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Resum 
 
Aquest projecte pretén establir una nova manera de mesurar els consums dels vehicles 

que circulen per les carreteres espanyoles. L’assaig a realitzar ha de ser universal per a 

qualsevol tipus de motor, ja sigui dièsel o benzina, injecció directa o injecció indirecta. 

 

La intenció és reproduir el més fidelment possible un cicle mig de conducció per ciutat, 

carretera i autopista, deixant endarrere el restrictiu assaig de la normativa europea per a 

l’homologació dels valors de consum. El fet d’haver de seguir un patró predefinit de 

velocitat amb una relació de transmissió determinada fa que el resultat obtingut segons 

normativa quedi prou allunyat de la realitat. El disseny d’una prova que reprodueixi les 

condicions de conducció reals comportarà molts beneficis de cara a l’estudi de diferents 

aspectes a tenir en compte en el disseny de paràmetres importants com: caixa de canvis, 

aerodinàmica o pes, tal i com es podrà comprovar al llarg de la memòria.  

 

Com es podrà veure, els resultats obtinguts revelen una clara diferencia entre els valors 

ja esmentats, no obstant, la diferència entre els vehicles provats no varia 

espectacularment. 

 

L’assaig permet obtenir diferents conclusions. És una bona eina per a analitzar certes 

diferències entre vehicles, al mateix temps que dona una xifra més real del consum del 

vehicle, que es pot fer servir de manera més fiable, per calcular l’amortització d’un 

vehicle de gas-oil contra un de benzina, per exemple. 

 

La lectura del document ha de proporcionar la base per a poder conèixer com es fan les 

diverses mesures de combustible, i quins aspectes influeixen sobre el consum de 

carburant, a més de donar una idea de la circulació en aquest país. 
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1. Glossari 

1.1 Símbols 

 

∆V = Quantitat de líquid fluctuant[L] 

V0 = Volum del acumulador de pressió[L] 

q = Cilindrada de la bomba de pistó[L] 

δ = Grau d’irregularitat de la bomba 

p1 = Pressió màxima de treball 

p2 = Pressió mínima de treball 

pm = Pressió mitja de treball 

x = Màxim entre el mòdul de la diferencia entre p1 i pm i p2 i pm [%] 

κ = Exponent isentròpic 

Φ = Relació de pressió entre pressió de precàrrega i pressió mitja de treball 

s = distància recorreguda 

v = Velocitat instantània 

Vc = Volum de carburant 

Q = cabal de carburant 

p = Nombre de polsos de la senyal digital del cabalimetre 

kc = Constant del cabalimetre 

Ch = Consum horari 

C100 = Consum cada cent quilòmetres 

α = Constant de dilatació del carburant 

Tk = Temperatura del carburant 

T0 = Temperatura de referència 

V1000 = Mesura de la relació de transmissió 

n = Règim de gir del motor 

tf = Temps total de frenada 

te = Temps total embragat 

Sf = Senyal de fre 

Se = Senyal d’embragatge 

Tm = Període de mostreig 
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f0 = Freqüència pròpia lliure 

K = rigidesa de la molla 

Mtotal = Massa de l’equip de mesura més l’estructura 

fhc/ Khc/ mhc = Freqüència/rigidesa/massa del cabalimetre suspès en el mode horitzontal 

fe/ Ke/ me = Freqüència/rigidesa/massa del esmorteïdor  

σb = Tensió de flexió 

τt = Tensió tallant 

σe = Tensió equivalent 

Re = Límit elàstic del material 

 

 

1.2 Acrònims i termes 

 
 
Corba de resistència: Es tracta de la corba que representa totes les resistències passives 

presents en un automòbil que impedeixen el seu avanç. Aquestes son formades per la 

resistència al rodolament dels pneumàtics, la resistència al pendent, les pèrdues de la 

transmissió i la resistència aerodinàmica. 

 

Common-Rail: sistema d’injecció per rail comú. S’utilitza una bomba d’injecció per a 

tots els cilindres i un rail que transporta el combustible comprimit fins als injectors. 

 

SRI: Sistema de Retenció Infantil. Dispositiu per a aportar una seguretat addicional 

dintre del vehicle als nens. 

 

ISOFIX: Dispositiu per a la connexió dels SRI al vehicle, que té dos ancoratges rígids 

que es corresponen amb dues anelles situades a l’automòbil per a la fixació.  

 

CAN: Controller Area Network. Protocol de comunicació entre unitats de control 

electrònic del vehicle que reben i emeten diferents paràmetres adquirits i calculats per al 

control del elements electrònics del motor. 
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5+E: Caixa de canvis de sis relacions, on la velocitat màxima s’assoleix amb la 

cinquena relació a potència màxima 

 

6S: Caixa de canvis de sis relacions, on la velocitat màxima s’assoleix amb la sisena 

relació a potència màxima 

 

6K: Caixa de canvis de sis relacions, on la velocitat màxima s’assoleix amb la cinquena 

relació per damunt del punt de potència màxima. És un punt intermedi entre les altres 

dues 

 

INSIA: Institut Universitari d’Investigació del Automòbil amb seu a la universitat 

politècnica de Madrid 
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2. Prefaci 
 

 

L’evolució en els últims temps dels motors de gas-oil, gràcies a la introducció de la 

injecció directa, ha tret gran part de la quota de mercat que gaudien els seus germans 

propulsats amb benzina. L’equiparació de prestacions i una reducció cada dia més 

important dels consums ha donat avantatge als automòbils propulsats amb dièsel gràcies 

a la major elasticitat del motor i parell a baixes revolucions. Aquest fet ha causat que 

algunes marques hagin decidit aplicar aquesta tecnologia als motors d’encesa 

provocada. 

 

Aquesta tecnologia en clara evolució a causat que les tècniques de mesura de consum de 

combustible fetes sobre el vehicle hagin quedat obsoletes, doncs el circuit de 

subministrament de combustible és lleugerament diferent respecte als sistemes anteriors 

com poden ser els vehicles d’injecció indirecte de benzina o els d’injecció directe de 

gas-oil. Això ha causat certs problemes en els elements de mesura fet que a motivat el 

començament d’aquest projecte. No obstant, l’objectiu final és el disseny d’un assaig de 

consum simulant l’ús que el client farà del vehicle, per a poder avaluar el benefici que 

suposa realment un motor d’injecció directa de benzina. 
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3. Introducció 
 
 
Amb l’arribada del nous motors d’injecció directa de benzina, els sistemes de mesura de 

combustible han quedat obsolets. El primer objectiu del projectista es aconseguir 

realitzar mesures de consums en aquests tipus de motors de manera fiable i precisa.  

 

El projecte s’ha realitzat en col·laboració amb el centre tècnic de Seat a partir de la 

necessitat que tenien de realitzar les mesures en vehicles d’injecció directa ja 

esmentades amb anterioritat. Aquesta col·laboració s’estén fins a l’elaboració d’un cicle 

d’assaig de consum en carretera oberta per tal de simular de la manera més propera 

possible, el consum que percebrà el client final.  

 

L’abast del projecte comença amb l’estudi concret del problema present en les mesures 

de combustible segons els mètodes emprats actualment, amb la solució del mateix i la 

construcció d’un equip de mesura que funcioni per a realitzar mesures a velocitat 

constant. Es realitzarà el disseny d’un xassís de suport per als diferents elements de 

mesura, així com d’uns ancoratges per tal que l’equip no representi cap perill addicional 

per al conductor de la prova. No obstant, aquesta estructura no es construirà, per tant no 

es podrà gaudir del model físic per a comprovar la seva validesa. Elecció de 

l’instrumentació necessària segons l’existent per a fer altres tipus d’assaigs en vehicle 

amb compra del elements seleccionats i posada en marxa del mateixos en el cas concret 

de la prova que es desitja realitzar. Estudi d’utilització de l’automòbil per part dels 

usuaris potencials. Realització del protocol d’assaig amb el circuit corresponent per 

carreteres pròximes al centre de treball. Anàlisi i tractament de les dades per a ser 

emprades en l’estudi del consum.  

 

Finalment es realitzaran les diferents proves definides per tal de comprovar que els 

resultats obtinguts son factibles, així com per traspassar els coneixements necessaris al 

client per tal que ell pugui desenvolupar el treball fet en aquest projecte. 
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4. Definició de les condicions de mesura 
 

4.1 Introducció a les proves de consum 

 
Per a poder entendre la raó per la qual es realitza aquest projecte és necessari explicar 

els diversos tipus de proves de consum i la seva funció dintre de la investigació, 

desenvolupament i homologació dels vehicles de combustió interna. 

 

Es començarà explicant les proves de consum en banc, que es realitzen només amb 

l’element propulsor o amb aquest unit a la caixa de canvis. Aquestes proves es realitzen 

dintre la investigació i el desenvolupament dels nous motors i sobretot per fer fer porves 

de durabilitat dels agregats. En un banc de motors es pot realitzar un mapa 

d’isoconsums, doncs es poden mesurar els diferents punts de treball del motor fixant 

càrrega i règim de gir. També es pot controlar l’evolució del consum durant una prova 

de durabilitat del agregat. Aquest tipus de proves no tenen massa relació amb les proves 

en vehicle, doncs l’anàlisi que es pretén realitzar provoca que el règim de gir i la càrrega 

emprada s’allunyin força dels règims de càrrega i velocitat de l’ús a que seran sotmesos 

per un usuari. 

 

A continuació citarem les proves de contaminació. Aquestes es fan en un banc d’assaig 

però ja amb el motor instal·lat al vehicle i son proves que s’han de fer complimentar per 

a la posterior homologació del automòbil. Cada ens legislatiu té les seves normatives, 

que fixen el tipus de prova i els límits permesos dels diferents components contaminants 

que poden ser emesos per el vehicle analitzat. Dintre d’aquestes normatives es poden 

citar l’europea, l’americana i la japonesa com a més importants. En el cas estudiat el 

client només passa la primera, doncs no comercialitza vehicles fora de l’influencia  de la 

normativa europea. Un dels paràmetres que son limitats i controlats, és l’emissió de 

diòxid de carboni que és directament proporcional a la quantitat de carburant consumit. 

Per tant, juntament amb l’anàlisi de gasos també es dona com a xifra d’homologació la 

xifra de consum obtinguda en aquesta prova. 
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Per finalitzar existeixen les proves de consum que serveixen per al desenvolupament del 

vehicle acabat. Un cop es disposa dels primers prototips s’ha de comprovar que tots els 

paràmetres desitjats i simulats en l’estudi virtual realment es compleixen, per això és 

necessari mesurar les prestacions, els pesos i els consums dels futurs nous vehicles. Una 

de les proves de consum consta d’extreure a partir de mesures a velocitat constant amb 

una relació de transmissió determinada la corba de consum constant. Aquesta resulta ser 

una paràbola i està estretament lligada a la corba de resistència del vehicle, per tant 

s’utilitza per a veure la relació entre les dues i poder predir el consum en altres 

condicions. Tot i que normalment s’utilitza la prova de contaminació per a avaluar el 

consum dinàmic del vehicle, ha sorgit una necessitat de fer una prova per a poder 

quantificar un altre tipus de paràmetres de manera que l’usuari final pugui seguir 

obtenint uns millors vehicles. Aquestes son les anomenades proves de client, que son 

una simulació de les condicions mitges de circulació per carretera. Dissenyar aquest 

últim tipus de prova és un dels objectius d’aquest projecte. 

 

 

4.2 Tipus de mesures 

 

El projecte abarca les mesures de consum de combustible en pista i carretera, per tal es 

de menester un equip que es pugui muntar al cotxe sense afectar cap de les seves 

característiques dinàmiques, posant èmfasi en tot allò que pugui afectar a la corba de 

resistència del vehicle, com pot ser el coeficient aerodinàmic, el pes o les friccions 

internes. 

 

Per a fer aquestes proves s’utilitza un cabalimetre volumètric que es col·loca en el 

circuit de subministrament de carburant, deixant que al motor només arribi aquell 

combustible que passa per l’element de mesura. 

 

Un cop explicades les limitacions imposades per el fet de realitzar-se les mesures en el 

vehicle es pot passar a enumerar les característiques principals dels dos tipus de mesures 

que es faran. La primera és un assaig a velocitat constant. Per a aconseguir-ho s’anirà 
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variant la velocitat entre mesures obtenint posteriorment per regressió polinomial la 

corba de consum relacionada directament amb la corba de resistència del vehicle. La 

segona prova es basa en realitzar un circuit que aproximi la conducció de qualsevol 

conductor de la via pública. 

 

La primera de les mesures es la més senzilla doncs es realitza en règim estacionari, on el 

cabal de combustible necessari per al motor es manté constant. El propòsit es obtenir la 

corba de consum a velocitat constant amb la relació de transmissió més elevada del 

vehicle en qüestió. Per al segon tipus de mesura cal que el cabalimetre sigui capaç de 

mesurar tots els canvis de cabal que demanda la centraleta electrònica del motor sense 

influir en aquestes comandes, doncs això implicaria que el sistema de mesura influeix 

en el resultat de la prova. 

 

 

4.3 Característiques del sistema de combustible 

 

El sistema de subministrament de carburant dels automòbils actuals està canviant. 

Abans era un circuit bombejat a baixa pressió (2 bar) amb un cabal constant, on el 

combustible sobrant es retorna al dipòsit amb un conducte habilitat per aquesta 

missió[1]. Això ja no és així, ara el cabal es regula mitjançant una unitat electrònica de 

control que fa variar la quantitat de carburant necessària reduint el retorn de 

combustible a la mínima expressió. Això dificulta les mesures a realitzar, doncs no es 

pot influir en el comandament de la centraleta electrònica perquè causaria un 

malfuncionament del sistema i, per tant, una lectura errònia del consum.  
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A continuació podem veure un esquema d’un sistema d’injecció directa de 

benzina:

 
Figura 4.3 

El sistema de subministrament de carburant que serà sotmès a estudi es composa dels 

següents elements: 

- Dipòsit de carburant. 

- Bomba de benzina elèctrica. Es tracta d’una bomba centrífuga accionada per un 

motor elèctric que rep una senyal de control per tal de variar el seu cabal segons 

el que necessiti el motor. 

- Centraleta gestió bomba. És una unitat de control que depèn directament de la 

centraleta motor. A partir dels paràmetres que obté del motor dona una tren 

d’impulsos per tal d’adequar la tensió subministrada a la bomba de benzina i, 

per tant, el cabal. 

- Sistema de carbó actiu. Es tracta d’un sistema de filtrat dels vapors que es 

generen al dipòsit de carburant. 

- Filtre de benzina. Serveix per evitar que les impureses que pugui haver al 

carburant arribin al motor. 

- Anada de combustible. Canalització que transporta el carburant fins a la bomba 

d’injecció de benzina a motor. La pressió es manté constant, no així el cabal. 
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- Retorn de combustible. Canalització que transporta el carburant des del motor al  

dipòsit de carburant. La pressió és propera a l’atmosfèrica i el cabal és 

menyspreable degut a la gestió electrònica de la bomba del dipòsit de carburant. 

- Bomba d’alta pressió. Injecta el carburant cap al rail comú d’injecció. A la 

bomba hi ha un vàlvula reguladora de pressió, per tal que la pressió a la rampa 

d’injecció sigui la desitjada. El carburant restant torna per el conducte d’anada 

de combustible en part, la resta serveix per lubricar i refredar parts de la bomba i 

és expulsat per el conducte de retorn de benzina. 

- Rail comú d’injecció (Common-rail). És el conducte des del qual es subministra 

el carburant necessari als injectors. Disposa d’una vàlvula de seguretat per tal 

que la pressió dintre el rail no superi mai una pressió màxima. 

- Injectors de benzina. Son els encarregats de proporcionar la quantitat necessària 

de carburant dintre del cilindre per tal que la combustió sigui tal i com la 

centraleta motor monitoritza. 
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5. Solucions existents, alternatives conceptuals, 
justificació de la solució escollida 

5.1 Problemes existents 

 

El principal problema existent ve donat per la bomba d’injecció dels nous motors 

d’injecció directa afegit al sistema de control del cabal que fa que la pressió del sistema 

d’alimentació de combustible hagi passat a uns 5 bar i a més tingui pulsacions que 

afecten al cabalimetre de mesura.  

 

Això s’ha comprovat  posant un sensor de pressió en la posició on es col·locarà el 

cabalimetre. La gràfica 5.1 reflexa l’efecte de les pulsacions provocades per la bomba 

d’injecció que arriben fins a la sortida del dipòsit, i per tant es fa impossible fer les 

mesures amb l’equip existent. 
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Gràfica 4.3 

Al problema d’aquestes oscil·lacions si ha d’afegir el control electrònic de la bomba de 

subministrament de carburant, mitjançant la centraleta motor a partir del senyal de 

pressió adquirit just a l’entrada del combustible a la bomba injectora.  
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Aquest fet fa que en el següent punt es busquin les alternatives factibles a partir de les ja 

existents tenint en compte les limitacions del sistema de mesura i les del sistema de 

control de la bomba de carburant. En l’annex A es troba l’estudi del problema a resoldre 

des de la seva fase inicial. 

 

 

5.2 Solucions existents 
 

5.2.1 Mesura mitjançant reomplerta del dipòsit 
 
És una tècnica emprada majoritàriament per les revistes d’automòbils doncs dona una 

idea prou aproximada del consum obtingut en circuits mixtes amb un recorregut 

suficientment llarg, a més de resultar molt econòmic. De totes maneres no resulta 

factible fer mesures a velocitat constant, donada la longitud de les mesures expressada 

en la normativa referent a aquest assaig així com fer un anàlisi més profund del consum 

obtingut doncs el més fàcil seria extreure’n el resultat total i no el consum de cada part 

del cicle (urbà, carretera, autopista) com és de desitjar per part del client. 

 

5.2.2 Mesura mitjançant un cabalimetre volumètric 
 

Figura 5.2.2.1     Figura 5.2.2.2 

 

És un sistema de mesura molt precís que requereix d’un muntatge força més complicat 

que el descrit anteriorment. Es tracta d’intercalar un cabalimetre volumètric al circuit de 

combustible de manera que només el carburant que serà consumit per el motor sigui 

comptabilitzat.  Per tant s’han de connectar l’anada i el retorn de combustible abans i 
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després de l’element de mesura per tal que el cabal no consumit recirculi sense passar 

per el cabalimetre volumètric. El problema principal és fixar el cabal que retorna al 

dipòsit sense passar per l’element de mesura per tal que sigui suficient per a alimentar al 

motor. 

 

El principi de funcionament de l’aparell radica en igualar la pressió entre l’entrada i la 

sortida. L’element que ho fa possible és un motor pas a pas que acciona una bomba de 

desplaçament positiu. El fet que el cabal sigui proporcional a la velocitat de rotació 

d’aquesta dona utilitat al principi de funcionament. Això és possible gràcies a uns 

sensors de pressió situats a l’entrada i la sortida que donen la senyal de realimentació al 

controlador del motor per tal que la lectura sigui sempre correcte. L’esquema de 

l’aparell de mesura emprat (PLU 116/H) així com una descripció més detallada del seu 

funcionament es pot trobar a l’annex B.1. 

 

 

5.2.3 Mesura mitjançant un sistema de bombeig auxiliar  
 

És un sistema que es va desenvolupar a partir del cabalimetre volumètric per a resoldre 

el problema que representa haver de fixar el cabal que va cap al motor i el que retorna al 

dipòsit. Això es fa intercalant dues bombes amb dos reguladors de pressió que controlen 

la pressió de retorn a dipòsit i la pressió d’anada a motor. Un esquema de funcionament 

més precís d’aquest tipus de sistema de mesura de combustible es pot trobar a l’annex 

B.2. 

 

5.3 Alternatives conceptuals 

 
El sistema de mesura s’haurà de modificar per tal de pal·liar els problemes exposats a 

l’apartat 5.1. El nou circuit hidràulic no pot afectar però a la gestió electrònica de la 

bomba de benzina, doncs això afectarà al consum. L’instrument de mesura, un 

cabalimetre volumètric és bastant sensible a les oscil·lacions de pressió a causa de la 

seva naturalesa, per tant, s’haurà d’ingeniar un sistema perquè les oscil·lacions 

observades amb anterioritat no arribin a afectar l’element de mesura. En cas contrari les 
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variacions de bombeig del cabalimetre enganyarien a la bomba de benzina causant 

l’efecte negatiu abans descrit. 

 

5.3.1 Mesura mitjançant la bomba de benzina 
 

Es tracta d’utilitzar la mateixa bomba de benzina com a cabalimetre. Amb el retorn 

tancat, el cabal que subministra la bomba és el cabal que consumeix el motor, per tant si 

tenim la característica de la bomba sencera per a la pressió de treball, podrem saber el 

cabal de la bomba en tot moment. 

