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Resum 

L‟objectiu del present projecte és construir un banc de proves d‟una direcció assistida 

d‟automòbil per poder realitzar amb ell un seguit de pràctiques que ajudaran als estudiants a 

entendre el funcionament d‟aquest mecanisme. La direcció assistida en qüestió és hidràulica 

i accionada directament pel braç de direcció unit al volant. Per aconseguir-ho, s‟ha aprofitat 

un banc de proves existent i s‟ha modificat per automatitzar al màxim la captura de dades i 

realitzar la simulació de les diferents situacions que es poden donar en la vida útil de la 

direcció assistida d‟un automòbil.  

El projecte comença detallant l‟estat inicial del banc de proves per poder justificar les 

actuacions dutes a terme per millorar-ne la funcionalitat. Es mostren els càlculs necessaris 

per poder dissenyar el sistema electrònic que s‟ha hagut de crear i d‟instal·lar per poder 

tractar els senyals provinents dels diferents sensors (transductors de pressió, galgues 

extensiomètriques i potenciòmetre lineal) abans d‟introduir-los a la tarja de captació de 

dades.   

El software utilitzat per tractar les dades dels diferents sensors i dissenyar les pràctiques és 

el LabVIEW 13. Bàsicament es crea el banc per poder estudiar el comportament de la 

direcció assistida en funció del règim de funcionament del motor elèctric del banc de proves 

(que fa les funcions del motor del vehicle) i de la velocitat de gir del volant o d‟una 

combinació d‟ambdós factors. Es detalla el procés de creació del programa de captació de 

dades pel banc de proves utilitzant el LabVIEW i s‟adjunten dos annexes amb els manuals 

d‟usuari i de manteniment.  

Tot i que actualment molts automòbils ja incorporen sistemes de direcció assistida més 

avançats i donat que independentment de la tecnologia utilitzada el comportament de la 

direcció ha de ser igual, l‟ utilitzat en aquest projecte és adient per poder crear pràctiques 

entenedores per als estudiants on s‟identifiquin fàcilment els diferents elements.  

La intenció dels autors és la d‟aconseguir crear una eina útil per familiaritzar els estudiants 

amb els diferents entorns de funcionament de la direcció d‟un automòbil i entendre les 

funcions que aquesta ha de complir per satisfer les necessitats del conductor. En definitiva 

aquesta és la finalitat de tota direcció, d‟aquí la utilitat present i futura d‟aquest projecte. 
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1. Prefaci 

 Origen del projecte 1.1.

La idea d‟aquest projecte sorgeix a partir de les necessitats exposades pel departament de 

Transports i Vehicles de l‟Escola Tècnica Superior d‟Enginyeria Industrial de Barcelona 

(ETSEIB) en l‟àmbit de la representació pràctica dels sistemes de direcció assistida en el món 

de l‟automoció. La principal necessitat era la de poder obtenir una eina que facilités l‟anàlisi 

del funcionament d‟una direcció assistida i permetés comprendre com les necessitats 

funcionals d‟aquest sistema es reflectien en l‟evolució de les diferents variables del mateix 

(forces aplicades al volant, pressions del circuit hidràulic, revolucions del motor,...).  

Partint d‟un banc de proves existent d‟un PFC anterior (“Análisis de un Sistema de Dirección 

Asistida”, 1998, Dpt. Fluids) s‟ha modificat a nivell estructural i de sensors, al mateix temps 

que s‟afegeix un terminal en el que poder visualitzar i interpretar els senyals rebuts dels 

diferents sensors mitjançant el programari LabVIEW 13. 

Un cop finalitzat el projecte, aquest tindrà una finalitat pràctica donat que podrà ser utilitzat 

com a suport i ajut en la comprensió del funcionament de les direccions assistides, sigui 

quina sigui la tecnologia d‟assistència que s‟utilitzi. Com es veurà més endavant d‟aquest 

projecte, els requeriments d‟una direcció es mantenen iguals per normativa 

independentment de la tecnologia emprada, fet pel qual és indiferent que el banc del 

present projecte estigui equipat amb una direcció de cremallera assistida hidràulicament. El 

comportament és universal. 

 Motivació 1.2.

Obtenir una eina amb la que simular diferents situacions que es poden donar en la 

conducció d‟un vehicle, obtenint una lectura de les diferents variables del procés per poder-

les graficar i comparar pot facilitar la comprensió del funcionament d‟una direcció assistida i 

saber quines són les millores que es poden introduir. 
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Per altra banda, al tractar-se d‟un projecte en el que s‟han hagut d‟analitzar les necessitats 

de captació de dades per aplicar els sensors necessaris i posteriorment utilitzar el programari 

de tractament de dades LabVIEW 13, permet obtenir una gran experiència en aquest camp, 

que posteriorment es pot aplicar a l‟entorn laboral. 
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2. Introducció 

 Objectius del projecte 2.1.

L‟objectiu d‟aquest projecte és la adequació d‟un banc de proves de direccions assistides de 

vehicles automòbils per a la realització de pràctiques que facilitin la comprensió del sistema 

per part dels estudiants que realitzen el Màster d‟Enginyeria d‟Automoció. El banc també pot 

ser usat per analitzar el funcionament d‟una direcció quan s‟utilitza tant en condicions 

estàndards, com quan es provoquen situacions anòmales sense la necessitat de realitzar-lo 

en un vehicle complert, treballant amb tota seguretat. 

 Metodologia de treball 2.2.

Per confeccionar aquest projecte s‟ha partit d‟un anàlisi dels diferents sistemes de direccions 

existents i bancs similars ja disponibles per escollir el sistema més adient a incorporar al 

banc amb unes funcions no existents al mercat.  

Un cop definides les característiques bàsiques del banc s‟ha realitzat un estudi de les forces 

aplicades sobre el sistema direcció per definir la rigidesa de l‟element resistent incorporat per 

simular els esforços soferts per la direcció durant un ús normal.  

A continuació s‟ha analitzat l‟estructura de suport i guiat del banc original i s‟han modificat o 

substituït alguns dels seus components per tal d‟augmentar la seva rigidesa i millorar la 

transmissió d‟esforços durant l‟ús. A part dels elements per millorar la rigidesa del sistema 

s‟han incorporat elements de protecció (tan mecànica com elèctrica) per adequar el banc a la 

normativa de seguretat vigent i minimitzar els riscos d‟accident durant l‟ús del banc. Totes 

aquestes modificacions s‟han realitzat projectant tots els components existents i nous amb el 

software de CAD Solidworks. 

Un cop l‟estructura ha estat definida i modificada, s‟han instal·lat els diferents sensors i 

elements auxiliars per permetre el control del banc i l‟adquisició de dades. Simultàniament 
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s‟ha iniciat el desenvolupament del software de control i adquisició utilitzant les eines de 

programació gràfica que proporciona el LabVIEW. Al software dissenyat se li ha incorporat  

un mode de pràctiques que incorpora un ús guiat del banc per facilitat l‟ús per part dels 

estudiants. També se li ha incorporat un mode de gestió avançat per tal de realitzar proves 

amb un major control sobre el sistema. 

Finalment, un cop el sistema ha estat completat, s‟ha preparat un manual de funcionament i 

manteniment del banc i del seu software per tal de facilitar l‟ús del mateix durant les 

pràctiques i la seva vida útil incorporant recomanacions de manteniment. 

 Abast del projecte 2.3.

El projecte inclou l‟anàlisi previ, la definició del les característiques i funcionalitats del banc, 

disseny i millores del les estructures del banc original, la instal·lació dels sensors i elements 

de control del banc i programació del software de control i monitorització, i la preparació del 

manual d‟usuari i manteniment del banc. 

Queda fora de l‟abast del projecte la preparació del material docent per a la realització de les 

pràctiques amb el sistema. 
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3. Estat de l’Art 

 Sistemes de direcció 3.1.

Els sistemes de direcció són els que permeten controlar el moviment del vehicle. El 

mecanisme d‟aquests sistemes venç la resistència de les rodes a girar, tenint en consideració 

el menor esforç possible del conductor a través del volant assegurant la estabilitat i el 

control. 

Hi ha diferents tipus de mecanismes i dissenys dels sistemes de direcció, així com també 

algunes variacions en els seus components. Això es comentarà en les següents pàgines. 

La majoria de sistemes de direcció estan constituïts pel volant de direcció, que connecta el 

conductor amb el sistema de direcció. Essencialment, tots mouen els braços de direcció 

d‟esquerra a dreta i aquests les rodes, que fan girar el vehicle. 

 Classificació de les direccions  3.2.

Hi ha bàsicament dues categories de sistemes de direcció; aquells que equipen una caixa 

de direcció amb palanques i aquells que equipen cremallera de direcció. Els vehicles més 

antics i la major part dels pesants (camions, autobusos,...) utilitzen els primers tipus, 

mentre que la major part de turismes i camions lleugers utilitzen derivacions del de pinyó 

i cremallera com es veurà més endavant (veure Figura 3.1 i Figura 3.2). 

 

Figura 3.1 Sistema amb Caixa de direcció. Font [1] 
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Els sistemes de direcció es poden classificar i sub-classificar segons el tipus de mecanisme 

que equipin. A més, es divideixen en direccions manuals o assistides en funció de si l‟esforç 

per fer girar les rodes prové únicament del conductor o inclou un mecanisme d‟assistència : 

 Direccions segons el tipus de mecanisme: 

o Amb caixa de direcció 

o Mecanisme de pinyó i cremallera 

 Direccions assistides: 

o Mecanisme amb assistència hidràulica o HPS (Hydraulic Power Steering) 

o Mecanisme amb assistència elèctrica o EPS (Electro Power Steering) 

o Mecanisme amb assistència electro-hidràulica o EHPS (Electro-Hydraulic 

Power Steering) 

o Mecanisme amb assistència magnètica o MAS (Magnetic Assist Steering) 

o Mecanisme amb assistència controlada per cables o SBW (Steer by Wire) 

Figura 3.2 Sistema amb pinyó i cremallera. Font [1] 
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Actualment molt pocs models d‟automòbils equipen direcció manual (només alguns dels més 

econòmics). Tot i així les direccions assistides són la unió de les manuals amb altres 

elements que permeten un millor ús del mecanisme. El tipus de direcció objecte d‟aquest 

projecte és el conjunt de mecanisme manual de pinyó (vis sense fi) i cremallera amb el d‟un 

cilindre hidràulic. Aquest mecanisme es descriu a continuació. 

Mecanisme de pinyó i cremallera 

És el mecanisme més senzill, el que s‟utilitza en la major part de turismes i el que equipa el 

sistema de direcció que integra el banc de proves d‟aquest projecte. Un engranatge, el 

pinyó, es fixa a l‟extrem de l‟arbre de direcció i la cremallera forma part integrant de l‟enllaç 

de la direcció, com es pot veure a la Figura 3.3. Dóna una major sensació de contacte entre 

la carretera i el conductor i no té el joc associat als mecanismes amb caixa de direcció. Quan 

gira el volant també ho fa el pinyó,  el qual desplaça la cremallera cap a l‟esquerra o cap a la 

dreta, proporcionant control en la direcció.  

 Direccions assistides 3.3.

Les direccions assistides són mecanismes de direcció als que s‟afegeix un dispositiu 

d‟assistència per a que, entre altres raons, el conductor hagi d‟aplicar menys esforç per 

dirigir el vehicle.  

Figura 3.3 Mecanisme de pinyó i cremallera. Font [1] 
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Avantatges: 

 Redueix l‟esforç al volant. Facilitat de maniobra, menor fatiga. 

 Permet desmultiplicacions menors: major sensibilitat, major rapidesa de gir. 

 Correcció automàtica de la trajectòria en cas de punxada de pneumàtic. 

 Passa a sistema de direcció simple en cas d‟avaria. 

 Els sistemes actuals redueixen el grau d‟assistència progressivament quan 

augmenta la velocitat del vehicle. 

Inconvenients: 

 Increment de cost. 

 Augment del consum. 

Els mecanismes als que més s‟aplica un sistema d‟assistència són el de recirculació de boles i 

el de pinyó i cremallera. Els diferents dispositius d‟assistència s‟enumeren a continuació: 

3.3.1 Mecanisme d’assistència elèctrica o EPS (Electro Power Steering) 

Assistència: motor elèctric 

Avantatges:  

 Estalvi d‟energia (només consumeix energia quan és requerit) 

 Instal·lació econòmica i compacta 

 Estalvi de pes 

 Rapidesa i facilitat de gir 

 No conté líquid hidràulic: millora ambiental i de manteniment 

Inconvenients:  
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 Pèrdua de sensació real de la conducció doncs els esforços no són 

transmesos exactament de la carretera al conductor. 

 No es poden usar en vehicles pesats doncs el consum energètic resulta massa 

elevat per les bateries emprades actualment. 

(Veure Figura 3.4) 

3.3.2 Mecanisme amb assistència electro-hidràulica o EHPS (Electro-

Hydraulic Power Steering) 

Assistència: bomba hidràulica accionada per un motor elèctric. 

 Avantatges: 

 Menor consum d‟energia que una d‟hidràulica (menor potència és presa del 

motor) 

 Instal·lació senzilla i compacta del sistema. 

Inconvenients: 

 Major pes del conjunt 

(Veure Figura 3.5) 

3.3.3 Mecanisme amb assistència per cables o SBW (Steer by Wire)  

Aquest tipus de sistema elimina la unió física entre les rodes i el volant. Compta amb 

actuadors electromecànics que són activats per mitjà de connexions electròniques. 

La columna de direcció és substituïda per una unitat de control que es connecta al 

volant i que incorpora sistemes de seguretat redundants. Aquest compta amb una 

tolerància, cosa que en els sistemes mecànics es definiria com el límit de la direcció.  

Avantatges:  

 Estalvi de combustible 

 Seguretat al conduir 
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 Major eficiència que la resta de tipus 

 Mateix habitacle per vehicles de conducció esquerra o dreta 

 Millora el confort (no hi ha rebots procedents del contacte roda-paviment) 

 Permet guanyar espai a l‟habitacle del motor doncs s‟elimina la columna de 

direcció. Aquest fet també redueix el risc d‟encastament del volant en el 

conductor en cas d‟accident (encara que avui en dia això ja s‟aconsegueix amb 

columnes de direcció col·lapsables). 

 Permet  ajustar, mitjançant programació, la resposta i tacte de la direcció a les 

necessitats de cada conductor (Moment d‟auto alineament i relació de 

desmultiplicació) (Veure Figura 3.6)  

Figura 3.4 Direcció EPS. Font [1] Figura 3.5 Direcció EHPS. Font [1] 

ra 3.5 Direcció EHPS. Font [1] 
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3.3.4 Mecanisme amb assistència hidràulica  HPS (Hydraulic Power 

Steering)  

Usat fins fa poc en la majoria de sistemes de direcció de turismes i vehicles 

industrials lleugers, està sent substituït per altres sistemes més compactes i eficients 

com l‟EPS o l‟EHPS. És el mecanisme que equipa el sistema de direcció que integra el 

banc de proves d‟aquest projecte. 

