Stp) i es retoquen algunes desde Patran per tal que la geometría de linies quedi
ben definida tal com mostra la següent figura.

Fig 8.19. Vista de la geometria de les barres importades a Patran.

Un cop es té la geometria que es vol analitzar es passa al pas de creació dels elements que la
simularan, és a dir, el mallat.
2. CREACIÓ DEL MALLAT

Els elements escollits per mallar les linies de la geometria són de tipus barra (Bar2). Aquests
elements tenen 2 nodes un en cada extrem que s’uneixen al mateix temps a un altre node de
l’element consecutiu. S’han de cosir manualment els nodes conflictius per tal de crear la malla
sense errors.
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Fig 8.20. Selecció d’elements Bar2 per al mallat.

Cada vegada que s’accepten les opcions desitjades es clica aplicar (Apply).
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La següent figura mostra la malla realitzada sobre els elements 1D.

Fig. 8.21. Vista de la malla realitzada i detall dels nodes i elements cosits

3. CONDICIONS DE CONTORN
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Pel que fa a les condicions de contorn tal com ja s’ha comentat en l’apartat 8.2.3.2 el xassís
consta de 4 punts d’anclatge. Els 2 posteriors fixats mentre que els 2 anteriors imposats amb
un moviment controlat.
Les següents figures mostren les finestres d’aplicació d’aquestes condicions.

Fig. 8.22. Vista d’algunes de les diferents finestres d’aplicació de condicions de contorn
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4. APLICACIO DE MATERIALS

El material que conformen els tubs del xassís tal com ja s’ha comentat és acer aleat. Les
propietats alhora de definir el material són el seu mòdul d’elasticitat (mòdul de Young) i el
coeficient de Poisson (tensions tallants). S’han pres doncs les propietats de l’acer estàndards.
E=210.000 N/mm2
V=0.3
ρ=7.85 e-9 TN/mm3

Fig. 8.23. Vista de la finestra de propietats del material

5. PROPIETATS DELS ELEMENTS
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Les propietats dels elements que formen la malla són de tipus biga (Beam) 1D. Això es va
decidir així per tal de simplificar els càlculs i minimitzar el temps en realitzar-lo ja que amb
elements 2D de tipus placa (Shell) s’havia de mallar tota la superficie del xassís molt
acuradament i això va resultar massa complicat. Per això la simplificació de la geometria a
linies bàsiques ja que al aplicar les propietats dels elements biga el comportament resulta
pràcticament el mateix que si es tingués un tub mallat amb elements tipus placa amb la mateixa
mida d’element.

Fig. 8.24 . Vista de les fincestres d’aplicació de propietats dels elements

La següent figura mostra una imatge del xassís mallat i amb les propietats d’element
establertes a cadascun d’ells.
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Fig. 8.25. Detall de la vista final del xassís amb les propietats aplicades als elements

6. ANÀLISI FINAL

Dins d’aquest apartat, s’han de seleccionar diferents opcions del càlcul que es realitzarà. Per
una banda s’ha de seleccionar tipus d’anàlisi estàtic lineal i el tipus de fitxer de dades que es
vol crear i per altra el subcas creat per al calcul o el que estigui per defecte.
Les següents figures mostren algunes de les opcions a seleccionar. Cal dir també que l’arxiu de
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dades que es crea al realitzar l’anàlisi és de tipus .bdf i el que normalment retorna Nastran al
realitzar els càlculs i que és l’arxiu d’accés als resultats és de tipus .xdb o .op2.

Fig. 8.26. Vista de les diferents opcions de selecció del tipus d’anàlisi

7. ACCÉS ALS RESULTATS

Tal com s’ha dit anteriorment, al accedir als resultats cal llegir un arxiu tipus .xdb o bé .op2. Si
l’arxiu de resultats està ben creat mostrarà directament els resultats obtinguts amb les gràfiques
dels diferents esforços o tensions i la deformada. Cal dir però que si l’arxiu de resultats està
buit, o més ben dit, que no s’ha creat, significa que hi ha hagut un problema en el càlcul,
possiblement degut a una no aplicació correcta de propietats, un error de pivotació degut algun
problema amb el mallat, etc.
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És llavors quan cal buscar aquest errror accedint al fitxer de tipus .f06, que és un fitxer que es
crea simultàniament amb el .bdf i d’altres.
Les següents figures mostren algunes de les finestres d’accés als resultats.

Fig. 8.27. Vista d’algunes de les opcions d’accés als resultats

Així doncs seguint aquesta metodología base per a cadascun dels tres estudis s’ha pogut
realitzar l’anàlisi estructural del xassís amb el software Patran-Nastran.
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8.4. Teoria i anàlisi per elements finits
8.4.1.

