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ANNEX A. Estudi preliminar per l'assaig per a la 

mesura de la rigidesa de la suspensió 

A continuació es descriuen totes les opcions considerades i un anàlisi sobre la viabilitat 

d'aquestes davant les especificacions de disseny definides a la Taula 3 de la Memòria del 

projecte. 

Manovella - Pinyó - cremallera 

A partir de catàleg de GAES S.A. [1] i [2], s’ha seleccionat l’engranatge més petit i de 

menor mòdul per que la reducció permetés la menor velocitat de sortida possible: 

 Cremallera de dents rectes longitud 250mm, mòdul 1, acer F-11141, norma UNE - 

EN 10020:2001 [3]. 

 Engranatge de dents rectes mòdul 1, Z=12 dents, acer F-11141, norma UNE - EN 

10020:2001 [3]. 

 A continuació es comprova aquesta magnitud, considerant que l'usuari acciona la 

manovella a una velocitat entre mitja volta o volta completa per segon: 

𝑣 =  
𝑚 · 𝑍

2
· 𝜔 =  

1 · 12

2
·  𝜋 ÷ 2𝜋 = 19 ÷ 38𝑚𝑚/𝑠 [A.1]  

Mitjançant aquest mecanisme s’obté una velocitat lineal de sortida massa elevada per a 

l’aplicació desitjada. Aquest fet també provocarà que les variacions de velocitat produïdes 

per l’usuari no es redueixin i no es puguin considerar negligibles durant l’adquisició de 

dades per l’obtenció de la gràfica de la rigidesa de la suspensió. A més, el pinyó queda 

limitat al més petit possible, de 14mm de diàmetre. 

Manovella - Cargol sense fi - corona 

A partir de catàleg de GAES S.A. [4], s'ha seleccionat cargol i femella amb unes 

dimensions i característiques adequades per a l'aplicació: 

 Cargol trapezoïdal, rosca dreta, Tr20x4, acer F-1110, norma UNE - EN 10020:2001 

[3]. 

 Femella trapezoïdal amb brida, rosca dreta, Br20x4, casquet de bronze i brida 

d’acer F-1120, norma UNE - EN 10020:2001 [3]. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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A partir del catàleg d'Atlanta [5], s’ha seleccionat un engranatge amb una relació de 

transmissió de 6,75 i distància entre eixos 63mm, suficient per reduir la velocitat d'entrada 

proporcionada per l'usuari a la velocitat desitjada segons el cargol i femella seleccionats: 

 Cargol sense fi rosca dreta,mòdul 3,15, bronze, norma DIN 3963 [6]. 

 Corona d’engranatge helicoïdal rosca dreta, mòdul 3,15, acer, norma DIN 3967 [6]. 

Amb el mecanisme cargol sense fi - corona i eix roscat escollits, s’obté la següent 

velocitat de sortida: 

𝜔𝑠 =  
𝜔𝑒

𝑖
=  

 𝜋 ÷ 2𝜋 

6,75
= 0,435 ÷ 0,931𝑟𝑎𝑑/𝑠 [A.2]  

𝑣𝑠 =  
𝑝 · 𝜔𝑠

2𝜋
=  

4 · (0,435 ÷ 0,931)

2𝜋
= 0,3 ÷ 0,6𝑚𝑚/𝑠 [A.3]  

Amb una velocitat vertical de sortida entre 0,3 i 0,6mm/s es podria considerar que el 

moviment és quasi - estàtic. L’efecte dels esmorteïdors es veuria afectat per la velocitat, 

segons l'expressió: 

𝐹𝑒𝑠𝑚 . = 𝑐ν [A.4]  

essent: 

𝑐 és l'esmorteiment del sistema [Ns/m] 

ν és la velocitat del sistema [m/s] 

És a dir, com a màxim, 0,36mm/s o 3,6·10-5m/s, per tant, negligible davant les forces 

elàstiques de les molles de la suspensió. 

Per contra, tenint en compte la cursa màxima de 70mm de entre tota la gamma de 

vehicles, si la velocitat de desplaçament vertical és troba entre 0,3 i 0,6mm/s, l’usuari 

hauria d’accionar el mànec entre 2 i 3 minuts. Per millorar l’ergonomia de la màquina, es 

podria considerar per la realització d’aquesta mesura l’ús d’un motor pas a pas, que 

permetés una velocitat encara més reduïda i constant i així evitar l’esforç de l’usuari i les 

variacions de velocitat que pugui realitzar. Conseqüentment, la gràfica de la rigidesa de la 

suspensió esdevindria més precisa. Per contra, s’hauria de dissenyar un sistema de 

seguretat que permeti desconnectar el motor quan la suspensió arribi a final de cursa, la 

qual varia per a cada tipus de vehicle. 
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Finalment, s'ha decidit l'ús d'un motor pas a pas per l'accionament d'un eix roscat amb 

femella per millorar l'ergonomia davant l'usuari i la precisió davant les mesures, com s'ha 

comentat, com també per la simplicitat que aporta al sistema una transmissió d'eix roscat 

amb femella. El dimensionament del sistema seleccionat s'explica més detalladament al 

següent apartat. 
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ANNEX B. Selecció del motor 

Les condicions de funcionament del motor requerides per la sol·licitació màxima 

corresponent a la categoria de vehicle Monster Truck són: 

 Força vertical màxima, Fmàx = 220N 

 Velocitat lineal de sortida, vs < 5mm/s 

Segons la disposició dissenyada, la força de càrrega de l'eix és directament 𝐹𝑚à𝑥  , més el 

pes del conjunt mòbil situat entre les rodes i l'eix roscat, que es detalla a la Taula. B1. 

 

Taula B1. Pes del conjunt mòbil 

Així doncs, la força màxima total esdevé: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ,   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝐹𝑚𝑎𝑥 + 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡  𝑚ò𝑣𝑖𝑙 · 𝑔 [B.1]  

𝐹𝑚𝑎𝑥 ,   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  220 + 13,92 · 9,81 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ,   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  356,55𝑁 

A partir d'aquests valors i amb una selecció prèvia d'un eix roscat trapezoïdal TR18x4, es 

determina el parell necessari a l'eix vertical roscat. 

Component Quantitat Material
Pes especific 

[Kg/m
3
]

Volum    

[m
3
]

Pes        

[Kg]

Plataforma davantera mòbil 2 6063 2.700 8,74E-06 4,72E-02

Suport plataforma davantera mòbil 2 6063 2.700 1,39E-04 7,50E-01

Adhesiu lliscant 2 iglidur® A160 1.510 8,06E-07 0,002

Adaptador abraçadora R.S. 2 6063 2.700 4,95E-05 0,267

Eix estructural 1 EN 1.4301 7.930 2,01E-04 1,598

Abraçadora D18 - FLK1800181000 3 Alumini 2.710 2,00E-05 0,163

Abraçadora central 1 6063 2.700 6,39E-04 1,725

Portamatriu mòbil 1 F-1140 7.850 8,19E-04 6,426

Casquet antifricció 2 20CrMo5 7.850 1,05E-04 1,653

Brida de retenció 6 Acer 7.850 9,82E-07 0,046

Adaptador colís - interruptor de límit superior 1 6063 2.700 2,31E-06 0,006

Interruptor de límit DB2CB1LC 1 PET, PBT 0,001

Coixinet separador 1 iglidur® M250 1.140 3,51E-06 0,004

Anell separador 1 Acer 7.850 2,16E-07 0,002

Allotjament sensors òptics 2 6063 2.700 5,35E-06 0,029

Suport regulador d'alçada sensors optics 2 6063 2.700 5,05E-05 0,273

Suport allotjament sensors òptics 2 6063 2.700 5,19E-06 0,028

Sensors òptics 6 0,004
Cargols/femelles/volanderes/Cossos/ 

Passadors/Pressoners
67 Acer 7.750 0,469

PERFILS EXTRUITS D'ALUMINI [Kg/m] Longitut [m]

Perfil separador 2 Alumini 2,29 0,09 0,426

13,92TOTAL
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El parell necessari per a aquesta càrrega que ha de suportar l'eix roscat es determina 

mitjançant la següent expressió: 

𝛤𝑒𝑖𝑥 ,   𝑚𝑎𝑥  =
𝐹𝑚𝑎𝑥 ,   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1.000
·  

𝑝

2𝜋𝜂
+  𝑟𝐵 · 𝜇𝐵   [B.2]  

essent:   

Γeix, max és el parell de càrrega màxim a l'eix [Nm]; 

Fmax, total és la càrrega màxima vertical que ha d’exercir el mecanisme per moure la 

suspensió [N]; 

p és el pas de rosca [mm]; 

η és el rendiment de la transmissió entre l’eix roscat i la femella, que té per expressió: 

𝜂 =
tan𝛼

tan 𝛼 + 𝛽 
 [B.3]  

essent:   

𝛼 i 𝜌 són els angles d’entrada i de fricció respectivament [º]; 

rB és el radi de l'eix on es recolzen els components antifricció, per tant, equival al radi 

interior del rodament o casquet antifricció seleccionat per l’eix [mm]; 

μB és el coeficient de fricció entre casquet o rodament i l’eix. 