Assistència: pressió hidràulica, generada per una bomba que és accionada pel mateix 

motor del vehicle.  

Funcionament: un cilindre hidràulic de doble acció aplica la força al sistema directriu. 

Aquesta força és proporcional a la velocitat del motor: a altes revolucions, 

l‟assistència és major i viceversa. Aquest fet no és desitjable per qüestions 

d‟estabilitat i controlabilitat del vehicle a altes velocitats. Per això hi ha una vàlvula de 

control de flux que redirecciona aquest flux “sobrant” altre cop cap al dipòsit 

hidràulic. Una altra vàlvula de sobrepressió actua per evitar danys estructurals quan 

la direcció arriba a un extrem o altre del seu recorregut. Alguns sistemes HPS 

incorporen una vàlvula de sobrecàrrega electrònica que redueix la pressió al sistema 

a altes velocitats del motor (també coneguda com Assistència Variable)  

Figura 3.6 Direcció SBW. Font [5] 
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            (Veure Figura 3.7). 

Avantatges: 

 Té una característica d‟autolubricació. 

 Pot treballar a altes pressions. 

 Grans forces poden ser transmeses en espais petits. 

 Grans forces poden ser ràpidament aplicades o tretes. 

 La incompressibilitat del fluid permet el control precís sobre els moviments. 

 Es tracta d‟un sistema tancat que exclou els contaminants externs. 

 La seva instal·lació s‟adapta a l‟espai donat. 

  

 

Figura3.7 Esquema de funcionament direcció hidràulica de cremallera. Font [4] 
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Degut als diversos components amb que compten tant els sistemes manuals com els 

assistits, hi ha altres formes de classificar les direccions, encara que no seran tractades en 

aquest projecte. 

 

 Paràmetres de Disseny  3.4.

En el procés de disseny de la direcció d‟un vehicle s‟han de tenir en compte uns requisits 

mínims que asseguren que la solució adoptada serà capaç de transmetre els canvis de 

direcció que l‟usuari aplica al element de control fins a les rodes directrius del vehicle. Donat 

que l‟estudi realitzat en aquest projecte es limita a direccions per vehicles de passatgers i 

comercials lleugers en aquest apartat no s‟inclouen les característiques especials de dissenys 

per a vehicles pesants i de transport de més de 8 passatgers. 

Tots aquests requisits, estan inclosos a una sèrie de directives de la Comunitat Europea i cal 

que siguin complertes per tal que el vehicle que instal·la la direcció pugui ser homologat per 

a qualsevol dels països de la comunitat europea (CE). Les directives que regeixen els 

sistemes de direcció són les següents. 

 70/311/EWG 

 74/297/EWG 

 91/662/EWG 

 92/662/EWG 

Als apartats següents es poden trobar els principals requeriments funcionals i de seguretat 

inclosos en aquestes directives. 

3.4.1. Requeriments funcionals 

Els principals requeriments funcionals inclosos en les directives de la CE són el següents: 

 Les vibracions provocades per les irregularitats de la superfície de la carretera han 

de ser amortides tant com sigui possible per evitar que es transmetin de les rodes 
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al sistema de direcció. Tot i així, aquest amortiment ha de ser tal que en cap 

moment el conductor perdi la sensació de contacte amb la carretera. 

 El disseny bàsic de la cinemàtica de la direcció ha de satisfer les condicions 

d‟Ackermann: la extensió dels eixos de les rodes davanteres dreta i esquerra, quan 

aquestes tinguin un angle de gir, intersequen amb l‟extensió de l‟eix de les rodes 

posteriors en el mateix punt (Veure Figura 3.8) 

 Mitjançant la correcta rigidesa del sistema de direcció (sobretot si s‟utilitzen 

connexions de goma o elàstiques) el vehicle ha de respondre a qualsevol correcció 

que es realitzi a la direcció, per petita que sigui. 

 Estant el vehicle en moviment, quan es deixi anar el volant les rodes han de 

retornar automàticament a la posició de línia recta i han de romandre estable en 

aquesta posició. 

 La direcció ha de tenir tan baixa relació com sigui possible (número de voltes del 

volant, de costat a costat) amb l‟objectiu d‟obtenir un fàcil control.  

 Les forces de gir es determinen no solament per la relació de gir sinó per la 

càrrega a l‟eix davanter, el diàmetre del cercle de gir, el sistema de suspensió i els 

pneumàtics. 

 

 

 

A part d‟aquests requisits funcionals les directives inclouen una sèrie de proves que han de 

ser superades pel vehicle per tal de ser homologat.  

Figura 3.8  Esquema condició d‟Ackermann. Font [2] 
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3.4.2. Prova 1:  Capacitat de gir 

El vehicle haurà de poder prendre la tangent circular d‟una corba de 50 m de radi sense 

vibracions anormals del mecanisme de direcció a les següents velocitats: 

50 km/h per vehicles construïts per a transportar un màxim de 8 passatgers a part del 

conductor. 

40 km/h per vehicles de més de 8 passatgers i per vehicles dissenyats per al transports de 

mercaderies. 

3.4.3. Prova 2: Manteniment de trajectòria 

El vehicle haurà de ser capaç de mantenir una trajectòria circular a una velocitat mantinguda 

d‟uns 10 km/h mantenint el seu radi de gir o augmentar si es deixa lliure el comandament de 

direcció. 

3.4.4. Prova 3: Medició de força sobre el comandament de direcció 

quan el sistema de direcció funciona correctament. 

Circulant el vehicle en línia recta es fa girar descrivint una espiral circulant a una velocitat de 

10 km/h. Es mesurarà força aplicada sobre el diàmetre nominal del comandament de 

direcció fins a que el radi de gir és igual al valor inclòs a la Taula 3.1.  Aquest procediment es 

repetirà en els dos sentit de gir. 

La força aplicada i la duració màxima de la operació de direcció es presenten a la mateixa 

taula. 

3.4.5. Prova 4: Medició de força sobre el comandament de direcció 

quan el sistema de direcció funciona incorrectament. 

Es repetirà la prova 3 però amb un vehicle on el sistema d‟assistència no funcioni 

correctament. Els valors màxims es presenten a la Taula 3.1. 
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Tipus de vehicle Mecanisme intacte Mecanisme danyat 

Esforç Màxim 

(daN) 

Temps 

(s) 

Radi de 

Gir (m) 

Esforç Màxim 

(daN) 

Temps 

(s) 

Radi de 

Gir (m) 

Vehicle de màx. 8 

passatgers + conductor 

15 4 12 30 4 20 

Vehicle comercial de 

màx. 3.5 Tn 

20 4 12 30 4 20 

3.4.6. Requeriments de seguretat 

A part dels requisit de funcionalitat anteriorment comentats, que asseguren que la direcció 

mantindrà la seva funcionalitat tot i patir una averia, un sistema de direcció ha de complir 

una sèrie de requeriments que asseguren la seguretat del conductor del vehicle en cas 

d‟impacte. Aquestes condicions necessàries per la homologació del sistema es troben regides 

per la Directiva 91/662/CEE de la Comunitat Europea. 

Els principals requeriments introduïts per aquesta directiva són els següents: 

 Després una prova de xoc sense maniquí a una velocitat de 48,3 km/h  contra una 

barrera, cap dels elements de la part superior de la columna de direcció i del seu 

eix es pot desplaçar de 12,7 centímetres enrere ni 12,7 verticalment respecte un 

punt del vehicle no afectat per la col·lisió. 

 Quan el comandament de la direcció sigui impactat per un tors rígid llençat a una 

velocitat de 24,1 km/h , la força exercida sobre aquests no pot superar els 1,111 

daN. 

 Quan el comandament  sigui impactat per una impactor rígid a una velocitat de 

24,1 km/h, la desacceleració patida per l‟ impactor no pot ser superior a 80 g 

durant més de 3 mil·lisegons i no pot superar els 120 g. 

Taula 3.1 Requeriments de força sobre el comandament de direcció. Font [3] 

 

condició d‟Ackermann 
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Per tal d‟ acomplir tots aquest requeriments, els diferents fabricants han optant per diferents 

solucions que permeten una deformació controlada de tots els elements del sistema.  Al 

centrar-se aquest projecte en els aspecte funcionals del sistema cap d‟elles serà tractada 

amb més detall. 

 Transmissió d’esforços 3.5.

3.5.1. Condicions de comportament de la direcció 

Els requisits en termes tècnics del comportament d‟una direcció han estat resumits 

anteriorment en l‟Apartat 3.4.1. Requeriments funcionals. 

En quant als requisits des del punt de vista de la conducció, el sistema de direcció ha de 

permetre al conductor dirigir el vehicle sobre una trajectòria de forma precisa, suau, sensible 

i ràpida: 

 El vehicle ha de descriure en tot moment i de manera estable la trajectòria desitjada 

pel conductor. 

 Els esforços han de ser raonables per evitar la fatiga del conductor. 

 Ha de permetre que el conductor percebi els diferents estats i irregularitats del 

terreny. 

 La desmultiplicació ha de ser l‟adequada al tipus de vehicle, permetre el gir complet 

en un radi relativament petit i retornar a la posició de línia recta. 

3.5.2. Geometria de la direcció 

A part de la relació de les condicions d‟Ackermann, la geometria de la direcció depèn de la 

posició de la roda respecte la carretera i la suspensió, quedant definida per 4 angles: avanç, 

sortida, caiguda i convergència. Cada un d‟ells influeix de manera diferent en el 

comportament de la direcció i, per tant, en els esforços rebuts per aquesta, com es pot 

veure en la Taula 3.2. 
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L‟angle de direcció s‟aconsegueix mitjançant la rotació de la roda al voltant de l‟eix de rotació 

de la direcció. Aquest eix es coneix com eix de “pivotament”, independentment de la seva 

realització pràctica (amb pivot, dues ròtules,...). Aquest eix normalment no és vertical, 

acostuma a estar inclinat cap a fora per la part de sota, produint un angle d‟inclinació lateral 

de “sortida” o “Kingpin” en un rang d‟entre 6 i 10 graus per turismes (veure Figura 3.9). 

Ajuda a estabilitzar la direcció i a autoalinear les rodes després d‟un gir 

  

 

 

És comú que la roda tingui un desplaçament lateral des del punt on l‟eix del pivot intercepta 

el terra. La distància lateral entre el punt d‟intersecció i la línia central de la petja del 

pneumàtic és el desfassament (anomenat a vegades radi de pivotament, veure Figura 3.9) i 

es considera positiu quan el centre de la petja queda per fora de la intersecció de l‟eix del 

pivot i el terra. Aquest desfassament pot ser necessari per obtenir espai per muntar els 

frens, suspensions i components de la direcció, així com per mantenir el vehicle estable en 

les frenades rectes al tendir a tancar les rodes.  Al mateix temps, afegeix sensació de 

contacte amb la carretera i redueix els esforços estàtics de direcció al permetre que el 

pneumàtic giri sobre un arc al girar-lo. 

Figura 3.9  Geometria de gir de la roda. Font [4] 
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L‟angle “d’avanç” o “Caster” resulta quan l‟eix del pivot s‟inclina en el pla longitudinal (veure 

Figura 3.10). Angles d‟avanç positius situen la intersecció de l‟eix del pivot amb el terra per 

davant del centre de la petja del pneumàtic. Un efecte similar es pot produir mitjançant un 

desplaçament entre l‟eix del pivot i l‟eix de gir de la roda, encara que sigui poc freqüent. 

L‟angle d‟avanç normalment varia entre 0 i 5 graus i pot variar amb els moviments de la 

suspensió. Permet que la direcció sigui estable i provoca un efecte autoalineador de les 

rodes si és positiu. És el que també permet que el conductor percebi el nivell d‟adherència 

que queda a les rodes en un gir doncs la força que rep el volant de les rodes va disminuint a 

mida que augmenta el lliscament. També provoca que en accionar el volant s‟introdueixi un 

angle de caiguda negatiu en les rodes, afavorint l‟adherència. 

L‟angle de “Caiguda” o “Camber” és el que forma l‟eix del pneumàtic amb el pla horitzontal 

(Veure Figura 3.10). S‟aconsegueix reduir l‟esforç que s‟ha d‟aplicar a la direcció per girar les 

rodes si és positiu o negatiu. Caigudes negatives es transformen en zero en la inclinació del 

vehicle, fet que afavoreix l‟adherència en corbes quan es disposa de suspensió independent 

(majoritària en l„actualitat per turismes). Caigudes zero afavoreixen l‟adherència en frenades 

rectes però augmenten la resistència a la rodadura. 

La “convergència “és l‟angle que formen les rodes amb l‟eix vertical del pneumàtic (veure 

Figura 3.11). Petits ajustos en aquest angle tenen com a conseqüència grans variacions en el 

comportament de la direcció, sobretot al llarg d‟una corba. Convergència 0 (rodes 

completament paral·leles) implica una menor resistència a la rodadura. L‟angle positiu o 

negatiu ha de ser sempre molt petit, doncs afecta molt a la resistència a rodadura del 

pneumàtic. Es poden veure les característiques a la Taula 3.2. 

Figura 3.10  Angle de Caiguda. D‟esquerra a dreta: Zero, Negatiu i Positiu. Font [4] 
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3.5.3. Les forces en el sistema de direcció 

Les forces i moments que actuen en el sistema de direcció són conseqüència de les que es 

produeixen en el contacte pneumàtic-terra afectats per la geometria descrita anteriorment i 

es mesuren en el centre de contacte del pneumàtic amb el terra. Altres factors que també 

influeixen en la força de gir són la pressió d‟inflat dels pneumàtics, el tipus de suspensió i el 

radi de gir a que se sotmet el vehicle. 

Figura 3.11  Convergència. Font [6] 

Angle Característiques en vehicles de tracció davantera 

Avanç 
Angle petit Direcció ràpida, àgil, nerviosa 

Angle gran Direcció més lenta i dura, efecte auto-estabilitzador 

Sortida 
Angle petit, sortida positiva Desestabilitza direcció en frenades, prolonga vida rodaments 

Angle gran, sortida negativa Estabilitza a les frenades, usat en competició. Autoalienació 

Caiguda 
Angle més negatiu Millora adherència en corbes 

Angle més positiu Millora adherència en rectes 

Convergència 
Positiva Millora estabilitat en front a irregularitats del terreny 

Negativa Facilita el gir, conducció més pesada 

Taula 3.2 Característiques angles direcció. Font pròpia 
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Les reaccions pneumàtic-terra queden definides per tres forces i tres moments: forces 

vertical, longitudinal i lateral i moments autoalineants, de resistència a la rodadura i de 

bolcada (veure Figura 3.12). 