Anàlisi per elements finits

El mètode d'Anàlisi d'Elements Finits (FEA) és una eina de càlcul per a l'enginyeria que
consisteix en crear un model degudament simplificat i informatitzat d'un objecte o conjunt
d'objectes, sotmetre'l a una sol·licitació degudament simplificada i anàlitzar-ne uns resultats
específics.
El que diferencia el FEA de qualsevol altre procés de disseny i càlcul que es pogués fer amb
llapis i paper és un pas intermig anomenat mallat que permet dividir geomètricament l'objecte
en molts i molt petits dominis interrelacionats. Aquests dominis, tractats un per un, permeten
models molt senzills i fàcils d'analitzar i, tenint en compte totes les seves interrelacions
gestionades per la potència de càlcul de l'ordinador, permeten la simulació d'objectes de
geometries complexes, fenòmens d'evolució llarga en el temps, grans deformacions, canvis de
topologia en el model, etc.
Amb l'estudi d'un objecte amb FEA, l'analista pretén preveure'n el comportament, trobar-hi
possibles interaccions no previstes amb el seu entorn, verificar i millorar-ne el disseny, abaratirne la producció, etc. D'aquesta manera l'empresa dissenyadora és capaç d'assolir gran part de
les especificacions del client prèviament a la fabricació de l'objecte o de la sèrie i àdhuc del
prototip si és el cas.
En general, a la indústria, hi ha dos tipus d'anàlisis: 2D i 3D (dos i tres dimensions). Els temps
de càlcul en modelitzacions 2D són notablement més curts però la precissió dels resultats se'n
ressent, cosa que fa que estigui caient en desús en gran part d'aplicacions.
En qualsevol dels escenaris anteriors, el programador pot insertar una gran quantitat
d'algoritmes que fan que el sistema es comporti linealment o no-linealment. Els càlculs lineals
són força més senzills i generalment no tenen en compte fenòmens físics importants com la
deformació plàstica dels materials, fenòmens de contacte entre objectes, histèresis, propagació
de fisures, processos de fractura, etc. que els càlculs no-lineals, on sí que es poden modelitzar i
obtenir-ne resultats relativament ajustats als assajos.
Els càlculs realitzats per a l’estudi estructural del xassís són de tipus lineal, ja que és el tipus de
càlcul que s’ha pogut realitzar. Tal com s’ha dit, el comportament del material es troba sempre
dins la seva zona elàstica i no es tenen en compte possibles contactes entre elements.
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El mètode de càlcul dels elements finits

El mètode d'elements finits (MEF) és una tècnica per a resoldre numèricament equacions en
derivades parcials (EDP's) amb l'ajuda d'una computadora. És el procés intern que segueix el
solver Nastran quan executa un arxiu tipus .bdf. El sistema d'EDP's a resoldre és transformat
en un sistema lineal d'equacions (normalment molt gran) en el cas de les equacions
estacionàries o bé, en la resta de casos transitoris, en una equació diferencial ordinària (EDO)
que normalment serà posteriorment resolta mitjançant algun mètode de diferències finites o
MDF en el temps.
Després d'una discretització en nodes i elements finits del domini de definició de la EDP, el
MEF proporcionarà un valor aproximat de la solució real a cada node, i l'aproximació serà tant
més bona com més densa sigui la malla (tot i que una malla massa densa pot flexibilitzar
massa l’estructura i una massa fina pot rigiditzarla).
Els principals avantatges del MEF respecte a altres mètodes de resolució d'EDP's com el ja
esmentat mètode de diferències finites són els següents:
•

Les malles poden ser no estructurades: la forma i mida dels elements finits pot ser
qualsevol i pot variar en el mateix domini (cal trobar però la mida d’element adequada).

•

Les condicions de contorn es poden imposar de forma sistemàtica (sense casuística).