 

Avantatges: 

- Sistema molt senzill de mesura un cop implementat. 

- No necessita equipament auxiliar. Teòricament mesurant la pressió de sortida o 

bé la tensió subministrada és suficient per a conèixer el cabal. 

 

Inconvenients: 

- Dificultats per aconseguir la característica real de la bomba. Es pot mesurar la 

característica d’una bomba i que després no treballi en les condicions 

controlades mitjançant la corba obtinguda. 

- Fiabilitat en la mesura. Difícilment es complirà la normativa sobre l’error 

màxim en les proves de consum a velocitat constant definit en la normativa DIN 

70030 i que és de ±2%. 

 

 



Equip per a assaig de consum en carretera i definició de l’assaig a realitzar                                              Pàg.23                       
 

 
 
 
 

5.3.2 Mesura amb un dipòsit intermedi situat després del dipòsit de 
combustible 

 
Figura 5.3.2 

 

Es tracta de posar dues bombes iguals en sèrie deixant que en el dipòsit intermedi la 

pressió torni a ser la atmosfèrica i mesurar el cabal amb el cabalimetre volumètric en 

aquest primer tram. En el segon tram es simularia el subministrament de combustible 

normal, deixant el retorn tancat per a que el nivell del dipòsit no variï.  

 

Avantatges: 

- El sistema de combustible pràcticament no es veu afectat, només s’ha de tancar 

el retorn que com ja s’ha esmentat a l’apartat 4.3 no resulta un fet gaire negatiu. 

- Fiabilitat en la mesura gràcies al cabalimetre volumètric.  

- Dipòsit intermedi de reduïdes dimensions. Això és un avantatge relatiu respecte 

a la següent solució. 
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Inconvenients: 

- Equip de mesura mitjanament complex: Dipòsit amb fixació, cabalimetre 

volumètric, bomba de combustible, bateria d’alimentació. Necessari el disseny 

del sistema de fixació per als dipòsits auxiliars. 

- Problemes per a restablir la pressió atmosfèrica al dipòsit auxiliar, fet necessari 

per al correcte funcionament del sistema. 

 

 

 

5.3.3 Mesura amb un dipòsit intermedi situat abans del dipòsit de 
combustible 
 

 
Figura 5.3.3 

 

Aprofitant les propietats del cabalimetre volumètric es pot posar un dipòsit auxiliar 

abans del dipòsit de benzina, de manera que la benzina consumida durant la prova fos 

d’aquest dipòsit. El muntatge però no resulta tan senzill doncs es necessita que la 

diferencia de pressió entre el dipòsit de subministrament i el dipòsit del vehicle sigui 

constant. Si es manté el dipòsit de combustible ple i l’auxiliar amb un nivell constant, el 

cabal que circularà entre els dos dipòsits serà el cabal consumit per el motor. A més es 
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pot connectar el retorn per davant del cabalimetre volumètric amb una vàlvula 

antirretorn per a que quan pugi la pressió en el conducte del retorn aquesta descarregui 

en el dipòsit de combustible. Per a mantenir el nivell de combustible en el dipòsit 

auxiliar s’hauria de disposar de dos dipòsits, un de petites dimensions per damunt del 

cabalimetre volumètric, per a que aquest pogués bombejar sense dificultats el 

combustible al dipòsit principal, i un altre amb la capacitat necessària per poder fer tota 

la prova sense parar. La transferència de combustible entre aquests dos dipòsits es pot 

fer amb una bomba de combustible de baixa pressió (2 bar màxim) centrífuga, per a 

poder treballar amb el dipòsit sempre ple. 

 

Avantatges: 

- El sistema de subministrament de combustible no es veu afectat. 

- Fiabilitat de mesura si s’aconsegueix fixar el nivell entre els dipòsits que 

connecta el cabalimetre volumètric. 

 

Inconvenients: 

- Complexitat de l’equip de mesura: Dos dipòsits auxiliars (5 l, 20 l 

aproximadament), una bomba de benzina auxiliar, un xassís que permeti fixar 

els dipòsits al automòbil, bateria d’alimentació. 

-  El sistema pot ser bastant sensible al nivell del primer dipòsit, serà difícil 

aconseguir una pressió propera a l’atmosfèrica en el segon dipòsit. 
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5.3.4 Mesura amb vàlvula antirretorn/vàlvula limitadora de pressió 
 

 
Figura 5.3.4 

 

El sistema es molt simple, es tracta d’intercalar una vàlvula antirretorn entre l’element 

de mesura i l’admissió de combustible de la bomba d’injecció o en el cas de la vàlvula 

limitadora de pressió, situant-la entre l’anada i el retorn de combustible. 

 

Avantatges: 

- S’han de realitzar poques modificacions respecte al sistema existent. 

- Simplicitat de la solució. 

 

Inconvenients de la vàlvula antirretorn: 

- La posició per a que no afecti ni al sensor de pressió que regula el cabal que ha de 

donar la bomba ni al sistema de mesura és difícil de predir. 

- S’introdueix una pèrdua de carrega addicional, que fa possible un malfuncionament de 

la injecció, afectant al consum. 

- Obertura y tancament de la vàlvula crítics. 
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Inconvenients de la vàlvula limitadora de pressió: 

- Velocitat de obertura y tancament de la vàlvula. 

- Posició respecte al conducte de subministrament de combustible per a un òptim 

funcionament. 

- Posició per a que no afecti ni al sensor de pressió ni al sistema de mesura. 

 

 

5.4 Desenvolupament de la solució escollida 

 

Finalment s’arriba a una solució el més senzilla possible. 

Es tracta d’utilitzar un esmorteïdor de pressió per evitar 

que els polsos provinents de la bomba d’injecció de 

combustible afectin al correcte funcionament de l’element 

de mesura. Aquesta solució és la més senzilla possible, a 

més de respectar el màxim possible el sistema emprat en 

anterioritat. No obstant el sistema presenta el següent 

problema: S’ha de tarar l’esmorteïdor abans d’instal·lar el 

cabalimetre volumètric. Aquest és especialment sensible i 

comporta bastant de  temps, encara que només s’ha de fer 

una sola vegada.                   Figura 5.4 

 

La mesura del consum instantani no resulta precisa en les operacions dinàmiques del 

vehicle (acceleracions i deceleracions) per causes del retard introduït per l’esmorteïdor 

de pressió, però el resultat global si és el correcte. 

 

Per a l’elecció del acumulador de pressió s’han de conèixer diferents paràmetres del 

sistema de subministrament de carburant com la cilindrada de la bomba i el seu tipus, 

l’amplada de la pulsació que es vol reduir, la relació entre pressió de treball i pressió de 

càrrega del acumulador així com el coeficient isentròpic del procés. A continuació 

s’exposa el càlcul del volum de l’acumulador necessari per al equip de mesura així com 

l’elecció del model comercial. 
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Valors a aplicar: 

q = 0,0068 l; 

δ = 0,6; (bomba de un pistó i accionament simple); 

κ = 1,4 (T ≈25ºC, p=5 bar); 

Φ = 0,6; Valor recomanat per el fabricant per a esmorteïment de polsacions provinents 

de bombes de pistó simple. 

p1 = 5,1 bar; 

p2 = 4,9 bar; 

pm = 5 bar; 
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  (5.4.2) 

 

A partir d’aquest valor es selecciona el primer acumulador per damunt d’aquest que té 

una capacitat de 0,32 l.  
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Com es pot comprovar en la gràfica 5.4, les oscil·lacions de pressió que hi havia a la 

sortida del dipòsit han desaparegut pràcticament i ara es redueixen a una petita 

pertorbació de la pressió. 
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Gràfica 5.4 

 

Un cop seleccionat l’acumulador s’ha de tarar per tal que treballi correctament. Com ja 

s’ha dit la pressió a la qual s’ha de fer és de 0,6·pm=3 bar. No obstant, aquesta és una 

tasca difícilment realitzable a la pràctica, doncs els aparells de càrrega de nitrogen estan 

preparats per a càrregues de 200-300 bar. Per tant la posada a punt del esmorteïdor de 

pressió s’ha de realitzat manualment, visualitzant la pressió del sensor de pressió que 

s’ha situat a la sortida del dipòsit de combustible. 
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Un cop solucionat aquest problema es pot instal·lar el cabalimetre volumètric segons 

l’esquema següent: 

 
Dibuix lineal 5.4 

 

Hi ha diferents aspectes a tenir en compte en aquest muntatge: 

- No tancar el retorn permanentment (> 10 hores). 

- Utilitzar eventualment un dipòsit per evacuar el combustible acumulat en el retorn 

entre mesures per evitar danys a la bomba d’alta pressió. 

- La realimentació només s’activa per seguretat (>120 bar al Rail). 

- El correcte funcionament de l’esmorteïdor de pressió s’ha de controlar amb el sensor 

de pressió. S’ha de comprovar abans d’instal·lar el cabalimetre volumètric que aquest 

funcioni, però només serà necessari la primera vegada. 

 - S’ha de tenir en compte el desfasament en el temps de la senyal de consum a causa de  

l’element esmorteïdor.  

     

La comprovació del sistema de mesura es fa mitjançant la comparació entre mesures 

amb la cabina de mesura de combustible segons l’anàlisi dels gasos d’escapament 

(assaig de contaminació). Es mesuren els valors de la prova en paral·lel i es comproven 

els resultats obtinguts en el vehicle d’estudi. 
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 Contaminació 

(l/h) 

Contaminació 

(l/100km) 

Cabalimetre 

volumètric 

(l/h) 

Cabalimetre 

volumètric 

(l/100km) 

Velocitat 

mitja  

(km/h) 

%error  

l/h 

%error 

l/100km

Cicle 

urbà 

1,863 9,74 1,891 9,88 19,14 

 

1,49 1,49 

Cicle 

extraurbà 

4,079 6,23 3,984 6,08 65,47 -2,33 -2,33 

Cicle 

complert 

2,676 8,01 2,657 7,96 33,40 -0,68 -0,68 

Taula 5.4.1 

 

Per al càlcul del consum per cada 100 quilòmetres s’ha fet servir la senyal de velocitat 

del banc d’assaig per no afegir l’error en la calibració de la velocitat a l’error produït per 

la diferencia entre els mètodes de mesura del consum. El fet que l’error sigui positiu en 

el cicle urbà i després passi a ser negatiu té una explicació lògica. La separació entre els 

dos cicles es fa per temps, en el moment que després de fer els quatre cicles urbans el 

vehicle s’atura per començar el cicle extraurbà.  

 

Com s’ha demostrat la pressió del sistema és un factor decisiu per tal que l’esmorteïdor 

treballi bé i per tant, que l’aparell de mesura no es vegi afectat. Per tant es procedeix a 

fer l’anàlisi anàlogament del sistema per a la mesura en el motor de 1.6 litres d’injecció 

directa que té una pressió del sistema de 4 bar. 
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 Contaminació 

(l/h) 

Contaminació 

(l/100km) 

Cabalimetre 

volumètric 

(l/h) 

Cabalimetre 

volumètric 

(l/100km) 

Velocitat 

mitja  

(km/h) 

%error  

l/h 

%error 

l/100km

Cicle 

urbà 

1,674 8,75 1,652 8,63 19,14 

 

-1,31 -1,31 

Cicle 

extraurbà 

3,552 5,43 3,481 5,32 65,47 -1,99 -1,99 

Cicle 

complert 

2,220 6,65 2,182 6,53 33,40 -1,73 -1,73 

Taula 5.3.2 

 

Els resultats obtinguts també resulten satisfactoris i l’error de mesura respecte al model 

es manté sempre per sota del 2% desitjable. Tot i que hauria estat desitjable poder fer 

varies repeticions en les mesures, això no ha estat possible per causes de temps i costos. 

 

 

5.5 Diferents configuracions de la solució escollida 

 

L’equip de mesura s’ha de poder muntar en diferents tipus de circuits de 

subministrament de carburant. A continuació s’exposaran els casos presents juntament 

amb la configuració necessària per a fer una lectura correcte del cabal consumit per el 

motor. 

 

A. Circuit d’abastament de combustible amb anada i retorn de motor a dipòsit 

 
Dibuix lineal 5.5.1 

Dipòsit de 
combustible 

Motor de 
combustió 

Filtre 
combustible Cabalimetre 

Volumètric 

Anada combustible Retorn combustible 

Mantenir les aixetes obertes 
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B. Circuit d’abastament de combustible de motors d’injecció directa de benzina 

 
Dibuix lineal 5.5.2 

 

C. Circuit d’abastament de combustible amb recirculació al dipòsit i anada de 

combustible cap al motor 

 

 
Dibuix lineal 5.5.3 

 

 

Dipòsit de 
combustible 

Motor de 
combustió 

Filtre 
combustible 

Cabalimetre 
Volumètric 

Anada combustible Retorn combustible 

Mantenir les aixetes tancades 

Dipòsit de 
combustible 

Motor de 
combustió 

Filtre 
combustible Cabalimetre 

Volumètric 

Anada combustible Retorn combustible 

Mantenir les aixetes tancades 
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D. Circuit d’abastament de combustible amb recirculació al motor i anada de 

combustible cap al motor 

 

 
Dibuix lineal 5.5.4 

Dipòsit de 
combustible 

Motor de 
combustió 

Filtre 
combustible 

Cabalimetre 
Volumètric 

Anada combustible Retorn combustible 

Mantenir les aixetes tancades 
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6. Disseny del acoblament de l’equip de mesura 
 

6.1 Requeriments constructius 
 

Tant l’acoblament com el xassís on va subjectat l’element de mesura s’han de situar 

dins del vehicle quedant fixats a ell per tal que el cabalimetre romangui en posició 

vertical durant tota la prova. Els diferents aparells acoblats a ell que pertanyen al 

sistema de mesura, també han de romandre immòbils, per així evitar possibles 

accidents, o l’agreujament de les conseqüències en cas que es produeixin. 

 

L’equip de mesura s’ha de poder instal·lar en qualsevol automòbil, per tant s’ha de 

subjectar en algun element estructural present en tots els vehicles de turisme del mercat. 

Aquest element son els punts d’ancoratge ISOFIX, que venen regulats segons la 

normativa ISO 13216-1. Aquests determinaran la unió amb el xassís de l’automòbil. Per 

un altre part el sistema de mesura ha d’anar subjecte de manera que el cabalimetre 

volumètric romangui en posició vertical dintre les toleràncies permeses per el fabricant. 

Així mateix s’han de preveure l’entrada i sortida dels tubs de carburant, així com la 

fixació de l’esmorteïdor de pressió i del filtre de benzina.  

 

6.2 Prestacions necessàries 

 

Les prestacions venen marcades per el pes a suportar que és aproximadament de 5,5 kg 

més el pes propi de l’estructura. Aquests requeriments queden dintre la normativa doncs 

el pes màxim admès que ha de suportat un SRI és per a un nen de 22 kg. A més la 

posició de la unió amb el xassís ha de ser regulable per permetre la posició òptima en 

diversos vehicles. Les dimensions exteriors venen marcades per els diferents aparells 

que ha de contenir i per la distancia de separació entre les anelles ISOFIX.  
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Per tant les dimensions exteriors quedaran limitades per les següents dimensions. 

 

 Amplada(mm) Alçada(mm) Profunditat(mm) 

Cabalimetre  120 315 104 

Esmorteïdor 93 175 93 

ISO-fix 280 - - 
Taula 6.2 

 

 

A més, el seguiment de la normativa ISO 13216-1 dona altres restriccions en quant a les 

dimensions de l’ancoratge. La superfície efectiva de les anelles quadrades és de 25 mm i 

tenen un diàmetre de 6 mm. L’estructura ha de suportar una força de tracció de 8kN. 

Així doncs es comprovaran els elements crítics segons aquests paràmetres. 

 

Finalment, l’estructura ha de romandre aïllada de les vibracions produïdes per el motor i 

les ondulacions de la carretera. Per tant el disseny de la rigidesa de l’estructura i 

l’aïllament que proporcioni la unió amb el xassís seran paràmetres claus. 

 

6.3 Solucions constructives globals 

 

6.3.1 Processos de fabricació 
 

Donat que es tracta d’una sèrie de producció pràcticament unitària, els processos de 

fabricació que resulten rentables queden reduïts als processos de mecanitzat i soldadura, 

així com a algun procés de conformació sense necessitat d’estampes. 

 

Els processos de conformació amb estampa queden totalment descartats per l’elevat cost 

de l’estampa, que només podria ser compensat per un elevat nombre de peces 

produïdes. De la mateixa manera també queda descartat el disseny d’algun element o 

del propi conjunt per fosa, doncs anàlogament a les estampes, els motlles necessaris per 

a la fosa augmenten molt el cost de la peça unitària que ens disposem a projectar. Tot i 
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així si es podran utilitzar perfils extrusionats de caire comercial, doncs son fàcilment 

adquiribles en empreses especialitzades en aquest tipus de producte. 

 

Per tant, els processos de mecanitzat i la unió de peces per mitjà de soldadura seran els 

mètodes correctes a utilitzar per el projectista. També s’utilitzaran processos de tall, 

doblegat o altres tipus de conformació de xapa. S’ha de tenir en compte el pes total del 

conjunt, doncs ha de ser un equip de mesura portàtil.  

 

6.3.2 Mecanisme adoptat 
 

El mecanisme adoptat és l’aprofitament dels punts de fixació per a SRI. Per a aquest 

motiu i donat les diferents cotes que hi pot haver-hi entre el pis del xassís i aquests 

ancoratges, serà necessari que el punt d’unió al sistema de suport de l’equip de mesura 

sigui variable respecte al pis del xassís per tal d’assegurar la verticalitat del cabalimetre 

volumètric. No obstant, un cop regulada la posició idònia aquesta ha de quedar fixa. 

 
 

6.4 Especificacions components adquirits 

 

Esmorteïdor de pressió, sbo210-0.32 E1/112 U-210AK, 1 unitat 

Cabalimetre volumètric, PLU 116H, 1 unitat 

Filtre de benzina, 6X0-201-511B, 1 unitat 

Termoparell tipus K, 1 unitat 

Sensor de pressió, 03C 906 051A, 1 unitat1  

Tub 7,3x3,5x5000 amb reforç tèxtil interior, N 103 035 01, 2 unitats 

Aixetes ¼”, 7354070002, 2 unitats 

Espigues ¼”, 7398323002, 14 unitats 

Adaptador ¼”-> ½”, 1 unitat 

Brides 17,5 mm, 25 unitats 

Segellador de tubs/rosques 

Perfil UPN 40X20X3 240mm de llarg, 4 unitats 

Perfil L 40X3 320mm , 4 unitats 
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Perfil extrusionat en fred quadrat 30X3 350mm, 4 unitats 

Cargol M6*18, NF E 27-311, classe 8.8, 8 unitats 

Femella M6, NF E 27-321, classe 8.8, 8 unitats 

Cargol M6*15, NF E 27-311, classe 5.6, 3 unitats 

Femella M6, NF E 27-321, classe 5.6, 2 unitats 

Cargol M4*10, NF E 27-311, classe 5.6, 10 unitats 

Femella M4, NF E 27-321, classe 5.6, 2 unitats 

Circlip 6*0.7, NF E 22-163, 2 unitats 

Brida 4,8*370, ref. 2249-0 UNEX, 2 unitats 

Fixació Brida, ref. 1243 UNEX, 2 unitats 

Velcro disc diàmetre 100mm , 2 unitats 

Topall simple mecanocaucho 95-40, duresa Shore 40, ref. 210/40, 2 unitats 

Molla helicoïdal de compressió Di=3,56mm, d=0,356mm, L=11,10mm,  

K=595,6 N/mm, 2 unitats 

Volandera Z 3 N, NF E 27-611, 2 unitats 

Espàrrec M3-12/6 N, j=6  NF E 27-241, 2 unitats 
 

 

 

6.5 Especificacions components fabricats 

 

Les especificacions del components fabricats son les següents: 

 

Ancoratge: Uneix l’anella ISOFIX amb el recipient que conté l’equip de mesura. Serà 

tota mecanitzada. És una peça estructural que ha de suportar els esforços transmesos en 

un eventual xoc. També transmetrà les vibracions a l’estructura principal des del xassís. 

La peca es farà mecanitzada. Un cop fets els càlculs de solicitació de la peça es decideix 

que sigui d’acer 28 Mn 6. 
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Pestell: Ha de garantir que el suport no es surti de l’anella. Aquest fet fa que la seva 

fallada provoqui el fracàs del sistema de subjecció. Per a la seva construcció cal un 

mecanitzat precís doncs és una de les peces crítiques. A partir del càlcul de 

dimensionament de la peça i de les característiques desitjades en el material s’escull 

l’acer 28 Mn 6. 