El sistema de direcció es veu afectat bàsicament pel moment que es produeix en l‟eix de gir 

de la roda. Aquest moment, sumat el d‟ambdues rodes, un cop actuat a través dels 

barnillatges de la direcció i mecanismes com el d‟assistència, és el que arriba al volant de 

direcció donant al conductor la sensació de contacte amb la carretera.  

Força Vertical 

Actua en sentit ascendent al centre de contacte del pneumàtic amb el terra i és de signe 

positiu segons el conveni SAE. Produeix un moment en l‟eix de gir conseqüència que aquest 

està inclinat i que tracta de girar la roda. El moment prové tant de l‟angle d‟avanç com del 

de sortida. Assumint que ambdós angles són petits i despreciant l‟angle de caiguda, el 

moment total es pot aproximar per la Eq. 3.1 

Figura 3.12 Esquema de forces i moments a la roda. Font [4] 

       MV = - (FZL+FZR)·d·sin(λ)·sin(δ) + (FZL-FZR)·d·sin(v)·cos(δ)                 (Eq.  3.1) 
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On: 

MV       Moment total sobre roda esquerra i dreta 

Fzr,Fzl:  forces verticals a les rodes dreta i esquerra 

d: radi de pivotament (distància entre centre contacte roda-terra i eix pivot de direcció) 

λ:  angle de Sortida 

ν: angle d‟Avanç 

δ:   angle de direcció 

 

Efecte provocat per l‟angle de Sortida: 

La força vertical es descomposa en una, segons l‟eix de gir y en una altra lateral de valor 

“Fzr·sin(λ)” (veure Figura 3.13). Quan hi ha gir de la roda de valor “δ”, es produeix un 

moment degut al braç definit per “d·sin(δ)”. El moment és nul en línia recta. Quan hi ha un 

gir, els moments de les dues rodes se sumen, produint un moment que tendeix a retornar 

les rodes a la posició en línia recta, com es pot veure a la Figura 3.14. 

Figura 3.13  Moment produït per la força vertical actuant amb angle de sortida. Font [4] 
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Efecte provocat per l‟angle d‟Avanç: 

La força vertical es descomposa, en aquest cas, en una força del mateix sentit que l‟avanç, 

“Fzr·sin(ν)” (veure Figura 3.15). Aquesta força produeix un moment en l‟eix de gir degut al 

braç definit per “d”. Quan es produeix el gir, aquest braç es modifica segons “d·cos(δ)”. 

Els moments de la roda dreta són de signe oposat als de la roda esquerra, segons es veu a 

l‟esquema de la Figura 3.16, havent-se d‟equilibrar per mitjà de les barres del mecanisme de 

direcció. L‟equilibri depèn de la igualtat de càrregues sobre ambdues rodes. Per tant, la 

càrrega i l‟angle d‟avanç poden afectar a la convergència, i desequilibris de càrrega o 

Figura 3.14  Parell en la direcció en funció de l‟angle de sortida. Font [4] 

Figura 3.15  Moment produït per la força vertical actuant amb angle. Font [4] 
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asimetries geomètriques poden produir estirades laterals a la direcció. Amb la direcció 

girada, un costat de l‟eix puja i l‟altre baixa, aleshores el moment net produït depèn de la 

rigidesa al gir de la suspensió davantera i la seva influència en les càrregues sobre les rodes 

dreta i esquerra. 

 

Força lateral 

La força lateral “Fy” produeix un moment en l‟eix de gir, resultat del braç de palanca que 

dóna l‟avanç (veure Figura 3.17). El moment total ve donat per l‟Eq.3.2: 

ML = -(Fyl+Fyr)·r·tan(ν)     (Eq. 3.2) 

On r és el radi del pneumàtic i Fyl i Fyr són forces laterals a les rodes esquerra i dreta 

(positives cap a la dreta). 

Figura 3.16  Moment en la direcció degut a l‟angle d‟avanç. Font [4] 
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La força lateral amb angles d‟avanç positius produeix un moment de signe contrari al gir, 

donant un efecte auto alineant. El valor d‟aquesta força depèn del valor del gir i les 

condicions amb que es pren la corba. Major velocitat, major força. És, per tant, un element 

contribuïdor al subviratge. 

 

Força de tracció o longitudinal 

La força de tracció Fx actua sobre l‟eix de gir produint un moment resultat del braç de 

palanca que representa el radi de pivotament “d” (veure Figura 3.18). El moment total ve 

donat per la fórmula: 

MT = (Fxl+Fxr)·d     (Eq. 3.3) 

  

On Fxl i Fxr són forces de tracció  a les rodes esquerra i dreta (positives cap endavant). 

Els moments de les rodes dreta i esquerra són de signe contrari i han d‟equilibrar-se a través 

de les barres de direcció. Desequilibris deguts a forces de rodadura diferents, per exemple 

quan les pressions del pneumàtic són diferents, de frenat o per diferents coeficients 

d‟adherència, donaran un parell en la direcció que serà major quan major sigui el radi de 

pivotament. 

Figura 3.17  Moment produït per la força lateral. Font [4] 
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Moment Auto alineant 

El moment auto alineant MZ és produït per la deformació del pneumàtic quan es produeix gir 

en la direcció. Depèn de l‟angle de gir i del tipus de pneumàtic principalment. Donat que els 

moments són traslladables sense canvi de magnitud, el moment total és el que ve donat per: 

MZT = (MZl + MZr)·cos(λ2+ν2)1/2                                    (Eq. 3.4) 

És un moment que, en condicions normals, s‟oposa al gir de la direcció, donant com a 

resultat una acció que tendeix a recuperar la línia recta. 

 

Moments de resistència a la rodadura i de bolcada 

Aquests moments que actuaran en l‟eix de gir de la direcció modificats pel sinus dels angles, 

no són tinguts en compte en l‟estudi de la direcció per la seva poca influència. 

Les reaccions es poden sumar directament per obtenir el parell que es tindrà en el volant, 

havent de tenir en compte el rendiment dels mecanismes i les relacions mecàniques.  

A la Figura 3.18 es veu la configuració geomètrica de la part final del sistema de direcció i la 

força a aplicar per aquest (F1) 

Figura 3.17  Moment produït per la força de tracció. Font [4] 
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Aquesta força F1 variarà en funció del tipus de vehicle fet pel qual, a cada model se li haurà 

de fer correspondre un mecanisme desmultiplicador adequat (veure Apartat 3.4.5, Taula 3.1) 

que permeti una fàcil maniobrabilitat amb l‟esforç adequat per part del conductor al volant 

de la direcció. 

Amb direccions manuals s‟obté una reducció en l‟esforç d‟accionament del volant mitjançant 

la reducció de la relació dels engranatges de la caixa de direcció. Això té com a efecte 

negatiu que incrementa el número de voltes de volant de banda a banda incrementant el 

temps de maniobra. 

És convenient que la desmultiplicació en el mecanisme de la direcció sigui el menor possible 

per obtenir una resposta immediata de les rodes al moviment del volant i que la direcció 

resulti ràpida. L‟ideal seria la transmissió directa però té l‟inconvenient que les desviacions de 

les rodes per les irregularitats del terreny es notarien en excés al volant.  

Figura 3.18  Configuració geomètrica sistema direcció. Font pròpia 

Eix de gir 
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Actualment els sistemes d‟assistència permeten una adequada ajuda al conductor per 

realitzar les maniobres i al mateix temps permeten també mantenir relacions de 

desmultiplicació adequades. 

En aquests sistemes la força F1 serà la suma de l‟esforç fet pel conductor i l‟aportat per 

l‟assistència. Aquesta, en turismes, redueix l‟esforç del conductor en aproximadament un 

30% del total del treball necessari per maniobrar el vehicle. Conseqüentment es pot utilitzar 

una caixa de direcció amb una reducció més directa per subministrar una resposta de la 

direcció més precisa. El gir del volant de banda a banda es veu reduït de 3,5 voltes fins 2,5 

voltes aproximadament. 

Els efectes de reduir l‟esforç que ha de realitzar el conductor per girar el volant amb les 

diferents relacions totals dels engranatges de la direcció per superar la F1 es mostra en la 

Figura 3.19. També hi ha la corba típica d‟esforç d‟entrada de la direcció assistida treballant 

en un rang similar de condicions d‟esforç. Mostra que per una molt baixa resistència de les 

rodes d‟uns 500 N al braç de la direcció, l‟esforç d‟entrada de 10 a 20 N al volant és 

pràcticament manual. Aquest esforç inicial manual al volant sense assistència dóna al 

conductor la capacitat de notar els canvis en la resistència al gir sota diferents condicions de 

la superfície de la carretera. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 Força en el volant en funció de la desmultiplicació i la 

força aplicada al braç de direcció . Font [4] 
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Pel banc de proves del present projecte, s‟ha instal·lat un element resistent que simula la 

força F1 provinent de la interacció rodes-terra. Aquest element resistent consisteix en una 

molla, el valor característic necessari de la qual s‟ha determinat mitjançant la fórmula de 

Gough (Font [4]). Aquesta fórmula té en compte que les màximes forces en un sistema de 

direcció es produeixen quan es giren les rodes amb el vehicle parat i dóna com a resultat el 

valor aproximat del parell estàtic per girar un pneumàtic que no roda. Aproxima el valor del 

moment total resultant de la suma de les equacions 3.1 a 3.4 amb angles de direcció dins 

dels estàndards utilitzats en turismes i descrits en l‟Apartat 3.3. Així, i de manera empírica, es 

comprova que els esforços més grans patits en la direcció es produeixen amb el vehicle 

parat. Aplicant angles típics (6º de sortida, 4º d‟avanç). Els efectes dels moments verticals, i 

laterals són despreciables. Els efectes de tracció, es compensen, donant un moment 0. Així, 

doncs, els efectes principals vénen donats pel parell d‟auto alineament, el qual s‟aproxima 

per la Eq.3.5: 

T=(µ·W3/2)/(3·P1/2)                                            (Eq. 3.5) 

On: 

 T: Parell (N·m) 

 µ: Coeficient de fricció pneumàtic-paviment 

 W: Càrrega (N) 

 P: Pressió inflat roda (Pa) 

Donat que l‟eix del pivot de la direcció toca terra en la superfície de contacte, el parell T es 

veu poc afectat per la desviació del pivot de la direcció del centre de la superfície de 

contacte. 

Un vehicle que equipi la direcció del present projecte se situa en torn als 1.500 kg (cal 

recordar que els sistemes de direcció de cremallera són aptes per a turismes). Si és de 

tracció davantera, el repartiment de pesos en buit està entorn del 60% eix davanter, 40% 

eix posterior. Així doncs es té que cada roda davantera té una càrrega d‟uns 4.500 N. 
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Es considera un paviment normal amb µ=0,8. 

La pressió d‟inflat d‟aquesta roda davantera pot oscil·lar segons el model. Es prenen 2 bar 

(aproximadament 200.000 Pa). 

Amb aquests valors i usant la fórmula de Gough, s‟obté un parell resistent de 160 N·m. 

Segons la Figura 3.18, es té que el braç de l‟eix de direcció de longitud b és el que transmet 

aquest parell. Per tant, i per b = 8 cm (dimensions d‟un turisme), per les dues rodes, s‟obté 

que es necessita que l‟element resistent generi una força d‟aproximadament 4.000 N.  

S‟ha utilitzat una molla d‟aquestes característiques que simula aquesta força amb una 

constant de 400 kg. 

Amb la majoria dels vehicles equipats amb direcció assistida i no essent l‟esforç humà el 

factor límit, hi ha més probabilitat que els sistemes de direcció es vegin sotmesos a forces 

majors que les resultants de girar les rodes amb el cotxe parat (el vehicle podria estar 

estacionat a prop de la vorera o la roda es podria enfonsar en un terreny enfangat). El 

resultat podria ser un parell del pivot de direcció de 1,5 a 1,75 vegades el parell estàtic. S‟ha 

de tenir en compte aquest possible increment de parell de cara a l‟estudi de la fatiga dels 

components del sistema de direcció. Aquest punt no és objecte d‟estudi en el present 

projecte. 
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4. Bancs de proves de direccions assistides 

Per tal de comprovar que un sistema de direcció compleix el requeriments funcionals 

presentats en l‟apartat anterior i que el sistema té una fiabilitat que n‟assegura la seva 

durabilitat,  s‟han dissenyat una gran varietat de bancs de proves que reprodueixen el 

funcionament del sistema de direcció. 

Aquestes diferents solucions es poden classificar en els següents grups: 

 Bancs d‟assaig sobre components  

 Bancs d‟assaig sobre sistemes complerts 

o Bancs industrials i d‟investigació 

o Bancs didàctics 

 Bancs d’assaig sobre components 4.1.

Com el seu nom indica, aquest tipus de banc només assaja un dels components de la 

direcció, simulant l‟efecte de la resta de components per mitjà de sistemes propis del banc. 

La seva principal funció és comprovar la fiabilitat dels components donat que a l‟estar 

generalment altament automatitzats permet repetir les mateixes condicions d‟acció del 

component amb una freqüència de repetició molt alta. 

Aquests bancs normalment són utilitzats pels fabricants de components per tal de validar els 

seus prototips durant la fase de desenvolupament i al no estar inclòs el sistema de direcció al 

complert, és difícil extreure‟n d‟ell una idea de com funcionarà el sistema (veure Figura 4.1) 

Figura 4.1 Banc de proves sobre cremallera i vàlvula de torsió de DTE.inc Font [7] 
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 Bancs d’assaig sobre sistemes complerts 4.2.

Aquests tipus de banc inclou tots els elements que formen el sistema de direcció i per mitjà 

d‟un sistema exterior introdueix l‟energia necessària per tal de fer funcionar el sistema 

d‟assistència. Aquest sistema exterior pot ser un motor que fa girar la bomba hidràulica de la 

direcció o una alimentació elèctrica que aporta l‟energia necessària si es tracta d‟una direcció 

electro-hidràulica o electroassistida. 

Dins d‟aquest tipus banc podem diferenciar 2 tipus de bancs depenent de la funció principal 

per la que han estats dissenyats. 

4.2.1. Bancs industrials d’assaig sobre sistemes complerts  

Aquest tipus de banc normalment està dissenyat per tal de ser el primer element de prova 

d‟un sistema de direcció abans de que aquest sigui instal·lat en el vehicle definitiu o per tal 

de realitzar proves de durabilitat del sistema complert. Les operacions realitzades 

generalment en aquests tipus d‟assaigs son cícliques i poden ser reproduïdes fàcilment per 

un sistema automatitzat. 