Segons el fabricant Igus S.L: 

 El sistema seleccionat compost per l'eix roscat d’acer amb la femella d' iglidur® J anti-

backlash té una eficàcia del 30%, per tant 𝜂 pren el valor de 0,3. No obstant, augmenta el 

fregament entre eix roscat i femella. A falta d'experiència amb aquest tipus de femella i de 

no conèixer el seu comportament en totalitat, es realitzarà un càlcul conservador en la 

selecció del motor tenint en compte aquesta força addicional. 

 En cas d’utilitzar coixinets articulats iglubal® EFSM, el coeficient de fricció existent en 

aquest contacte pren el valor de 0,2. Per tant, el producte rB·μB esdevindrà d'1,2mm. 

Finalment , avaluant els paràmetres a l’expressió [B.2] s’obté: 

𝛤𝑒𝑖𝑥 ,𝑚à𝑥 =
356,55

1.000
·  

4

2𝜋 · 0,3
+ 1,2 =  1,164𝑁𝑚 
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Considerant les condicions de funcionament, la velocitat angular màxima admissible a 

l'eix serà: 

𝜔𝑒𝑖𝑥  
=  

2𝜋 · 𝑣𝑠
𝑝

 
[B.4]  

𝜔𝑒𝑖𝑥  
<  

2𝜋 · 𝑣𝑠
𝑝

=  
2𝜋 · 5

4
= 7,85𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝑛𝑒𝑖𝑥  
=  

60 · 𝜔𝑒𝑖𝑥

2𝜋
 

[B.5]  

𝑛𝑒𝑖𝑥  
<  

60 · 𝜔𝑒𝑖𝑥

2𝜋
=  

60 · 7,85

2𝜋
= 75𝑚𝑖𝑛−1 

La potència màxima necessària a l'eix serà: 

𝑃𝑒𝑖𝑥 ,   𝑚𝑎𝑥  =  𝛤𝑒𝑖𝑥 ,𝑚à𝑥 · 𝜔𝑒𝑖𝑥  [B.6]  

𝑃𝑒𝑖𝑥 ,   𝑚𝑎𝑥  =  1,164 · 7,85 = 9,14𝑊 

Amb aquestes especificacions s'ha seleccionat motor pas a pas Nema 23 amb referència 

MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC, proporcionat per Igus S.L.. El motor porta incorporat 

un encoder rotatiu incremental que facilita el control de la posició i velocitat del sistema 

des del software. 

La corba característica parell - velocitat proporcionada pel fabricant és la següent: 

Figura B1. Corba característica parell - velocitat del motor MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC 

Es comprova gràficament que el rang de funcionament on haurà de treballar el motor es 

adequat davant les seves prestacions. 
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A continuació es comprova la viabilitat del motor escollit en quant a la freqüència de treball 

tenint en compte el rang de funcionament i que l'angle de pas del motor és 1,8º. 

𝑓𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  
=  𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ·

360⁰

𝑝
·

1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
 [B.7]  

𝑓𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  
=  𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ·

360

1,8
·

1

60
 

Finalment, la freqüència de pas en les condicions de treball es troba entre els valors: 

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ,𝑚𝑖𝑛 ·
360

1,8
·

1

60
< 𝑓𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 <  𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ,𝑚𝑎𝑥 ·

360

1,8
·

1

60
 

10 ·
360

1,8
·

1

60
< 𝑓𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 <  75 ·

360

1,8
·

1

60
 

33,34𝑃𝑃𝑆 < 𝑓𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 <  250𝑃𝑃𝑆 

El factor de seguretat segons la selecció realitzada i en el rang de funcionament serà: 

𝑓𝑠  
=   

 𝛤𝑎𝑑𝑚 ,𝑚𝑜𝑡

𝛤𝑒𝑖𝑥 ,𝑚à𝑥
 [B.8]  

𝑓𝑠  
=

 1,67

1,164
~ 1,43 

Degut a que el parell necessari s'ha establert amb un valor de 1,164Nm de forma 

experimental i aproximada per al cas del vehicle d'estudi,  s'opta per un factor de seguretat 

mitjanament elevat. A més, s'ha de tenir en compte els trams d'acceleració i desacceleració 

del motor, encara siguin mínims amb una velocitat de treball constant i reduïda. 

Anàlisi dels trams d'acceleració 

L'equació dinàmica reduïda a l'eix del motor es defineix com: 

𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  
=  𝛤ú𝑡𝑖𝑙 + 𝐽𝑇𝑂𝑇

𝜕𝜔

𝜕𝑡
+  𝐷𝜔 [B.9]  

essent:  

𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟   és el parell que proporciona el motor [Nm] 

𝛤ú𝑡𝑖𝑙  és el parell necessari reduït a l'eix del motor. Té en compte la fricció entre 

components [Nm] 
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𝐽𝑇𝑂𝑇  és la inèrcia total reduïda a l'eix del motor [Kg·m2] 

𝜔 és la velocitat angular del motor [rad/s] 

D és el coeficient de viscositat 

Transformant l'expressió per representar-la en funció dels paràmetres de control, s'obté: 

𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  
=  𝛤ú𝑡𝑖𝑙 + 𝐽𝑇𝑂𝑇  Ө 

𝜕𝑓

𝜕𝑡
+  𝐷Ө𝑓 [B.10]  

essent:  

Ө és l'angle de pas del motor [rad] 

𝑓  és la freqüència de pas del motor [Hz] 

Considerant que no hi ha forces viscoses, doncs el sistema no requereix de lubricació 

segons el fabricant, i, per tant, considerant trams d'acceleració lineals, l'expressió queda 

simplificada: 

𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  
=  𝛤ú𝑡𝑖𝑙 + 𝐽𝑇𝑂𝑇  Ө 

𝜕𝑓

𝜕𝑡
 [B.11]  

La forma integrada de l'anterior equació és: 

 (𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  
−  𝛤ú𝑡𝑖𝑙 )𝜕𝑡 =  𝐽𝑇𝑂𝑇  Ө 𝜕𝑓 

(𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  
−  𝛤ú𝑡𝑖𝑙 ) 𝑡 = 𝐽𝑇𝑂𝑇  Ө 𝑓 

Aïllant el temps d'acceleració de l'anterior expressió s'obté: 

𝑡 =   
 𝐽𝑇𝑂𝑇  Ө 𝑓

𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  
−  𝛤ú𝑡𝑖𝑙

 [B.12]  

Com que la velocitat de funcionament serà constant, condició necessària per representar 

la gràfica de la rigidesa de la suspensió amb precisió, els trams d'acceleració i 

desacceleració esdevindran simètrics, és a dir, els temps d'ambdós trams prendran el 

mateix valor. 