 

Passador: És una peça que ha de suportar un grans esforços a cizallament. És una altra 

peça que no pot fallar i el component que s’ha fet servir per al càlcul de resistència. Per 

tant el material escollit és l’acer 28 Mn 6. 

 

Espitjador: És una de les peces que tenen com a missió moure el pestell per a la 

col·locació i extracció de l’estructura al seu lloc. Es tracta d’una peça mecanitzada d’un 

material de baix cost que és acer S 235. 

 

Espitjador 2: És la segona part del mecanisme d’obertura i tancament del pestell. 

Donada la forma més complexa respecte a la de l’altre element es construeix retallant el 

perfil a partir de xapa i mecanitzant els punts necessaris. El material emprat és com en 

cas de l’altra part del mecanisme acer S 235. 

 

Tanca: Es tracta d’un element que reté i guia l’espitjador. La peça serà formada 

doblegant xapa per donar-li una forma de U per on es guiarà l’element d’obertura del 

pestell. El material emprat és acer S 235 per el seu baix cost i la seva facilitat per a la 

conformació. 

 

Fixació per al cabalimetre: El cabalimetre disposa d’un forat per a la seva fixació que 

serà utilitzat. La peça s’obté a partir de xapa tallant-la amb les mides necessàries i 

doblegant-la amb la forma necessària per a poder collar el cargol al mateix cabalimetre i 

al recipient que el conté. El material utilitzat és l’acer S 235 doncs té les propietats 

necessàries a més d’un cost baix.  
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Caixa de suport: El recipient contenidor dels elements de mesura es construeix a partir 

dels perfils comercials exposats a dalt com a estructura, i reforçant els costats amb xapa 

de diferents espessors per tal de collar-hi els elements necessaris. Els diferents 

components s’uniran entre si per soldadura.  

 

A la caixa hi aniran subjectes diferents elements. La part inferior de la caixa allotja els 

peus del dispositiu i s’hi recolza l’esmorteïdor de pressió així com el cabalimetre 

volumètric. Per aquest motiu serà l’única cara que serà totalment coberta. A la paret 

posterior de la caixa hi van fixats els ancoratges, per tant ha de suportar els esforços 

presents. Així mateix s’hi fixa el cabalimetre. Les parets laterals allotgen les fixacions 

per a l’esmorteïdor de pressió i per al filtre de benzina. Els diferents elements seran 

d’alumini L-3001 per a aquells elements que no presentin caràcter estructural i alumini 

L-3321 per a aquells que hagin de suportar càrregues que son els perfils industrials 

especificats anteriorment com a elements adquirits. 

 

Peu: Permet anivellar el dispositiu de subjecció sobre el xassís alhora que hi manté el 

contacte amb el velcro adherit al seus peus. No requereix resistir grans esforços, però és 

un element que pot tenir una massa considerable; per tant el material escollit és 

l’alumini L-3001. 

 

Cargol per a sensor: S’ha fet per poder posar-hi un termoparell tipus K per a la mesura 

de la temperatura de combustible segons obliga la normativa DIN 70030. Es tracta d’un 

cargol d’execució especial amb un forat passant fressat en mig, amb una rosca per 

adaptar-hi l’element estanc per poder instal·lar el termoparell. El material utilitzat és el 

C-6440, per la seves bones aptituds per a la mecanització.  

 

Suport per a sensors: Es tracta de fer un suport per poder posar un sensor de pressió i un 

termoparell per a la mesura de les oscil·lacions de pressió durant el desenvolupament de 

l’equip, com a comprovació del seu bon funcionament i per mesurar la temperatura. Ha 

de ser d’un material fàcilment mecanitzable i que no es deteriori amb els combustibles 

que hi passaran. La peça es mecanitza tota i no suporta esforços importants. El material 

escollit és l’alumini L 3051, que recull aquestes propietats i un cost contingut. 
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6.6 Muntatge 

 

Un cop obtingudes totes les peces de fabricació pròpia es pot passar al muntatge del 

sistema. Primer de tot es muntarà la caixa contenidora. Cal primer soldar les diferents 

cares i després passar al muntatge un cop fets els forats per a collar els elements que 

subjectaran el cabalimetre volumètric, l’esmorteïdor de pressió i el filtre de benzina, 

respectivament. Després es munten els ancoratges i les potes. Als peus si cargolaran els 

silemblocks per a l’aïllament de vibracions. La base d’aquests hi serà adherit el velcro 

per la posterior subjecció a la carrosseria.  Un cop fet això només s’han de fixar els 

diferents elements de mesura per tal que no es belluguin. El muntatge del circuit 

hidràulic es farà seguint l’esquema de l’apartat 5.5 utilitzant segellador en totes les 

unions per evitar possibles fuites. Ara es pot procedir a la instal·lació en el vehicle 

explicada en el protocol de muntatge del capítol 7.4. 

 

 

6.7 Manteniment 

 

El manteniment té dues parts principals. El control de possibles fugues en el sistema de 

conducció de carburant i la comprovació del correcte funcionament de l’esmorteïdor de 

pressió degut a possibles canvis en l’esmorteïment del sistema en general.  

 

A part s’haurà de tenir cura de la neteja dels tubs en cas d’utilitzar l’equip per a mesures 

en vehicles propulsats amb gas-oil. Si la benzina no és totalment eliminada, es pot 

arribar a malmetre el motor del vehicle a mesurar. De manera anàloga també s’han 

d’eliminar totes les restes de gas-oil després de fer una prova amb un vehicle que utilitzi 

aquest tipus de carburant per després poder tornar a utilitzar l’equip amb un vehicle de 

benzina. 

 

Les fugues de combustible poden aparèixer principalment per el deteriorament de la 

goma degut a que la major part del temps romandrà  exposada a l’oxidació de l’aire 

doncs el temps de prova no és dominant. Tanmateix el filtre de combustible que 

incorpora l’equip de mesura també haurà de ser canviat amb una major periodicitat per 
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el ressecament de l’element filtrant. Una mesura per evitar el deteriorament prematur 

d’aquests elements, és deixar-los plens de benzina, especialment el filtre per així 

allargar la seva vida útil. 

 

El segon cas, el malfuncionament de l’esmorteïdor de pressió és una conseqüència del 

deteriorament de tot el sistema, doncs per a que l’acumulador deixi de ser efectiu, ha de 

canviar la constant esmorteïdora de tot el sistema. Per aquest motiu si es detecta que 

l’esmorteïdor deixa de fer la seva funció (a través d’unes mesures mes altes del normal) 

es deurà primer comprovar l’estat de tots els components elàstics del sistema (tubs, 

filtre de benzina, esmorteïdor). A part de tenir cura dels elements de mesura, s’ha de 

mantenir una estreta relació amb els encarregats de controlar els canvis que puguin 

sofrir els motors, doncs si es decidís canviar la pressió de bombeig cap a la bomba de 

benzina, la pressió de l’esmorteïdor s’hauria d’adequar a aquesta per al seu correcte 

funcionament. 
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7. Anàlisi de l’assaig a realitzar. Definició del protocol 
d’assaig 
 

7.1 Explicació conceptual  

 

Les normatives per a l’homologació del consum fixaven que el constructor que volia 

posar en el mercat un vehicle devia fer dos assaigs a velocitat constant (90km/h i 

120km/h) a més de l’assaig segons un cicle determinat per ciutat que simula aquest 

tipus de conducció. Aquest assaig representa una bona manera de comparar els diferents 

vehicles sota les mateixes condicions, així com per poder fixar els límits d’emissions 

contaminants provocades per els motors de combustió interna. No obstant, els 

conductors no van  sempre a velocitat constant, ni sempre en pla, de manera que la 

normativa es va canviar per tal que el cicle extraurbà fos més proper a la realitat. A la 

prova actual els dos cicles es fan en sèrie sota unes condicions controlades fet que dona 

una bona repetibilitat a les mesures. 

 

De totes formes aquests cicles només simulen unes determinades acceleracions, trams 

de velocitat constant, i deceleracions, fet que no dona un valor correcte del consum que 

percebrà l’usuari mig. Amb la idea d’aproximar-se més al consum real dels vehicles, es 

pretén dissenyar un assaig que reprodueixi en un temps limitat els diferents tipus de 

conducció al que es veurà sotmès el vehicle. 

 

A part de poder avaluar el consum que tindrà el vehicle en el carrer, l’assaig pretén 

destapar les diferències que poden aparèixer amb canvis en algun aspecte del vehicle i 

que no son tan evidents com el restrictiu assaig de contaminació per homologar tant el 

consum, com les xifres de contaminació. Tant és així que el resultat obtingut amb la 

substitució d’un canvi de 5 velocitats per un de 6 velocitats provoca que les dades de 

consum oficial siguin superiors, quan la teoria indica el contrari. Aquest seria un dels 

exemples que seran analitzats més tard d’una de les aplicacions de cara al 

desenvolupament i evolució del producte que ha de satisfer aquest assaig.  
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A l’annex E es pot veure com les restriccions imposades en la prova de contaminació 

que son positives de cara a obtenir una bona repetibilitat en les mesures, fa que es 

falsegin petits canvis introduïts en un model determinat. 

 

7.2 Paràmetres de disseny 

 

Com a paràmetres de disseny es defineixen dos aspectes. Tipus de prova a realitzar, és a 

dir, quin vehicle i per quin motiu se’l vol sotmetre a la prova. Recorregut a seguir, aquí 

es fa un estudi d’utilització del vehicle particular a Espanya amb el suport dels cicles 

mixtes que realitzen les revistes especialitzades del sector per a les seves proves de 

consum. A més es proposen una sèrie de recorreguts que resultin adients per a fer 

l’assaig en un dia ajustant posteriorment el quilometratge necessari per a obtenir la 

ponderació segons l’estudi abans descrit. Com a resultat obtindrem un recorregut que 

sigui convenient per a fer la prova de consum, que després serà ponderat per tal 

d’obtenir el resultat global més pròxim a la realitat de mobilitat del país. 

 

Abans de passar al disseny de l‘assaig en concret s’ha de fer una reflexió sobre les 

possibilitats i limitacions que porta fer una prova en tràfic obert. S’ha de tenir en 

compte que hi ha certes variables que afecten l’assaig que no son controlables, com son 

el tràfic de la via, les condicions climàtiques o el conductor. Això afectarà la 

repetibilitat de l’assaig fet que impedeix comparar proves realitzades en diferents dies. 

Això només seria possible realitzant la prova en un banc d’assaig, establint un perfil de 

velocitat a partir de dades adquirides al llarg d’un número d’adquisicions prou elevat 

per tal que el resultat fos significatiu de la mitja obtinguda. A part substituint el 

conductor per un robot es pot aconseguir una repetibilitat excel·lent permetent la 

comparació entre proves realitzades amb una certa distància temporal entre si.  

 

No obstant, automatitzant  el procés es fixa un del paràmetres que realment es vol 

estudiar, com és l’efecte del conductor sobre el consum. En realitat, en la prova 

realitzada en banc i amb un robot, es poden introduir diversos perfils de conductor, però 
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donat un perfil, difícilment s’obtindran diferencies que si poden existir en la realitat 

provinents de factors tan poc relacionats com la rumorositat del motor o la “predilecció” 

del conductor per certes relacions de transmissió.  

 

Naturalment l’altre gran diferencia entre els dos tipus d’assaig és el factor econòmic, fet 

determinant, doncs per fer aquests tipus d’assaig en les instal·lacions del client, seria 

necessari la construcció d’un banc d’assaig per a realitzar els assaigs així com la 

implantació dels algoritmes de control del robot fet que s’escapa de la realització del 

projecte així com de la capacitat econòmica del client. Un altre aspecte per el qual és 

impossible realitzar una automatització de la prova es troba en que per poder fer-la cal 

primer tenir prou informació sobre com pot ser un assaig en carretera oberta, fet del que 

no es disposa i que requereix molt de temps d’investigació. 

 

7.2.1 Tipus de proves a realitzar 
 

És obvi que es realitzaran proves de consum en carretera, però l’objectiu concret de 

l’assaig roman amagat. Per a comprendre com es realitzaran les proves cal fer una 

reflexió sobre l’assaig en si. Es pretén fer una mesura de consum en carretera en tràfic 

obert, amb totes les limitacions que això comporta. No obstant es vol introduir el factor 

humà per tal que influeixi sobre el consum del vehicle.  

 

Tot això porta a dos conclusions immediates: La repetibilitat de l’assaig serà molt 

pobre, doncs no només les condicions de tràfic son canviants entre dos dies diferents i 

segons l’horari, sinó que a més l’influencia de la meteorologia és difícilment controlable 

com passa a la pista de proves on amb les dades de pressió, temperatura, humitat 

relativa i vent, es poden fer les correccions pertinents en el resultat obtingut. 

 

Un cop es decideix com fer les proves, s’han d’eliminar els problemes inherents a la 

impossibilitat de controlar el tràfic per on es realitza l’assaig. La solució adoptada és fer 

assaigs comparatius entre vehicles amb característiques similars tal i com s’explica en el 

següent punt. Un altre punt a remarcar es que l’assaig es realitzarà en dos punts horaris 
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del dia on el tràfic sigui el més similar possible i que els dos conductors conduiran els 

dos vehicles per eliminar la seva influencia sobre el resultat final.  

 

Per altra banda el factor humà que es vol introduir es veu limitat als provadors. L’òptim 

que es busca seria el tipus de conducció mig que es fa en el nostre país, fet que resulta 

impossible sense fer un estudi de grans dimensions que difícilment seria exitós sense 

posar sensors ocults en prou conductors com per extreure’n conclusions. A més per el 

descrit abans si tinguéssim un espectre prou gran de conductors disponibles tampoc es 

podrien fer els successius assaigs per la impossibilitat de controlar les variables de tràfic 

i temps. No obstant, no s’ha d’oblidar que es realitzen dos assaigs per a l’obtenció del 

resultat de la prova. El perfil de velocitat seguit durant les dues voltes no serà igual, fet 

que condiciona la fiabilitat del resultat. Aquest fet es redueix si el conductor que marca 

el ritme és sempre el mateix i si la longitud de l’assaig és prou llarga com per eliminar 

petites diferencies sorgides per situacions del tràfic quotidià. 

 

El resultat és un assaig comparatiu entre dos vehicles amb una diferencia que afecti 

significativament al consum. Es comprovarà si aquesta diferencia penalitza el consum o 

bé l’afavoreix, i es compararà amb els resultats obtinguts en l’assaig de contaminació. 

Tanmateix es poden fer estudis comparatius amb cotxes de la competència, per veure si 

la diferència entre les dades obtingudes en l’assaig d’homologació de contaminació es 

confirmen o varien. 

 

A partir d’aquesta base sorgeixen diferents assaigs comparatius possibles: 

 

- Comparativa entre un vehicle del client i l’equivalent de la competència. Com ja 

s’ha expressat es vol veure si s’observa un comportament diferent en el consum 

en tràfic obert. Sempre s’intentarà comparar dos vehicles el més semblants 

possibles, amb potència i pes similars. 

- Comparativa de diferents tipus de motor: Injecció directa de benzina, injecció 

indirecta de benzina, motors de mescla pobre, motor de gas-oil amb injecció per 

bomba-injector, gas-oil amb common-rail, etc. 

- Comparativa entre dos vehicles que, encara que de diferents característiques, 

tenen una xifra de consum homologat molt semblant. 
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- Comparativa entre un vehicle de gas-oil i un de benzina de potencia similar. 

L’objectiu es veure la diferència real entre el consum d’aquests dos tipus de 

carburant per veure la diferència de preu aplicable. 

- Comparativa entre un vehicle de gas-oil i un de benzina de parell similar. La 

comparativa correcta de consum és aquesta, tot i que aquí el cotxe de gas-oil 

tindrà pitjors prestacions. 

- Comparativa entre un vehicle de gas-oil i un de benzina amb el mateix preu de 

venda. Donat l’augment de popularitat del vehicles amb encesa per compressió, 

es poden arribar a comparar en un moment donat, per part del comprador 

potencial, dues opcions de preus similars, encara que prestacions diferents. 

- Comparativa entre un vehicle amb caixa de canvis de sis velocitats i un equipat 

amb una de cinc velocitats. Els automòbils amb sis velocitats estan cada dia més 

de moda. Aquest tipus de caixes de canvi es veuen desfavorides en consum en 

l’assaig de contaminació i per tant és bo comprovar si aquest efecte es manté en 

l’assaig de consum de client. Dintre d’aquesta secció es pot fer una subdivisió 

segons com estiguin escollides les diferents relacions. 

o 6K vs 6S    

o 6S vs 5+E 

o 6S vs 5S   

o 5+E vs 5  

o 6K vs 5   

- Comparació entre una caixa de canvis en ús i un nou projecte. Servirà com una 

variable més per valorar el nou agregat de la transmissió. 

- Comparació entre una caixa de canvis manual i una automàtica. L’aparició de 

nous tipus de caixes de canvis automàtiques fa que aquestes estiguin ja molt a 

prop de les prestacions de les manuals. Aquí també farem distinció segons el 

tipus de caixa automàtica que s’utilitzi. 

o Caixa de trens epicicloïdals conduïda amb el programa automàtic o en 

mode seqüencial. 

o Caixa de trens epicicloïdals contra caixa de canvis manual. 

o Caixa d’eixos paral·lels robotitzada contra caixa de canvis manual. 

o Variador continu de velocitat contra caixa de canvis manual. 



Pag. 48                                                                                                                                                      Memòria 
 

 
 
 
 

- Estimació de l’efecte de la resistència aerodinàmica sobre el resultat de la prova 

de consum de client. Comparació del resultat amb la diferencia obtinguda en 

l’assaig de contaminació. 

- Estimació de l’efecte del pes sobre el resultat de la prova de consum de client. 

Comparació del resultat amb la diferencia obtinguda en l’assaig de 

contaminació. 

- Comparació entre un model de dos cossos amb un de tres cossos, que per efectes 

de càlcul s’utilitzen les mateixes corbes de resistència per a l’homologació de 

consums encara que en realitat no les tenen. 

 
 

7.2.2 Recorregut a seguir 
 

Gràcies a utilitzar un aparell de mesura de combustible que ens dona el cabal de 

combustible instantani, podem separar les mesures de ciutat, carretera i autopista. Això 

és una avantatge de cara a l’elecció del recorregut que es seguirà durant la prova. Per 

tant els principals aspectes a tenir en compte son l’estabilitat en la intensitat de trànsit, 

procurant que aquest sigui baix per evitar embussos, i que el recorregut es pugui fer en 

una jornada laboral. Aquest s’escollirà el més llarg possible per tal d’atenuar les 

possibles diferencies en el perfil de velocitat seguit, sorgides per imprevistos durant 

l’assaig, tal i com s’ha explicat anteriorment. 

 

El primer càlcul a realitzar és una aproximació del temps total del assaig per tal de 

decidir unes distàncies aproximades de cada part. Tenint en compte que s’han de fer dos 

proves consecutives el temps de cada assaig ha d’estar al voltant de les dues hores. A 

partir de la mitja aproximada amb que es circula per les diferents vies obtenim una 

primera aproximació del recorregut total de la prova: 
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 Ciutat Carretera Autopista Total 

V mitja (km/h) 20 70 110 51,5 

Temps (h) 1 0,75 0,3 2,05 

Distància 

(km) 

20 52,5 33 105,5 

Taula 7.2.2.1 
 

Per tant ja sabem que l’assaig serà d’uns 95 km. El següent factor limitador és el 

recorregut per ciutat. Tenint en compte que Barcelona queda exclosa de l’assaig donada 

la congestió que sofreixen tant les vies d’accés com les pròpies vies de la ciutat comtal.  

Per tant es procedeix a escollir una ciutat on sigui fàcil fer un recorregut de 20 

quilometres de longitud. 

 

S’escull Tarragona doncs, tant per situació geogràfica com per les vies d’accés i per la 

pròpia extensió de la ciutat resulta òptima per fer el recorregut cíclic. Aquest serà 

d’anada per carretera i de tornada per autopista. A l’annex E es poden veure les 

alternatives descartades i el llibre de ruta resultant. El recorregut final queda de la 

següent forma: 

 

 

 Ciutat Carretera Autopista Total 

V mitja (km/h) 20 70 110 51,7 

Temps (h) 1,1 0,9 0,3 2,3 

Distància 

(km) 

22 62 35 119 

Taula 7.2.2.2 

 

Un cop s’ha definit el recorregut s’han d’imposar els percentatges de cada part per a 

l’obtenció del resultat final. El mètode òptim per a l’obtenció de la utilització que es fa a 

Espanya del vehicle particular seria realitzant una enquesta a escala nacional. Per 

desgràcia, aquesta és una tasca que s’escapa de la realització d’aquest projecte.  
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No obstant es pot fer una primera aproximació prou bona amb les dades de tràfic global 

en carretera i autopista que proporciona el ministeri de foment, a més de fer una 

enquesta a les diferents revistes especialitzades del sector sobre les seves proves de 

consum. 