Aquests bancs normalment són desenvolupats per a la indústria de components i presenten 

una gran flexibilitat per tal que es puguin assajar diversos models de direccions. Aquest fet i 

la necessitat d‟encabir tots els elements del sistema de direcció i dels elements que simulen 

la resta de components del vehicle relacionats amb el sistema de direcció, provoquen que 

generalment les dimensions d‟aquests sistemes siguin considerables (veure Figura 4.2, que 

mostra un sistema de direcció complet amb seient i volant incorporat, d‟AB Dynamics) 

 

Figura 4.2 Banc de proves complert SSTM d‟AB Dynamics. Font [8] 
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Per tal de simular tots els esforços que pateix un sistema de direcció durant el seu 

funcionament els bancs industrials normalment utilitzen pistons hidràulics que realitzen una 

oposició variable i regulable al desplaçament de la cremallera de direcció.  

Aquests tipus de banc normalment incorporen un gran nombre de sensors en tots els seus 

elements per tal de poder controlar l‟evolució del sistema en tot moment i avaluar-ne el seu 

funcionament. 

Aquests bancs permeten un estudi sobre el sistema complert i permeten al mateix temps 

poder comprovar la resposta de la direcció quan aquesta està sent usada per un operari tal 

com ho faria a l‟estar instal·lada al vehicle. 

4.2.2. Bancs didàctics d’assaig sobre sistemes complerts  

La funció principal d‟aquests bancs és mostrar el funcionament dels sistema, ja es tracti de 

sistemes de direcció hidràulics o d‟assistència elèctrica. En ell s‟inclouen tots els elements 

que formen part del sistema de direcció però en la majoria de casos l‟estructura de suport ha 

esta simplificada al màxim. 

Donat que la seva funció és la de mostrar el funcionament del sistema, normalment no 

existeix la possibilitat de substituir qualsevol dels elements que incorpora.  

Generalment, donada la seva simplicitat, aquest tipus de banc presenta unes dimensions 

molt més reduïdes que els bancs industrials i la manca de sistemes automatitzats de control i 

d‟adquisició de dades fan que el seu preu sigui més reduït. (veure Figura 4.3) 

Figura 4.3 Banc didàctic sobre direccions d‟assistència elèctrica 

de PRODEL S.A. Font [9] 
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 Valoració de característiques del nou banc 4.3.

Un cop estudiades les diferents opcions de bancs d‟assaig de direccions assistides que es 

troben al mercat, qualificant-les segons els elements que assagen i la seva funció principal, 

cal delimitar les funcions i característiques principals del banc d‟assaig que es construeix en 

aquests projecte.  

L‟ús principal del banc del present projecte és didàctic, destinat a complementar la formació 

teòrica rebuda pels estudiants, però també ha d‟aportar elements que permetin el seu ús en 

projectes de desenvolupament de nous sistemes de direcció o d‟algun dels seus 

components. Per tant, ha de disposar d‟elements de control i captació de dades per poder 

analitzar el funcionament. 

Per tal de poder que satisfer aquestes funcions, les principals característiques que ha de 

presentar són les següents. 

 Capacitat d‟anàlisi d‟un sistema complert 

 Simplicitat estructural, per tal de poder estudiar tots els seus components 

 Dimensions reduïdes per facilitar-ne la instal·lació i transport 

 Capacitat per visualitzar i enregistrar les diferents variables del sistema 

 Flexibilitat a l‟hora d‟assajar diferents sistemes de direcció  

 Simplicitat d‟ús 

 Cost moderat 

Actualment al mercat no es troben disponibles bancs que tinguin totes aquestes 

característiques, Els bancs industrials tenen un cost molt elevat i són poc compatibles amb 

un ús didàctic i els d‟ús didàctic són massa simples i no permeten una visualització i 

enregistrament prou precisa de les dades del sistema. 
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5. Estudi del banc original 

Aquest projecte es basa en l‟estructura d‟un banc de proves construït i modificat per dos 

projectes finals de carrera realitzats per estudiants pertanyents al departament de Mecànica 

de Fluids. A continuació es detallen les seves principals característiques i l‟estat en què es 

trobava al moment de començar a desenvolupar aquest projecte. 

 Estructura del banc 5.1.

El banc està format per tres estructures principals; una estructura de subjecció dels 

components principals de la direcció, una estructura rigidificadora i de suport de la 

cremallera i la columna de direcció i una estructura encarregada de subjectar els elements 

resistents i fer el guiatge dels elements de la direcció. 

 

 

Figura 5.1 Banc original. Font pròpia 
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Aquestes tres estructures es poden observar a la Figura 5.1, on són fàcilment diferenciables 

l‟estructura  principal de suport, de color groc, i l‟estructura rigidificadora, de color gris. En 

aquestes dues estructures es troben fixats la major part dels components del circuit hidràulic 

i de la direcció mantenint la geometria que presenten al vehicle pel qual han estat 

dissenyats. El banc original es completa amb una estructura destinada a suportar la molla 

que realitza la funció d‟element resistent a la direcció i que al mateix temps realitza les 

funcions de guia de les manovelles de la cremallera de direcció. Aquesta resistència és 

transmesa a la cremallera per mitjà d‟un sistema de cables i politges que comprimeix la 

molla al produir-se un desplaçament de la cremallera. Aquesta molla ofereix una resistència 

de 4.000 N, essent aquesta resistència equivalent a la que pateix una cremallera en el 

vehicle de producció durant el seu ús normal, com s‟ha demostrat l‟Apartat 3.5.3. Sinó 

s‟hagués inclòs un sistema com aquest, deixant funcionar la direcció sense cap tipus de 

resistència, no s‟hagués pogut simular el funcionament real de la direcció en el vehicle i per 

tant no hagués presentat tots els fenòmens que es volen sotmetre a estudi. Aquesta 

estructura es pot observar a la Figura 5.. 

 

Totes aquestes estructures estan fabricades principalment en acer i en la majoria dels casos 

les unions entre elles estan realitzades per mitjà d‟unions roscades que utilitzen elements de 

mètrica estàndard. A l‟estructura de subjecció dels elements de direcció s‟han utilitzat tant 

Figura 5.2 Sistema resistent. Font pròpia 

Element 

resistent 
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unions roscades com unions soldades conferint a aquesta estructura la rigidesa necessària 

per suportar els esforços del funcionament del banc.  

En el moment de començar aquest projecte el banc es trobava en un estat d‟abandonament 

total i no havia tingut cap tipus de manteniment en els últims anys. Gran part de les unions 

roscades no presentaven el parell de roscat suficient, i les unions per soldadura de la 

estructura de subjecció estaven trencades. Pel referent a la resta de components 

estructurals no havien patit cap procés de degradació greu, encara que en algunes zones es 

podia apreciar els primers efectes de l‟oxidació. 

 Sistema de direcció 5.2.

El sistema de direcció present al banc és originari d‟un vehicle comercial, concretament d‟una 

furgoneta Nissan Serena de passatgers. Està format per tots els components originals: 

bomba d‟oli, dipòsit d‟expansió, cremallera de direcció i tubs rígids i semi-rígids que 

composen el sistema muntat al vehicle. A aquest sistema s‟han incorporat una sèrie 

d‟elements que permeten realitzar les funcions que s‟esperen d‟un banc de proves. 

El elements que han estat incorporats han estat un intercanviador de calor, un cabalímetre i 

una sèrie de sensors i manòmetres per a poder fer la recollida de dades. Dos d‟aquests 

manòmetres formen part del cabalímetre i un tercer està situat a l‟entrada de la bomba per 

tal de mesurar el buit que es produeix a l‟aspiració. El cabalímetre, els seus components i 

l‟intercanviador de calor es poden observar a la Figura 5.3.  

Figura 5.3 Cabalímetre i intercanviador de calor. Font pròpia 
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de calor Cabalímetre 



 

Pàg. 44  Memòria 

 

 

Els transductors de pressió es situen tots tres a la cremallera de direcció, un a l‟entrada de la 

vàlvula i els altres dos a les entrades de les dues cambres del cilindre de la direcció. Cada 

sensor es troba unit al circuit per mitjà d‟un ràcord fabricat a mida. Degut a l‟estat 

d‟abandonament  del banc dos d‟ells no són presents. 

 Sistema elèctric 5.3.

El sistema elèctric està format per un motor de corrent continua model MO 1000 del 

fabricant Mavilor i per un quadre encarregat de transformar el corrent altern de la xarxa a 

corrent continu de 110 V. En aquest quadre també hi ha un potenciòmetre que permet  

realitzar el control de la velocitat del motor. Aquest motor té una potencia d‟ 1 kW amb una 

velocitat nominal de 3.000 rpm i una velocitat màxima de 4.500 rpm. El control de la 

velocitat es realitza per mitjà d‟un variador de velocitat model CMB-04 fabricat per Infranor 

que té com a comandament d‟entrada un potenciòmetre. El circuit incorpora uns sistemes de 

protecció composats per dos fusibles de 10 ampers i un magneto-tèrmic de 10-16 Ampers 

600-660  Volts de corrent continua.  El Plànol 03 (Annex F)  presenta l‟esquema elèctric de 

tots aquests components en el seu estat original.  

Tot el conjunt d‟elements elèctrics es troba muntat en un armari al que s‟han acoblat 4 rodes 

direccionals per facilitar-ne el seu transport i que es manté unit al conjunt del banc 

únicament pel cable que alimenta al motor. En un dels laterals de la caixa trobem el 

potenciòmetre que ens permet controlar la velocitat del motor i a l‟altre, l‟ interruptor general 

del circuit. El conjunt d‟elements d‟aquest circuit es troben muntats a la part superior de 

l‟armari, fet que provoca una gran inestabilitat al conjunt a l‟ elevar el seu punt de gravetat. 

El transport d‟aquest armari es fa realment difícil, sent molt freqüents les seves caigudes.  

 Sensors 5.4.

Al banc es troben instal·lats una sèrie de sensors per tal d‟obtenir dades dels diferents 

processos que es produeixen al sistema, essent la pressió i la posició de la direcció les 

variables principals a analitzar.  
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Pel que fa als sensors de pressió, trobem dos manòmetres per tal de captar la pressió que es 

produeix en cada una de les cambres del cabalímetre i un vacuòmetre muntat a l‟entrada de 

la bomba. Al cilindre de la direcció de cremallera originalment hi havia 3 transductors de 

pressió per tal de tenir una monitorització constant dels valors de pressió que es produeixen 

al seu interior, però en el moment d‟iniciar aquest projecte dos d‟aquest tres sensors havien 

desaparegut, només estant presents els adaptadors que permetien la connexió d‟aquests 

sensors al sistema.  

A la part inferior del banc es troba ubicat un potenciòmetre lineal encarregat de captar la 

posició de la cremallera de direcció en cada instant. Aquest sensor incorpora un sistema de 

politges que permet transformar el rang de desplaçament de la cremallera de direcció al 

rang de lectura del sensor de posició, ja que el rang de lectura del sensor no és suficient per 

a proporcionar-ne una de tot el desplaçament de la cremallera de direcció. Aquest mateix 

problema es produeix al sensor d‟angle girat que es troba muntat a la columna de direcció, 

on ha estat necessari incorporar un sistema de corretges per tal d‟adequar el rang de lectura 

del sensor amb el rang de gir del volant. 

A aquests sensors cal afegir un sensor de temperatura que es troba col·locat al tub que 

retorna l‟oli cap al dipòsit d‟expansió un cop ja ha passat per l‟intercanviador de calor. 

 Sistema de desplaçament automàtic del volant 5.5.

Donat que una de les funcions per les que aquest banc havia estat inicialment dissenyat era 

la de realitzar assaigs de llarg durada, el sistema disposa d‟un mecanisme per a automatitzar 

el moviment del volant. Per a realitzar aquesta funció s‟ha muntat el motor d‟un neteja-

vidres  i un sistema de corretges que transmeten el gir del motor a l‟eix de la columna de 

direcció. La velocitat de gir del volant es pot regular per mitjà d‟un potenciòmetre i un petit 

circuit que realitza les funcions de transformador de corrent alterna a corrent continua i de 

variador de velocitat. El sistema incorpora dos finals de carrera que produeixen la inversió 

del sentit de gir del motor. 
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Aquests sistema es troba en mal estat degut al temps d‟inactivitat que ha patit el banc, les 

corretges de goma estan deteriorades, i l‟estructura de politges que les guia ha patit 

deformacions, segurament produïdes per un transport negligent del conjunt. 

A la Figura 5.4 s‟observa el sistema de corretges del sensor d‟angle girat del volant i el 

control de la velocitat de gir volant. Degut a l‟estat en què es troba l‟estructura, aquest 

sistema no és funcional; s‟han produït desplaçaments en els eixos de gir de les politges  

provocant el bloqueig d‟aquestes i l‟estructura de suport es troba deformada. 

Figura 5.4 Sistema de moviment automàtic del volant. Motor, politges, sensor gir i potenciòmetre. 

Font pròpia 
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6. Estudi i implementació de les millores 

realitzades sobre les estructures existents 

Per tal d‟adequar el banc a la realització de pràctiques docents s‟han realitzat una sèrie de 

modificacions i millores que són descrites en els següents apartats. El detall d‟aquestes 

modificacions es pot veure a l‟Annex F (plànols i 3D del banc) 

 Estructura del banc 6.1.

Com s‟ha comentat en l‟Apartat 5.1, les principals deficiències de l‟estructura del banc es 

trobaven en la rigidesa del sistema de guiatge de les manovelles de direcció. L‟estructura de 

barres no era capaç de suportar les tensions provocades per la molla sobre el conjunt, 

provocant grans deformacions al sistema quan es produïen desplaçaments de la cremallera. 

Per tal millorar aquests problemes de rigidesa s‟ha treballat en els següents aspectes de 

l‟estructura: 

 Millora de les unions soldades de l‟estructura de suport de la cremallera i columna 

de direcció. 

 Incorporació de nous elements d‟enllaç entre les diferents estructures 

 Re-disseny de l‟estructura de guiatge de les manovelles de direcció 

 Tractament superficial sobre les estructures metàl·liques per tal d‟evitar la 

corrosió. 

6.1.1. Millora de les unions  soldades 

Per tal de proporcionar una major rigidesa a l‟estructura de suport de la cremallera i columna 

de direcció s‟han afegit platines d‟acer de 2 mm d‟espessor sota les fixacions de la cremallera 

per tal augmentar la rigidesa d‟aquests punts. Aquestes platines han estat soldades amb 

soldadura MAG. Al mateix temps també s‟han reforçat les unions entre les fixacions de la 

cremallera i els tubs que formen l‟estructura per mitjà de la mateixa soldadura.  
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6.1.2. Incorporació de nous elements d’enllaç  

Per tal de reforçar el les unions entre les diferents estructures que composen el banc s‟han 

incorporat una sèrie d‟elements d‟enllaç entre l‟estructura de suport de la cremallera i 

l‟estructura principal.  