Per determinar els temps d'acceleració es necessari un càlcul previ de la inèrcia del 

conjunt reduïda a l'eix del motor: 

𝐽𝑇𝑂𝑇 =  𝐽𝑚𝑜𝑡 +  (𝐽𝑟𝑜𝑡 + 𝐽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ) [B.13]  



Pág. 14  Memoria 

 

essent:  

𝐽𝑚𝑜𝑡  és inèrcia del motor determinada pel fabricant [Kg·m2] 

𝐽𝑟𝑜𝑡  és la inèrcia rotacional de l'eix roscat [Kg·m2] 

𝐽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  és la inèrcia transitòria de l'eix roscat [Kg·m2] 

Les inèrcies rotacional i transitòria de l'eix roscat es poden calcular a partir de les 

següents expressions: 

𝐽𝑟𝑜𝑡 =  
1

2
𝜋𝑟4𝐿𝛾 [B.14]  

𝐽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  𝑚 
𝑝

2𝜋
 

2

 [B.15]  

essent: 

𝑟 és el radi de l'eix roscat [m] 

𝐿 és la longitud de l'eix roscat [m] 

𝛾 és el pes específic de l'eix roscat [Kg/m3] 

𝑚 és la massa que ha de moure l'eix roscat [Kg] 

𝑝 és el pas de rosca de l'eix roscat [m] 

Segons el fabricant IgusS.L., el pes específic per unitat de longitud de l'eix roscat TR18x4 

és 1,58Kg/m. Es realitza una simplificació aproximada de la inèrcia rotacional de l'eix 

roscat, amb la qual l'expressió esdevé: 

𝐽𝑟𝑜𝑡 =  
1

2
(𝜋𝑟2𝛾)𝐿𝑟2 

on es defineix: 

𝛾𝐿 = 𝜋𝑟2𝛾 [B.16]  

Finalment, 

𝐽𝑟𝑜𝑡 =  
1

2
𝛾𝐿𝐿𝑟

2 
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Avaluant les expressions [B.14] i [B.15] segons els paràmetres dels components 

seleccionats s'obté: 

𝐽𝑟𝑜𝑡 =  
1

2
· 1,58 · (0,215 − 0,093) · 0,0092 = 7,8 · 10−6𝐾𝑔𝑚2 

𝐽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  
356,55

9,81
 

0,004

2𝜋
 

2

= 1,45 · 10−5𝐾𝑔𝑚2  

Segons el fabricant, 

𝐽𝑚𝑜𝑡 =  4,8 · 10−5𝐾𝑔𝑚2 

Per tant avaluant l'expressió [13], 

𝐽𝑇𝑂𝑇 =  𝐽𝑚𝑜𝑡 + 𝐽𝑟𝑜𝑡 +  𝐽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 7 · 10−5 𝐾𝑔𝑚2 

Finalment, es pot determinar el temps d'acceleració segons el rang de freqüències escollit 

a l'expressió [A.12]: 

𝑡 =   
 𝐽𝑇𝑂𝑇  Ө 𝑓

𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  
−  𝛤ú𝑡𝑖𝑙

=
 7 · 10−5 ·

1,8 · 2𝜋
360  𝑓

𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  
−  1,164

   

Per a una velocitat del motor de 1,25Hz (75min-1 ) de freqüència, el parell proporcionat pel 

motor és 1,67Nm aproximadament, per tant, temps d'acceleració màxim seria 5,4·10-3ms. 

En aquest cas, els passos per volta realitzat durant l'acceleració són: 

𝑠 =   
 𝑓𝑡

2
 [B.17]  

𝑠 =
1,25 · 5,4 · 10−6

2
=  3,4 · 10−6 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠 

Si en una volta, el motor realitza 200 passos d'1,8º, la distància lineal recorreguda per 

l'eix roscat durant el temps d'acceleració serà: 

𝑑 =   
𝑠 · 𝑝

200
 [B.18]  

𝑑 =   
3,4 · 10−6 · 4

200
=  6,8 · 10−8𝑚𝑚 

Per tant, el temps d'acceleració és negligible. Es pot considerar que el motor segueix 

sempre una velocitat constant, doncs en ser tan reduïts el parell i la velocitat requerida, 
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l'acceleració és inapreciable. Així doncs, no afectarà l'acceleració del motor a la presa de 

mesures i no serà necessari un temps d'espera per a la seva iniciació i representació 

gràfica. 
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ANNEX C. Selecció de l'acoblament motor 

Per seleccionar l'acoblament òptim del catàleg de ComInTec [7] proporciona un procés de 

càlcul a seguir per al dimensionament. 

𝐶𝑛𝑜𝑚 >  𝐶𝑎𝑑  
· 𝐾 ·

𝐽𝑢𝑡𝑖
𝐽𝑚𝑜𝑡  

−  𝐽𝑢𝑡𝑖
 [C.1]  

𝛽 =   
180 · 𝐶𝑚𝑜𝑡

𝜋 · 𝑅𝑇
 [C.2]  

𝑓𝑒  
=   

1

2𝜋
·  𝑅𝑇 ·

𝐽𝑚𝑜𝑡  
+  𝐽𝑢𝑡𝑖

𝐽𝑚𝑜𝑡 · 𝐽𝑢𝑡𝑖
>  2𝑓𝑚𝑜𝑡  [C.3]  

essent: 

𝐶𝑛𝑜𝑚  és el parell nominal de l'acoblament [Nm] 

𝐶𝑎𝑑  és el valor màxim entre el parell d'acceleració del motor o el parell de desacceleració 

de l'eix roscat  [Nm] 

𝐶𝑚𝑜𝑡  és el parell màxim del motor [Nm] 

𝑓𝑒  és la freqüència equivalent del conjunt [Hz] 

𝑓𝑚𝑜𝑡  és la freqüència del motor [Hz] 

𝐽𝑚𝑜𝑡  és la inèrcia del motor [Kg·m2] 

𝐽𝑢𝑡𝑖  és la inèrcia de l'eix roscat [Kg·m2] 

𝐾 és el factor de càrrega 

𝑅𝑇 és la rigidesa ta la torsió de l'acoblament [Nm/rad] 

𝛽 és l'angle de torsió [º] 

Com s'ha especificat anteriorment, la gràfica d'acceleració i desacceleració és simètrica i 

lineal, per tant: 

𝐶𝑎𝑑 =  𝛤𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  
−  𝛤ú𝑡𝑖𝑙  [C.4]  
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Per al factor de càrrega es considera una càrrega discontinua perquè cada vehicle oposa 

diferent resistència i cursa de la suspensió i es podria donar el cas de l'ús d'un mateix 

banc per a diferents categories de vehicles. 

La inèrcia de l'eix roscat, ja calculada anteriorment, esdevé: 

𝐽𝑢𝑡𝑖 = 𝐽𝑟𝑜𝑡 +  𝐽𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  [C.5]  

Substituint valors a les expressions [C.1], [C.2] i [C.3]: 

 𝐶𝑎𝑑  
· 𝐾 ·

𝐽𝑢𝑡𝑖
𝐽𝑚𝑜𝑡  

−  𝐽𝑢𝑡𝑖
=   0,506 · 2 ·

2,2 · 10−5

4,8 · 10−5
 −  2,2 · 10−5

= 1,39𝑁𝑚 

𝐶𝑎𝑑 < 𝐶𝑛𝑜𝑚 = 5𝑁𝑚 

Per tant, el factor de seguretat de la unió esdevé: 

𝐹𝑠_𝑎𝑐𝑜𝑏𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡  
=   

 𝐶𝑛𝑜𝑚

𝐶𝑎𝑑

=
 5

0,97
= 3,6 

Com es pot comprovar, l'acoblament seleccionat presenta prestacions molt superiors a 

les sol·licitacions requerides. A més, no ha de treballar llargues hores de treball, la inèrcia 

total que intervé en el moviment és molt reduïda i la seva marxa només s'interromp una 

vegada per assaig: en arribar a final de cursa de suspensió i començar el descens. No 

obstant, és l'acoblament de prestacions mínimes que ofereix el catàleg dins d'aquesta 

gamma. 

L'angle de torsió que presentarà l'acoblament seleccionat a parell màxim del motor serà: 

𝛽 =   
180 · 𝐶𝑚𝑜𝑡

𝜋 ·  𝑅𝑇
=  

180 · 1,67

𝜋 · 3.050
= 3,14 · 10−2° 

Obtenint la distància lineal equivalent: 

𝑠𝛽 =   𝛽 ·
𝑝

360º
 [C.6]  

𝑠𝛽 =    3,14 · 10−2 ·
4

360
= 3,48 · 10−4𝑚𝑚 

Així doncs, és negligible la torsió que presentarà l'acoblament en la presa de mesures. 
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En quant a la presència de ressonàncies per la freqüència de treball del motor que poden 

provocar un mal funcionament de la unió, es considera el cas més desfavorable, on la 

velocitat d'avanç és 5mm/s: 

𝑓𝑚𝑜𝑡 = 1,25𝐻𝑧 

𝑓𝑒  
=

1

2𝜋
·  3.050 ·

4,8 · 10−5 +  2,2 · 10−5

4,8 · 10−5 · 2,2 · 10−5
= 2.261,4𝐻𝑧 > 2,5𝐻𝑧 

Finalment, es pot comprovar que les condicions de funcionament amb els components 

seleccionats es troben fora de perill per la presència de ressonàncies i que l'acoblament és 

adequat.
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ANNEX D. Comprovació d'esforços i deformacions 

de l'eix estructural i selecció del material 

S'han realitzat diverses simulacions amb el vehicle corresponent a la categoria de 

Monster Truck, segons la Taula 1 de la Memòria del projecte amb una extensió que 

ofereix el programa Autodesk Inventor. És el vehicle que requereix la màxima sol·licitació 

de força per arribar a final de cursa de suspensió i, a més, és el més ample, per tant 

produirà una flexió de l'eix estructural més crítica.  