 

No obstant les dades aconseguides a través d’aquests organismes no eren prou 

complertes, el que ha motivat una recerca més profunda per trobar algun estudi que 

proporcionés les dades requerides. Aquest estudi ha estat realitzat per l’INSIA, i es 

titula “Estudio del sector de transportes en España. Desarrollo y aplicación de modelos 

de análisis de las condiciones para un incremento sostenible de la movilidad” 

(SETISMO)[3]. Segons aquest estudi el percentatge d’utilització de les diferents vies és 

el següent: 

 

 

Vehicles-km(milions d’unitats) quilòmetres Percentatge Any 

1999 urbà carretera autopista Mitja urbà carretera autopista

turismes 49583,13 104369,99 51129,67 14210,5 22,67 49,39 27,94 

Taula 7.2.2.3 

 

L’estudi també incloïa la velocitat mitja a les diferent vies, que servirà per comprovar si 

el recorregut proposat es correspon amb la mitja de l’estat: 

 

Vehicle Urbana (km/h) Carretera (km/h) Autopista (km/h) 

Turismes 20 77 102 

Taula 7.2.2.3 
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7.3 Definició de l’assaig a partir de les dades obtingudes 
 

A partir de les condicions exposades en l’apartat anterior es pot passar a definir l’assaig 

a realitzar. Com ja s’ha exposat, l’assaig serà comparatiu entre dos vehicles dels quals 

se’n vulgui extreure una conclusió determinada, seguint el recorregut predefinit en 

l’apartat anterior. Per tant per a realitzar l’assaig seran necessaris els següents aspectes: 

 

- Dos vehicles que puguin ser subjectes a comparació. Per a cada vehicle s’haurà de 

conèixer el seu tipus de circuit de bombeig de carburant per tal de fer la instal·lació 

segons les diferents configuracions descrites en el capítol 5.5. 

- S’ha de disposar del temps necessari per a realitzar totes les proves pertinents. Per als 

assaigs de contaminació son necessaris dos dies, Per muntar i desmuntar els equips dos 

dies més. A part seria recomanable realitzar entre dos i tres proves consecutives per 

poder descartar assaigs amb problemes. A més s’ha de fer la calibració en pista de la 

velocitat obtinguda del CAN bus (l’explicació sobre els equips de mesura utilitzats es 

realitza en el següent apartat). 

- Es realitzarà el recorregut estrictament segons el descrit al llibre de ruta present a 

l’annex D. 

- L’anàlisi dels resultats es farà segons el que s’explica al capítol 9. 
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7.4 Procediments d’assaig 

 

Donat l’extensió de l’assaig es redactaran dos protocols d’assaig així com un 

procediment per realitzar l’anàlisi dels resultats i l’obtenció del full de resultats 

(l’explicació de l’elecció dels aparells d’adquisició de dades aquí exposats es troba en el 

capítol 8). 

 

7.4.1 Procediment d’assaig consum de client. Part 1 muntatge i desmuntatge 
 

Operacions a realitzar al muntatge del cabalimetre volumètric: 

 

- Identificació del sistema de subministrament de carburant. 

A: Circuit d’abastament de combustible amb anada i retorn de motor a dipòsit; 

procedir amb el muntatge 1. 

B: Circuit d’abastament de combustible de motors d’injecció directa de benzina; 

procedir amb el muntatge 2. 

C: Circuit d’abastament de combustible amb recirculació al dipòsit i anada de 

combustible cap al motor; procedir amb el muntatge 3. 

D: Circuit d’abastament de combustible amb recirculació al motor i anada de 

combustible cap al motor; procedir amb el muntatge 3. 

 

- Desmuntatge dels seients posteriors per a visualitzar la tapa de l’aforador. 

- Desmuntatge de la tapa del aforador. El cotxe s’ha de trobar sense les claus posades. 

- 1: Desconnexió del retorn de combustible i connexió del tub amb aixeta amb 

l’etiqueta retorn a dipòsit a la connexió de l’aforador i connexió del tub amb aixeta 

amb l’etiqueta retorn a motor al tub que ve des del motor. Deixar l’aixeta oberta. 

2: Desconnexió del retorn de combustible i connexió del tub amb aixeta amb 

l’etiqueta retorn a dipòsit a la connexió de l’aforador i connexió del tub amb aixeta 

amb l’etiqueta retorn a motor al tub que ve des del motor. Deixar l’aixeta oberta. 

3: Connectar els tubs amb aixeta entre si. L’aforador no té retorn. En el cas C la 

connexió s’haurà de fer després del filtre de benzina. 
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- Desconnexió de l’anada de combustible i connexió del terminal del sistema de 

mesura amb clavilla femella. 

- Connexió del terminal mascle al tub d’anada de combustible. 

Només 3: En el cas C s’haurà d’elevat el cotxe per tal de fer la connexió a la sortida 

del filtre de combustible tal i com s’ha procedit en el casos 1 i 2. 

- Fixació de l’equip de mesura als ancoratges ISOFIX. 

- Connexió de l’alimentació del cabalimetre volumètric. 

- Arrancar el cotxe per a que el sistema s’ompli de combustible. 

- Només 2: Comprovació de la pressió a la sortida del cabalimetre volumètric segons 

model. 

 

Muntatge instrumentació necessària per al assaig 

 

Elements necessaris: 

- Cable senyal cabalimetre volumètric. 

- Cable termoparell del sensor de temperatura de combustible. 

- Mòdul adquisició canals analògics/digitals. 

- Mòdul adquisició canals tipus K. 

- Mòdul router per a l’adquisició dels canals del CAN bus. 

- Mòdul de memòria per a l’enregistrament de les dades. 

 

Desmuntatge equip de mesura 

 

- Treure el contacte. 

- Desconnectar els cables y treure l’equip electrònic del cotxe. 

- Segons el cas procedir: 

- Muntatge 1 i 2: 

-  Obrir les aixetes i tancar-les. 

- Desconnectar el tub que va a parar al dipòsit des del cabalimetre volumètric. 

- Purgar la pressió del sistema obrint l’aixeta del tub prèviament desconnectat 

deixant anar el combustible a un recipient disposat per a aquest efecte. 

- Desconnectar el tub que prové del motor. 
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- Purgar la pressió del sistema obrint l’aixeta del tub prèviament desconnectat 

deixant anar el combustible a un recipient disposat per a aquest efecte. 

- Connectar el tub de retorn novament al dipòsit. 

- Connectar els dos tubs prèviament desconnectats entre si. 

- Desconnectar el tub que està a la sortida de carburant del dipòsit. 

- Desconnectar el tub que està connectat a la conducció d’anada de carburant cap 

al motor. 

- Connectar el tub de l’anada de combustible novament al dipòsit. 

- Muntatge 3: 

- Utilitzar el dos tubs connectats entre si per a purgar la pressió del sistema. 

Utilitzar un recipient específic per a aquest efecte. 

- Desconnectar el tub que està a la sortida de carburant del dipòsit. 

- Desconnectar el tub que està connectat a la conducció d’anada de carburant cap 

al motor. 

- Connectar el tub de l’anada de combustible novament al dipòsit. 

  

Com a precaució serà necessari disposar d’unes ulleres de protecció així com d’un drap 

per poder eixugar les petites pèrdues que cauran al fer el desmuntatge. 

 

 

7.4.2 Procediment d’assaig consum de client. Part 2 realització de l’assaig 
 

Abans de realitzar l’assaig s’han de fer diverses comprovacions. 

- Comprovar l’integritat del cables visualitzant la senyal que arriba a l’ordinador 

portàtil. 

- Càrrega del fitxer de configuració adient proporcionat per l’enginyer encarregat de la 

prova. 

- Posada a zero de la memòria i comprovació de la posterior activació de la mateixa. 

- Comprovació de la configuració del equip de mesura segons cas: 

 1/3- No s’ha de fer cap modificació. 

  2- Tancament de les aixetes durant tot l’assaig 
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- Comprovació de l’estat del vehicle de prova: Pressió del pneumàtics, omplerta del 

dipòsit de carburant, pesada del vehicle i addició de la càrrega necessària (pes DIN + 

200 kg). 

Un cop realitzades les comprovacions s’han de dirigir fins a l’inici de la prova. Un cop 

allà començar l’enregistrament.  

El conductor designat per comandar la prova anirà seguint el llibre de ruta sense 

desviar-se sota cap concepte.  

El segon conductor seguirà a l’altre a una distància prudencial (cap dels dos hauria 

d’apropar-se a menys de 100 metres d’un vehicle precedent, excepte en ciutat). La 

distància entre els dos vehicles no és important, però si la velocitat amb que aquesta 

augmenta i disminueix. 

Un cop arribat a la ciutat procedir al recorregut urbà sense més instruccions. 

Un cop acabat el recorregut urbà aturar l’enregistrament de dades fins arribar al tram 

d’autopista. Donat que hi ha un tram sense enregistrament es convenient fer una parada 

per descansar. 

Quan s’arriba al tram d’autopista tornar a connectar l’enregistrament fins al peatge del 

Vendrell. 

Quan s’arriba al centre de proves descarregar les dades comprovant que 

l’enregistrament s’hagi portat a terme amb èxit. Si per alguna raó no fos així avortar la 

segona volta de l’assaig. 
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8. Selecció de l’instrumentació a utilitzar 
 

8.1 Variables a mesurar 

 

Per poder seleccionar l’instrumentació necessària primer és necessari saber quines 

variables seran imprescindibles per obtenir uns resultats òptims en les proves a realitzar. 

Haurem de diferenciar entre els dos assaigs que es realitzaran. El primer és la mesura de 

consum a velocitat constant en una pista de proves, fet que permet fixar moltes de les 

condicions exteriors. El segon és l’assaig ja exposat del consum de client en carretera, 

per el qual el nombre de variables a adquirir serà major doncs molts dels paràmetres 

exteriors son incontrolables i desconeguts. A més l’anàlisi a fer a partir dels resultats 

obtinguts (fet que s’explica en el següent apartat) és molt més extens i per tant, també 

faran falta un altre tipus de variables no necessàries en el primer assaig. 

 

Per als dos assaigs definirem les variables de control i les variables independents. Per al 

primer les variables venen fixades segons la normativa DIN 70030 per als assaigs a 

velocitat constant a 90 i 120 km/h respectivament. Per tant s’enumeraran a partir del que 

diu la normativa. 

 

Variables independents: 

- Velocitat 

- Cabal de carburant 

- Temperatura de carburant 

 

Variables de control: 

- Distància 

- Pressió atmosfèrica 

- Temperatura ambient 

- Vent 

- Precipitació 
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Cal remarcar que la normativa exigeix que l’assaig es faci mesurant per una recta de 

1000 o 2000 m, per aquest motiu la distància esdevé un paràmetre de control. 

 

Al segon assaig, donat l’entorn en que es desenvolupa i l’anàlisi posterior que se’n vol 

fer les variables a enregistrar son més nombroses. 

 

Variables independents: 

- Velocitat 

- Cabal de carburant 

- Temperatura de carburant 

- Voltes per minut del motor 

- Posició de la papallona d’admissió/Dosatge de carburant 

- Utilització del fre i embragatge 

- Distància 

 

Variables de control: 

- Pressió atmosfèrica 

- Temperatura ambient 

- Vent 

- Precipitació 

- Alçada sobre el nivell del mar 

- Temperatura del oli 

- Intensitat produïda per l’alternador 

- Tensió subministrada per la bateria 

 

Un cop que es sap quin tipus de sensors seran necessaris i la quantitat de variables a 

enregistrar es pot passar a enumerar els diferents tipus d’equips de mesura que estan 

disponibles. 
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8.2 Diferents equips de mesura 

 

El primer que serà imprescindible serà un sistema d’adquisició de dades. Si mirem els 

dos assaigs, per al primer necessitarem un enregistrador de 3 canals, doncs les dades 

meteorològiques estan disponibles a la pista de proves. Tanmateix els sistemes 

d’adquisició de dades tenen un rellotge intern i amb l’adquisició de la velocitat o bé de 

la distància tindrem les dues variables. Per tant aquest assaig no presenta cap problema. 

En canvi per al segon hem d’adquirir 12 variables, a més de necessitar diferents sensors. 

Així doncs enumerem els diferents sensors necessaris i diferents tipus de sensor per a 

cada aplicació. 

 

8.2.1 Sensors de velocitat 
 

- Captador lateral de voltes. És un encoder òptic incremental. Se situa solidari a l’eix de 

la roda i mesura la velocitat angular d’aquesta. Sabent el perímetre de la roda i les voltes 

que dona en la distància patró de 1000m indicada a la pista de proves es pot calibrar 

l’element. Un cop fet això obtindrem a partir de la rotació de la roda, la distància 

recorreguda. 

 

- 5ª roda. Es tracta de posar mitjançant un mecanisme d’acoblament al vehicle una roda 

extra per a mesurar les voltes amb un encoder òptic incremental les voltes d’aquesta. La 

avantatja respecte l’opció anterior, és que la roda és de bicicleta, amb un radi superior al 

de la del automòbil i amb un pneumàtic amb un perfil molt baix, fet que dona molt poca 

desviació per la deformació dinàmica amb la velocitat. 

 

- Sensor òptic per mesurar desplaçament d’efecte Doppler. Es tracta d’una llum 

enfocada cap al terra a una distància determinada que a partir de la longitud d’ona 

reflectida detecta la distància recorreguda. Aquest dispositiu és independent de la deriva 

dels pneumàtics del vehicle. La calibració també s’efectua amb el quilòmetre patró 

situat a la pista de proves. 
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- GPS. Mitjançant la senyal de localització que proporcionen els satèl·lits GPS es pot 

saber la distància recorreguda i, derivant, la velocitat. També es tracta d’un sensor 

independent de la deriva i la calibració és automàtica. 

 

8.2.3 Sensors de temperatura 
 

- Termoparell tipus K. Es tracta d’un fil constituït per dos conductors diferents que 

formen entre ells dos unions diferents y col·locades a dues temperatures diferents. El 

tipus K té un fil positiu de cromel i un fil negatiu de alumel, amb una temperatura 

màxima de mesura de 1090 ºC.[4] 

- Termoparell tipus J. És el mateix tipus de sensor, amb un fil positiu de ferro i un fil 

negatiu de constantani amb un rang de temperatures fins a 590 ºC.[4]  

 

8.2.4 Sensor de revolucions del motor 
 

- Senyal de la bugia. En cas de vehicles amb encesa provocada es pot utilitzar la senyal 

de la bugia per a determinar les revolucions de gir del motor. 

- Sensor d’efecte Hall. Es col·loca un sensor d’efecte Hall a l’eix del motor i es mesura 

la velocitat. 

- Sensor òptic. Es tracta de fer una marca a una de les politges de la distribució del 

motor per tal que col·locant un sensor òptic es pugui comptar les voltes de la mateixa i, 

per tant, del motor. 

 

Com es pot comprovar, el número de sensors a utilitzar és molt elevat, per tant seria 

recomanable poder utilitzar els sensors que ja disposa el vehicle o com a mínim la seva 

senyal. Això és possible gràcies al sistema de comunicació per CAN-bus. Gràcies a això 

es poden adquirir totes aquestes variables sense necessitat d’instrumentar el vehicle amb 

tots els sensors, una petita explicació de com funciona la línia de comunicació de CAN i 

el seu abast en els vehicles actuals es troba a l’annex E. En canvi necessitarem un equip 

d’adquisició que pugui llegir l’entramat del codi CAN. 



Equip per a assaig de consum en carretera i definició de l’assaig a realitzar                                              Pàg.61                       
 

 
 
 
 

8.3 Equips disponibles 

 

El client disposa de dos unitats d’adquisició de 6 canals digitals i una d’elles disposa de 

vuit canals analògics. A més disposa de dos sensors òptics de distancia i tres captadors 

laterals adquirits recentment. També, com ja s’ha exposat abans disposa de dos 

cabalimetres volumètrics. L’aparell d’adquisició de dades incorpora un software per 

poder calibrar els canals, programar les diferents entrades i calcular qualsevol canal 

addicional matemàticament. Durant la prova permet visualitzar mitjançant una pantalla 

configurable per l’usuari els canals que es desitgin, ja siguin mesurats o calculats. Com 

a requisits necessita unes condicions de sortida i d’acabament de l’assaig per tal de 

començar i aturar l’enregistrament. També es pot definir l’informe de resultats que 

extraurà amb les dades adquirides. Les característiques tècniques dels aparells es poden 

consultar a l’annex  E. 

 

Amb aquest equipament és possible fer els assaigs de consum a velocitat constant amb 

qualsevol vehicle; en canvi no permet sortir a carretera al només poder disposar del 

sensor de velocitat fora de la planta del automòbil, fet prohibit al codi de circulació. 

Això obliga a adquirir un altre sistema de mesura. 

 

8.4 Equips adquirits 

 

Queda patent que aquests equips no seran suficients per a realitzar l’assaig de consum 

de client. Per tant es decideix adquirir els equips necessaris per poder realitzar l’assaig 

sense limitacions per aquest motiu. 

 

El primer aspecte a avaluar és la mesura de la velocitat. Al mercat hi ha molts tipus de 

sensors que permeten fer aquesta mesura, però per aquesta prova s’han de respectar les 

normes de circulació, fet que no permetrà l’ús de captadors que sobresurtin de la planta 

de l’automòbil. Això limita l’elecció a tres tipus d’adquisició de la velocitat: 
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8.4.1 Adquisició per mitjà de GPS 
 

És un sistema ràpid d’instal·lar i universal, no requereix cap tipus de calibració (es fa 

automàticament amb la senyal que es rep del satèl·lit) i dona una precisió prou bona fins 

i tot per proves en pista. No obstant s’ha de refusar aquesta opció doncs la cobertura per 

ciutat és molt deficient, arribant a perdre’s, i per tant totes les dades en que no estigui 

rebent la situació que li dona el satèl·lit seran informació de l’assaig perduda. 

 

8.4.2 Adquisició per sensor òptic d’efecte Doppler 
 

Al mercat hi ha uns sensor òptics com els que ja disposa el client, però que es poden 

situar sota el pis del vehicle, fet que soluciona el problema legal en que ens trobàvem 

amb els captadors òptics ja disponibles. El principal problema és que el sensor és molt 

car en front de les altres opcions, tenint en compte que també s’ha adquirir una unitat 

d’adquisició i tractament de dades. 

 

8.4.3 Adquisició per CAN-bus 
 

Finalment s’opta per aquesta solució. En si no és cap sensor, sinó un protocol de 

comunicació regulat segons la normativa ISO 11898-1 :2003, que permet adquirir, sense 

elements addicionals, múltiples variables captades per els diferents sensors del vehicle.  

Resulta ser la solució més econòmica tot i haver d’adquirir una unitat d’enregistrament i 

tot l’equipament basat amb el protocol de comunicació CAN. El principal inconvenient 

és l’error que puguin tenir les senyals que s’extreuen del vehicle; la senyal de velocitat 

és la principal afectada i s’haurà de fer una prova addicional per a corregir-la. A més, 

s’hauran d’adquirir diferents canals externs: les senyals del termoparell que mesura la 

temperatura del combustible i les senyals digitals del cabalimetre volumètric i del 

sensor de velocitat exterior per tal de corregir l’error del valor que es transmet per CAN. 

Per tant els equips a adquirir son els següents: 

- Mòdul enroutador (adquisició CAN vehicle i senyals CAN d’altres mòduls). 

- Mòdul memòria (enregistrament de les dades). 

- Mòdul analògic/digital (adquisició de canals externs). 
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- Mòdul Termoparell (adquisició de temperatures). 

 

Amb aquests quatre mòduls es poden arribar a enregistrar fins a 28 canals 

simultàniament, amb una possibilitat de programar fins a 96 trames diferents de CAN. 

Les característiques tècniques dels aparells aquí descrits es troben en l’annex F. 

 



Pag. 64                                                                                                                                                      Memòria 
 

 
 
 
 



Equip per a assaig de consum en carretera i definició de l’assaig a realitzar                                              Pàg.65                       
 

 
 
 
 

9. Anàlisi de resultats i obtenció de conclusions 
 

9.1 Tractament de les variables mesurades 

 

Les variables a adquirir son diverses i provenen de diferents tipus de mòduls 

d’adquisició. S’enumeraran les diferents variables, així com el tractament necessari per 

a l’obtenció del valor correcte de la mateixa. 