L‟estructura original del banc presentava una fixació deficient entre la cremallera de direcció i 

l‟estructura de guiatge de les manovelles, que al mateix temps conté el conjunt d‟elements 

que realitzen la simulació de la resistència al desplaçament de la cremallera. Aquests fet 

provocava un desplaçament entre les dues i una gran concentració d‟esforços en els punts 

de fixació de la cremallera al l‟estructura de suport.  

ls elements d‟enllaç han estat modelats a partir de passamà d‟acer de 6 mm de gruix i 30 

mm d‟amplada que ha estat deformat en fred fins a obtenir la geometria desitjada i se li han 

realitzat dos forats passants per tal d‟unir-los a les dues estructures per mitjà de dues unions 

roscades tal com es mostra a la Figura 6.1. 

 

Figura 6.1 Elements de reforç de l‟estructura de suport de la cremallera i nous 

elements d‟enllaç en vermell. Font pròpia 
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6.1.3. Re-disseny de l’estructura de guiatge dels braços de direcció 

El sistema de guiatge dels braços de direcció en el banc original era el que es presenta a la 

Figura 6.2 

En aquesta configuració el cable que unia el final del braç amb la molla de resistència 

produïa un moment sobre l‟estructura. L‟estructura presentava dos reforços per intentar 

evitar la flexió provocada per la força de la molla sobre l‟estructura: dues barres roscades 

treballant a compressió col·locades per sota l‟estructura que s‟oposaven a la força de la 

molla i una barra roscada col·locada per sobre l‟estructura que enllaçava el guiatge dels dos 

costats i que al produir-se un desplaçament a la cremallera transmetia part dels esforços del 

costat que patia la carrega cap al costat que no estava treballant. 

Aquestes dues solucions eren insuficients per evitar la flexió del conjunt i en l‟inici del procés 

de millora del banc la majoria dels elements de l‟estructura presentaven deformacions 

permanents fruit dels esforços rebuts durant l‟etapa d‟ús anterior del banc. 

Per tal de millorar la rigidesa del conjunt, es dissenya una nova estructura, encara que 

conservant part de les característiques de l‟estructura original. Per tal d‟evitar la flexió de 

l‟estructura s‟ha incorporat un perfil T d‟acer que realitza la funció de guia de les manovelles 

Figura 6.2 Sistema de guiatge dels braços de direcció del banc original. 

Font Pròpia 
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de la cremallera de direcció evitant-ne el seu desplaçament en el sentit vertical. Al final 

d‟aquestes s'ha incorporat uns patins que llisquen sobre el perfil en T i que fan que les 

manovelles es mantinguin paral·leles respecte el terra en tot moment. El cable d'acer que 

transmet la resistència de la molla sobre la direcció també està fixat al patins. S'ha reduït la 

distància entre el punt de fixació dels braços i els cables d'acer al mínim per tal de minimitzar 

el moment de torsió provocat pel la força de cable sobre l'estructura del conjunt. 

Al mateix temps, per augmentar la rigidesa del conjunt i reduir al màxim les deformacions de 

l'estructura, s'han incorporat dos suports abatibles que apuntalen sobre el terra el perfil que 

realitza el guiatge dels patins. Aquest dos suports es poden recollir per tal de facilitar el 

trasllat del banc. Tots aquest element es presenten a la Figura 6.3. 

Figura 6.3 Sistema de guiatge dels braços de direcció definitiu. Font pròpia 



Millora i adequació d‟un banc de proves de direcció assistida 

per a la realització de pràctiques docents   Pàg. 51 

 

 Circuit hidràulic 6.2.

Degut a l‟abandonament que ha patit el banc abans de l‟inici d‟aquests projecte, el circuit 

hidràulic del la direcció assistida presenta un gran nombre de fuites en la major part de les 

unions entre els diferents elements que el composen. Al mateix temps, el conjunt de tubs de 

cautxú que havien estat incorporats al sistema per tal d‟afegir l‟intercanviador de calor, han 

patit una degradació pel contacte prolongat amb l‟oli de direcció. Aquests tubs no són 

compatibles amb les característiques de l‟oli utilitzat i han acabat patint un enduriment que 

ha provocat l‟aparició d‟esquerdes i fuites en el seus punt d‟enllaç. La resta de tubs que ja 

formaven part del sistema de direcció del vehicle presenten un estat de conservació correcte. 

6.2.1. Eliminació de l’intercanviador de calor 

Per tal de solucionar tots aquests defectes el circuit ha estat desmuntat totalment. Donat 

que les funcions per les que s‟adequa el banc ja no requereixen un ús prolongat d‟aquest, 

s‟ha eliminat l‟intercanviador de calor oli-aigua. Amb l‟eliminació d‟aquest element s‟han 

reduït les possibles fuites pel número d‟unions i permet que el banc sigui totalment autònom 

pel que fa a no necessitar d‟aigua corrent en el laboratori on s‟instal·la.  

6.2.2. Substitució dels tubs de cautxú 

L‟estat del tubs de cautxú que no provenien del sistema hidràulic original del vehicle 

presenten un estat molt deficient degut a que l‟elecció del seu material anteriorment era 

totalment inadequada. El tubs escollits per substituir-los són tubs rectes i flexibles que 

permeten una fàcil adequació a la geometria del banc. Aquests tubs estan composats de 

dues capes de materials diferents. La capa interior esta elaborada d‟un material amb una 

alta resistència al oli i amb una baixa permeabilitat respecte aquest, mentre que la capa 

exterior està composada d‟un material resistent a l‟oxigen i l‟aigua.  

6.2.3. Millores de les connexions d’alta pressió 

Durant el procés de desmuntatge complert del banc es detecta que algunes de les 

connexions roscades al circuit hidràulic d‟alta pressió (entre la vàlvula de la cremallera de 
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direcció i les dues cambres de la cremallera) presenten bastants desperfectes per un mal 

muntatge.  

Per tal de solucionar aquests problemes els tubs es substitueixen per recanvis originals del 

vehicle. Totes les rosques del bloc de la cremallera es mecanitzen per tal de millorar la seva 

estanqueïtat.  

Durant el procés de muntatge de totes aquestes unions s‟utilitza un adhesiu industrial 

(Loctite 121078). L‟acció d‟aquest adhesiu evita la pèrdua de parell en aquesta unió i 

reomple els defectes que no han pogut ser eliminats durant el procés de mecanització de les 

unions. 

 Millores al sistema elèctric 6.3.

Un cop analitzat el sistema elèctric es detecta que el variador de velocitat està danyat i no 

permet el funcionament del motor. Es valoren diverses opcions per substituir el variador i 

finalment s‟opta per un variador model KBMM-225D fabricat per KB Electronics. Aquest 

sistema permet controlar motors fins a 2,3 kW però ha estat configurat per tenir un voltatge 

de sortida màxim de 100 Volts per evitar sobretensions al motor. Aquest nou variador 

permet ser comandat per un senyal de tensió. Aquest és el sistema de control que 

s‟implementa al programari d‟adquisició de dades i control del banc desenvolupat per aquest 

projecte, descrit a l‟Apartat 8. 

La resta de components elèctrics s‟han redimensionat per adequar-se a la potència i 

estructura d‟aquest nou variador. Pel circuit elèctric s‟ha utilitzat cable de 3x1,5 mm2 de 

secció reemplaçant els originals del banc i s‟han mantingut els elements de protecció ja 

instal·lats als banc original. També s‟han afegit les línies i proteccions necessàries per tots els 

elements perifèrics com l‟ordenador, el monitor i un ventilador per refrigerar el quadre 

elèctric (veure esquemes elèctrics actuals al Plànol 01 i 02, Annex F). 
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 Millores en la seguretat 6.4.

Per tal de garantir la seguretat dels usuaris dels usuaris del banc s‟han incorporat una sèrie 

de mesures per tal de minimitzar els riscos. S‟han valorat els possibles elements que poden 

suposar un risc pels usuaris i s‟ha decidit actuar sobre els següents punts: 

 Protecció elèctrica dels diferents elements 

 Protecció dels elements mòbils d‟enllaç entre el motor i la bomba  

 Arestes i zones exposades a cops 

S‟incorpora a tots els elements elèctrics una presa de terra per tal de protegir l‟usuari de 

possibles descàrregues elèctriques provocades per alguna avaria del sistema. Al mateix 

temps s‟incorporen elements de protecció elèctrics per evitar les possibles sobrecàrregues 

del sistema que poden arribar a provocar situacions de risc per l‟usuari (veure Plànol 1 i 2, 

Annex F). 

S‟incorpora una protecció de metacrilat al la corretja de transmissió de la bomba per evitar 

l‟entrada en contacte d‟algun element extern que podria ser perillós. 

Seguint les directrius de la normativa sobre maquinària de baixa tensió, s‟ha incorporat un 

polsador de parada d‟emergència a la zona de comandament per facilitar el tall de la corrent 

de tot el circuit de potència, complint amb l‟establert al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió.  

Tots aquest elements de protecció elèctrica satisfan la normativa EN60204-1:2007. 
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7. Sistema d’adquisició de dades 

 Consideracions prèvies 7.1.

Paral·lelament a la millora de l‟estructura del banc de proves i a l‟estudi de la viabilitat dels 

diferents elements del circuit hidràulic, s‟ha realitzat un estudi sobre les diferents opcions per 

tal de dur a terme l‟adquisició de dades i els mitjans que s‟utilitzaran per representar-les. 

Per entendre el comportament d‟una direcció de cremallera assistida hidràulicament és 

necessari poder disposar en temps real de les magnituds que varien al llarg dels diferents 

estats en què pot situar-se el sistema i comparar-les entre elles. Així doncs es decideix 

utilitzar  transductors de pressió, galgues extensiomètriques, termorresistències i un sensor 

de posició lineal fet que implica utilitzar mitjans electrònics i informàtics amb el benefici de 

poder emmagatzemar les dades i analitzar-les posteriorment amb deteniment segons les 

necessitats. 

 Configuració del sistema d’adquisició de dades 7.2.

Els components necessaris per al funcionament del sistema són els sensors, un mòdul 

d‟adquisició de dades, un ordenador i un programa informàtic que permet tractar les lectures 

dels sensors per procedir a la seva manipulació i visualització de l‟evolució de les mateixes. 

La selecció d‟aquests components és un punt crític dins el desenvolupament d‟aquesta part 

del projecte doncs la compatibilitat de tots aquests elements és totalment necessària.  

Al disposar mòdul amb connexió Bus Sèrie Universal (USB)  de la marca Measurement 

Computing, model: PMD 1208FS s‟ha seleccionat com a eina de tractament dels senyals el 

programa LabVIEW 13, que permet, mitjançant una estructura de blocs, crear aplicacions 

que representen les dades obtingudes dels diferents sensors, graficar la seva evolució i 

emmagatzemar els valors en un arxiu per al posterior anàlisi. 

Pel que fa a la compatibilitat entre els sensors i la tarja de captació de dades s‟ha de fer 

notar que el departament de Mecànica de Fluids ha subministrat també diversos sensors que 
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pel fet de no haver estat escollits específicament per al mòdul d‟adquisició en qüestió, 

necessiten de diferents tractaments del senyal de sortida, com s‟explica a continuació. 

S‟han escollit els tipus de sensors que permeten controlar el sistema i entendre‟n el 

funcionament d‟una manera clara tenint en compte que es parteix d‟un pressupost ajustat 

per adquirir-los. Són els següents:  

 Transductors de pressió  

 1 Potenciòmetre lineal de precisió 

 1 pont de 4 Galgues extensiomètriques 

 1 Termistor (sensor de temperatura no connectat per falta d‟entrades a la tarja) 

Encara que no es tracta d‟un sensor, també es pot conèixer la velocitat de gir del motor 

elèctric gràcies al senyal provinent d‟una dinamo que disposa el mateix motor. 

A continuació s‟especifica la finalitat de cada un dels sensors dels que es disposa així com els 

càlculs realitzats i les operacions dutes a terme per aconseguir un correcte funcionament del 

sistema d‟adquisició de dades. 

7.2.1. Transductors de pressió 

Es disposa de 5 transductors de pressió de diferents característiques que s‟han distribuït al 

llarg del circuit hidràulic de la següent manera: 

 1 a la sortida de la bomba hidràulica  

 1 a la cambra esquerra de la cremallera 

 1 a la cambra dreta de la cremallera 

 1 a l‟entrada del cabalímetre 

 1 a la sortida del cabalímetre 

Aquesta disposició respon a les necessitats de mesura per entendre el comportament del 

sistema. Els tres primers serveixen per poder graficar les pressions assolides en cada punt 

del circuit segons la posició del volant i les revolucions del motor. Els dos restants, per  a 

calcular el cabal de fluid que circula pel circuit.  

Per distribuir els sensors al llarg del circuit s‟han tingut en compte les característiques de 

cada punt de lectura així com les dels sensors. El sensor situat a la sortida de la bomba és el 
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que llegeix una pressió més elevada doncs a partir de la sortida de la bomba es pateixen 

pèrdues de càrrega al llarg del circuit. Per aquesta raó els sensors situats a les entrades de 

les cambres del pistó tindran sempre una lectura inferior a la de la sortida de la bomba 

segons el gir del volant. És a dir, si es gira el volant a la dreta serà la cambra dreta del pistó 

la que rebrà aportació de fluid per assistir el gir del volant i en aquest moment la pressió 

indicada pel sensor de la cambra dreta i el de la sortida de la bomba tindran una evolució 

equivalent però sent la lectura de la cambra dreta lleugerament inferior a la de la sortida de 

la bomba. El mateix succeeix per la cambra esquerra en un gir a esquerres del volant. 

Pel que fa als sensors situats al cabalímetre, llegeixen una pressió inferior a la dels altres tres 

a causa de les pèrdues al llarg del circuit. De la diferència de pressió existent entre ambdós 

s‟obté el cabal de fluid existent en el circuit en cada moment, aplicant la fórmula de cabal 

per un Cabalímetre de placa d‟orifici (veure Annex C).  

Així s‟han situat els que tenen un rang més elevat de lectura en les tres primeres posicions i 

els de menor rang de lectura, al cabalímetre, com es pot observar a la Taula 7.1. 