•

Esquemàticament, el mètode d'elements finits consisteix en:
- Expressió de la EDP en la seva forma feble, separant els contorns de Dirichlet i
de Neumann.
- Discretització del contorn en elements finits.
- Aproximació de les funcions com a interpolació de valors nodals amb funcions
de forma, normalment n-lineals o n-quadràtiques.
- Tria de les funcions de test per a la verificació de la forma feble. El mètode de
Galerkin consisteix en l'ús de les funcions de forma com a funcions de test a la
forma feble.
- Obtenció del sistema lineal corresponent, de moment amb matriu no regular
obtinguda a partir de l'ensamblatge de les matrius corresponents a cada
element.
- Imposició de les condicions de contorn (existeixen diversos mètodes per ferho).
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En el procés de càlcul, el MEF precisa d'integrar numèricament unes determinades funcions
polinòmiques i aquests valors s'obtenen mitjançant quadratures numèriques simples en cada
element.
El número de costats de cada element, juntament amb el número de punts de Gauss que
s'empraran en la integració definiran el tipus d'element finit.
Els més usuals en 1 dimensió ténen 2 o 3 nodes i 1, 2 o 3 punts de Gauss. En dues dimensions
són quadrilàters Q1 (4 nodes, 4 punts de Gauss, funcions bilineals), Q2 (8 o 9 nodes, 9 punts
de Gauss, funcions biquadràtiques) o bé triangles P1 (3 nodes, 1 punt de Gauss), P2 (6 nodes,
3 punts de Gauss) o P3 (10 nodes, 4 punts de Gauss). En tres dimensions els elements finits
més usats són els tetraedres de 4 nodes, lineals, i els hexaedres de 8 nodes, trilineals.
L'algoritme pràctic pel càlcul per computadora de problemes estacionaris amb el MEF segueix
els següents passos:
1. Definició de la geometria i de l'element de referència
2. Càlcul del sistema lineal d'equacions
2.1. Bucle en elements
2.1.1. Bucle en punts de Gauss
2.1.1.1 Càlculs
2.1.2. Ensamblatge de la matriu del sistema lineal
3. Resolució del sistema lineal
4. Postprocés
Aquest és doncs el procés de càlcul que segueix el solver Nastran utilitzat per al càlcul i
obtenció de resultats després de la modelització, mallat i anàlisi del xassís amb Patran tal com
s’ha vist en la metodologia de l’ apartat 8.3.1.
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9. Conclusions obtingudes
Ja que dels 3 estudis realitzats el que més rellevància té es el de la rigidesa a torsió s’ha decidit
incloure els resultats obtinguts en un últim apartat i extreure’n unes conclusions.

9.1.

Rigidesa a torsió

Finalment tal com s’ha descrit en la descripció de l’assaig s’ha realitzat la metodologia descrita
punt per punt. Un cop obtingut el primer resultat s’ha repetit l’assaig cuatre vegades més,
incrementant el desplaçament dels punts d’anclatge davanters en 1 mm cada vegada i 2 mm
en els 2 últims. Per tant s’han obtingut 5 parells de reacció del xassís i 5 angles girats per
l’estructura. La figura 9.1 mostra la deformada en l’obtenció del primer assaig.

Fig. 9.1. Vista de la deformada del xassís torsionat

Es pot veue doncs com el desplaçament màxim produït és de 2,22 mm del node 1357.
La següent figura mostra doncs les reaccions en els anclatges i per tant les forces obtingudes
en els punts de desplaçament controlat davanters.
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Fig. 9.2. Reaccions dels anclatges i vista de la deformada

Es pot apreciar doncs que les reaccions en els enllaços són de 2.480 N (concretament 2.477,3
N) en cadascun dels davanters, mentre que en els posteriors és de 2.800 N (concretament
2.796,4 N).
Al tractar-se d’un anàlisi lineal on el material està treballant en la seva zona elàstica, els
resultats obtiinguts cada vegada haurien de ser proporcionals i per comprovar això, s’han
quantificat els resultats en una taula recapitulativa.
Desplaçaments Angle de Torsió
(ϕ) [º]
(δ) [mm]
1
2
3
5
7

0,13248
0,26496
0,39756
0,66251
0,92746

Forces de Reacció
(F1 i F2) [N]
2477,30
4954,62
7432,15
12386,75
17341,35

Parell de Reacció
(Γ) [Nm]
2142,865
4285,750
6428,808
10714,537
15000,266

Rigidesa
(K) [Nm/º]
16175,54654
16174,81867
16170,69549
16172,63552
16173,46712

Taula 9.1. Resum dels resultats obtinguts
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Rigidesa a torsió
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Fig. 9.2. Recta de regressió obtinguda a partir dels resultats

Així doncs, la rigidesa a torsió mesurada en la simulació del xassís será de 16.173 Nm/º.
Sabent que la rigidesa d’un vehicle fabricat en sèrie amb capacitat per a 5 o més ocupants més
equipatge (figura 9.3) pot tenir una rigidesa estructural al voltant de 20.000 Nm/º (SEAT Altea)
els 16.173 Nm/º del Mégane Trophy tot i ser més baixos es pot considerar molt més rígid, ja
que les solicitacions dinàmiques tot i ser diferents són menors, ja que només porta un ocupant
enfront dels 5 o més que pot portar el vehicle de sèrie més el seu equipatge. Això per tant
implica un augment de pes molt considerable. D’altra banda la incorporacio de sistemes de
seguretat i confort també incrementen el pes i per tant fan que potser els 20.000 Nm/º siguin
adecuats per una conducció urbana, però no per una conducció extrema com la que es realitza
en un circuit, ja que els esforços que rebria el xassís serien molt més elevats degut al augment
de pes i les forces inercials que causarien.