 

Canals a adquirir 

 

Variables independents: 

- Velocitat 

- Voltes per minut del motor 

- Obertura de papallona 

- Cabal de combustible 

- Temperatura de combustible 

 

Aquestes variables son les que donaran el resultat del assaig. Per tant s’haurà de fixar 

una freqüència de mostreig prou elevada per tal d’obtenir uns resultats òptims. A més hi 

ha diverses variables que seran després derivades per obtenir la seva corresponent 

derivada en el temps, com pot ser el consum instantani o la distància recorreguda a 

partir de la velocitat. Per tant és recomanable no utilitzar una freqüència de mostreig 

inferior a 10 Hz. No obstant, donada la capacitat d’emmagatzematge de la unitat de 

memòria del sistema d’adquisió s’ha triat per a la prova una freqüència de mostreig de 

50 Hz per les variables que varien amb molta celeritat (velocitat, obertura de papallona, 

voltes per minut del motor) i de 12,5 Hz per a la resta. 
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Variables de control: 

- Pedal de fre 

- Pedal d’embragatge 

- Temperatura de l’oli  

- Temperatura de l’aigua 

- Tensió de la bateria 

- Temperatura ambient 

 

Les variables de control serveixen per visualitzar si hi hagut algun problema durant la 

prova i per poder tenir una informació extra de la conducció dels encarregats de realitzar 

la prova. Pot ser que el funcionament del motor no sigui l’òptim per una falta d’oli o un 

malfuncionament del circuit de refrigeració. Això quedarà patent a la temperatura de 

l’oli i a la temperatura de l’aigua. No obstant no es necessari veure quan es produeix 

aquest canvi, sinó si hi ha algun fet anormal que faixi rebutjar el resultat de la prova. De 

manera anàloga es monitoritza la tensió que dona la bateria, doncs en cas d’estar 

descarregada, farà consumir més combustible al vehicle en qüestió. La senyal del pedal 

d’embragatge i del pedal de fre es fa servir per tenir un altre punt de referència a l’hora 

de comparar els dos conductors. Pot ser que un conductor utilitzi més el fre motor i, per 

tant, obtingui un valor mig de les voltes del motor més elevades però, en canvi 

consumeixi menys carburant. Això queda patent en aquestes dues variables. 

 

La temperatura ambient serveix per tenir un registre de la variació en les condicions 

climàtiques. En cas d’haver-hi un gradient de temperatura elevat, serà anotat en el 

resultat de la prova. La freqüència de mostreig d’aquestes variables no és massa 

important, per tant una freqüència de 1 Hz serà suficient. 

 

En l’adquisició de les diferents variables s’ha de tenir en compte els paràmetres que 

afecten el valor que s’obtindrà. Normalment tots aquells valors que s’obtenen a partir 

dels canals provinents de la xarxa de CAN-bus de l’automòbil es veuen afectats per un 

factor de conversió que s’ha de conèixer i introduir. El cabal de carburant també es 

veurà afectat per un factor de conversió que convertirà els polsos enviats per l’aparell de 

mesura en centímetres cúbics per segon. Per això és important conèixer el factor de 

calibració i tenir l’aparell calibrat. La temperatura enregistrada per el termoparell no es 
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veu afectada per cap factor de conversió però s’haurà de comprovar que el seu valor 

sigui lògic, doncs si el sensor toca les parets del tub, pot donar una lectura errònia 

falsejant el resultat de la prova.  

 

Tanmateix s’haurà de calibrar en pista el valor que dona el CAN-bus de la velocitat, 

doncs el paràmetre del radi dinàmic de la roda és prou bo per a la centraleta de l’ABS, 

però no per al càlcul precís de la velocitat. No obstant, aquest és un error de biaix i, per 

tant, es pot corregir amb la mesura d’aquest amb un equip de mesura de velocitat extern 

que també haurà de ser calibrat. Aquest serà un assaig afegit al de consum de client, 

necessari per a obtenir un resultat correcte.  

 

 

9.2 Càlcul de variables auxiliars 

 

A partir de les dades adquirides és necessari el càlcul d’altres variables per a poder fer 

un anàlisi més acurat del resultat.  

Per tant es procedeix al càlcul de les següents variables: 

- Distància 

- Volum de carburant utilitzat 

- Consum horari 

- Consum als cent quilòmetres 

- V1000 

- Selector de velocitat 

- Temps de frenada 

- Temps d’embragatge 

 

Les eines que s’utilitzen per a aquesta tasca no son altres que pures operacions 

matemàtiques i lògiques. A continuació s’exposaran els càlculs per la obtenció de les 

diferents variables a partir de les dades adquirides. En l’annex F es pot veure aquests 

mateixos càlculs seguint el llenguatge de programació definit per el software de 

configuració i anàlisi de l’equip d’adquisició. 

 



Pag. 68                                                                                                                                                      Memòria 
 

 
 
 
 

 

∫= ;)( vdtkms                 (9.2.1) 

;
1000·

)( ∑∑ ==
c

c k
pQlV     (9.2.2) 

;
3600

1)( ⋅= V
dt
d

h
lCh     (9.2.3) 

[ ] ;100)(1)100( 0

s
TTV

km
lC k−+

=
α    (9.2.4) 

;1000)/(1000
n
vhkmV =     (9.2.5) 

;mf TSft •=       (9.2.6) 

;me TSet •=       (9.2.7) 

 

El consum horari ens dona una idea del flux de carburant que està consumint el vehicle 

en tot moment. La V1000 és una mesura de la relació de transmissió que s’està utilitzant 

i és la magnitud utilitzada per el client per aquest efecte. Hi ha magnituds equivalents, 

com simplement expressar la velocitat que està engranada, la relació entre les voltes del 

motor i la velocitat del vehicle (n/v) o la relació de transmissió de la caixa de canvis. 

A l’annex F es poden comprovar la resta de càlculs així com la metodologia a seguir un 

cop s’han adquirit les dades de l’assaig. 
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9.3 Eliminació de variables redundants 

 

Un cop fet el càlcul de les diferents variables auxiliars s’han d’eliminar algunes que  

expressen el mateix de diferents maneres. No es poden fer servir les mateixes variables 

per a un anàlisi exhaustiu de les maniobres dinàmiques del vehicle, com per l’expressió 

del resultat final i conclusions. 

 

Per a fer un anàlisi exhaustiu es faran servir les següents variables: 

- Velocitat 

- Nº de relació de transmissió engranada/Voltes del motor 

- Obertura de papallona 

- Utilització de fre i embragatge 

- Consum horari 

 

En canvi en el full de resultats s’expressaran els valors mitjos per a cada part i del total 

ponderat de les següents variables: 

- Velocitat 

- Consum/ 100 quilòmetres 

- V1000 

 

Per tant del total de 10 variables adquirides, i 8 variables calculades, se’n fan servir 5 

per a l’anàlisi i 3 per al full de resultats. 

 

9.4 Comparació de resultats 

 

Al final del tractament s’ha de fer la comparació entre els resultats obtinguts per els dos 

vehicles per a poder arribar a una conclusió ràpidament. Per això s’han d’extreure les 

variables significatives i en un full de resultats el més breu possible en que una persona 

que no hagi estat implicada en l’assaig sigui capaç de discernir la conclusió a la qual 

s’arriba al final de l’assaig. 
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Com ja s’ha avançat les variables a publicar en aquest full son tres. No obstant, 

l’aclaració d’algun fet rellevant durant l’assaig pot ser necessari en aquest full.  

Principalment pot haver-hi tres resultats: 

1. El vehicle A consumeix més que el B 

2. El vehicle A consumeix el mateix que el B 

3. El vehicle A consumeix menys que el B 

Els casos 1 i 3 no tenen cap tipus de discussió. No obstant s’han de tenir clares les 

condicions en que s’ha fet l’assaig de manera que aquesta diferencia, tot i poder variar 

entre assaigs sempre sigui favorable per al mateix vehicle. 

 

El cas 2 és el més compromès. Donada la naturalesa de l’assaig on hi ha molts factors 

externs que resulten incontrolables, pot ser que sota unes condicions determinades el 

vehicle A consumeixi més que el B, mentre que al dia següent, amb unes altres 

condicions, passi que el vehicle A consumeixi menys quedant el resultat igualat. La 

diferència també pot estat produïda per el tipus de conducció dels dos pilots provadors, 

fet que no quedarà remarcat en els resultats ponderats però si en els resultats per a cada 

conductor.  

 

En casos on la diferencia no és clara, s’ha de realitzar un anàlisi amb més profunditat 

per concloure si la igualtat realment existeix (amb el recolzament de les proves de 

contaminació) o si per el contrari, aquesta igualtat es deu per un dels factors no 

controlables de la prova. En cas d’una diferencia prou gran en els resultats, es suficient 

una comparació dels perfils de velocitat seguits durant l’assaig, per comprovar que no 

difereixen substancialment.  

 

En canvi quan les diferencies son molt més petites cal fer un estudi, no només del perfil 

de velocitat, sinó de com els dos conductors han aconseguit aquest perfil de velocitat. 

Això pot posar de manifest un assaig on el conductor que va darrera segueix 

frenèticament el perfil de velocitat del conductor que es troba davant, motivat per 

diferents raons (un camió que s’interposa al camí, temps perdut en un stop). Un 

exemple d’això el trobem en les  gràfiques 8.4.1 i 8.4.2 amb diferencies de velocitat 

produïdes en un tram de carretera i en un tram de ciutat respectivament. Si es conclou 

d’aquest estudi que la prova no ha estat vàlida s’ha de tenir en compte que no servirà 
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repetir l’assaig, doncs en dies diferents hi haurà condicions externes de temps i tràfic 

diferents, cosa que no permet comparar els resultats entre si. En cada assaig s’ha de 

partir de zero, només valorant les diferències apreciades en la comparació puntual del 

mateix. 

 
Gràfica 9.4.1 

 

 
Gràfica 9.4.2 
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9.5 Conclusions 

 

L’obtenció de conclusions en aquest assaig s’ha de fer d’una manera molt prudent, 

doncs els paràmetres no controlats poden, fàcilment, portar a conclusions errònies.  

L’enginyer ha de ser capaç veient el full de resultats exposats en l’annex G de fer una 

valoració de la prova. Per això s’haurà de fer un qüestionari per avaluar els resultats en 

cada part de l’assaig i la seva influència. Aquest ha de contenir les següents preguntes: 

 
- Quin vehicle ha consumit mes? 

- On hi ha la major diferencia? 

- Hi ha diferencies en tots els trams entre conductors? (És a dir, un conductor 

sempre consumeix més/menys) 

- Quin cotxe causa la diferencia més gran de consum entre conductors? 

- Utilitzar el tram d’autopista per comparar l’obertura de papallona (si un vehicle 

amb canvi més curt i les altres característiques son similars consumeix el mateix per 

autopista serà degut a que el motor funciona més pròxim al punt òptim de 

funcionament) 

- Utilitzar el tram de carretera per comparar l’ús del canvi 

- Al tram de ciutat queda patent el consum al ralentí i la suavitat de la transmissió i 

el motor a causa de la utilització del vehicle a baixes voltes. 

- Causes de la diferència: 

- Canvi més llarg (autopista) 

- Millor optimització canvi-motor (carretera) 

- Millor “harmonia” transmissió-motor 

 

Cal destacar que aquest és un qüestionari general vàlid per a totes les proves. Per a 

casos concrets (avaluació de dos canvis diferents) molts dels punts de diferència entre 

els dos cotxes desapareixen. Per tant, es poden extreure unes conclusions més 

determinades.  
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Quan s’ha acabat l’anàlisi del resultat, l’enginyer ha de ser capaç de donar una valoració 

qualitativa dels motius de la diferència (o igualtat) en el consum observada, valorant els 

diversos factors per ordre d’importància. 

 

9.6 Exemple de resultats d’assaig 

 

Per il·lustrar el treball realitzat i comprendre la necessitat de síntesi necessària es 

presenten diversos resultats obtinguts en un assaig, amb el posterior informe de resultats 

i les conclusions. 

 

A continuació podem veure els histogrames de velocitat per a cada tram: 

 

 
Figura 9.6.1 

 
Histograma velocitat tram carretera 
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Figura 9.6.2 

 
Histograma velocitat tram ciutat 
 

 
Figura 9.6.3 

 
 
Histograma velocitat tram autopista 
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Aquest és un exemple de com visualitzar les dades obtingudes durant l’assaig. De 

manera anàloga es poden construir histogrames amb la resta de variables de l’assaig, 

com voltes del motor, càrrega del motor, relació de transmissió seleccionada, etc. 

També es pot construir una taula amb els mínims i màxims enregistrats durant l’assaig, 

per detectar possibles anomalies, o comparar gràficament els diferents paràmetres de la 

prova. Això es pot veure en l’annex F. 

 

A continuació es passa a la confecció del full de resultats. Aquest ha de tenir una 

primera part que expliqui les característiques dels vehicles avaluats, i una segona part on 

hi hagi tots els resultats necessaris per arribar a la conclusió de l’assaig. Aquest full s’ha 

d’utilitzar per tal d’extreure les conclusions que l’enginyer cregui pertinents, així com la 

consulta amb altres persones que estiguin involucrades en l’assaig d’algun aspecte 

remarcable que pugui haver afectat el resultat final. Aquest informe també ha de servir 

per analitzar si és possible fer alguna comparació amb assaigs fets amb anterioritat, així 

com per seguir l’evolució dels mateixos, doncs segurament amb el progressiu 

coneixement del recorregut, els provadors tendiran a consumir menys combustible, fet 

que s’ha de monitoritzar per tal que no esdevingui una competició. 
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Característiques Vehicles Comparativa     
        
Comparacio: Vehicle Competencia     

Vehicle 1:     Vehicle 2:     
          

Marca XX   Marca ZZ   
Model Y   Model V   

Motorització 
2.0 inj 
directa   Motorització 2.0 16v   

Canvi M6   Canvi M6   
Preu amb opcions 2.000 €   Preu amb opcions 1.800 €   
Combustible SP 98 0,87 Combustible SP 95 0,79 
  Teòric  Mesurat   Teòric  Mesurat 
Rodes 195/65R15 195/65R16 Rodes 205/55R16 205/50R17
POM (kg) 1242 1349 POM (kg) 1250 1490 
Pes prova (kg) 1442 1499 Pes prova (kg) 1450 1640 
Cw*A 0,74 0,745 Cw*A 0,69 0,746 

Prestacions    Prestacions     
Potencia màxima 
(kW) 110 104,6 Potencia màxima (kW) 103 97,7 
a (min-1) 6000 6000 a (min-1) 5500 5500 
Parell màxim (Nm) 200 198,7 Parell màxim (Nm) 192 190 
a (min-1) 3500 3500 a (min-1) 4000 3800 
Vmax (km/h) 206  Vmax 200 197 

Acceleracions    Acceleracions     
0-100 km/h 8,9  0-100 km/h 9,2 9,9 

Recuperacions    Recuperacions     
60-120 km/h - n 21  60-120 km/h - n   21,2 
60-120 km/h - n-1 16,5  60-120 km/h - n-1   16,1 

NEFZ    NEFZ     
Urbà 9,9 10,591 Urbà 10,9 10,726 
Extraurbà 5,6 6,17 Extraurbà 6,4 6,283 
Total 7,2 7,794 Total 8,0 7,91 
CO2 172,8 185,2 CO2 191,0 187,5 

V1000     V1000     
1ª 8,4 8,3 1ª 7,7 7,7 
2ª 14 14,1 2ª 13,8 13,6 
3ª 20,8 21 3ª 19,3 19,1 
4ª 26,8 26,9 4ª 25,3 25 
5ª 32,8 33 5ª 31,2 30,9 
6ª 38,9 39,1 6ª 36,8 37 

Taula 9.6.1
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  Circuit Client Tarragona       

  Volta 1   Volta 2       
Consum XX YY XX YY XX YY 
  conductor 1 conductor 2 conductor 2 conductor 1 Mitja Mitja 

Autopista 8,17 8,38 7,61 7,98 7,89 8,18
Carretera 6,30 7,43 6,78 6,44 6,54 6,94

Ciutat 11,62 14,50 12,28 14,55 11,95 14,53
Total 8,45 9,88 8,71 9,37 8,58 9,62

   
Consum 
l/100km   l/100km % 

Delta 
Autopista -0,21 -0,40 0,56 0,37 0,29 3,68

Delta 
Carretera -1,13 -0,99 -0,48 -0,34 0,39 6,04

Delta Ciutat -2,88 0,05 -0,66 2,27 2,58 21,60
Delta Total -1,42 -0,51 -0,25 0,66 1,04 12,17

  
Conductor 

1-2 dif volta dif volta 
Conductor 

1-2    
  Volta 1 YY 1->2 XX 1->2 Volta 2     

  Volta 1   Volta 2       
V1000 XX YY XX YY XX YY 
  conductor 1 conductor 2 conductor 2 conductor 1 Mitja Mitja 

Autopista 37,30 34,52 37,40 35,67 37,35 35,09
Carretera 30,72 25,75 26,16 31,00 28,44 28,37

Ciutat 12,03 10,62 11,32 9,73 11,67 10,18
Total 26,70 23,43 24,59 25,67 25,65 24,55

    V1000 (km/h)    km/h % 
Delta 

Autopista 2,78 1,15 -0,10 -1,73 -2,26 -6,04
Delta 

Carretera 4,97 5,26 4,56 4,84 -0,07 -0,23
Delta Ciutat 1,41 -0,89 0,72 -1,58 -1,50 -12,83
Delta Total 3,28 2,24 2,11 1,08 -1,10 -4,29

  
dif 

conductor dif volta dif volta 
Conductor 

1-2    
  Volta 1 YY 1->2 XX 1->2 Volta 2     

  

Velocitat 
Mitja 
Prova     Preu Quilòmetre   

  km/h km/h   XX YY Delta 
  Volta 1 Volta 2 Mitja €/100km €/100km   

Autopista 108,77 109,73 109,25 6,86 6,62 0,24
Carretera 68,79 67,38 68,08 5,68 5,61 0,07

Ciutat 19,71 19,10 19,41 10,38 11,75 -1,37
Total 64,37 63,85 64,11 7,26 7,55 -0,29

Taula 9.6.2 
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A partir d’aquestes dades l’enginyer encarregat de la prova extraurà les conclusions 

seguint el criteri exposat en l’apartat anterior i passarà a la presentació del resultat. En 

aquesta qualsevol persona que no conegui la naturalesa de l’assaig ha d’entendre el 

perquè de la diferència, per tant, només s’exposaran els resultats de consum en 

comparació amb les dades oficials i s’explicarà de manera qualitativa la raó de la 

diferència. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Oficial Contaminació Client

Diferencia consum YY-XX

Urbà
Extraurbà

Total

 
Gràfica 9.6 

 

Amb aquest exemple es pot veure la utilitat del assaig que s’ha definit en aquesta 

memòria per tal de poder visualitzar aspectes de diferència que queden ocults en els 

assaigs existents fins ara. A partir de les dades de partida i dels resultats obtinguts es 

poden fer conclusions referents a paràmetres relacionats amb el consum però que son 

difícils de diferenciar en altres tipus de proves. Per exemple es pot veure la importància 

del pes, la resistència aerodinàmica, la utilització del canvi i fins i tot paràmetres més 

subjectius com el comportament del conjunt motor-transmissió en punts allunyats del 

òptim del motor. 
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10. Estudi de seguretat tant en la manipulació de 
l’equip com en cas d’accident 
 

10.1 Manipulació 

  
Hi ha diversos factors a contemplar en la manipulació dels aparells de mesura. El primer 

d’ells, és el fet de tractar amb un combustible inflamable, per tant s’han de prendre 

diverses precaucions al fer el muntatge i desmuntatge de l’equip de mesura. El segon 

factor a tenir en compte és la toxicitat de la benzina unida al perill de sofrir esquitxades 

degudes a la pressió del sistema de subministrament de combustible. 

 

Per evitar possibles accidents, queda prohibit fumar en l’entorn més pròxim del vehicle 

quant hi hagi algun tub de benzina desconnectat, o durant les operacions prèvies i 

posteriors a aquest fet. Així mateix no es podran fer servir els dispositius elèctrics del 

vehicle. No obstant es disposarà d’un extintor en tot moment per poder actuar 

immediatament en cas d’accident.  

 

En el muntatge i desmuntatge de l’equip de mesura, l’operari s’haurà d’equipar amb 

ulleres de protecció per evitar una possible contaminació amb greus conseqüències dels 

ulls. Així mateix haurà de disposar d’una protecció tèxtil per a evitar taques a la roba. 