S'ha simulat l'assaig en situació d'elevació de les rodes per a sol·licitació màxima en 

condicions de funcionament i per a la situació de parell màxim del motor considerant l'eix 

estructural d'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [8] i 

d'acer inoxidable 1.4301 segons la norma UNE - EN 10020:2001 [3].  

Simulació 1: Condicions de funcionament per al vehicle Monster Truck amb l'eix 

estructural d'alumini 

La força que haurà de suportar l'eix estructural equival al 220N de sol·licitació màxima 

més el pes dels elements especificats a la Taula D1 i el pes de l'eix estructural depenent 

del material. 

 

Taula D1. Pes addicional que suporta l'eix estructural 

Per tant, la força de sol·licitació per a l'eix estructural en aquesta situació serà: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ,   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 _1  =  220 + (2,3 + 0,544) · 9,81 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ,   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 _1  =  247,89𝑁 

Component Quantitat Material
Pes especific 

[Kg/m
3
]

Volum    

[m
3
]

Pes        

[Kg]

Plataforma davantera mòbil 2 6063 2.700 8,74E-06 4,72E-02

Suport plataforma davantera mòbil 2 6063 2.700 1,39E-04 7,50E-01

Adhesiu lliscant 2 iglidur® A160 1.510 8,06E-07 0,002

Adaptador abraçadora R.S. 2 6063 2.700 4,95E-05 0,267

Abraçadora D18 - FLK1800181000 3 Alumini 2.710 2,00E-05 0,163

Allotjament sensors òptics 2 6063 2.700 5,35E-06 0,029

Suport regulador d'alçada sensors optics 2 6063 2.700 5,05E-05 0,273

Suport allotjament sensors òptics 2 6063 2.700 5,19E-06 0,028

Sensors òptics 6 0,004
Cargols/femelles/volanderes/Cossos/ 

Passadors/Pressoners 45 Acer 7.750 0,315

PERFILS EXTRUITS D'ALUMINI [Kg/m] Longitut [m]

Perfil separador 2 Alumini 2,29 0,09 0,426

2,30TOTAL

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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La caracterització de les forces i condicions de la simulació sobre el conjunt s'ha realitzat 

de la següent manera: 

 Una força vertical ascendent aplicada sobre la base de l'abraçadora central de 

valor 242,56N. 

 Dues forces verticals descendents, com a reacció la força de la suspensió en ser 

comprimida, sobre les abraçadores de valor 123,95N, respectivament. 

 Com a condició de contorn s'ha fixat la base inferior de l'abraçadora central, que 

és suportada per la plataforma superior del portamatrius i es pot considerar que el 

conjunt mòbil avança a velocitat constant. 

 Com a condició de contorn s'ha fixat la rotació de l'eix estructural respecte el seu 

eix, doncs el presoner de l'abraçadora impedeix el seu moviment. 

 S'ha definit un mallat de 0,05mm de dimensió de cada element. 

 Les propietats del material per a l'eix estructural s'especifiquen en la Figura D1. 

 

Figura D1. Propietats mecàniques de l'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 
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S'ha realitzat la simulació prèviament per a un eix estructural d'aliatge d'alumini UNE AW-

6063 (T5) segons norma UNE EN 1706: 2011 [8] i s'han comparat els resultats amb el 

cas de l'eix estructural d'acer inoxidable 1,4301 segons la norma UNE - EN 10020:2001 

[3]. En aquest estudi són de vital importància les deformacions per evitar mesures 

errònies en la realització de l'assaig. 

L'aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) és un material típicament utilitzat en aplicacions 

d'estructures i és el seleccionat per la majoria de les peces dissenyades del projecte. El 

tractament T5 per a l'alumini consisteix en un tremp des de la temperatura de conformat i 

un posterior envelliment artificial que li atorguen al material unes prestacions mecàniques 

superiors degut a mantenir les dislocacions microestructurals per la precipitació 

controlada dels àtoms de silici i a impedir la redistribució homogeneïtzada de la xarxa 

cristal·logràfica pròpia de la transformació d'equilibri. 

Els resultats de la simulació en quant a tensions i deformacions es representen a 

continuació:  

 

Figura D2. Representació de la tensió de Von Misses a l'eix estructural d'alumini en condicions de funcionament 

per a la categoria de vehicle Monster Truck 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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Figura D3. Representació de la tensió màxima de Von Misses a l'eix estructural d'alumini en condicions de 

funcionament per a la categoria de vehicle Monster Truck 

Com es pot comprovar a la Figura D2 i Figura D3, les seccions més crítiques són les 

entalles de l'eix estructural segons el gradient de tensions, especialment l'allotjament per 

l'anell elàstic. No obstant, s'han realitzat arrodoniments en aquestes entalles per disminuir 

el valors de les tensions generades. 

Les característiques mecàniques de límit elàstic i tensió de ruptura per al material emprat 

són les següents: 

𝑅𝑝  0,2  6063−T5 =  175𝑀𝑃𝑎 

𝑅𝑚  6063−T5 = 215𝑀𝑃𝑎 

Per evitar el trencament i/o deformació de la peça i mirar d'allargar la vida de l'eix, es 

considera, tenint en compte també la precisió en l'obtenció de les mesures, un factor de 

seguretat 1,4 per la 𝜍𝑎𝑑𝑚 , per tant, 

𝜍𝑎𝑑𝑚 =
1

1,4
𝑅𝑝  0,2  6063−T5  [D.1]  

𝜍𝑎𝑑𝑚 =
1

1,4
· 175 = 125𝑀𝑃𝑎 
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Per aquesta situació, les fibres sotmeses a tracció de les seccions crítiques de l'eix 

estructural no patirien deformacions plàstiques ni es donaria situació de ruptura: 

𝜍𝑚𝑎𝑥 < 𝜍𝑎𝑑𝑚  

56,27𝑀𝑃𝑎 < 125𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝑚  6063−T5  

56,27𝑀𝑃𝑎 < 215𝑀𝑃𝑎 

En quant a les deformacions, els resultats obtinguts són els següents: 

 

Figura D4. Representació del desplaçament vertical l'eix estructural d'alumini en condicions de funcionament per 

a la categoria de vehicle Monster Truck 

En la Figura D4, es pot apreciar el desplaçament a causa de les deformacions que 

experimenta l'eix estructural. Els desplaçaments de les abraçadores mòbils, que 

subjectaran les rodes, són de 0,95mm per la banda esquerra i de 0,91mm per la banda 

dreta. Davant els 70mm de cursa màxima de la suspensió, no són valors importants, però 

pot donar lloc a una mesura errònia tants pels sensors de força com pels de distància a 

causa de la flexió. De fet, l'error de mesura comès per al cas de l'assaig al vehicle 

Monster Truck és superior 1,36%, però per a les altres categories podria esdevenir 

superior, doncs encara que es redueixi la força d'accionament i l'amplada del vehicle 

presenten una cursa de suspensió molt menor. 
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A més, es pot veure que no es dóna situació de simetria degut a la asimetria pròpia de 

l'eix, fet que pot afectar a la mesura de la cursa, de la convergència i de la caiguda, doncs 

ambdues rodes haurien d'estar sotmeses a sol·licitacions el més semblant possible. 

Simulació 2: Situació de màxim parell motor per al vehicle Monster Truck amb l'eix 

estructural d'alumini 

En cas de que el vehicle presenti una suspensió més rígida a la suspensió de sèrie, es 

podria donar el cas de que el motor hagués de d'exercir una força superior a l'esperada.  

En aquesta simulació s'analitza el comportament de tensions i deformacions de l'eix 

estructural per a un parell motor de 1,67Nm.  

A partir de l'expressió [A.2], s'obté la força màxima vertical exercida: 

𝛤𝑒𝑖𝑥 ,𝑚à𝑥 =
𝐹𝑚à𝑥

1.000
·  

4

2𝜋 · 0,3
+ 1,2 =  1,67𝑁𝑚 

𝐹𝑚à𝑥 = 502,7𝑁 

Per tant, la força de sol·licitació total per a l'eix estructural en aquesta situació serà: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ,   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 _2  =  502,7 + (2,3 + 0,544) · 9,81 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ,   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 _2  =  530,6𝑁 

Conseqüentment, a cada abraçadora se li aplica una reacció de 265,3N.  