 

Fabricant Model 
Rang de 
lectura 

nominal 

Alimentació Sortida 
Posició al 

circuit 

Bourdon 

Sedeme 
E913  0–10 bar 15 Vdc 4–20 mA 

Sortida 

cabalímetre 

Asic 

Performer 
PTX 0-70 bar 10 Vdc 0-5 V 

Entrada 

cambra 
esquerra 

Gefran TKG-E-3-M-B0C2-M 0–200 bar 15 Vdc  4–20 mA 
Sortida 
bomba 

Impress G20026A4AAV   0-20 bar   15 Vdc  0–5 V 

Entrada 
Cabalímetre 

Entrada 

cambra 
dreta 

 

Taula 7.1 Característiques dels transductors de pressió utilitzats. Font pròpia 



 

Pàg. 58  Memòria 

 

 

La tarja presenta un rang de lectura de -10 V a 10 V, característica que ha fet necessari 

tractar el senyal de sortida d‟alguns dels sensors mitjançant diferents mètodes, detallats a 

continuació per a cada model. El cablejat dels sensors s‟ha realitzat amb cable apantallat per 

reduir el soroll en el senyal i s‟ha enumerat amb la finalitat de facilitar el manteniment de la 

instal·lació, com també queda especificat a continuació. 

  

Donades les característiques dels sensors, s‟ha incorporat a la instal·lació una font 

d‟alimentació per tal de proporcionar el potencial adient per a cada un d‟ells, al mateix temps 

que assegura una alimentació estable. Combinant-ne les sortides s‟aconsegueixen 30 V, 15 

V, 10 V, 5 V dC i el terra comú del sistema. 

 

Transductor Bourdon Sedeme E913 

Aquest sensor dóna el senyal de sortida en forma de corrent. Això obliga a tractar-la per 

adequar-la a les característiques de lectura de la tarja de captació de dades.  

 

 

 

 

 

 

Taula 7.2 Identificació del cablejat. Font pròpia 

Figura 7.1 Esquema elèctric connexions transductor 

Bourdon Sedeme. Font pròpia 

Id.Cable Borna connexió

11 +15 V

14 0 V

12 +L

1

BOURDON

SEDEME

Mod. E913

80,7 O

11 14 12

-15 V+15 V GND+10 V

Font d'Alimentació

Pins Tarja Capturadora

Measurement Computing

PMD 1208FS

1 2 3 4 5 7 86

80,7 O
80,7 Ω 80,7 Ω 
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Per aconseguir obtenir una lectura de potencial s‟ha realitzat el circuit de la Figura 7.1. 

Incorporant una resistència en el circuit de lectura es pot obtenir l‟increment de potencial en 

funció del corrent del senyal de sortida del sensor. Aquest es pren en referència al terra del 

sistema. Per dimensionar les resistències a utilitzar s‟han realitzat els següents càlculs: 

Segons la Taula 7.1, 0,004 A de sortida del sensor corresponen a una pressió mínima de 0 

bar i 0,02 A, a una pressió màxima de 10 bar. Sabent que el sensor té una resposta lineal 

(corrent) en funció de l‟entrada (pressió), s‟obté la següent equació característica: 

 

                                           on P són [bar] i I [A]                         (Eq.  7.1) 

 

El potencial de sortida màxim admissible per la tarja (5 V) s‟ha d‟obtenir a la màxima pressió. 

Per tant, obtenim la següent limitació: 

V= R·I  5 ≥ R·0.02  →  R ≤ 250 Ω              (Eq.  7.2)  

Segons les especificacions del sensor (veure Annex E) la resistència a aplicar en el circuit ve 

limitada per la següent equació: 

                                                (Eq.7.3)           

    

S‟alimenta el sensor amb Valim=15 V. Per tant, aplicant-ho a l‟equació 7.3, s‟obté que 

Rmax=350 . 

Donat que es poden produir pics de pressió cal deixar un marge de seguretat per evitar 

sobretensions que poden resultar perilloses per la tarja d‟adquisició de dades i que 

impedirien obtenir-ne la lectura. Al mateix temps el rang de potencial obtingut ha de ser 

prou gran com per obtenir el fons d‟escala necessari per una correcta captació de les dades. 

Amb una resistència de 161,4 Ω (2 x 80,7 Ω) s‟obté un rang de senyal dins dels límits 

admissibles, amb marge per a que d‟un pic de pressió de, per exemple, 20 bar, en resulti un 

5.2625  IP

02.0

8lim

max


 aV

R
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senyal de sortida admissible per la tarja. Això es veu en l‟equació 7.4 que s‟obté de combinar 

les equacions 8.1 i 8.3 amb R=161,4 :  

     on P són [bar] i V [V]           (Eq.  7.4)  

 

Aquesta equació s‟utilitza en el programa LabVIEW 13, com es pot veure en l‟Apartat 8. Així 

per una P=10 bar, s‟obté un potencial de lectura de 3,23 V, per P=0 bar, s‟obté una lectura 

de 0,645 V, i per una sobrepressió de 20 bar, s‟obté una lectura de 5,8 V, totes elles 

admissibles per la tarja de captació de dades.  

El cable de senyal es connecta al pin 1 de la tarja de captació de dades tal i com es pot 

veure a l‟esquema elèctric de la Figura 7.1. 

 

Transductor Asic Performer PTX 

Aquest sensor dóna el senyal de sortida en forma de tensió, entre 0 i 5 V. Resulta ideal per 

la tarja de captació de que es disposa doncs no resulta necessari transformar el senyal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.2
4.161

625
 VP

Taula 7.3 Identificació del cablejat. Font pròpia 

Figura 7.2 Esquema elèctric connexions transductor Asic 

Performer. Font pròpia 

Id.Cable Borna connexió

21 +10 V

24 0 V

22 +L

2

ASIC

PERFORMER

Mod. PTX

21 24 22

-15 V+15 V GND+10 V

Font d'Alimentació

Pins Tarja Capturadora

Measurement Computing

PMD 1208FS

1 2 3 4 5 7 86
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Per aconseguir obtenir una lectura de potencial s‟ha realitzat el circuit de la Figura 7.2. 

Segons la Taula 7.3, 0 V de sortida del sensor corresponen a una pressió mínima de 0 bar i 5 

V, a una pressió màxima de 70 bar. Sabent que el sensor té una resposta lineal (tensió) en 

funció de l‟entrada (pressió), s‟obté la següent equació característica: 

 

                                           on P són [bar] i V [V]                                (Eq.  7.5) 

 

Aquesta és l‟equació utilitzada en el programa de tractament de dades. El cable de senyal es 

connecta al pin 2 de la tarja de captació de dades tal i com es pot veure a l‟esquema elèctric 

de la Figura 7.2. 

 

Transductor Gefran TKG-E-3-M-B0C2-M 

 

Aquest sensor dóna el senyal de sortida en forma de corrent. Això obliga a tractar-la per 

adequar-la a les característiques de lectura de la tarja de captació de dades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP 14

Taula 7.4 Identificació del cablejat. Font pròpia 

Figura 7.3 Esquema elèctric connexions transductor Gefran. Font pròpia 

Id.Cable Borna connexió

31 +15 V

32 +L

187,5 O

31 32

3

GEFRAN

Mod.

TKG-E-3-M-B0C2-M

Pins Tarja Capturadora

Measurement Computing

PMD 1208FS

1 2 3 4 5 7 86

-15 V+15 V GND+10 V

Font d'Alimentació

187,5 Ω 
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Per aconseguir obtenir una lectura de potencial s‟ha realitzat el circuit de la Figura 7.3. 

Incorporant una resistència en el circuit de lectura es pot obtenir l‟increment de potencial en 

funció del corrent del senyal de sortida del sensor. Aquest es pren en referència al terra del 

sistema. Per dimensionar les resistències a utilitzar s‟han realitzat els següents càlculs: 

 

Segons la Taula 7.1, 0.004 A de sortida del sensor corresponen a una pressió mínima de 0 

bar i 0.02 A , a una pressió màxima de 200 bar. Sabent que el sensor té una resposta lineal 

(corrent) en funció de l‟entrada (pressió), s‟obté la següent equació característica: 

 

                                           on P són [bar] i I [A]                      (Eq.  7.6) 

 

El potencial de sortida màxim admissible per la tarja (5 V) s‟ha d‟obtenir a la màxima pressió 

del sistema (40 bar). Per tant, de l‟equació 8.6, obtenim: 

 

    I40 bar = 0,0072 A   per tant, 

 

V= R·I  5 ≥ R·0,0072  →  R ≤ 695 Ω           (Eq.  7.7)  

Segons les especificacions del sensor (veure Annex E) la resistència a aplicar en el circuit ve 

limitada per la següent equació: 

                                  (Eq.  7.8)  

S‟alimenta el sensor amb Valim=15 V. Per tant, aplicant-ho a l‟equació 7.8, s‟obté que 

Rmax=187,5  

Donat que es poden produir pics de pressió cal deixar un marge de seguretat per evitar 

sobretensions que poden resultar perilloses per la tarja d‟adquisició de dades i que 

impedirien obtenir-ne una lectura. Al mateix temps el rang de potencial obtingut ha de ser 

prou gran com per obtenir el fons d‟escala necessari per una correcta captació de les dades. 

 Amb una resistència de 187,5 Ω s‟obté un rang de senyal dins dels límits admissibles, amb 

marge per a que d‟un pic de pressió de, per exemple, 40 bar, en resulti un senyal de sortida 

5012500  IP

3755,37 limmax  aVR
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admissible per la tarja. Això es veu en l‟Equació 7.9 que s‟obté de combinar les equacions 

7.6 i 7.7 amb R=187,5 :  

     on P són [bar] i V [V]           (Eq.  7.9) 

Aquesta equació s‟utilitza en el programa LabVIEW 13. Així per una P=40 bar, s‟obté un 

potencial de lectura de 1,35 V, per P=0 bar, s‟obté una lectura de 0,75 V, admissibles per la 

tarja de captació de dades.  

El cable de senyal es connecta al pin 3 de la tarja de captació de dades tal i com es pot 

veure a l‟esquema elèctric de la Figura 7.3. 

 

Transductors Impress  G-2002-6A4-AAV   

 

Aquests sensors han estat adquirits en funció de les necessitats del circuit i la tarja. Com es 

pot veure a la Taula 7.1 un d‟ells es situa a l‟ entrada de la cambra dreta de la direcció i 

l‟altre a l‟entrada del cabalímetre. Experimentalment s‟ha comprovat que el primer pateix pics 

de pressió superiors als 20 bar que si bé no afecten al funcionament del transductor, fan 

impossible obtenir-ne la lectura doncs es sobrepassen els 5 V admesos per la tarja. Per 

evitar-ho s‟ha dissenyat el circuit de la Figura 7.5, que amplia el rang mesurable. Es passa de 

la relació 5 V  20 bar a 5 V  40 bar.  L‟altre sensor es deixa sense modificar, segons 

l‟esquema de la Figura 7.4. 

 

 

 

 

                         

 

50V
187,5

12500
P 

Id.Cable Borna connexió Id.Cable Borna connexió

41 +15V 51 +15V

42 0 V 52 0 V

43 +L 53 +L

44 0 V 54 0 V

Impress 1 Impress 2

Taula 7.5 Identificació del cablejat. Font pròpia 
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Segons la Taula 7.1, 0 V de sortida del sensor corresponen a una pressió mínima de 0 bar i 5 

V, a una pressió màxima de 20 bar. Sabent que el sensor té una resposta lineal (tensió) en 

funció de l‟entrada (pressió) s‟obté la següent equació característica: 

 

    on P són [bar] i V [V]    (Eq.  7.10) 

 

 

 

 

 

 

VP  4

Figura 7.4. Esquema elèctric connexions 

transductor Impress 4. Font pròpia 

Figura 7.5. Esquema elèctric connexions 

transductor Impress 5. Font pròpia 

Figura 7.6. Detall esquema elèctric connexions transductor Impress 5. Font pròpia 

4

IMPRESS

Mod. G 2002

6A4 AAV

41 42 44 43

Pins Tarja Capturadora

Measurement Computing

PMD 1208FS
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Per modificar el senyal del transductor que pateix pics de pressió se sap que el potencial de 

sortida màxim admissible per la tarja (5 V) s‟ha d‟obtenir a la màxima pressió que es pot 

assolir, 40 bar. Això significa reduir a la meitat l‟escala de lectura. Utilitzant el circuit de la 

Figura 7.6, on Vs és el potencial de sortida del sensor, VL  el senyal a entrar a la tarja de 

captació de dades i I el corrent que circula pel circuit, es té: 

Vs = (R1+R2 )·I              (Eq.  7.11)

 VL = R2·I     (Eq.  7.12) 

Es necessita que Vs = 2·VL. Per tant, substituint i combinant les equacions 7.11 i 7.12 s‟obté 

que R1=R2. En aquest cas s‟han utilitzat 2 resistències de 2 k que permeten obtenir un 

rang de senyal dins dels límits admissibles, encara que per ajustar els resultats a la realitat 

s‟ha comprovat que realment són d‟ 1,986 k i 1,952 k, quedant la relació Vs = 2,017·VL. 

Així, les equacions característiques de cada sensor que s‟utilitzen en el programa LabVIEW 

13 són l‟equació 7.10 pel sensor Impress 4 i l‟equació 7.13 pel sensor Impress 5. 

    on P són [bar] i V [V]    (Eq.  7.13) 

 

Els cables de senyal dels dos transductors es connecten als pins 4 i 5 de la tarja de captació 

de dades tal i com es pot veure als esquemes elèctrics de la Figura 7.4  i la Figura 7.5. 

7.2.2. Sensor de desplaçament 

 

Es tracta d‟un potenciòmetre de precisió Spectrol Mod. 534 que permet mesurar el gir de la 

direcció i el sentit del mateix. Es troba emplaçat sobre la columna de direcció, darrere el 

volant. Al volant de direcció s‟ha muntat una corona que, mitjançant una corretja dentada, 

transmet el gir del volant al potenciòmetre amb una relació de ½. Per un recorregut total del 

volant 4 voltes, s‟obté un recorregut de 8 voltes al potenciòmetre, aconseguint una millor 

precisió en la lectura del sensor. 

 

Amb aquest sensor es pot disposar en tot moment de la posició del volant, fet que és de 

gran utilitat a l‟hora de graficar les diferents pressions en funció de l‟angle girat i la velocitat 

de gir. 

VP  07,8
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Pel que fa a l‟apartat elèctric, s‟ha mesurat que per un recorregut total del potenciòmetre de 

8 voltes i alimentat a 10 V s‟obté un senyal de sortida que varia aproximadament de 0,5 a 

2,5 V. Això permet no haver de transformar el senyal per adequar-lo al rang de lectura de la 

tarja, com es pot veure al circuit de la Figura 7.8.  