També és important que aquestes operacions es realitzin en una zona ventilada o en el 

seu defecte amb una mascareta protectora per evitar inhalar els gasos nocius 

d’evaporació del carburant. 

 

Un fet d’importància rellevant en la manipulació de l’equip, és la correcta subjecció de 

l’equip de mesura mitjançant el sistema d’ancoratge a la carrosseria. Serà responsabilitat 

del conductor provador, comprovar que aquest dispositiu estigui ben instal·lat. També 

haurà de comprovar que el sistema de mesura no presenta cap fuga que pugui 

representar un perill d’incendi durant la prova. 
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10.2 Accident 

 
En cas d’accident, el conductor no ha de sofrir cap tipus de perill extraordinari per el fet 

de portar l’equip de mesura. Per tant s’han d’assegurar diversos factors com 

l’estanqueitat del sistema de mesura de combustible i la subjecció dels aparells perquè 

no es converteixin en armes letals per als ocupants del vehicle. 

 

Segons la normativa ISO 3437 les fuites produïdes en una col·lisió frontal o posterior 

segons normes ISO 3560 i ISO 3984 han de ser nul·les o molt petites. Aquest fet es veu 

assegurat per la contenció del cabalimetre volumètric, juntament amb l’esmorteïdor de 

pressió i el filtre de benzina per l’element contenidor fixat segons la normativa per a 

sistemes de retenció infantil. El tub de benzina utilitzat és flexible del mateix tipus que 

s’utilitza en els vehicles de sèrie en el motor a les zones on la distància entre punts varia 

per causa del capcineig de l’element propulsor. Aquest fet possibilita la mobilitat del 

cabalimetre volumètric sense perill de ruptura del tubs. 

 

Els tubs per on es condueix el carburant compleixen les normatives per a aquests tipus 

de materials, doncs han estat escollits del mateix material que el tub flexible present en 

altres punts del sistema de subministrament de carburant del vehicle. La flexibilitat dels 

tubs permetrà un moviment relatiu entre el dipòsit de carburant i els elements de mesura 

donant una seguretat extra a la proporcionada per l’estructura de subjecció del 

cabalimetre volumètric. 
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11. Càlculs estructurals i de vibracions de la subjecció 
de l’equip de mesura 
 

 

11.1 Definició dels càlculs a realitzar 

 

L’estructura que suporta l’equip de mesura no es veu afectada per grans esforços. No 

obstant, al estar unida al xassís de l’automòbil es veurà afectada per les vibracions que 

transmet el motor, així com les que arriben de la carretera. Per aquest fet es creu 

convenient fer un anàlisi de la freqüència pròpia del conjunt així com de l’element 

esmorteïdor entre l’automòbil i l’estructura.  

 

Per tal de discernir si la freqüència pròpia del sistema es veurà afectada per les dues 

fonts d’excitació conegudes, caldrà fer un estudi d’aquestes vibracions i de la 

importància que tenen. Així mateix es farà un càlcul de la freqüència pròpia de vibració 

dels elements de mesura més pesats (cabalimetre i esmorteïdor) doncs donada la seva 

fixació poden produir-se vibracions al marge de l’estructura. 

 

També es farà un càlcul de comprovació de la unió amb les anelles ISOFIX, per veure si 

l’ancoratge compleix amb els requeriments de la normativa ISO 13216-1. Es farà un 

càlcul a ruptura dels punts crítics de subjecció que seran determinats en l’estudi així 

com l’elecció del material adequat per a que l’ancoratge no falli. Això permet garantir la 

seguretat de la integritat del sistema en cas d’accident. 
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11.2 Resultats obtinguts 

 

11.2.1 Anàlisi vibracions de l’estructura  
 
Les freqüències excitadores queden resumides a la taula 11.2.1[5]. 

 

 Freqüència mínima 

(Hz) 

Freqüència màxima (Hz) 

Motor ~10 ~120 

Carretera ~0 ~30 
Taula 11.2.1 

 

Per tant, la freqüència pròpia del sistema de subjecció haurà d’estar per sobre d’aquests 

valors per evitar possibles problemes. Aquest està format per perfils comercials de 

rigidesa coneguda soldats entre sí. L’estructura s’ha reforçat en els seus escaires per tal 

d’augmentar la rigidesa torsional. No obstant s’ha fet el càlcul de la freqüència 

d’oscil·lació de l’estructura com a sòlid lliure en el mode permès per el tipus de 

subjecció emprat tal i com es mostra a la figura G.1.  

 
Figura G.1 
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La freqüència pròpia lliure del sistema és: 

 

;68,91
87,8

1471500
2
1

2
1

0 Hz
M

Kf
total

===
ππ

    (11.2.1.1) 

 

L’aïllament escollit és un topall simple Mecanocaucho 95-40, duresa Shore 40, ref. 

210/40, amb una rigidesa K=1471500 N/m que és el més dur del que es pot disposar.  

 

 

11.2.2 Anàlisi vibracions del elements 

 

Així mateix és convenient calcular la freqüència pròpia d’oscil·lació del cabalimetre 

volumètric i del esmorteïdor de pressió, doncs la seva massa i el tipus d’unió amb 

l’estructura, poden portar a una oscil·lació independent respecte la pròpia. 

Així doncs la freqüència pròpia d’oscil·lació del cabalimetre volumètric serà: 

 

;98,163
2
1 Hz

m
Kf

c

hc
hc ==

π
    (11.2.2.1) 

 

Fent al càlcul anàleg amb l’esmorteïdor de pressió obtindrem la corresponent freqüència 

pròpia: 

 

;65,2
2
1 Hz

m
Kf

e

e
e ==

π
    (11.2.2.2) 

 

Dels valors obtinguts es pot extreure que aquests elements no corren perill d’entrar en 

ressonància amb els dos focus de vibració de l’automòbil. En el cas del cabalimetre, el 

suport és molt rígid fet que eleva la freqüència per damunt del llindar màxim de les 

fonts excitadores. En el cas del acumulador de pressió succeeix el contrari, doncs la 

freqüència pròpia se situa per sota del llindar mínim. Inicialment es pot pensar que això 

podria portar problemes durant els períodes d’arrancada del motor, però donat que és un 
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element només dedicat a la mesura i, per tant, serà utilitzat poques vegades i sempre en 

vehicles diferents, no resulta crític aquest fet.  

 

11.2.3 Càlcul de resistència de l’ancoratge 

 
A continuació es mostren els resultats obtinguts en els càlculs de resistència dels 

diferents elements: 

 

Passador: 

 

;73,406 2mm
N

b =σ     (11.2.3.1) 

 

;46,108 2mm
N

t =τ     (11.2.3.2) 

 

Aplicant el criteri de Von Misses podrem veure la resistència elàstica necessària del 

material a utilitzar: 

;02.4483 2
22

mm
N

tbe =+= τσσ   (11.2.3.3) 

Per tant el material escollit és: 

;590628 2mm
NRMnR eee ≥→⇒>σ  (11.2.3.4) 
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12. Estudi econòmic 
 

L’estudi econòmic compren la realització del pressupost per al desenvolupament de 

l’assaig segons les especificacions del client, així com de la resolució dels inconvenients 

que sorgeixin per aconseguir completar l’encàrrec. 

Un cop realitzat el pressupost, es calcula el preu per cada assaig, donat que el client 

vulgui seguir utilitzant els mateixos recursos que per al desenvolupament. 

 

12.1 Pressupost desenvolupament 

 

El pressupost de desenvolupament inclou les hores dedicades a la fabricació de tots els 

elements necessaris, les hores dels conductors utilitzades per a fer les primeres proves i 

les hores d’ingenieria . Com a costos de material s’inclouen els recanvis de vehicle 

utilitzats, els aparells d’adquisició de dades, el material elèctric i lampisteria. Com a 

gran part del desenvolupament estan els diversos assaigs de contaminació i potència 

realitzats que també estan inclosos. 

 

A continuació es troben en les següents taules els costos desglossats segons la seva 

procedència. 

 

Cost hores Cost horari [€] hores Total [€] 
Hores fabricació 24 15 360,00 
Hores proves 24 150 3600,00 
Hores anàlisi  42 200 8400,00 
Hores ingenieria 42 400 16800,00 
TOTAL - - 29160,00 

Taula 12.1.1 
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Cost material Cost unitari [€] Unitats Total [€] 
Esmorteïdor de pressió 32,74 2 65,48 
Material lampisteria 28,30 - 153,50 
termoparell - 2 - 
Aixetes - 4 - 
T's - 6 - 
Set connexions - 9 - 
Espigas 1/4" - 28 - 
Adaptador 1/4"->1/2" - 2 - 
Brides 17,5 mm - 45 - 
Material construcció 43,50 2 87,00 
Material elèctric 412,60 - 412,60 
Recanvis 71,58 - 159,04 
Filtre benzina 6,33 2 - 
Sensor pressió 49,37 2 - 
Tub 5m combustible 15,88 3 - 
TOTAL - - 790,62 

Taula 12.1.2 

 

Cost equips Cost unitari [€] Unitats Total [€] 
Cable CAN 99,00 2 198,00 
Mòdul memòria 2300,00 3 6900,00 
Mòdul router 1540,00 3 4620,00 
Mòdul A/D 1850,00 3 5550,00 
Mòdul Type K 1540,00 3 4620,00 
Software 1200,00 1 1200,00 
Sensor ABS 170,00 3 510,00 
TOTAL - - 23598,00 

Taula 12.1.3 

 

Cost assaigs  Cost unitari [€] Unitats Total [€] 
Assaigs contaminació 912,00 11 10032,00 
Assaigs potència 470,00 2 940,00 
TOTAL - - 10972,00 

Taula 12.1.4 

 



Equip per a assaig de consum en carretera i definició de l’assaig a realitzar                                              Pàg.87                       
 

 
 
 
 

Sumant les diferents quantitats s’obté el cost total del projecte. 

 

Cost total Total [€] 

Cost mà d’obra 29160,00 

Cost materials 790,62 

Cost equips  23598,00 

Cost assaigs 10972,00 

TOTAL 64520,62 

Taula 12.1.5 

 

 

12.2 Cost d’un assaig 

 

Un cop realitzat el desenvolupament de l’assaig, s’ha de tenir en compte el cost que 

representarà realitzar cada assaig. Es considera que tot es cost de desenvolupament així 

com el cost dels equips adquirits s’amortitzaran amb cada assaig realitzat. Per tant, els 

costos dels assaigs inclouran hores de conductors i analistes, costos dels assaigs 

complementaris i el cost d’amortització que es reparteix durant les primeres 100 proves. 

 

  

Cost assaig Cost unitari [€] Unitats/hores Total [€] 

Hores conductors 24,00 40 960,00 

Hores analista 42,00 15 630,00 

Assaig contaminació 912,00 2 1824,00 

Assaig potència 470,00 2 940,00 

Amortització 646,00 1 646,00 

TOTAL - - 5000,00 

Taula 12.2 



Pag. 88                                                                                                                                                      Memòria 
 

 
 
 
 



Equip per a assaig de consum en carretera i definició de l’assaig a realitzar                                              Pàg.89                       
 

 
 
 
 

Conclusions 

 
El mètode de mesura de combustible explicat aquí requereix d’un control exhaustiu de 

la pressió de bombeig de carburant. Seria recomanable implementar un sistema 

electrònic que fes aquesta tasca automàticament. Així mateix, faria falta un presostat, 

per controlar la pressió de retorn al dipòsit en aquells casos on fos necessari. 

 

Al llarg de la memòria s’han exposat els diferents problemes que presenta realitzar un 

assaig sense poder controlar la major part de les condicions externes. Una recomanació 

seria arribar a valorar l’influencia d’aquestes, fet únicament possible a través de 

l’experiència que dona la repetició dels assaigs. Un dels fets més importants discutits al 

llarg de la memòria, és la manera d’obtenir la velocitat real del vehicle. Tot i que el 

sistema emprat és prou bo, s’ha de recomanar que quant es solucionin els problemes 

actuals amb els sistemes GPS, sigui aquest el sensor adoptat, doncs a part de la 

velocitat, dona molts altres paràmetre interessants per al anàlisi de la prova, els quals ara 

no son controlats, com la trajectòria recorreguda i l’alçada sobre el nivell del mar. 

 

A partir d’aquí es poden seguir dos camins. El primer seria traspassar la prova a un banc 

d’assaig on es poden fixar les variables externes, i on es poden simular les condicions 

que es vulguin (diferents perfils de conductor, diferents perfils de velocitat). A més 

proporcionarà la possibilitat de comparar assaigs separats temporalment. Naturalment 

s’ha de valorar si el cost econòmic que aquesta tasca representa es veurà recompensada 

per la millora en els resultats obtinguts a més del fet que per poder portar a terme 

aquesta tasca, s’ha de tenir un coneixement exhaustiu de la prova. La segona opció 

passa per un refinament en l’anàlisi dels resultats, fent-los el més automàtics possibles, 

per evitar una incorrecte interpretació per part de l’enginyer de proves. Aquest 

automatisme també ha de ser capaç de filtrar els errors provinents de les dades 

adquirides, per tal d’extreure uns resultats fiables. Així mateix, la realització d’assaigs 

complementaris en pista o en banc, simulant unes condicions determinades, poden 

ajudar a la identificació d’algun paràmetre d’interès que romangui ocult en l’assaig de 

client entre les moltes variables incontrolables que es mouen. 
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A. Estudi problemàtica del sistema. Desenvolupament 
de la solució escollida 
 

A.1 Estudi problemàtica del sistema 

 

La primera tasca a realitzar ha estat trobar la raó per la qual no era possible utilitzar el 

sistema de mesura ja existent. El sistema de subministrament de carburant dels motors 

estudiats es basen en un control electrònic de gestió del cabal bombejat, per tal d’abastar 

la bomba d’injecció només amb el carburant necessari per a ser cremat en les cambres 

de combustió. Això fa que sigui necessari un mètode de control que, en aquest cas, es 

tracta d’un sensor de pressió just abans del motor. A la gràfica A.1 es pot veure com 

varia la pressió a causa de la construcció de la bomba d’injecció (que és de pistó), que 

quan no necessita la màxima pressió, retorna part del combustible cap al conducte 

d’anada del carburant, creant ones de pressió. 
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Gràfica A.1 

 

Com es pot comprovar, l’oscil·lació de la pressió és prou evident sent més important al 

ralentí, doncs és quan la bomba d’injecció retorna més quantitat de carburant al sistema.  

Per tant la solució recaurà en l’eliminació de les oscil·lacions, mitjançant un mètode que 

no interfereixi en el control del cabal del combustible subministrat. 
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A.2 Preparació de l’equip. Primers resultats 

Com ja s’ha exposat en el capítol 5 de la memòria, s’arriba a la conclusió que col·locant 

un esmorteïdor de pressió entre el motor i el cabalimetre volumètric es podran eliminar 

les ones de pressió provinents del motor. Les característiques del mateix son les 

descrites en la figura A.2 

 

 
Figura A.2 

 
El següent pas ha estat muntar l’equip en un cotxe i fer les primeres mesures. Es 

decideix fer mesures a velocitat constant i obtenir la corba de consums d’un vehicle i el 

resultat obtingut es mostra en la gràfica A.2. 
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Gràfica A.2 

 
Es pot observar com la corba segueix una aproximació quadràtica prou bé essent el seu 

coeficient de correlació R2=0.991, per tant sembla que el sistema de mesura funciona 

correctament. El següent pas és fer un muntatge final amb alguns elements obviats en 

aquest, com la possibilitat d’utilitzar el muntatge en diferents tipus de circuits de 

subministrament de carburant.  
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A.3 Detecció del problema. Solució 

 
Un cop realitzat aquest pas s’han de comprovar la validesa dels resultats obtinguts amb 

aquest sistema de mesura. Això es portarà a terme amb una mesura en paral·lel en un 

assaig de contaminació. 
 
Data 25/07/2003                 

Hora 09:23                 

Tipus Assaig EURO3             Combustible SP98oct 
Vehicle Compacte 3p      Densitat 0,7504
Motor 2.0 inj directa  Inèrcia    km Vehicle 1000
Canvi M6   F0 149 V0 136    
Pneumàtics 225/45R17   F1 0,37 V1 0,56    
Tini 24,5 Tfin 102,5 F2 0,032 V2 -0,0015    

Normativa EU4                 

            

            

Condiciones Assaig                 
            
   Fase 1 Fase 2        
Pres. Atm. kPa 100,1 100        
Temp ºC 23,8 24,4        
Humitat rel % 64,3 58,4        
Humitat abs g/kg 12,001 11,258        

Distància km 4,037 6,968             

            

Resultat emissions                 
            
  THC CO Nox CO2 THC+Nox     
Fase 1 0,244 0,647 0,096 306,1 0,339      
Fase 2 0,007 0,056 0,059 170,5 0,066      

Total 0,094 0,273 0,073 220,2 0,166         

            

            

Consums   l/100km               
            
  Urbà 12,925         
  Extraurbà 7,161         

  Total 9,276               

            
  Anotacions: Mesura amb el retorn tancat i amb Cabalimetre volumètric   

                    
Taula A.3.1 
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Data 25/07/2003                 

Hora 11:10                 

Tipus Assaig EURO3             Combustible SP98oct 
Vehicle Compacte 3p       Densitat 0,7504
Motor 2.0 inj directa   Inèrcia    km Vehicle 1000
Canvi M6   F0 149 V0 136    
Pneumàtics 225/45R17   F1 0,37 V1 0,56    
Tini 70 Tfin 103,7 F2 0,032 V2 -0,0015    

Normativa EU4                 

            

            

Condicions Assaig                 
            
   Fase 1 Fase 2        
Pres. Atm. kPa 99,9 100        
Temp ºC 23,8 24,8        
Humitat rel % 60,5 54,4        
Humitat abs g/kg 11,247 10,746        

Distància km 3,998 6,957             

            

Resultat emissions                 
            
  THC CO Nox CO2 THC+Nox      
Fase 1 0,263 0,869 0,107 274,1 0,37      
Fase 2 0,011 0,1 0,071 167,2 0,082      

Total 0,103 0,381 0,084 206,2 0,187         

            

            

Consums   l/100km               
            
  Urbà 11,599         
  Extraurbà 7,028         

  Total 8,696               

            

  Anotacions: Mesura amb el retorn tancat i amb Cabalimetre volumètric     
Taula A.3.2 

 
El resultat obtingut en la prova és molt diferent del resultat que hauria de sortir 

(comparat amb el valor de l’assaig definitiu), per tant hi ha algun factor en el sistema de 

mesura que altera el consum de carburant del vehicle. La metodologia a seguir és aïllar 

el problema i mirar de solucionar-lo. 