La resta de condicions per a la simulació són anàlogues a la simulació 1.  

Els resultats de la simulació en quant a tensions i deformacions es representen a 

continuació:  
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Figura D5. Representació de la tensió de Von Misses de l'eix estructural d'alumini en la situació de parell màxim 

del motor per a la categoria de vehicle Monster Truck 

Es comprova el marge de ruptura i a la deformació plàstica: 

𝜍𝑚𝑎𝑥 < 𝜍𝑎𝑑𝑚  

121,9𝑀𝑃𝑎 < 125𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝑝  6063−T5   

121,9𝑀𝑃𝑎 < 215𝑀𝑃𝑎 

En aquesta situació, l'eix estructural disposa d'un marge molt reduït davant la 

𝜍𝑎𝑑𝑚 .   Conseqüentment, la vida de l'eix es reduiria i s'hauria de realitzar algun recanvi 

d'aquest component A més, s'hauria de realitzar un recanvi d'aquest encara que no 

arribés a la ruptura, per evitar que als assajos posteriors s'obtinguin resultats poc fiables 

degut a les deformacions permanents.. Atenent al cost de fabricació que comporta, a més 

de la obtenció de mesures poc fiables, és podria considerar l'ús d'un altre material més 

resistent, com l'acer. 

En quant a les deformacions, els resultats obtinguts són els següents: 
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Figura D6. Representació del desplaçament vertical de l'eix estructural d'alumini en la situació de parell màxim del 

motor per a la categoria de vehicle Monster Truck 

Els desplaçaments per a aquest cas no són negligibles, doncs presenten un error de 

mesura superior al 10% per a curses de suspensió inferiors a 20mm com és el cas de les 

categories de vehicles F1 Competition, un error del 6,9% en turismes i un error superior al 

7% per a les categories de vehicles Rampage XT i Buggy. Per al cas del Monster Truck, 

l'error esdevindria superior al 2,94%. 

Simulació 3: Condicions de funcionament per al vehicle Monster Truck amb l'eix 

estructural d'acer 

L'acer seleccionat és l'acer inoxidable 1.4301, segons la norma UNE - EN 10020:2001 [3]. 

És l'acer austenític més comú al mercat, presenta bona resistència general a la oxidació i 

no és magnètic, a diferència dels acer inoxidables ferrítics, martensítics i altres austenítics 

parcialment magnètics. 

La selecció d'un acer inoxidable davant d'un acer d'eines o de construcció té l'avantatge 

de no requerir tractaments superficials posteriors contra la oxidació. A més, alguns 

d'aquests tractaments químics, com la nitrocarburació, requereixen d'un tremp i 

reveniment previs, que modifiquen lleugerament les dimensions de la peça i, per tant, les 

seves toleràncies requerides per al muntatge. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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En ser una peça estructural, que no pateix fatiga superficial, sinó més aviat està sotmesa 

a esforços màssics de flexió, no és viable el cost de realitzar tractaments tèrmics i 

químics per evitar l'oxidació. 

Les propietats mecàniques del material s'especifiquen a la Figura D7. 

 

Figura D7. Propietats  mecàniques de l'acer 1.4301 

Les característiques mecàniques de límit elàstic i tensió de ruptura, respectivament, de 

l'acer 1.4301 són les següents: 

𝑅𝑝  0,2  1.4301 =  195𝑀𝑃𝑎 

𝑅𝑚  1.4301 = 500𝑀𝑃𝑎 

La caracterització de condicions de contorn i mallat d'aquesta simulació són anàloga a la 

de la simulació 1.La força total màxima en aquest cas és: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ,   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 _3  =  220 + (2,3 + 1,598) · 9,81 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ,   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 _3  =  258,24𝑁 
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Per tant, s'aplica una força de 129,12N sobre cada abraçadora. 

A continuació es representen els resultats obtinguts per a aquesta simulació: 

 

Figura D8.  Representació de la tensió de Von Misses de l'eix estructural d'acer en condicions de funcionament 

per a la categoria de vehicle Monster Truck 

Com es pot comprovar, les tensions són similars i les seccions crítiques continuen essent 

les entalles, on les fibres que treballen a tracció tenen les tensions més elevades. Els 

marges de seguretat però, augmenten considerablement. 

𝜍𝑎𝑑𝑚 =  
1

1,4
𝑅𝑝  0,2  1.4301  

𝜍𝑎𝑑𝑚 =  
1

1,4
· 195 = 139,28𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑚𝑎𝑥 < 𝜍𝑎𝑑𝑚  

60,3𝑀𝑃𝑎 < 139,28𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝑚  1.4301   

60,3𝑀𝑃𝑎 < 500𝑀𝑃𝑎 

En quant als resultats de les deformacions produïdes: 
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Figura D9. Representació del desplaçament vertical de l'eix estructural d'acer en condicions de funcionament per 

a la categoria de vehicle Monster Truck 

Els desplaçaments es redueixen a quasi un 70% utilitzant un eix d'acer. A més, la variació 

d'aquests per a cada roda és de 0,016mm aproximadament, mentre que al cas de l'eix 

d'alumini la variació és de 0,04mm, per tant, donarà lloc a una mesura més simètrica i, 

per tant, més fiable. 

Els resultats en condicions de funcionament milloren amb un eix d'acer, però l'error 

comès no és gaire elevat amb l'eix d'alumini i en quant a tensions l'eix d'alumini es troba 

en una situació acceptable. 

Simulació 4: Condicions de funcionament per al vehicle Monster Truck amb l'eix 

estructural d'acer 

La caracterització condicions de contorn i mallat d'aquesta simulació són anàloga a la de 

la simulació 2. La força total màxima en aquest cas és: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ,   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 _4  =  502,70 + (2,3 + 1,598) · 9,81 

𝐹𝑚𝑎𝑥 ,   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 _4  =  540,94,24𝑁 

Per tant, s'aplica una força de 270,47N sobre cada abraçadora. 
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Les propietats i característiques mecàniques de l'acer 1.4301 s'han detallat en la 

simulació 3. 

Els resultats obtinguts en aquesta simulació es representen a continuació: 

 

Figura D10.  Representació de la tensió de Von Misses de l'eix estructural d'acer en condicions de màxim parell 

del motor per a la categoria de vehicle Monster Truck 

Les tensions són lleugerament superiors per a l'eix d'acer, però similars, i presenta 

lleugerament més marge davant la deformació plàstica. No obstant, no es dóna una millora 

notable considerant el cost de l'acer inoxidable seleccionat davant el cost de l'alumini. 

𝜍𝑚𝑎𝑥 < 𝜍𝑎𝑑𝑚  

130,26𝑀𝑃𝑎 < 139,28𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝑚  1.4301   

130,26𝑀𝑃𝑎 < 500𝑀𝑃𝑎 

En quant als desplaçaments per deformació: 
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Figura D11. Representació del desplaçament vertical de l'eix estructural d'acer en condicions de màxim parell del 

motor per a la categoria de vehicle Monster Truck 

Els desplaçaments es redueixen a quasi un 65% utilitzant un eix d'acer. A més, la variació 

d'aquests per a cada roda és de 0,036mm aproximadament, mentre que al cas de l'eix 

d'alumini la variació és de 0,086mm, per tant, donarà lloc a una mesura més simètrica i, 

per tant, més fiable. 

Per a parell màxim del motor, la variació entre mesures per a la roda dreta i esquerra pot 

diferir quasi una dècima de mil·límetre per l'assaig del vehicle Monster Truck utilitzant un 

eix d'alumini. Aquest fet es podria millorar simetritzant al màxim la geometria de l'eix 

estructural en ambdues bandes. 

No obstant, els desplaçaments que es donen arriben a 2mm, fet que provoca un error 

molt elevat en la obtenció dels angles de direcció. 

Com que l'ús del banc d'assaig està destinat preferentment per la categoria de vehicles 

F1 Competition, es realitzarà una simulació addicional per a aquest vehicle en condicions 

de funcionament per a l'eix d'alumini. 
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Simulació 5: Condicions de funcionament per al vehicle F1 Competition amb l'eix 

estructural d'alumini 

La força vertical màxima en condicions de funcionament per al vehicle F1 Competition és 

140N. Considerant els pes addicional dels elements, la força vertical total màxima resulta 

de 162,56N. 

Així doncs, com a reacció a les abraçadores es dóna una força de 81,28N, 

respectivament. 

La caracterització de condicions de contorn, mallat, propietats i característiques del 

material és anàloga a la simulació 1, a diferència de l'amplada del vehicle, que en aquest 

cas és de 440mm. 