 

Per tal d‟obtenir la funció que descriu la sortida (en V) del sensor en funció de la posició, 

s‟han fet diferents mesures experimentals mitjançant un multi voltímetre. S‟han repetit 

diverses vegades per ajustar els resultats i s‟han obtingut els resultats de la Taula 7.7 i la 

corba característica de la Figura 7.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7.6 Identificació del cablejat. Font pròpia 

Id.Cable Borna connexió

61 +10V

62 0V

63 L
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Posició (º) 

Potencial (V) 

V1 V2 V3 Vmitja 

 

 

 

 

Gir Dreta 

720 2,735 2,736 2,728 2,731 

630 2,511 2,526 2,518 2,521 

540 2,334 2,348 2,340 2,343 

450 2,132 2,148 2,141 2,143 

360 1,978 1,992 1,985 1,987 

270 1,827 1,840 1,832 1,835 

180 1,692 1,704 1,696 1,699 

90 1,572 1,581 1,575 1,577 

Centre 0 1,445 1,455 1,448 1,450 

 

 

 

Gir Esquerra 

90 1,336 1,347 1,341 1,342 

180 1,235 1,245 1,239 1,240 

270 1,128 1,137 1,130 1,132 

360 1,029 1,040 1,033 1,035 

450 0,937 0,947 0,943 0,942 

540 0,818 0,830 0,827 0,825 

630 0,721 0,732 0,728 0,727 

720 0,611 0,620 0,616 0,615 

Taula 7.7 Mesures experimentals del senyal del sensor de posició. Font pròpia 

Figura 7.7. Corba i equació característiques. Font pròpia 
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Així doncs, l‟equació característica del sensor és l‟equació 7.14,  que s‟utilitza en el programa 

LabVIEW 13. 

   on [º] i V [V]      (Eq.  7.14) 

 

El cable de senyal del sensor de desplaçament es connecta al pin 6 de la tarja de captació de 

dades tal i com es pot veure a l‟esquema elèctric de la Figura 7.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3. Velocitat del motor 

Com s‟ha comentat anteriorment, el motor elèctric disposa d‟una dinamo que realimentava el 

variador de velocitat per a poder controlar la velocitat del mateix. Amb les especificacions del 

fabricant del motor es pot obtenir una lectura de la velocitat tot moment, que permet 

comparar la velocitat del motor amb el nivell d‟assistència de la direcció i comprovar com a 

més revolucions del motor menor és l‟assistència proporcionada per la bomba al gir del 

volant. És a dir, menys revolucions acostumen a significar que l‟automòbil està circulant a 

una velocitat adient per fer girs més grans (maniobres, corbes tancades,...).  

3,14174,118971,149 2  VV 

Figura 7.8. Esquema elèctric connexions sensor de desplaçament. Font pròpia 
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Les especificacions del fabricant del motor Mavilor mostren la següent equació característica 

de la dinamo: 

     on v són [min-1] i V [V]                   (Eq.  7.15) 

Donat que la velocitat màxima del motor són 5.000 min-1, la  màxima és de 50 V. Per 

tant aquest senyal s‟ha de transformar per poder-lo entrar a la tarja de captació de dades.   

 

 

 

 

 

Per modificar el senyal de la dinamo se sap que el potencial de sortida màxim admissible per 

la tarja (5 V) s‟ha d‟obtenir a la màxima velocitat a la que pot treballar el motor, 5.000 min-1. 

Això significa reduir per 10 l‟escala de lectura. Utilitzant el circuit de la Figura 7.9, on Vs és el 

potencial de sortida del sensor i VL  el senyal a entrar a la tarja de captació de dades es té: 

Vs = (R1+R2 )·I              (Eq.  7.16)

 VL = R2·I     (Eq.  7.17) 

Es necessita que Vs = 10·VL. Per tant, substituint i combinant les equacions 7.16 i 7.17  

s‟obté que R1=9·R2. En aquest cas s‟han utilitzat resistències de R1=17,7 k i R2=1,9 k que 

permeten obtenir un rang de senyal dins dels límits admissibles. Obtenint l‟equació 8.18.   

             on VS i VL són [V]    (Eq.  7.18) 

dianmomotor Vv 100

dinamoV

LV10,31 = VS

Figura 7.9. Detall esquema elèctric connexions Sensor de Velocitat. Font pròpia 
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Així, l‟equació característica que s‟utilitza en el programa LabVIEW 13 és l‟equació 7.19, 

obtinguda combinant les equacions 7.15 i 7.18: 

 

                                     
      on v són [min-1] i V [V]              (Eq.  7.19) 

 

El cable de senyal del sensor de velocitat es connecta al pin 7 de la tarja de captació de 

dades tal i com es pot veure a l‟esquema elèctric de la Figura 7.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4. Sensor de parell 

Per tal de poder mesurar l‟esforç realitzat sobre el volant per part del conductor, s‟instal·la en 

la columna de direcció un sensor de parell. Aquest sensor està format per quatre galgues 

extensiomètriques i un amplificador de senyal que adequa la sortida de les galgues al rang 

de la tarja de captació de dades instal·lada al banc. Aquests elements es troben col·locats a 

la columna de direcció, perpendicularment al seu eix, i connectades tal com mostra el circuit 

de la Figura 7.16. S‟han col·locat en aquesta ubicació per ser la zona hàbil per instal·lar-les 

més propera al punt d‟aplicació de la força que es vol mesurar, l‟aplicada al volant del banc 

lecturamotor Vv 1031

Figura 7.10. Esquema elèctric connexions sensor de velocitat. Font pròpia 
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de proves, i perquè és la peça que pot patir més deformació pel moment aplicat al volant, 

amb la qual cosa la lectura obtinguda és més àmplia.  D‟aquesta manera també 

s‟aconsegueix una lectura amb les mínimes pèrdues a causa d‟elements intermitjos (juntes 

Cardan, fregaments de coixinets, deformacions,...). 

Resumidament, les galgues són resistències que varien de valor en funció de la deformació 

que pateixen. Aquesta variació és tant petita que es fa necessària la instal·lació d‟un 

amplificador de senyal com ja s‟ha comentat (veure Figura 7.13).  

Les 4 galgues s‟han col·locat formant un pont de Wheatstone complert, tal i com es presenta 

a la Figura 7.11: 

  

 

A l‟estar connectades d‟aquest manera s‟elimina l‟efecte de temperatura, que podria provocar 

un error en la lectura del parell, i els errors de lectura provocats pels fils de connexió. Les 

galgues escollides per al banc estan fabricades per HBM i incorporen dues galgues en el 

mateix terminal. D‟aquesta manera s‟ha simplificat la seva instal·lació al reduir-se el nombre 

d‟elements que han de ser col·locats a la columna de direcció. 

Figura 7.11. Esquema Pont de Wheatstone i instal·lació a la columna de direcció. Font: Manual galgues, 

Annex E 

Figura 7.12. Galga extensiomètrica composta HBM XY41-3/350. Font: 

Manual galgues, Annex E 
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Les galgues instal·lades estan formades per filaments de Constantà (aliatge de coure i 

níquel) damunt un suport de poliamida i estan compensades per a l‟acer (la dilatació de la 

galga és molt aproximada a la de l‟acer i, per tant, no indica deformacions causades pels 

canvis de temperatura).  

Per tal de poder adequar el senyal de sortida de les galgues a la tarja d‟adquisició de dades, 

s‟ha incorporat un amplificador de senyal de RS Components especialment dissenyat per 

l‟amplificació de senyals d‟aquests tipus de galgues. L‟amplificador realitza al mateix temps 

les funcions de font d‟alimentació estabilitzada del pont de Wheatstone (E) i l‟amplificació de 

les petites variacions de voltatge de sortida (eo ) provocades per la variació de la resistència 

elèctrica de les galgues al deformar-se pel moment aplicat a l‟eix. RS Components 

comercialitza un circuit integrat que permet construir l‟amplificador (veure Figura 7.13).  

  

 

 

 

 

El guany d‟aquest amplificador de senyal pot ser ajustat modificant les resistències R1 i R2 . 

L‟equació de relació entre aquestes tres variables és la següent: 

   (Eq.  7.20) 

Inicialment s‟ha fixat un guany de 2.501 (R1 de 250 kΩ i R2 de 100 Ω). Amb aquest guany 

s‟ha realitzat la calibració del sistema.  

2

11
R

R
Guany 

Figura 7.13. Esquema elèctric del circuit amplificador RS.Font: Manual galgues, Annex E 
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Les variacions en el voltatge d‟alimentació del circuit d‟amplificació poden provocar sorolls i 

lectures errònies dels valors de deformació de les galgues. Per tal d‟evitar aquests fenomen 

s‟ha incorporat una font d‟alimentació estabilitzada de 10 V de la marca Recom, model 

REC152405DRWZ/M (veure Figura 7.16). 

Donat que es desconeix la deformació patida per tots els elements de la direcció i l‟absorció 

de força que realitza cada un dels elements d‟enllaç, s‟ha optat per realitzar una calibració 

experimental del sensor de parell aplicant diferents parells a la columna de direcció per tal 

d‟obtenir la gràfica que defineix la relació entre el parell aplicat i la deformació patida pel 

tram central de la columna de direcció. Per fer-ho s‟ha partit del fet que la normativa 

existent (veure Apartat 3.4 Paràmetres de Disseny)  determina que l‟esforç màxim a aplicar 

al volant d‟un vehicle quan la direcció assistida d‟aquest està malmesa i el mateix està parat 

(situació més desfavorable) no pot excedir els 30 daN per un vehicle del tipus que munta la 

direcció del banc objecte del present projecte.  Si es té en compte que el banc està equipat 

amb un volant de 185 mm de radi i que l‟esforç s‟aplica en aquest punt, utilitzant l‟equació 

7.21, s‟obté que la normativa marca que el parell màxim a aplicar és de 55,5 Nm. 

     on N són [Nm] i r [m]                  (Eq.  7.21) 

Per poder aplicar aquest parell, es substitueix el volant per un passamà amb un taladre a 

una distància de 500 mm respecte l‟eix de direcció d‟on es penja una pesa d‟11 kg de massa. 

Afegint el pes propi del passamà s‟obté l‟esquema de forces de la Figura 7.14 

 

 

 

 

 

volantvolantmàx rN  300.

Figura 7.14. Esquema de forces del calibratge del volant. Font pròpia 
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Així s‟obté un parell aplicat de 58,15 Nm, semblant al màxim al que haurà de funcionar la 

direcció assistida en el vehicle pel que està dissenyada. Per poder realitzar aquest muntatge 

de calibració cal també bloquejar la columna de direcció temporalment. 

Aplicat aquest parell al volant del banc, correspon a una força equivalent de 31,432 daN a 

l‟extrem del volant, cobrint doncs els 30 daN que marca la normativa. 

Amb el muntatge de la Figura 7.14 (configurat pel gir a esquerres) es procedeix a prendre la 

lectura del sensor de parell. Posteriorment la barra es gira 180º respecte l‟eix de direcció per 

poder simular l‟esforç desitjat en un gir a dretes. Si les galgues extensiomètriques 

estiguessin instal·lades perfectament alineades amb l‟eix de la columna de direcció, el valor 

de la lectura a esquerres i a dretes hauria de ser pràcticament igual. Com que són molt 

sensibles, aquest fet és pràcticament impossible, per la qual cosa resulten lectures diferents 

en funció de cap a quin sentit de gir s‟apliqui l‟esforç.  Repetint mesures 3 vegades per cada 

costat s‟obtenen els següents resultats, assumibles pel rang de captació de la tarja: 

  i  
 

En resultaran, per tant, dues rectes diferents en funció del sentit de gir del volant, com es 

pot veure a la Figura 7.15.
 

 

VV esquerresgir 458,2 VV dretesgir 1475,2

Figura 7.15. Gràfic rectes característiques sensor parell. Font pròpia 

 x [V] 

y [N] 

Recta A (gir dreta) 

Recta B (gir esquerra) 

-2,14 V 

314,32 
N 
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Recta A (gir dretes):     y=-146,37·x     on y són [N] i x [V]  
(Eq.  7.22) 

Recta B (gir esquerres):    y=127,88·x     on y són [N] i x [V]  
(Eq.  7.23) 

Així doncs, en funció del sentit de gir s‟utilitzarà l‟equació 7.22 o l‟equació 7.23  en el 

programa LabVIEW 13. El cable de senyal del sensor de parell es connecta al pin 8 de la 

tarja de captació de dades tal i com es pot veure a l‟esquema elèctric de la Figura 7.16. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.5.  Esquema general dels circuits de tractament de dades 

L‟esquema general dels sensors queda com es pot observar a la Figura 7.17  (veure Plànol 

02, Annex F): 

Figura 7.16. Esquema elèctric connexions sensor de parell. Font pròpia 
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7.2.6  Control velocitat gir motor 

Encara que no es tracti pròpiament d‟un sensor, en aquesta secció s‟ha incorporat el control 

de la velocitat del gir del motor ja que aquest control es realitzarà per mitja d‟una de les 

dues sortides analògiques disponibles al mòdul d‟adquisició de dades.  

Aprofitant la capacitat del variador de velocitat KBMM-225D per ser controlat per un senyal 

de voltatge, s‟ha connectat el terminals P1 a un dels senyals de massa del la targeta 

d‟adquisició i P2  a la sortida de analògica de la mateixa. No cal realitzar cap canvi a la 

configuració del variador de velocitat del motor, només caldrà programar una sortida de 

voltatge de 0-9 Volts per ajustar la velocitat del motor. 

 Integració a l’estructura dels components electrònics 7.3.

del sistema 

El circuit d‟instrumentació està constituït pels diferents sensors que transformen una 

magnitud física en un senyal analògic de baix nivell, la tarja de captació de dades i els cables 

d‟enllaç entre els sensors i la tarja. Les característiques operatives dels citats components fan 

Figura 7.17. Esquema elèctric global connexions sensors. Font pròpia 
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el circuit d‟instrumentació particularment sensible si no es protegeix oportunament de les 

pertorbacions externes que causen errors en les lectures, fet no permissible.  

La principal font de captació d‟aquestes anomalies és el cable. Donat que en la mateixa 

instal·lació es troba el cablejat de potència corresponent a l‟alimentació del motor elèctric, es 

poden produir pertorbacions estàtiques i magnètiques. Les primeres estan produïdes per 

camps elèctrics. El camp elèctric que irradia una línia de tensió s‟acobla capacitivament amb 

el conductor del cable de senyal. L‟efecte d‟aquest acoblament consisteix en provocar un 

senyal altern de pertorbacions que se sobreposa al senyal transmès pel cable. Per eliminar 

aquest tipus de pertorbació s‟ha conduït l‟acoblament capacitiu que produeix la font de 

tensió per un altre camí que no és el del cable de senyal. És a dir, el cable d‟alimentació del 

motor s‟ha instal·lat el més allunyat possible dels cables de senyal. D‟aquesta manera també 

s‟eviten les pertorbacions magnètiques, que es produeixen quan un cable de senyal creua el 

camp magnètic produït pel conductor de potència i s‟hi produeix una força electromotriu que 

se sobreposa al senyal que transporta. Aquests efectes pertorbadors també es poden evitar 

utilitzant cable apantallat, com s‟ha fet en la present instal·lació. 