Fig 9.3. Vista translúcida del vehicle SEAT Altea, del grup VW.

E.T.S.E.I.B. _________________________________________________________________

Disseny i anàlisi estructural del xassís Renault Mégane Trophy

Pàg. 82

9.2. Conclusions finals dels resultats
Vist doncs tot l’estudi anterior es pot concloure que es tracta d’una estructura sobradament
rígida pel que fa les condicions de treball a les que es troba sotmesa. Dels tres estudis
realitzats passa amb nota tots 3 però caldrà matitzar certs aspectes que podrien resultar
engañosos.
És sobradament conegut ja en aquestes alçades de projecte que el que es pretén és que
l’estructura sigui el màxim de rígida possible per tal de maximitzar la pecisió en la mesura de
recorreguts de suspensions, molles, anti-roll bars (estabilitzadores), etc. i siguin tots aquests
elements els que treballin com a absorvidors de forces, vibracions, etc. Al mateix temps es
busca minimitzar el pes per tal de poder assolir les màximes prestacions possibles al tractar-se
d’un automòbil de competició.
Tot això fa que l’anàlisi d’optimització del xassís quedi pendent però queda palès que el
funcionament i el comportament estructural del xassís del Renault Mégane Trophy en les
condicions que treballa en competició està perfectament estudiat.
Per tant es pot concloure que s’han assolit els objectius de l’anàlisi establerts a l’inici, és a dir
realitzar un estudi coherent i suficientment precís per a estimar la rigidesa estructural del
xassís. Al mateix temps s’ha pogut aprendre i realitzar una metodologia clara pel que fa a les
simulacions dels assaigs i augmentar els coneixements en la utilització de noves eines
infromàtiques potents utilitzades avui en dia en la indústria.
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10. Anàlisi d’impacte mediambiental del projecte
Cal dir que quan es parla d’impacte mediambiental del present projecte es tracta de l’impacte
directe que el desenvolupament d’aquest en un banc d’assaigs i una oficina tècnica pot tenir.
No es parlarà per tant de l’impacte indirecte que quest podria causar o causen altres estudis
similars al realitzat en aquest projecte i realitzats per grans empreses automobilístiques alhora
de dissenyar i provar els nous models de vehicles que treuen al mercat.
Així doncs, l’impacte mediambiental del present projecte es basa en el 80% del total en el
consum energètic per part dels diferents components elèctrics i electrònics necessaris per a
l’elaboració del mateix, tals com llum per il·luminar una sala o oficina, electricitat per alimentar
l’estació de treball o ordinador per utilitzar el software de càlcul, i d’altres aparells per ambientar
o acondicionar la sala, com impressores, aparells musicals, etc.
També el consum d’aigua sanitaria, potable per al consum o de neteja serien afegits al consum
energètic de la zona destinada a la realització del projecte.
Per altra banda la realització real de l’assaig suposaria la necessitat d’espai per tal de poguer
acondicionar el banc de proves necessari. Formarien doncs el 20% del restant el fet de la
necessitat d’uns espais adecuats per a dur a terme l’estudi (sala d’assajos i oficina tècnica).
El soroll derivat d’aquests espais seria mínim i perfectament assimilable per l’entorn ja que no
es realitzaria ninguna tasca amb un nivell alt de dB.

10.1. Accions per a minimitzar l’impacte
Per una banda tal com s’ha dit la principal conseqüència d’impacte del projecte seria el consum
d’energia elèctrica per part de la xarxa i per tal de minimitzar això s’utilitzarien llums de baix
consum en il·luminació general i d’altres sistemes estalviadors d’energia com l’autoapagat
temporal de llums i ordinadors.
Per altra banda el consum de materials com paper, bolígrafs, etc també entraria dins l’impacte i
necessitats que aquest comportaria. Utilitzar paper reciclat i reciclar els papers i bolígrafs per
ser reutilitzats minimitzarien l’impacte ecològic que suposaria.
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11. Pressupostos generals del projecte
11.1. Cálcul de costos
Les taules de costos següents s’han realitzat en funció d’una duració estimada del projecte de 3
mesos. Són costos aproximatius del que resultaria en la realitat i es parteix de la base que no
es té cap recurs des de l’inici.
Els costos del projecte s’han dividit doncs en 3 grans partides subdividides cadascuna d’elles
en les activitats corresponents.
•

Costos operacionals

En aquesta partida s’engloben els costos de les diferents operacions necessàries per a portar a
terme el present projecte i alguns dels costos fixes que aquest implica.