Els resultats obtinguts en aquesta simulació són: 

 

Figura D12.  Representació de la tensió de Von Misses de l'eix estructural d'alumini en condicions de 

funcionament per a la categoria de vehicle F1 Competition 

Les tensions en aquest cas són molt reduïdes i produint-se les màximes a les mateixes 

zones crítiques, les entalles. 

𝜍𝑚𝑎𝑥 < 𝜍𝑎𝑑𝑚  

23,85𝑀𝑃𝑎 < 125𝑀𝑃𝑎 
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𝜍𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝑚  1.4301   

22,85𝑀𝑃𝑎 < 215𝑀𝑃𝑎 

En quant als desplaçaments: 

 

  Figura D13.  Representació del desplaçament de l'eix estructural d'alumini en condicions de 

funcionament per a la categoria de vehicle F1 Competition 

Es comproven desplaçaments superiors a la dècima de mil·límetre quan la suspensió 

s'acosta a final de cursa, és a dir, quan s'efectua la força de 140N. Durant el primer tram de 

cursa els desplaçaments esdevindran inferiors. 

La variació entre mesures en cada roda difereix 0,01mm, per tant es pot negligir. En  canvi, 

el desplaçament vertical total és considerable, per tant és necessari l'acer seleccionat per a 

la fabricació de l'eix estructural. 
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ANNEX E. Comprovació d'esforços i deformacions 

del subsistema de fixament 

El disseny de les pinces del subsistema de fixament, com s'ha comentat a la memòria del 

projecte, està destinat únicament a l'assaig de la categoria de vehicle F1 Competition. Per 

tant es realitzaran només les simulacions en condicions de funcionament i parell màxim 

del motor per aquest vehicle. 

La distància transversal entre les forces de reacció als dits de les pinces és de 110mm, 

corresponent a la posició dels punts de fixament del xassís. En direcció longitudinal, el 

mecanisme de centratge es troba a 450mm de l'extrem davanter del perfil guia 

longitudinal. 

S'ha simulat el cas d'una força de 140N equivalent a la força que requereix la suspensió 

per arribar a final de cursa i pel cas de 502,7N corresponent al parell màxim del motor. 

Simulació 1: Condicions de funcionament per al vehicle F1 Competition 

Caracterització de forces i condicions de contorn: 

 S'ha aplicat una pressió vertical ascendent sobre la base inferior dels dits 

superiors de les pinces, doncs el xassís del vehicle tendirá a elevar-se en l'assaig 

ascendent per la força que exerceix el motor sobre les rodes. S'ha considerat una 

superficie de contacte de 20x20mm2. El valor de la pressió per a aquesta situació 

és: 

𝑃𝑑𝑖𝑡 =

𝐹𝑚𝑎𝑥
2
𝑆

=

140
2

400
= 0,175𝑀𝑃𝑎 

 Com a condicions de contorn s'han fixat els extrems dels perfils longitudinals, 

doncs están units amb esquadres sobre els pilars del banc. 

 Els materials s'han definit respectivament com marca el fabricant per als 

components comercials i l'alumini 6063 amb tractament T5 per als components 

dissenyats. 

 La precisió del mallat s'ha fixat a 0,1mm de dimensió de cada element, 

configuració per defecte del programa, per la impossibilitat de simular a més 

presició un conjunt de tals dimensions utilitzant les instalacions informàtiques de 

que es disposa. 
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Els resultats obtinguts en aquesta simulació són els següents: 

 

  Figura E1. Representació de la tensió de Von Misses del subsistema de fixament  condicions de 

funcionament per a la categoria de vehicle F1 Competition 

Aparentment, es pot veure que l'estructura en global del subsistema de fixament no 

presenta esforços importants per a una sol·licitació de 140N. 

 

  Figura E2.  Representació de la tensió de Von Misses a la zona més crítica del  subsistema de 

fixament  condicions de funcionament per a la categoria de vehicle F1 Competition 
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A la Figura D2 es pot comprovar que l'element on les tensions són més elevades és la 

barra roscada d'acer, no obstant, el valor de la tensió és molt inferior al límit elàstic i la 

tensió de ruptura. En quant al dit superior d'alumini 6063-T5, també presenta una 

magnitud molt inferior a aquests valors corresponents del material. 

Les característiques dels materials estan especificades a l'Annex D. 

Es considera un factor de seguretat 1,4 per la 𝜍𝑎𝑑𝑚 , per tant, 

𝜍𝑎𝑑𝑚 ,   6063−𝑇5 = 125𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑎𝑑𝑚 ,   1,4301 = 139,28𝑀𝑃𝑎 

Així doncs, 

𝜍𝑚𝑎𝑥 ,   𝑑𝑖𝑡 < 𝜍𝑎𝑑𝑚 ,   6063−𝑇5  

22,46𝑀𝑃𝑎 < 175𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑚𝑎𝑥 ,   𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎  𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎𝑑𝑎 < 𝜍𝑎𝑑𝑚 ,   1,4301   

40,56𝑀𝑃𝑎 < 195𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑚𝑎𝑥 ,   𝑑𝑖𝑡 < 𝑅𝑚  6063−T5   

22,46𝑀𝑃𝑎 < 215𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝑚  1.4301   

40,56𝑀𝑃𝑎 < 500𝑀𝑃𝑎 

El coeficient de seguretat davant la ruptura i la deformació plàstica per al dit superior són, 

respectivament: 

𝐶𝑠𝑒𝑔 ,   𝑟𝑢𝑝𝑡 . =
215

22,46
~ 9,57 

𝐶𝑠𝑒𝑔 ,   𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 . =
175

22,46
~ 7,79 

En quant als desplaçaments que poden originar error en la mesura de la cursa de 

suspensió i, indirectament, a la mesura dels angles de direcció: 
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 Figura E3.  Representació dels desplaçaments als dits de les pinces del  subsistema de fixament  en 

condicions de funcionament per a la categoria de vehicle F1 Competition 

El desplaçament que presenta el centre geomètric de la superfície de contacte entre el dit 

superior i el xassís esdevé superior a la dècima de mil·límetre per a la sol·licitació de 

140N. Aquest desplaçament s'ha de sumar al desplaçament obtingut a la simulació del 

subsistema d'accionament per determinar l'error total que es podrà donar en la mesura de 

la cursa de suspensió del vehicle. Així doncs, el desplaçament total durant de l'assaig del 

vehicle F1 Competition és: 

𝛿𝑑𝑟𝑒𝑡𝑎  𝑇𝑂𝑇 =  𝛿𝑆.𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝛿𝑆.𝐹𝑖𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡  [E.1]  

𝛿𝑑𝑟𝑒𝑡𝑎  𝑇𝑂𝑇 = 0,1331 + 0,1114 = 0,1683𝑚𝑚 

𝛿𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟 𝑟𝑎  𝑇𝑂𝑇 = 0,1442 + 0,1114 = 0,1731𝑚𝑚 

𝛿𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 =  𝛿𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎  𝑇𝑂𝑇 −  𝛿𝑑𝑟𝑒𝑡𝑎  𝑇𝑂𝑇 = 0,01𝑚𝑚 

Per tant, l'error en la mesura comès serà: 

ԑ𝑇𝑂𝑇 =  
𝛿 𝑇𝑂𝑇

𝑐𝑢𝑟𝑠𝑎
. 100 [E.2]  
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ԑ𝑑𝑟𝑒𝑡𝑎  𝑇𝑂𝑇 =  
𝛿𝑑𝑟𝑒𝑡𝑎  𝑇𝑂𝑇

𝑐𝑢𝑟𝑠𝑎
. 100 =  

0,1683

20
. 100 = 0,842% 

ԑ𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎  𝑇𝑂𝑇 =  
𝛿𝑑𝑟𝑒𝑡𝑎  𝑇𝑂𝑇

𝑐𝑢𝑟𝑠𝑎
. 100 =  

0,1731

20
. 100 = 0,865% 

ԑ𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 =  ԑ𝑑𝑟𝑒𝑡𝑎  𝑇𝑂𝑇 −  ԑ𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎  𝑇𝑂𝑇 = 0,024% 

Per negligir aquesta diferència, s'haurà de triar un dispositiu de mesura de distància amb 

una resolució superior a 0,05mm. 