 

Per aquest motiu es fan assaigs en fred i en calent, amb el cabalimetre volumètric i 

sense, i amb el retorn obert i tancat. 
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Data 31/07/2003                 

Hora 10:21          

Tipus Assaig EURO3             Combustible SP98oct 
Vehicle Compacto 3p      Densitat 0,7504
Motor 2.0 inj directa  Inèrcia    km Vehicle 1000
Canvi M6   F0 149 V0 136    
Pneumàtics 225/45R17   F1 0,37 V1 0,56    
Tini 25,7 Tfin 108,1 F2 0,032 V2 -0,0015    

Normativa EU4                 

            

            

Condicions Assaig                 
            
   Fase 1 Fase 2        
Pres. Atm. kPa 99,9 99,9        
Temp ºC 25,8 26,9        
Humitat rel % 51,4 49,4        
Humitat abs g/kg 10,73 11,078        

Distància km 4,058 6,97             

            

Resultat emissions [g/km]               
            
  THC CO Nox CO2 THC+Nox      
Fase 1 0,264 0,598 0,056 259,4 0,32      
Fase 2 0,008 0,08 0,056 148,1 0,106      

Total 0,102 0,271 0,083 189 0,185         

            

            

Consums   l/100km               
            
  Urbà 10,964         
  Extraurbà 6,222         

  Total 7,967               

            

  Anotacions: Mesura amb el retorn obert i sense Cabalimetre volumètric   
Taula A.3.3 

 
 
El primer resultat es comprovar com varia el consum en fer l’assaig sense cap variació 

en el sistema de subministrament de carburant. Aquest és el resultat que s’hauria 

d’haver obtingut en la mesura tant del banc d’assaig de gasos d’escapament, com en la 

mesura del cabalimetre volumètric. 
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Data 01/08/2003                 

Hora 08:49          

Tipus Assaig EURO3             Combustible SP98oct 
Vehicle Compacte 3p       Densitat 0,7504
Motor 2.0 inj directa   Inèrcia    km Vehicle 1000
Canvi M6   F0 149 V0 137    
Pneumàtics 225/45R17   F1 0,37 V1 0,31    
Tini 24 Tfin 110,3 F2 0,032 V2 -0,0015    

Normativa EU4                 

            

            

Condicions Assaig                 
            
   Fase 1 Fase 2        
Pres. Atm. kPa 100 99,9        
Temp ºC 24,1 24,8        
Humitat rel % 60,5 53,6        
Humitat abs g/kg 11,473 10,575        

Distància km 4,044 6,963             

            

Resultat emissions                 
            
  THC CO Nox CO2 THC+Nox      
Fase 1 0,222 0,471 0,065 262 0,287      
Fase 2 0,006 0,055 0,069 151,5 0,075      

Total 0,086 0,208 0,067 192,1 0,153         

            

            

Consums   l/100km               
            
  Urbà 11,06         
  Extraurbà 6,365         

  Total 8,09               

            

  
Anotacions: Mesura amb el retorn tancat i sense Cabalimetre 
volumètric     

Taula A.3.4 
 
S’observa una petita diferència al privar el retorn de combustible al dipòsit.
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Data 01/08/2003                 

Hora 09:54                 

Tipus Assaig EURO3             Combustible SP98oct 
Vehicle Compacto 3p       Densitat 0,7504
Motor 2.0 inj directa   Inèrcia    km Vehicle 1000
Canvi M6   F0 149 V0 137    
Pneumàtics 225/45R17   F1 0,37 V1 0,31    
Tini 85,9 Tfin 111,2 F2 0,032 V2 -0,0015    

Normativa EU4                 

            

            

Condicions Assaig                 
            
   Fase 1 Fase 2        
Pres. Atm. kPa 99,9 99,9        
Temp ºC 24 25,1        
Humitat rel % 55,7 51,4        
Humitat abs g/kg 10,496 10,341        

Distància km 4,046 6,975             

            

Resultat emissions                 
            
  THC CO Nox CO2 THC+Nox      
Fase 1 0,051 0,113 0,024 220,3 0,075      
Fase 2 0,006 0,055 0,036 148,4 0,042      

Total 0,022 0,076 0,032 174,8 0,054         

            

            

Consums   l/100km               
            
  Urbà 9,264         
  Extraurbà 6,235         

  Total 7,347               

            

  Anotacions: Mesura amb el retorn tancat i sense Cabalimetre volumètric     
Taula A.3.5 
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Data 01/08/2003                 

Hora 10:38          

Tipus Assaig EURO3             Combustible SP98oct 
Vehicle Compacto 3p      Densitat 0,7504
Motor 2.0 inj directa  Inèrcia    km Vehicle 1000
Canvi M6   F0 149 V0 137    
Pneumàtics 225/45R17   F1 0,37 V1 0,31    
Tini 98,5 Tfin 110,7 F2 0,032 V2 -0,0015    

Normativa EU4                 

            

            

Condicions Assaig                 
            
   Fase 1 Fase 2        
Pres. Atm. kPa 99,9 99,9        
Temp ºC 24,5 25,5        
Humitat rel % 55,4 50,7        
Humitat abs g/kg 10,766 10,435        

Distància km 4,061 6,96             

            

Resultat emissions                 
            
  THC CO Nox CO2 THC+Nox      
Fase 1 0,02 0,035 0,033 218,8 0,053      
Fase 2 0,008 0,064 0,05 147,3 0,058      

Total 0,012 0,054 0,044 173,7 0,056         

            

            

Consums   l/100km               
            
  Urbà 9,192         
  Extraurbà 6,191         

  Total 7,297               

            

  Anotacions: Mesura amb el retorn obert i sense Cabalimetre volumètric   
Taula A.3.6 

 
Un cop observats tots els factors que alteren el consum del vehicle s’arriba a la 

conclusió que la pressió a la qual ha d’estar fixat l’esmorteïdor de pressió és molt 

sensible en qualsevol alteració en el circuit de mesura de combustible. Per tant 

l’alteració del mateix canviant els tubs i afegint la possibilitat de canviar la configuració 

del sistema de mesura ha fet que l’esmorteïdor de pressió deixes de fer la seva funció. 

Per tant es procedeix a un reajustament de la pressió i com es pot comprovar en el 

resultat del següent assaig (taula A.3.7), el problema queda resolt. 

Per altra banda, s’observa com el fet de tancar el retorn necessita un període en el qual 

la pressió en el conducte tancat s’iguali amb la pressió en el conducte d’anada de 
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carburant. Això pot comportar un petit error en la mesura si no es té en compte i no es fa 

un rodatge per tal que el sistema s’estabilitzi. 

 

Taula A.3.7 
 

Data 18/09/2003                 

Hora 09:16                 

Tipus assaig  EURO3             Combustible SP98oct 
Vehicle Compacte 3p        Densitat 0,7504
Motor 2.0 inj directa  Inèrcia     km Vehicle 1000
Canvi M6   F0 149 V0 137    
Pneumàtics 225/45R17   F1 0,37 V1 0,31    
Tini 25 Tfin 110 F2 0,032 V2 0,0015    

Normativa EU4                 

            

            

Condicions Assaigs                 
            
   Fase 1 Fase 2        
Pres. Atm. kPa 100,6 100,6        
Temp ºC 24,3 24,1        
Humitat rel % 49,9 45,2        
Humitat abs g/kg 9,477 8,447        

Distancia km 4,007 6,949             

            

Resultat emissions [g/km]               
            
  THC CO Nox CO2 THC+Nox      
Fase 1 0,139 0,425 0,047 257 0,186      
Fase 2 0,011 0,142 0,082 148,4 0,093      

Total 0,058 0,246 0,069 188,2 0,127         

            

            

Consums   l/100km               
            
  Urbà 10,837         
  Extraurbà 6,243         

  Total 7,923               

            

  
Anotacions: Mesura amb el retorn tancat i amb Cabalimetre 
volumètric     
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B. Esquema funcionament cabalimetre volumètric 
 

B.1 Cabalimetre volumètric PLU 116H 

 
Figura B.1.1 

 
El principi de funcionament del cabalimetre 

volumètric és ben senzill. Es tracta de mantenir a zero 

la pressió diferencial entre l’entrada (1) i la sortida 

(15), de manera que el número de revolucions del 

motor és proporcional al cabal que circula. 

 

Per a realitzat aquest principi de mesura, el mesurador 

de desplaçament positiu (2), s’acciona per un 

servomotor (6) controlat per un regulador PI (5). La 

regulació del número de revolucions del servomotor 

s’efectua de tal manera que la diferencia de pressió en 

el mesurador de desplaçament positiu sigui zero. Per 

a aquest efecte, el regular PI compara la senyal del 

número de revolucions del taquímetre analògic (7) amb  Figura B.1.2 
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 la senyal de la diferencia de pressió de l’element fotosensitiu (3), el qual és influenciat 

per la posició del pistó de mesurar (4). Degut a la seva concepció especial (pistó 

flotant), es detecten les menors diferencies de pressió en el mesurador de desplaçament 

positiu. 

 

La senyal de velocitat, que és proporcional al flux, pot utilitzar-se en la sortida de 

freqüència (11) la qual és alimentada per el taquímetre digital (8), per el doblador de 

freqüència (9) y per l’optoacoplador (10), o en la sortida analògica (13) la qual és 

alimentada per el taquímetre analògic i l’acondicionador de senyal (12). 

 

En cas d’anomalies, com el funcionament del mecanisme sense corrent, l’èmbol de 

mesura es desplaça alliberant un bypass (14) que garanteix el flux ininterromput. 

 

A la taula B.1 es mostren les característiques principals del cabalimetre volumètric: 

 

Característiques tècniques Valor 

Camp de mesura 1...60 l/h 

Sortida de freqüència 1 cm3=> 163.2 impulsos aprox 

Precisió digital ±1% 

Repetibilitat 0.5% 

Pèrdues de pressió (∆p) ~ 0 

Temps de resposta < 500 ms 

Sortida analògica 0..60 l/h de 0..10 V 

Tensió d’alimentació 12V/DC 

Consum elèctric 300 mA 

Pressió de funcionament Màxim 10 bar 

Temperatura de servei -20 ºC...+60 ºC 

Inclinació Màxim 20º respecte a la vertical 

Fluids Gas-oil, benzina súper i alcohols  

Dimensions 315x120x104 

Pes 2.2 kg 

Taula B.1 
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B.2 Sistema universal de mesura de combustible PLU 401/108 

 
Figura B.2 

 
Aquest dispositiu presenta el mateix sistema de mesura que l’anterior, però amb la 

possibilitat de controlar les pressions d’entrada i sortida del sistema. S’explicarà com 

funciona l’equip seguint el recorregut del combustible. El combustible que ve del 

dipòsit (1) va a parar a la bomba (6). Per a evitar la formació de bombolles existeix un 

regular de pressió (8) que pot ajustar la pressió del sistema fins a 1 bar. Les bombolles 

es separen en el separador (7). Un filtre fi integrat en el separador protegeix el 

cabalimetre (10) d’impureses. A continuació, un termoparell (9) detecta la temperatura 

del combustible per a facilitar la conversió del cabal volumètric a cabal màssic. 

El subministrament específic de pressió per tal de substituir a la bomba de carburant del 

vehicle es pot ajustar mitjançant el regulador de pressió (14) que actua sobre la bomba 

(12). Alternativament el combustible es pot agafar del sistema de mesurar a traves d’una 

vàlvula electromagnètica (13). Llavors el combustible passa directament a la sortida (3) 

cap al motor. 

 El cabal de combustible que retorna del motor, torna per la línia de retorn del motor (4) 

al sistema de mesura, és controlat per el regulador de pressió (11), de manera que 
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aquesta es pot ajustar al nivell necessari que pugui necessitar el motor.  

 

L’equip disposa d’una vàlvula de purga (18) per poder eliminar totes les restes de 

carburant en cas de canvi de combustible. La línia de retorn de combustible, és 

refrigerada en l’intercanviador de calor (17) fins a la temperatura de subministrament. 

Aquesta també és mesurada amb un termoparell (15). El combustible utilitzat en 

l’intercanviador de calor és retornat al dipòsit per la línia de retorn (2). 

 

A la taula B.2 es mostren les característiques principals del sistema universal de mesura 

de combustible: 

 

Característiques tècniques Valor 

Camp de mesura 1...120 l/h 

Precisió digital ±1% 

Repetibilitat 0.5% 

Pèrdues de pressió (∆p) ~ 0 

Temps de resposta < 500 ms 

Rang de pressió d’entrada Poder aspirant fins a 0.5 bar 

Rang de pressió de sortida 0..6 bar 

Tensió d’alimentació 12V/DC 

Consum elèctric Màxim 10 A 

Pressió de funcionament Màxim 10 bar 

Temperatura de servei -20 ºC...+60 ºC 

Cabalimetre PLU 116 H 

Fluids Gas-oil, benzina súper i alcohols  

Dimensions 445x400x270 

Pes 23 kg 

Taula B.2 
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C. Comparació entre assaig circuit mixt i consum client 

 

C.1 Assaig de consum segons norma ISO 
 

 

El perfil de velocitat emprat en aquest assaig es mostra en la gràfica C.1 
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Gràfica C.1 

 
El cicle es composa d’una primera part urbana i una segona part extraurbana. El cicle 

urbà es basa en la repetició d’un mateix cicle quatre vegades. Els canvis de relació de 

transmissió es poden veure a la taula C.1. 

 

Canvi Velocitat (km/h) 

1 -> 2 15 

2 -> 3 35 

3 -> 4 50 

4 -> 5 70 

5 -> 6 100 
Taula C.1 
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C.2 Exemple assaig consum client 
 
 
El perfil de velocitat de l’assaig de consum client depèn de les condicions de tràfic que 

es trobin durant el mateix. De totes formes la mitja de velocitat obtinguda sempre serà 

prou similar. A la gràfica C.2 es pot veure un perfil de velocitats d’una de les proves 

realitzades. 

 

 
Gràfica C.2 

 
En aquest cas l’ordre de realització és carretera, ciutat, autopista, encara que aquest no 

afecti al resultat final, doncs cada tram és valorat per separat. L’ús del canvi i el perfil 

de velocitat es deixa a la valoració del conductor, tenint com a limitació les normes de 

circulació. 
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C.3 Comparació entre els dos 
 

C.3.1 Comparació tram urbà  
 
A continuació es comparen els dos cicles d’assaig per parts. La primera part a comparar 

és el cicle urbà representat en les gràfiques C.3.1.1 per a l’assaig de contaminació i 

C.3.1.2 per a l’assaig de consum client. 
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Gràfica C.3.1.1 

 
Com es pot comprovar observant les dues gràfiques, la circulació real per ciutat té poc a 

veure amb el perfil de velocitats que defineixen l’assaig de contaminació, encara que el 

rang de velocitats es manté. La necessitat de realitzar una prova més llarga per tal de 

filtrar possibles irregularitats puntuals en el tràfic no deixa entreveure la comparació 

directa entre les dues parts. En el extracte representat en la gràfica C.3.1.3 es pot veure 

com és aquest perfil més en detall.  
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Gràfica C.3.1.2 
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Gràfica C.3.1.3 
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Com es pot comprovar, les acceleracions son més brusques i les parades més llargues, 

per tant la diferencia en consum serà evident. Tot i que no s’ha fet un anàlisi exhaustiu 

del cicle de ciutat, es pot pensar que el cicle que es fa per ciutat és més representatiu de 

la conducció mitja d’un usuari de vehicle de turisme que no el cicle prefixat de l’assaig 

de consum. 

 

C.3.2 Comparació tram extraurbà 
 
 
La primera diferencia entre els dos assaigs és la separació que es fa entre autopista i 

carretera en l’assaig de consum client. Això es fa degut a la conducció diferent que es 

realitza en els dos tipus de vies, sent a velocitat constant per les vies de gran capacitat i 

amb una gran part d’estats transitoris per carretera. Les gràfiques C.3.2.1, C.3.2.2 i 

C.3.2.3 presenten els perfils de velocitat dels dos assaigs en el tram extraurbà. 
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Gràfica C.3.2.1 
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Gràfica C.3.2.2 
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Gràfica C.3.2.3 

 
Un cop visualitzats els perfils de velocitat es poden veure dues grans diferencies. La 

primera és la diferencia de temps de permanència a una velocitat de 120km/h, i la 

segona l’estabilitat de la velocitat en l’assaig de contaminació, amb acceleracions molt 

suaus i trams llargs a velocitat constant. 
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A part s’ha de comentar que el fet que el canvi de velocitat estigui prefixat en l’assaig 

de contaminació pot arribar a falsejar el resultat del mateix com es veurà en l’annex F.4 

on s’exposen els resultats d’un assaig de client. 
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D. Llibre de Ruta de l’assaig de consum client 
 

D.1 Dades de tràfic a l’estat espanyol 
 
Les dades de tràfic a l’estat espanyol son les següents 
 

 
Taula D.1.1 

 

 
Taula D.1.2 
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Taula D.1.3 

 

 
Taula D.1.4 

 
Totes les dades aquí exposades pertanyen a l’estudi fet per l’INSIA sobre “Estudio del 

sector de transportes en España. Desarrollo y aplicación de modelos de análisis de las 

condiciones para un incremento sostenible de la movilidad” (SETISMO). 
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D.2 Dades de les proves de consum fetes per la premsa 

especialitzada 

 
 
Com a punt de partida de cara a confeccionar l’assaig es va fer un “benchmarking” dels 

diferents assaigs realitzats per la premsa especialitzada del motor que realitza les seves 

pròpies proves per jutjar el consum dels vehicles analitzats en les revistes. Les  dades de 

la ponderació de la prova que es reflexen a la taula D.2 estan extretes del que les pròpies 

revistes informen quant fan una prova de consum d’un vehicle. 

 

 Autopista Coches.net Motor16 

Urbà 40% 18,18% 30% 

Carretera  30% 27,27% 35% 

Autopista 30% 54,54% 35% 
Taula D.2 

 

 

D.3 Recorreguts descartats 
 
Com ja s’ha dit en la memòria un dels principals factors limitadors de l’assaig és la 

ciutat per on es desenvoluparà el tram urbà. Un cop escollida la ciutat de Tarragona i 

abans de definir el recorregut final es varen provar dos recorreguts alternatius. 

 

D.3.1 Recorregut Martorell - Tarragona 

 

A la figura D.3.1 es pot veure el primer recorregut estudiat. Es va descartar per el fet 

que no és cíclic, per tant, les dues voltes a realitzar no serien iguals. A més el fet de 

realitzar el tram de carretera en dues fases diferents dificultava el treball de l’anàlisi 

posterior. 
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Figura D.3.1 

 

 

 

D.3.2 Recorregut La Bisbal del Penedès – Tarragona - El Vendrell  

 

El segon recorregut estudiat es mostra a la figura D.3.2, però el recorregut total  

resultava massa llarg, especialment en el tram de carretera, fet que va motivar les 

variacions que es poden apreciar de cara al recorregut definitiu. Com es pot comprovar, 

el recorregut és força similar al utilitzat definitivament. 
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Figura D.3.2 
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D.4 Llibre de ruta Consum Client: Carretera 

Vila-Rodona – Tarragona.  

 
Figura D.4.1
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INICIO 
 
 
 
 

  

-sortida Vila-rodona A2 
Sortida de peatje 

0.0 -Direcció Vila-rodona/ 
Port Armentera TP-2002 

 -Esquerra cap a Pla 
Santa Maria TP-2004 

2.3 

 
 
 
 
 

  

-A  Pla Santa Maria dir. 
El Sarral TP- 2311 

10.8 -A través de Cabra del 
Camp TP-2311 

15.0 Esquerra cap a Barberà 
de la Conca T-231/242 

17.3

 
 
 
 
 

  

- Esquerra cap a 
Montblanc C-241 

23.6 - Esquerra cap a 
Montblanc C-14 

25.8 - Rotonda Esquerra dir. 
Tarragona/Reus N-240 

 

 
 
 
 
 

  

- Sortida Reus C-14 
 

 - Vilallonga de Camp 
TV-7222 

44.6 - Dreta Vilallonga del 
Camp T-722 

50.2

 
 
 
 
 

  

-A través de Vilallonga 
del Camp T-722 

 -A través El Morell           
T-722 rotondes!! 

 - Rotonda direcció 
Constantí T-721 

 

 
 
 
 
 

  

- Rotonda direcció 
Tarragona T-750 

 - Rotonda direcció 
Tarragona N-240 

50.0 Entrada Tarragona, Fi 
prova al primer semàfor 

62.3
Taula D.4.1 

PEAJE

TP-2002

PSM 

N-240

T-721 

N-240T-750 
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D.5 Llibre de ruta Consum Client: Ciutat  

Tarragona – Tarragona 
 
 

 
Figura D.4.2 
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-Entrada Av. Andorra -Esquerra Av. Catalunya -Esquerra C/ Rovira i Virgili   

   
-Donar la volta a la rotonda -Dreta Av. Catalunya -Esquerra C/ Enric d’Ossó 

   
-Donar la volta a Imperial 
Tarraco, Esquerra Valls/Lleida 

-Pujar per Av. Marqués de 
Montoliu 

-Dreta Av. Catalunya 

  
-Dreta Via de l’Imperi Romà -Dreta Av. Estanislau Figueras -Dreta després de Pi i Soler 

  

-Dreta Av. Marqués  Montoliu -Dreta Av. Catalunya -Esquerra c/ Rovira i Virgili fins 
rotonda 

 
FI DE BUCLE 

 

  
-Repetir passos 3-15  4 
vegades 

-Dreta Av. Catalunya -Dreta Av. Andorra 

Taula D.4.2
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E. Equips de mesura existents, adquirits, estudiats. 
CAN-bus 

 

E.1 Equips de mesura existents 
 
Característiques tècniques de la unitat d’adquisició DATRON AEP-5: 
 
Característiques tècniques Valor 
Dimensions 200x115x55 mm 
Pes aprox. 1,3 kg 
Tensió d’alimentació 10..30V DC, màxim 30W 
Fusible M 3,15A 
Rang de temperatura de funcionament 0..40ºC 
Possibilitat de muntatge brida lateral per a subjecció al cinturó de 

seguretat 
Memòria interna 1 MB 
Interfícies · Interfície amb el PC separada 

elèctricament, a prova de curtcircuit i amb 
velocitat de transmissió ajustable fins a un 
màxim de 115,2 kbaud. 
· Bus DATRON-DAVIT (master) com a 
interfície per a sensors directe per a 
connectar fins a 10 sensors 
Interfície per a mostrar un display amb 
LEDs i/o un “Head up display(HUD)”. 
Opcionalment es poden connectar 2 HUD 
o un display de LEDs i un HUD via un 
adaptador amb Y. 