Partides generals

Partides concretes

Lloguer d’espais

Cost ( € )
8.000

Oficina tècnica

4.000

Espai per al banc d’assaigs

4.000

Banc d’assaigs

12.000

Equipaments d’oficina

3.000

Hardware / Software

14.200
Estacions de treball

4.000

Contractació de llicències

10.000

Garanties i manteniment

200

Costos energètics

250
Aigua

100

Llum

150
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Altres despeses

600
Material papereria

TOTAL

•

600
38.050 (*)

Costos organitzatius

Són els costos que impliquen la organització per a l’execució de dit projecte. Els costos
engloben la logística, la seguretat i la direcció del projecte.
Cal dir que els costos de direcció entren des del primer moment dins el salari de l’enginyer ja
que és la persona indicada per a organitzar i portar a treme el projecte en la mesura que cregui
convenient.
Partides generals

Partides concretes

Assegurances

2.000

Serveis

550
Transports

250

Altres despeses

300

TOTAL

•

Cost ( € )

2.550 (*)

Costos de treball del personal

En aquesta partida entren els salaris i els costos afegits del treball realitzat per les persones
encarregades de realitzar el projecte en sí.
Les hores serien a raó de 8 h/dia, és a dir 40 h/setmanals, per 12 setmanes laborals al llarg
dels 3 mesos, unes 480 hores en total.
El salari mig establert en oficines tècniques per a la resolució d’estudis similars és de 35 €/h
aprox.
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Partides generals

Partides concretes

Salari enginyer
TOTAL

Cost ( € )
16.800
16.800 (*)

(*) Resultats totals sense impostos.

11.2. Pressupost total
Tenint en compte doncs un horitzó temporal previst de 3 mesos, el pressupost aproximat
general del projecte seria de: 57.400 € , és a dir 19.133 €/mes
Caldria doncs afegir els impostos (un 16% de IVA) a totes les partides en el moment de
l’execució.
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12. Conclusions i valoracions globals del projecte
Es pot dir doncs que amb l’estudi portat a terme al llarg del projecte s’han assolit els objectius
marcats a l’inici. S’han aconseguit per tant els propòsits següents:
•

Introduir al coneixement de l’anàlisi estructural del xassís d’un automòbil de competició.

•

Implementar una metodologia d’assaig i estudi de l’estructura des del seu disseny previ
fins a l’anàlisi estructural.

•

Desenvolupar dita metodologia i aprendre les eines informàtiques que comporten la
seva aplicació i extreure’n les ventatges que ofereixen.

•

Donar a conèixer la importància estructural del xassís d’un automòbil, i concretament en
el present projecte el d’un de competició.

Tots aquests reptes marcats a l’inici s’han intentat assolir de la millor forma possible, realitzant
tasques de recerca, d’ aprenentatge i de forta dedicació.
Per tant doncs com a conclusions globals i valoracions generals del present projecte es pot dir
que s’ha assolit satisfactòriament allò que es pretenia tot i que sota el punt de vista de l’autor
queda palès que es pot millorar en diferents àmbits i per tant queda obert a múltiples consells,
recomanacions o crítiques constructives que serien en qualsevol cas benvingudes.

12.1. Recomanacions o accions futures
A partir dels resultats obtinguts i sabent que les conclusions enfront els 3 estudis son vàlides
queda oberta la realització d’un estudi d’optimització del xassís, és a dir, incrementar la seva
rigidesa mitjançant la col·locació d’algunes barres més però buscant un compromís al mateix
temps amb l’increment de pes que comportaria i la conseqüent disminució de prestacions.
També caldria avaluar si el material de l’estructura (aleació d’ acer) seria el material més
adecuat per a aquesta estructura. Caldria doncs realitzar un estudi acurat de selecció de
materials per al disseny i aplicar uns corresponents factors de forma etc. però això entraria dins
el marc d’optimització de l‘estructura tal com s’ha dit abans i això no ha estat l’objecte d’estudi
d’aquest projecte.
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