En el cas de sol·licitacions màximes per al vehicle F1 Competition els resultats es 

mostren a continuació: 

 

Figura E4.  Representació de la tensió de Von Misses del  subsistema de fixament  en condicions per a parell 

màxim del motor per a la categoria de vehicle F1 Competition 

Per al cas de sol·licitació màxima del motor, també es pot veure que l'estructura en global 

del subsistema de fixament no presenta esforços importants.  
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Figura E5. Representació de la tensió de Von Misses del  subsistema de fixament  en condicions per a parell 

màxim del motor per a la categoria de vehicle F1 Competition 

La tensió màxima és dona a la barra roscada d'acer i el seu valor continua essent molt 

inferior al límits de ruptura i elàstic. La tensió de 62,3MPa que presenta el dit superior 

també és molt inferior a aquests límits en el cas de l'alumini 6063-T5. 

𝜍𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝑚  6063−T5   

62,3𝑀𝑃𝑎 < 175𝑀𝑃𝑎 

110,3𝑀𝑃𝑎 < 175𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝑝  6063−T5   

62,3𝑀𝑃𝑎 < 130𝑀𝑃𝑎 

110,3𝑀𝑃𝑎 < 130𝑀𝑃𝑎 

El coeficient de seguretat davant la ruptura i la deformació plàstica per al dit superior en la 

situació de màxima sol·licitació són, respectivament: 

𝐶𝑠𝑒𝑔 ,   𝑟𝑢𝑝𝑡 . =
175

62,3
~ 2,8 
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𝐶𝑠𝑒𝑔 ,   𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 . =
130

62,3
~ 2,1 

 

Figura E6. Representació dels desplaçaments del  subsistema de fixament  en condicions per a parell màxim del 

motor per a la categoria de vehicle F1 Competition 

El desplaçament del centre geomètric de la superfície de contacte entre dit superior i el 

xassís és de 0,3mm aproximadament quan el motor actua amb el seu parell màxim. 
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ANNEX F. Disseny del circuit electrònic per als 

sensors de força 

El fabricant del sensors escollits recomana un circuit adaptat als sensors per al seu ús en 

el catàleg de FlexiForce, Tecscan Inc. [9].  

 

Figura F1. Circuit recomanat pel fabricant per la utilització dels sensors de força 

El circuit es basa en el sensor de força caracteritzat com a una resistència variable RS, 

alimentada a -5VDC i connectada la seva sortida a un amplificador de voltatge. 

Per l'alimentació del voltatge negatiu s'ha seleccionat un convertidor de voltatge. Les 

connexions per a aquest dispositiu es mostren al plànol 4 dels Esquemes elèctrics de 

l'annex Z. 

La resistència RF és connectada en paral·lel a l'amplificador com a realimentació. Segons el 

fabricant, el valor de la resistència RF ha d'establir-se segons el rang de funcionament a que 

estan destinats els sensors. 

Segons el model seleccionat de sensors Flexiforce, per a una resistència de 100kΩ (Guany 

màxim), s'obté un rang de forces fins a 110N. per a una resistència de 1kΩ (Guany mínim), 

s'obté un rang de forces fins a 667N. No obstant, a més rang es perd precisió en la mesura. 

El valor del voltatge de sortida VOUT, s'estableix com. 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = −𝑉𝑇  
𝑅𝐹

𝑅𝑆
  

[F.1]  

La resistència RS  presenta la següent corba característica en funció de la força aplicada: 
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Figura F2. Corbes característiques de la resistència i la conductància del sensor de força en funció de la força 

aplicada 

A la Figura F2 es pot observar que el valor de la resistència del sensor no és lineal , no 

obstant per a forces superior a 100N, la resistència RS tendeix a estabilitzar-se.  

A l'expressió [F.1] influeix el valor de la conductància, que segueix un comportament 

aproximadament lineal, per tant, es pot considerar una interpolació dels valors extrems del 

rang de forces per a 𝑅𝐹 esmentats. 

Així doncs, per determinar el valor de 𝑅𝐹 per al rang de forces de 0 a 220N requerits per 

l'assaig de la rigidesa de la suspensió es farà ús de l'expressió d'interpolació següent: 

𝑅 = 𝑅0 +
 𝐹 − 𝐹0 

 𝐹1 − 𝐹0 
 𝑅1 − 𝑅0  

[F.2]  

essent: 

𝑅 la resistència requerida pel circuit en el rang de 0 a 220N [kΩ] 

𝑅0 el valor de la resistència 𝑅𝐹 si es desitja un guany màxim [kΩ] 

𝑅1 el valor de la resistència 𝑅𝐹 si es desitja un guany mínim [kΩ] 

𝐹 el valor de la força en el rang requerit per l'aplicació [N] 

𝐹0 el valor del rang de força si es desitja un guany màxim [N] 

𝐹1 el valor del rang de força si es desitja un guany mínim [N] 

Així doncs, l'expressió [F.2] resulta: 
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𝑅 = 100 +
 220 − 110 

 667 − 110 
 1 − 100  

𝑅𝐹 = 88,44𝑘Ω 

Finalment es decideix seleccionar un conjunt de resistències en sèrie de valor 47kΩ, 22kΩ i 

dues resistències de 10kΩ. La resistència equivalent resulta de  89kΩ. 

La modificació realitzada al circuit per l'adaptació d'aquest al rang de funcionament dels 

sensors per a aquesta secció de mesura és la connexió en paral·lel d'una resistència RF 

auxiliar a la resistència RF per a la realimentació, ja existent per a la mesura de la rigidesa de 

la suspensió. 

La selecció de la resistència adequada segons l'assaig realitzat es realitza per mitjà d'un 

interruptor. 

Segons les especificacions del catàleg de fabricant FlexiForce, Tekscan [9], el rang mínim 

de funcionament en quant a forces és de 0 a 110N i presenta més precisió que per a rangs 

més amplis. La resistència RF adequada per a aquest rang és de 100kΩ. 
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ANNEX G. Dimensionament del subsistema 

d'accionament per l'assaig de l'aixecament de l'eix 

L'alçada dels suports verticals depèn de l'alçada òptima a la que s'ha de posicionar l'eix 

roscat, que influeix tant en la postura de l'usuari per al seu accionament com en la força 

que d'exercir per accionar la manovella. 

Per a la determinació d'aquesta magnitud s'ha realitzat un estudi trigonomètric de la 

disposició del mecanisme articulat. 

En una configuració qualsevol, com mostra la Figura G1, la trajectòria que segueix 

l'articulació esmentada es pot definir com la intersecció entre la circumferència descrita 

pel braç superior i la circumferència, de centre variable segons s, descrita pels braços 

inferiors. 

 

 

Figura G1. Representació del perfil del banc d'assaig en una configuració qualsevol 

Matemàticament, 

 
 𝑥 − 𝑥1 

2 +  𝑧 − 𝑧1 
2 = 𝐿𝑏𝑟𝑎 ç 𝑠𝑢𝑝

2

(𝑥 −  𝑥2 + 𝑠 )2 + (𝑧 − 𝑧2)2 = 𝐿𝑏𝑟𝑎 ç 𝑖𝑛𝑓
2
  [G.1]  

essent: 

(𝑥(𝑠), 𝑧) el punt de l'articulació que uneix el braç superior amb els braços inferiors [mm] 



Pág. 48  Annexes 

 

(𝑥1 ,  𝑧1) el centre instantani de rotació i centre de la circumferència per al braç superior 

[mm] 

(𝑥2 ,  𝑧2) el centre instantani de rotació i centre de la circumferència per als braços inferiors 

[mm] 

𝐿𝑏𝑟𝑎 ç 𝑠𝑢𝑝  la longitud entre les articulacions del braç superior i radi de la circumferència 

descrita per aquest [mm] 

𝐿𝑏𝑟𝑎 ç 𝑖𝑛𝑓  la longitud entre les articulacions del braç inferior i radi de la circumferència 

descrita per aquests [mm] 

S'ha definit el centre instantani de rotació del braç superior com a centre de coordenades, 

per tant: 

 𝑥1 ,  𝑧1 = (0, 0) 

 𝑥2 ,  𝑧2 = (177,57,−211,5) 

Així doncs, la trajectòria del centre de l'articulació definida per al primer quadrant és: 

 

𝑥2 + 𝑧2 = 9752

(𝑥 −  177,57 + 𝑠 )2 + (𝑧 + 211,5)2 = 8252

𝑥 > 0
𝑧 > 0

  [G.2]  

Un cop determinat el punt de l'articulació per a una distància s determinada, s'obté l'angle 

ΦT que forma el braç superior i, per tant, el vehicle, amb el pla horitzontal. 