Els circuits necessaris per convertir els senyals dels sensors (explicats en l‟Apartat 7.2) 

s‟agrupen en una única placa microperforada de silici per aconseguir centralitzar tota 

l‟electrònica del banc de proves en una sola caixa (Veure Plànol 01 i 02, Annex F), a excepció 

del sensor de parell, el circuit del qual s‟ubica en una caixa a part (Veure Plànol 01 i 02, 

Annex F). El Quadre de Circuits Sensors es situa al costat de l‟estructura de suport del PC per 

aconseguir la màxima accessibilitat en cas de precisar manteniment.  El Quadre de Sensor 

Parell es situa sota la columna de direcció, a prop del volant. El cablejat dels sensors es 

realitza amb cable unifilar de 0,05 mm2 de secció i coberta de poliuretà apantallada i 

s‟agrupa tot el feix de cables de cada sensor amb mànega de PVC tallada en espiral. 

D‟aquesta manera s‟aconsegueix compactar al màxim la instal·lació electrònica i facilitar-ne 

la seva inspecció.  De la caixa de connexions en surten els cables de senyals, un per cada 

sensor, que es connecten a la tarja de captació de dades ubicada damunt el Quadre de 

Circuits Sensors juntament amb un cable de terra general. La tarja es connecta al PC per 

mitjà d‟un cable USB. Cada cable s‟assigna a un pin de la tarja que, com s‟explica en 

l‟Apartat 7.2, servirà per identificar amb el programa de tractament de dades cada un dels 

sensors.   
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8. Programa d’adquisició de dades i de control 

del banc 

 Elecció del software 8.1.

L‟elecció del software que s‟ha utilitzat per a la realització de la interfície d‟usuari del banc ha 

estat condicionada per les capacitats de l‟equip, tan per la tarja d‟adquisició com per l‟equip 

informàtic disponible. 

Al mercat es troben un gran nombre de programes que permeten adquirir i emmagatzemar 

les dades capturades d‟un sistema. La majoria d‟ells tenen característiques molt similars però 

s‟ha optat per  la utilització del LabVIEW 13 per realitzar aquesta tasca ja que és compatible 

amb la targeta disponible i permet una programació per mitjà d‟un entorn gràfic que no 

requereix l‟ús d‟un llenguatge codi específic. 

La compatibilitat entre el maquinari i programari s‟aconsegueix utilitzant uns controladors i 

funcions  proporcionats per Measurement Computing, fabricant del mòdul de captació de 

dades. Aquest conjunt de funcions són indispensables per programar els entorns gràfics 

d‟usuari pel control i anàlisi de dades i poder treure el màxim rendiment del banc de proves. 

 El LabVIEW 8.2.

El LabVIEW 13 és una plataforma de programació gràfica que permet crear aplicacions amb 

les que l‟usuari pot interactuar. No només permet la captació de dades si no que també un 

anàlisi i presentació de les dades obtingudes segons les necessitats que es tinguin.  

Per mitjà d‟un llenguatge de programació gràfic, que fa servir icones en lloc de línies de text, 

permet crear programes, anomenats instruments virtuals (VI) per tal de crear les diferents 

aplicacions. Per mitjà d‟aquests instruments virtuals es construeix un diagrama de blocs per 

on la informació captada per les diferents entrades es modifica i transforma fins a ser apte 

per a la seva anàlisis per part de l‟usuari o per controlar els diferents sistemes governats pel 

programa. La interfície d‟usuari es crea paral·lelament i en ella només es presenten els 
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elements amb què interaccionarà l‟usuari, ja sigui com a elements de control o de 

visualització de dades del sistema. 

La capacitat del LabVIEW per a crear interfícies d‟usuari intuïtives i de molt fàcil ús és molt 

gran, i ha estat unes de les raons per les que s‟ha estat escollit per a la realització d‟aquest 

projecte, ja que amb elles s‟ha pogut arribar a programar un sistema que permet realitzar el 

control de tots els paràmetres del sistema i de la visualització i emmagatzematge instantani 

de les dades obtingudes sense que sigui necessari un període d‟aprenentatge previ. 

 Disseny del programa 8.3.

S‟ha programat la interfície d‟usuari amb dues funcions clarament diferenciades: una que 

permet l‟estudi de tots el fenòmens que es poden produir dins el sistema hidràulic 

d‟assistència per cremallera muntat al banc, i una altra que permet l‟estudi sota unes 

condicions més limitades i controlades de situacions que es produeixen durant l‟ús estàndard 

d‟un sistema de direcció assistida muntada en un turisme.  

La primera funció permet fer funcionar el banc en condicions extremes i estudiar els 

possibles efectes que es poden arribar a produir en el seu funcionament.  

La segona funció serà la utilitzada durant la realització de pràctiques per part d‟estudiants 

amb el banc i, per tant, per raons de seguretat ha de tenir les capacitats de control del 

sistema molt limitades. La Taula 8.1 presenta les principals diferències i limitacions que s‟han 

introduït en les dues funcions. 

Aquestes diferents configuracions fan necessari un disseny bastant diferent de cada una 

d‟elles, i no només cal diferenciar entre el mode de pràctiques i d‟usuari avançat, sinó que 

les diferències entre les interfícies d‟usuari de cada una de les pràctiques han de  presentar 

diferències notables. Per a cada una de les pràctiques s‟ha dissenyat la seva interfície per tal 

de facilitar al màxim la seva comprensió per part dels alumnes. 
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 Estructura del programa 8.4.

Un cop exposades les funcions que presenten cada un dels modes és necessari definir 

l‟estructura que haurà de presentar per tal de proporcionar les funcions requerides. La Figura 

8.1 mostra el diagrama de flux amb què s‟ha dissenyat el programa.  

Com s‟observa en aquest diagrama, l‟usuari del banc pot escollir el mode a utilitzar, però el 

mode avançat està protegit per una contrasenya per tal d‟evitar que un usuari no autoritzat 

pugi accedir a aquests mode. La presència d‟aquesta contrasenya és totalment necessària 

per evitar que usuaris poc coneixedors del sistema puguin produir desperfectes en ell o fins i 

tot patir danys per un ús inadequat. 

 

 

 
Mode de pràctiques Mode Avançat 

Canals d‟adquisició Fixats per incloure els necessaris 

per les pràctiques 

Sel·leccionables per part de l‟usuari 

Règims de funcionament 

del motor 

Velocitats de gir limitades i 

controlades pel programa 

Velocitat de gir controlada per l‟usuari 

Possiblitat de definir perfils de velocitats 

variables en funció de les necessitats 

Gràfiques de visualització Definides pel programa Controlades per l‟usuari 

Representació de variables Representació de les dades 

bàsiques del sistema 

Representació de tots els valors obtinguts 

Emmagatzemtge de dades De forma automàtica Possibilitat de modificar  la freqüència 

d‟adquisició i format d‟emmagatzemament 

Taula 8.1. Resum de funcions del programa segons tipus usuari. Font pròpia 
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Mode usuari avançat Mode de pràctiques 

Inici 

Pantalla 
presentació 

Selecció de 
mode 

Selecció de 
Pràctiques 

 
Introducció 
pràctica 1 

Inici pràctica 1 

Realització 
pràctica 1 

Introducció 
pràctica 2 

Inici pràctica 2  

 

Realització 
pràctica 2 

Pantalla 
control 

Introducció 
clau accés  

Configuració 
adquisició  

Realització 
experiment 

Modificació 
configuració 

 

Fi 

Clau incorrecte 

Sí Sí 

No No 

Figura 8.1. Diagrama flux aplicació. Font pròpia 
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 Programació del sistema d’adquisició de dades 8.5.

La programació en LabVIEW és molt estructurada, creant un flux constant d‟informació entre 

els diferents instruments virtuals que el composen. Aquesta és una de les seves principals 

avantatges a l‟hora de programar sistemes d‟adquisició. Per tant, a l‟hora de programar el 

sistema, s‟ha de tenir un idea clara de les funcions que es volen implementar i buscar una 

estructura que permeti un flux de la informació des del mòdul d‟adquisició fins a la interfície 

d‟usuari per tal que les dades siguin visualitzades i analitzades, i al mateix temps també 

s‟han d‟establir els senyals de sortida que haurà d‟incorporar el programa per tal de poder 

controlar les diferents funcions del sistema. 

L‟element inicial del programa, que serà el nucli del sistema d‟adquisició de dades des d‟on 

es produirà aquest flux d‟informació, és un del elements virtuals (VI) que realitza un 

escombrat pels canals seleccionats d‟adquisició del mòdul d‟adquisició de dades. Per tal de 

realitzar el control sobre el motor elèctric, l‟únic element que podrà ser controlat per l‟usuari 

amb programa, s‟ha seleccionat un element virtual que farà variar el voltatge en un dels 

terminals de sortida analògic del mòdul. Aquests dos elements virtuals, que seran els 

elements bàsics del programa dissenyat, són proporcionats per Computersboards dins del 

paquet del controlador i els elements virtuals específics per permetre l‟ús del mòdul 

d‟adquisició de dades PMD 1208FS dins l‟entorn del LabVIEW. 

Tota la informació és recollida en un cable únic que permet transmetre fàcilment el contingut 

de totes les lectures de tots els canals d‟adquisició fins al elements que els transformaran per 

tal que puguin ser visualitzats.  

La Figura 8.2  representa l‟estructura bàsica de l‟instrument virtual Canadq, que s‟ha creat 

per tal de realitzar l‟enllaç entre el mòdul d‟adquisició i el programa creat amb LabVIEW. A 

l‟Annex C es pot trobar la explicació de cada element utilitzat al programa realitzat pel banc. 
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Aquest VI es repetirà tantes vegades com canals d‟adquisició s‟incorporin al sistema, donant 

com a valor de sortida el voltatge llegit pel mòdul d‟adquisició per a cada un dels senyals 

d‟entrada. Per tal de transformar les sortides dels sensors a les unitats adequades per 

presentar cada senyal s‟utilitzaran les equacions obtingudes a l‟Apartat 7.2 Configuració del 

sistema d‟adquisició de dades. Les equacions s‟incorporen per mitja dels VI de càlcul de 

LabVIEW obtenint l‟estructura següent:  

 

Un cop el senyal ja ha estat transformat, s‟enllaça a un element anomenat variable global. 

Aquest element farà d‟enllaç intermig entre els diferents mòdul dels que s‟acaba composant 

Figura 8.2. Esquema Vi Canadq. Font pròpia 

Figura 8.3. Exemple d‟estructura de transformació de senyal. Font pròpia 
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el programa (representació gràfica de les variables, emmagatzematge de paràmetres en una 

fulla de càlcul). 

Per tal que l‟usuari del banc pugui visualitzar les dades dels diferents sensors i activar les 

diferents funcions implementades, el LabVIEW permet crear senzilles interfícies d‟usuari on 

es visualitzen els valors desitjats i s‟inclouen els controls que activen les diferents funcions. 

Per tal de visualitzar els senyals s‟enllacen les variables globals a cada un dels displays 

numèrics i gràfics que mostren l‟estatus de funcionament del banc. Els controls en forma d‟ 

interruptors o selectors s‟enllacen als comandaments dels VI. D‟aquesta manera només es 

permet modificar els paràmetres adients evitant que els usuaris del banc puguin modificar 

cap paràmetre que podria provocar un funcionament inadequat del mateix. 

 

Figura 8.4. Interfície d‟usuari avançat. Font pròpia  



 

Pàg. 86  Memòria 

 

 

La creació d‟aquest conjunt d‟elements virtuals i de les diferents interfícies d‟usuari i usuari 

avançat permet tenir un sistema complert que satisfà el conjunts de funcionalitats esperades 

per l‟ús del banc. El conjunt de les diferents estructures creades per incorporar totes les 

funcionalitats es mostren amb més detall al l‟Annex C.  

Un cop finalitzades aquestes estructures s‟ha creat un arxiu instal·lable que conté tots els VI 

amb funcions estàndard inclosos al LabVIEW i necessaris per al funcionament del 

programari, els VI específics per la comunicació d‟entrada/sortida amb el mòdul d‟adquisició i 

els VI creats durant la realització del projecte. Per mitjà de la funció generació d‟aplicacions, 

es genera un programari totalment independent, que no requereix la presencia del software 

de LabVIEW al banc. Amb això es redueix el cost del sistema al no requerir una llicència de 

LabVIEW al banc, i el requeriments mínims del sistema per a poder utilitzar el programari 

creat. 

Figura 8.5. Diagrama de blocs del mode d‟usuari avançat. Font pròpia 
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Conclusions 

El banc de proves resultant de la realització del present projecte ha assolit els objectius que 

es van marcar a l‟inici d‟aquest. El banc permet, d‟una manera molt gràfica, visualitzar els 

paràmetres de comportament de la direcció assistida en funció de les condicions de 

conducció. Tot i contenir tots els elements propis de la direcció és relativament fàcil de 

transportar, autònom a excepció de la presa de corrent, compta amb totes les seguretats 

necessàries tant a nivell elèctric com mecànic per garantitzar la seguretat per l‟usuari i 

precisa d‟un nivell de manteniment molt baix. 

Partint d‟un banc de proves existent d‟un projecte anterior que contenia els elements 

principals necessaris (estructura de suport, cremallera de direcció i volant) i després 

d‟estudiar el que ofereix el mercat en el camp dels bancs de proves de direccions assistides, 

s‟ha remodelat per acabar obtenint un banc amb unes prestacions indicades per a la 

docència i amb una versatilitat de funcionament que no iguala cap dels bancs existents. S‟ha 

reforçat l‟estructura per permetre el correcte funcionament del banc, s‟han afegit els sensors 

necessaris per captar els paràmetres del sistema que permeten entendre‟n el funcionament i 

s‟ha instal·lat el programari necessari per poder-los representar en un entorn gràfic. 

Precisament l‟ús del LabVIEW i la programació de les diferents interfícies que s‟ha dut a 

terme, permeten d‟una manera molt gràfica visualitzar la evolució dels diferents paràmetres 

en funció de les condicions que es marquin per part de l‟usuari. Així, modificant les velocitats 

del motor, les forces apliades al volant i les velocitats de gir del mateix, es poden obtenir 

gràfics i taules amb els valors de les forces d‟assistència a la cremallera que en resulten. 

Aquesta facilitat en la visualització i l‟emmagatzematge de dades, així com l‟ampli ventall de 

condicions que es poden representar, faciliten l‟estudi del comportament de les direccions 

assistides i fan d‟aquest banc una eina molt útil per la docència. 

Com a futures millores del banc recomanem la substitució de l‟element resistent per un 

sistema de resistència variable, per simular diferents esforços aplicats sobre la roda, element 

que ha quedat exclòs del present projecte per motius econòmics.  
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