Entrades de senyal 3x2 entrades de freqüència (diferencials) 
Nivell: compatible amb RS 485 
Nivell de trigger: ≥2 V 
Entrada freqüència màxima: 40 kHz 
Amplitud del pols mínima: >1 ms 
Màxim rati d’escaneig: 100 Hz 
4 senyals digitals d’estat (high/low) per 
(per exemple) una barrera òptica 
Nivell: compatible amb TTL 
Rang de voltatge d’entrada: 0..15 V 
Punt de canvi: ≥2 V 
Període mínim del pols d’entrada:             
> 200 µs 
Màxim rati d’escaneig: (1 kHz) 1 ms 

Taula E.1.1 



Equip per a assaig de consum en carretera i definició de l’assaig a realitzar                                                   Pàg.127 
 

 

 
Opcions Característiques 
nº 403500 4 entrades analògiques (diferencials) 

separades elèctricament 
Rang de voltatge d’entrada: -10 V..+10 V 
Resistència d’entrada: 100 kΩ 
Protecció per sobrevoltatge: 40 V 
Resolució: 12 bit aprox. 4,88 mV 
Freqüència d’entrada màxima: ≤1 kHz 
Màxim rati d’escaneig: (1 kHz) 1 ms 

nº 403501 8 entrades analògiques ( acabades 
únicament ) separades elèctricament 

Taula E.1.2 

 

Es disposa de dos unitats DATRON AEP-5 una sense opcions i la segona amb la opció 

403501. 
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E.2 Equips de mesura adquirits 

 

 
 
 

Figura E.2.1 
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Figura E.2.2 
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Figura E.2.3 
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Figura E.2.4 
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E.3 Equips de mesura estudiats 
 
 

 
 

Figura E.3.1 
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Figura E.3.2 
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Figura E.3.3 
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E.4 Protocol de comunicació CAN 
 

E.4.1 Principi de funcionament 
 
Els paquets de dades transmesos des de qualsevol node a un bus CAN no contenen les 

direccions del node transmissor, ni del node receptor. En canvi el contingut del missatge 

(revolucions per minut, dosatge de carburant, polsos de la roda del ABS, etc.) és 

etiquetat per un identificador que és únic en tota la xarxa. Tots els altres nodes de la 

xarxa reben el missatge i cadascun realitza una prova d’acceptació de l’identificador per 

determinar si el contingut del missatge és rellevant per a aquell node en particular. 

 

Si el missatge és rellevant, serà processat; en canvi, si el contingut no té cap tipus 

d’interès és automàticament rebutjat. L’identificador també determina la prioritat del 

missatge. Com més baix sigui el número de l’identificador, més prioritat tindrà. En 

situacions on dos o més nodes intenten transmetre al mateix temps, una tècnica 

d’arbitratge de prioritat no destructiva garanteix que ambdós missatges seran enviats en 

l’ordre de prioritat correcte, sense que cap tipus d’informació sigui perduda. 

 

E.4.2 El bus físic 

 
El bus està format per dos cables trenats (amb o sense pantalla). Un parell pla (sense 

trenar, com el cable telefònic) també pot complir la funció, però genera més soroll i 

també és mes susceptible al soroll extern.  

 

Així mateix el bus és capaç d’operar en condicions extremes, on la comprovació 

d’errors extensiva assegura que els errors de transmissió siguin detectats. La normativa 

ISO 11898 recomana que els xips siguin dissenyats de manera que la comunicació sigui 

possible encara que: 

 

- Un dels dos cables estigui trencat 

- Un dels dos cables no tingui corrent 

- Un dels dos cables no tingui connexió a terra 
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E.4.3 Flexibilitat de la xarxa 

 
La naturalesa del codi CAN, que es basa en el contingut del missatge, dona una gran 

llibertat per a configurar el sistema depenent de la xarxa. Això permet crear nodes que 

només tinguin la missió de rebre informació, sense necessitat de fer canvis de software 

ni hardware a la xarxa. Això significa que mesures necessàries per diferents 

controladors i que son transmeses via bus CAN, poden provenir d’un sol sensor, amb el 

conseqüent estalvi en cablejat i en sensors. 
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E.5 Altres elements adquirits 
 
Els següents elements han estat adquirits com a part de l’estructura de suport dels 

elements de mesura. 

 

 

 

 
Figura E.5.1 

 
 
 

 
Figura E.5.2 
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F. Càlculs de variables auxiliars, metodologia de 
l’assaig, obtenció de resultats 

 

F.1 Càlcul de les diferents variables 
 
; càlcul del consum i de la distancia 
 
 
[Consumh] 
 
C1=-(#SUM PLHi, 23) 
C2=*(#C1, 65536) 
Ca=+(#C2,#SUM PLLo) 
C4=/(#Ca,163.035)     ;Quantitat de combustible en cm3 
L=/(#C4,1000)    ;Quantitat de combustible en l 
C6=F'(#C5)     ;Litres per segon 
C7=*(#C6,3600)                                   ;Litres hora 
C8=*(0.001,#C7) 
C9=*(#C8,25) 
C10=*(#C8,#TempComb) 
C11=-(#C9,#C10) 
Consumh=+(#C7,#C11)   ;Correcció per temperatura del combustible 
Consumh=Set(DIM=l/h) 
 
[Consum100] 
 
C1=*(#Consumh,100)   ;Factor conversió 
Consum100=/(#C1,@Int_Speed)  ;Consum als 100km 
Consum100=Set(DIM=l/100km) 
 
[Clutch] 
 
Clutch=If(#Embrague,>,5,0,1)  ; expressió del canal embragatge en 0/1 
 
[Freno] 
 
Freno=If(#Luz Freno,>,17,1,0)  ; expressió del canal fre en 0/1 
 
 
Hide(#Embrague) 
Hide(#K_temp)  
Hide(#SUMPLHi)    
Hide(#SUMPLHi)       ;amagar els canals que no son rellevants per 
a l'anàlisi 
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[GearSpeed] 
 
; En aquest grup es calculen aquells paràmetres que tenen a veure amb la posició del 
;canvi 
 
C1 = F(@Drive_Speed,F(med 5))      ; esborrar pics de la senyal 
C2 = F(@Drive_rpm,F(med 5))       ; esborrar pics de la senyal 
C3 = F(#C2,F(AVG 5))                                 ; revolucions mitges  
RPM_SFT = Shift(#C3,-10)     ; passa el canal de revolucions 10 mostres 
endarrere 
C4 = *(1000,#C1)                
C5 = /(#C4,#C2) 
C5 = Set(DIM=KMH)                
C6 = Word(#C5,0,350)             
 
V1000 = F(#C6,F(L_PHAMM5Hz33)) 
 
 
C22 = If (#V1000,>,6.9,1,0) 
C23 = If (#V1000,>,12.5,1,0) 
C24 = If (#V1000,>,19.3,1,0) 
C25 = If (#V1000,>,25.3,1,0) 
C26 = If (#V1000,>,31.3,1,0) 
C27 = If (#V1000,>,37.4,1,0) 
 
C28 = +(#C22,#C23) 
C29 = +(#C28,#C24) 
C20 = +(#C29,#C25) 
C21 = +(#C20,#C26) 
Gear_Nr = +(#C21,#C27)   ; càlcul de la velocitat seleccionada 
Gear_Nr =If (#Clutch,=,1,0,#Gear_Nr) ; assignació de la velocitat 0 quan es prem 
l’embragatge 
Gear_Nr= Set(DIM=.)       
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F.2 Preparació de l’assaig 
 
 
Per a poder realitzar un assaig de consum de client és necessari complir diversos punts 

que seran exposats a continuació. 

 

- Elecció dels vehicles a comparar segons els criteris descrits de consum, potència, 

tipus de carburant, canvi, etc. 

- Elecció dels dies a fer les proves (s’ha de disposar de suficient temps) 

- A partir de les dades de consum i potencia obtingudes per als vehicles en concret 

determinar si son aptes per a la comparació. 

- Preparació de l’equip de mesura: 

- Programació dels canals a adquirir necessaris a  la memòria. 

- Comprovació del correcte funcionament de l’equip i de la calibració dels 

diferents canals. 

- Càlcul del factor de correcció necessari per al canal de velocitat a partir de les 

dades de l’assaig per a l'avaluació d’aquest error. 

- Càlcul del pes de prova. 

- Donar les instruccions oportunes als provadors (utilitzar 5 de les 6 relacions de 

transmissió, realitzar alguna comprovació extraordinària). 
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F.3 Obtenció de l’informe de resultats 
 

L’obtenció de l’informe de resultats passa per diverses fases com ja s’ha explicat en la 

memòria. 

 

- Comprovació de la validesa dels resultats mitjançant un anàlisi gràfic dels resultats 

així com de les variables de control. 

- Eliminació d’algun punt on es valori que les condicions de l’assaig no s’han complert. 

- Obtenció de la mitja de cada variable per a cada assaig. 

- Construcció de l’informe de resultats segons exposat a la memòria.  

 

F.4 Exemple de resultats 

 

L’exemple aquí mostrat, es troba també en la memòria, per tant es mostraran aquells 

passos intermedis obviats en la memòria. 

La primera fase de comprovació de resultats  es delimita a comparar gràficament els 

valors obtinguts en la prova per a les diferents variables un cop comprovat que els 

factors externs no han influït en el resultat. En aquest cas s’ha optat per construir els 

histogrames de les variables adquirides per als dos vehicles i comparar-les entre si. De 

totes formes és convenient realitzar un anàlisi comparatiu de la velocitat punt per punt, 

fet que només és possible realitzar amb el programa d’anàlisis gràfic que acompanya 

l’equip de mesura i enregistrament, fet que implica que no es pugui representar en 

aquest annex.  
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Gràfica F.4.1:Histograma revolucions motor vehicle XX – carretera 

 

 
 
Gràfica F.4.2: Histograma revolucions motor vehicle YY - carretera  
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Gràfica F.4.3:Histograma revolucions motor vehicle XX – ciutat 
 

 
 
Gràfica F.4.4: Histograma revolucions motor vehicle YY - ciutat 
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Gràfica F.4.5: Histograma revolucions motor vehicle XX – autopista 
 

 
 
Gràfica F.4.6: Histograma revolucions motor vehicle YY - autopista 
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Gràfica F.4.7: Histograma càrrega vehicle XX – carretera 
 
 

 
 
Gràfica F.4.8: Histograma càrrega vehicle YY - carretera 
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Gràfica F.4.9: Histograma càrrega vehicle XX– ciutat 
 

 
 
Gràfica F.4.10: Histograma càrrega vehicle YY - ciutat   
 
El percentatge sense càrrega és del 63.9%  
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Gràfica F.4.11: Histograma càrrega vehicle XX – autopista 
 

 
 
Gràfica F.4.12: Histograma càrrega vehicle YY - autopista 
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Gràfica F.4.13: Histograma V1000 vehicle XX – carretera 
 

 
 
Gràfica F.4.14; Histograma V1000 vehicle YY - carretera 
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Gràfica F.4.15: Histograma V1000 vehicle XX – ciutat 
 

 
 
Gràfica F.4.16: Histograma V1000 vehicle YY – ciutat 
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Gràfica F.4.17: Histograma V1000 vehicle XX - autopista 
 

 
 

Gràfica F.4.18: Histograma V1000 vehicle YY - autopista 
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Un cop analitzats els resultats gràficament, es pot passar a confeccionar el full de 

resultats representat a la memòria del qual es poden extreure les conclusions  

 

Resultats parcials per al vehicle XX 

 
  Time Dist RPM Speed_t Drossel Consumh 
Autopista 
1 1163,52 35174 2869,4 108,77 19,28 8,89
Carretera 1 3251,84 62151 2231,1 68,79 11,31 4,34
Ciutat 1 4067,84 22276 1342,8 19,71 7,86 2,29
Autopista 
2 1153,28 35173 2905,9 109,73 19,74 8,35
Carretera 2 3320,32 62157 2533,4 67,38 11,48 4,57
Ciutat 2 4217,6 22391 1385,1 19,10 7,14 2,35
  Consum1002 V1000 Clutch Freno tempsemb tempsfre
Autopista 
1 8,17 37,30 40 60 25,6 38,4
Carretera 1 6,30 30,72 399,00 374,00 255,36 239,36
Ciutat 1 11,62 12,03 1418,00 1709,00 907,52 1733,76
Autopista 
2 7,61 37,40 89 78 56,96 49,92
Carretera 2 6,78 26,16 484,00 574,00 309,76 367,36
Ciutat 2 12,28 11,32 1736,00 3564,00 1111,04 2280,96

Taula F.4 
 

A partir d’aquests resultats es calculen les mitges segons el descrit a la memòria i es pot 

obtenir el full de resultats. 
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G. Estudi vibracional de l’estructura. Resistència de 
l’ancoratge  
 

G.1 Càlculs vibracions estructura i components 

 

 

A continuació es procedirà al càlcul de la freqüència pròpia d’oscil·lació de l’estructura 

com a sòlid lliure i de les freqüències pròpies fonamentals d’oscil·lació dels elements 

més pesats de l’equip d’assaig. 

 

G.1.1 Estructura 

 

Formada per perfils comercials de rigidesa coneguda soldats entre sí. L’estructura està 

reforçada en les seves cantonades per tal d’augmentar la rigidesa torsional. A 

continuació es calcularà la freqüència d’oscil·lació de l’estructura com a sòlid lliure en 

el mode permès per el tipus de subjecció emprat tal i com es mostra a la figura G.1.  

 
Figura G.1 

Per tant necessitarem conèixer el pes de l’equip de mesura i s’haurà de calcular el pes 

que tindrà l’estructura a partir dels elements que la formen. 
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L’estructura està formada per perfil UPN 40X20X3, perfil L 40X3, perfil extrusionat en 

fred quadrat 30X3 i xapa d’acer de 2 mm de gruix i 30 mm d’amplada. Com es tracta 

d’una aproximació agafarem com a densitat de l’acer ρ=7800kg/m3. Així doncs el pes 

de l’estructura és: 

 

 ;66,17800·240·)3·403·17·2(4· 3
2 kg

m
kgmmmmVM acerUPNUPN =+== ρ  (G.1.1.1) 

;19,27800·320·)3·73(4· 3
2 kg

m
kgmmmmVM acerLL === ρ    (G.1.1.2) 

;54,37800·350·)2430(4· 3
222 kg

m
kgmmmmVM acerquadratquadrat =−== ρ  (G.1.1.3) 
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   (G.1.1.4) 

;55,9)16,254,319,266,1( kgkg
MMMMM xapaquadratLUPNestructura

=+++=

=+++=
     (G.1.1.5) 

 

El pes total obtingut és massa elevat si es tenen en compte les característiques de 

transportabilitat que ha de tenir l’equip a més de ser un paràmetre negatiu de cara a la 

freqüència pròpia de vibració del sistema. Per tant es construirà l’estructura amb 

alumini amb les característiques mecàniques suficients però amb la tercera part de 

densitat respecte a l’acer aproximadament ρ=2800kg/m3. 

 

;43,32800·59,1143· 3
3

min kg
m
kgcmVM ialuestructuraestructura === ρ   (G.1.1.6) 

 

Per tant la massa total serà: 

 

;87,844,543,3 kgkgkgMMM equipestructuratotal =+=+=    (G.1.1.7) 

 

Ara només queda calcular la freqüència pròpia de vibració i la freqüència pròpia 

esmorteïda. El principal problema alhora de seleccionar un aïllament, és la 

impossibilitat d’estar sempre per damunt del punt de ressonància. Per aquest motiu es 

seleccionarà un ressort elàstic de rigidesa elevada, per tal de no arribar mai a la 
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ressonància assegurant que l’esmorteïment proporcionat per la molla de goma emprada 

sigui suficient.  No obstant es calcularà la rigidesa necessària de la molla per tal que el 

funcionament del motor quedi sempre per damunt de la freqüència pròpia del sistema o 

sempre per sota. 
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Així doncs les possibilitats passen per escollir un aïllament que sigui més tou que K1 o 

més dur que K2. L’aïllament escollit és un topall simple Mecanocaucho 95-40, duresa 

Shore 40, ref. 210/40, amb una rigidesa K=1471500 N/m que és el més dur del que es 

pot disposar.  

 

Per tant la freqüència pròpia lliure del sistema és: 
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===
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    (G.1.1.10) 

 

Tot i que no arriba al valor desitjat, es manté per damunt del rang d’utilització normal 

d’un motor de combustió interna, doncs aquesta freqüència equival a 5500 min-1. A la 

prova mostrada amb anterioritat, el règim de gir màxim registrat ha estat de 4250 min-1 

fet que demostra que la ressonància difícilment es donarà. Un altre fet a controlar és 

l’esmorteïment proporcionat per l’elastòmer, però aquest no bé indicat per el fabricant. 

Com a comprovació es calcularà el factor de transmissió màxim registrat a la prova 

d’exemple. 
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El valor obtingut és força elevat si es pretén aïllar la vibració del vehicle completament. 

En canvi aquest no és el fi de l’aïllament sinó evitar una transmissió exagerada de les 

vibracions a l’element de mesura. Donat que el règim de gir del motor canvia a molta 

freqüència es pot acceptar com a límit superior de transmissió de la vibració el valor 

obtingut tot i que no s’ha considerat l’esmorteïment proporcionat per l’elastòmer. 

 

 

G.1.2 Components 

 

Ara es calcularà la freqüència pròpia de vibració del cabalimetre volumètric i del 

esmorteïdor de pressió. Aquests elements estan subjectats només per un punt i per tant 

poden arribar a oscil·lar independentment de l’estructura. El model seguit per al càlcul 

és el d’una massa suspesa al final d’una barra menystenint el pes del suport. Els 

diferents models es poden veure a les figures G.1.2.1, G.1.2.2 i G.1.3. Segons els 

corresponents models la freqüència pròpia de vibració més desfavorable d’aquests 

elements serà: 

 
Figura G.1.2.1
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Figura G.1.2.1 
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Figura G.1.2.1 
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Dels valors obtinguts es pot extreure que aquests elements no corren perill d’entrar en 

ressonància amb els dos focus de vibració de l’automòbil. En el cas del cabalimetre, el 

suport és molt rígid fet que eleva la freqüència per damunt del llindar màxim de les 

fonts excitadores. En el cas del acumulador de pressió succeeix el contrari, doncs la 

freqüència pròpia se situa per sota del llindar mínim. Inicialment es pot pensar que això 

podria portar problemes durant els períodes d’arrancada del motor, però donat que és un 

element només dedicat a la mesura i, per tant, serà utilitzat poques vegades i sempre en 

vehicles diferents, no resulta crític aquest fet.  
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G.2 Càlcul de resistència de l’ancoratge 

 

La normativa ISO 13216-1 especifica que  els ancoratges ISOFIX han de suportar un 

assaig a tracció segons el descrit a la figura G.2.1. Cal remarcar que la força aplicada en 

l’esquema inclou el coeficient de seguretat CS=1,2 recomanat en aquesta normativa. 

 

 

 
Figura G.2.1 

 

El càlcul de resistència de l’ancoratge es basarà en el càlcul dels materials necessaris per 

tal que cap del components crítics fallin. Per tant es procedeix amb el càlcul del 

diferents elements. 
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G.2.1 Càlcul del passador 

 

El càlcul de solicitació del passador es fa segons el descrit al llibre “Elements de 

Màquines I” , utilitzant el mateix procediment i nomenclatura. Les forces presents al 

passador estan esquematitzades a la figura G.2.1.1 juntament amb les dimensions 

característiques per al càlcul. 

 
Figura G.2.1 

 

El procediment de càlcul és el següent: 
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Aplicant el criteri de Von Misses podrem veure la resistència elàstica necessària del 

material a utilitzar: 

 

;02.44846,108·373.4063 2
2222

mm
N

tbe =+=+= τσσ  (G.2.1.4) 

 

Per tant el material escollit és: 
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NR eee ≥→⇒=>σ  (G.2.1.5) 

 

 

Com a seguretat es calcularà la tensió tallant i la pressió superficial sobre el passador i 

sobre les orelles de la forquilla: 
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H. Plànols 
 

H.1 Plànol d’estudi 

H.2 Plànol caixa 

H.3 Plànol ancoratge ISOFIX 

H.4 Plànol pestell i passador 

H.5 Plànol peu 

H.6 Plànol espitjador 

H.7 Plànol espitjador 2 

H.8 Plànol fixació cabalimetre 

H.9 Plànol tanca 

H.10 Plànol cargol fixació termoparell 

H.11 Plànol fixació sensors 
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