ΦT = sin−1
z

975
 [G.3]  

 

Primerament, es determina l'altura límit tenint en compte la força admissible per l'usuari 

segons la norma UNE - EN  1005 - 3 : 2002 + Al: 2009 [10]. 

Es considera la utilització del banc per usuaris professionals, definits segons la norma 

com a homes i dones amb edats compresses entre 20 i 65anys (conjunt de població 

laboral europea Eur 12, 1993). 

Es procedeix a determinar la capacitat bàsica de generació de força (Pas A - Alternativa 

1):  
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Considerant una activitat de treball d'un usuari professional amb un sol braç i en postura 

sentada, la Taula 1 de la norma esmentada [10] fa distinció entre moviment ascendents, 

descendents, cap enfora i cap endins. En l'accionament d'una manovella són presents 

tots quatre moviments, per tant, s'ha considerat com a força isomètrica màxima, FB, la 

força més limitant, que en aquest cas correspon a la força ascendent de valor 50N. 

A continuació es determina la capacitat màxima corregida, FBr, (Pas B) segons 

l'expressió: 

𝐹𝐵𝑟 = 𝐹𝐵 · 𝑚𝑣 · 𝑚𝑓 · 𝑚𝑑  [G.4]  

essent:  

𝑚𝑣  és el multiplicador de velocitat, associat a la velocitat de moviment ; 

𝑚𝑓  és el multiplicador de freqüència, associat a la duració de les accions individuals 

(temps d'acció)  i a la seva freqüència; 

𝑚𝑑  és el multiplicador de durada, associat a la duració acumulada (h) d'accions similars. 

S'ha considerat un valor 1 per a mv segons la Taula 2 de la norma esmentada [10], doncs 

el moviment d'accionament de la manovella és molt lent: 1volta/s. 

Per la determinació del multiplicador mf, s'ha realitzat un estudi previ del procediment de 

l'assaig d'aixecament de l'eix: 

Segons la norma ISO 15037-2:2002 [11], l'elevació del vehicle s'ha de realitzar en 

diferents passos successius per atorgar al vehicle estabilitat en les diverses posicions 

elevades i, conseqüentment, més precisió en la presa de mesures. Els increments d'angle 

ΦT al llarg de l'assaig és recomanable que no excedeixin de 5º, fins arribar a un màxim 

d'inclinació de 40º. 

A continuació es mostra una taula amb les voltes requerides, accionades mitjançant la 

manovella, per a increments de 5º fins al punt mort superior del mecanisme, que, en 

aquest cas es dona a ΦT = 39º. 

Per al càlcul de les magnituds especificades a la taula s'ha fet ús de les relacions [G.2] i 

[G.3] . 
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Taula G1. Paràmetres de la caracterització del mecanisme de l'assaig d'aixecament de l'eix en funció de l'angle 

d'inclinació 𝛷𝑇 

Com es pot comprovar, els increments d'angle ΦT no són proporcionals al nombre de 

voltes realitzades amb la manovella, sino que depenen de la configuració en que es trobi 

el mecanisme articulat. L'assaig doncs, es podria realitzar de dues maneres: 

 Amb increments de voltes constants de 5voltes/pas. 

 Amb increments de ΦT aproximadament constants, considerant increments 

creixents a mesura que el vehicle és elevat com es mostra a la Taula G1. 

Per simplificar el procediment a l'usuari i evitar-li un sobreesforç realitzant 63 voltes a 

l'últim pas, s'ha decidit la primera opció de nombre de voltes constant a 3voltes/pas. 

En aquest cas, el temps d'acció esdevindria: 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑′𝑎𝑐𝑐𝑖ó =  3
𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑠

𝑝𝑎𝑠
·

1𝑠

1 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑠
= 3𝑠 

La freqüència de repetició prendria una valor de 2, considerant que en un minut es fan 

dues accions o passos amb una pausa entre cadascuna per estabilitzar el vehicle en la 

posició elevada. 

Així doncs, segons la Taula 3 de la norma esmentada [6], el multiplicador mf esdevé 0,8. 

Per a la determinació de md també s'ha fet ús de la norma ISO 15037-2:2002 [11], que 

recomana realitzar l'assaig ascendent i descendent per a cada eix del vehicle per 

considerar una possible histèresi en el comportament del vehicle en l'assaig degut al 

disseny del banc. Un realitzats quatre cicles complets, es determina la mitja de l'alçada 

del centre de gravetat a partir dels valors obtinguts. 

Per tant la durada de l'assaig esdevé: 

ΦT [°] x [mm] z [mm] s [mm] Voltes
Increments de 

volta
0 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 971,29 84,97 23,83 5,96 5,96

10 960,19 169,31 50,76 12,69 6,73

15 941,78 252,35 81,95 20,49 7,80

20 916,20 333,47 119,25 29,81 9,32

25 883,65 412,05 165,89 41,47 11,66

30 844,38 487,50 228,60 57,15 15,68

35 798,67 559,24 326,84 81,71 24,56

39 757,79 613,50 580,22 145,05 63,34
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𝐷𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 = 145𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑠 · 4𝑠è𝑟𝑖𝑒𝑠 ·  
1𝑚𝑖𝑛

6𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑠
·  

1

60𝑚𝑖𝑛
= 1,6 

Segons la Taula 4 de la norma esmentada, per a una duració acumulada entre 1 i 2h, el 

multiplicador md pren un valor de 0,8. 

Finalment, la capacitat corregida és: 

𝐹𝐵𝑟 = 50 · 1 · 0,8 · 0,8 = 32𝑁 

A continuació, s'evalua la tolerabilitat i el risc associat a la força i es determina la força 

resultant FR associada al risc (Pas C): 

𝐹𝑅 = 𝑚𝑟 · 𝐹𝐵𝑟  [G.5]  

El multiplicador de risc mr té en compte la tolerabiltat dels teixits corporals així com un 

marge de seguretat associat a l'acceptabilitat. 

S'ha evaluat més rigorosament el risc mitjançant l'apartat 4.3 de la norma esmentada [11] 

que analitza els factors que afecten al risc: 

 Postura de treball: El disseny del banc ha considerat l'accionament de la manovella 

des d'una postura sentada i amb el braç doblegat perpendicularment, de manera que 

l'avantbraç estigui alineat amb l'eix roscat. 

 Acceleració i precisió del moviment: En l'accionament de la manovella per aquesta 

secció de mesura no és donen acceleracions elevades de moviment com tampoc 

requereix una presició de moviment, doncs l'única premisa és que els increments de 

ΦT siguin inferiors a 5º. Amb un moviment definit a 3voltes/pas a una velocitat de 

1volta/s hi ha marge suficient per no exedir l'angle límit. 

 Vibració: En aquesta secció de mesura el motor es troba desconectat, per tant, la 

màquina no transmet cap vibració a l'usuari durant l'assaig. 

 Interacció home - màquina: L'assaig no requereix la seva realització ininterrumpuda, 

per tant, l'usuari pot realitzar un descans tant extens com es desitgi durant la 

realització d'aquest. A més, no es pot considerar un treball monòton perque l'obtenció 

de la mesura és puntual en el temps, és a dir, no es necessita verificar l'alçada del 

centre de gravetat del mateix vehicle sovint, només quant es realitza algun canvi en els 

elements que el conformen. 
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 Equip de protecció individual: La màquina no requereix cap vestimenta de protecció 

i seguretat, per tant, simplement s'ha d'escollir una roba còmoda i adequada que 

permeti holgura de moviment per realitzar l'assaig. 

 Entorn de treball: El banc està destinat a particulars, per tant, la seva utilització es 

realitzarà en domicilis particulars o, en cas de que l'usuari disposi d'un traster, 

garatge o una nau. En tots casos, no hi ha exposició a temperatures extremes i es 

disposa de bona il·luminació. 

Així doncs, s'ha seleccionat un valor de 0,7 per a mr. 

Finalment, la força corresponet a l'evaluació del risc esdevé: 

𝐹𝑅 = 0,7 · 32 = 22,4𝑁 

Tenint en compte que la manovella seleccionada té una longitut de braç de 150mm, el 

parell màxim admisible per l'usuari serà: 

𝛤𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙   𝑎𝑑𝑚 = 𝐹𝑅 · 𝐿𝑏𝑟𝑎 ç [G.6]  

𝛤𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙   𝑎𝑑𝑚 = 22,4 · 0,15 = 3,36𝑁𝑚 

Fent ús de l'expressió [B.2] que determina el parell a aplicar a l'eix roscat segons la força 

sol·licitada: 

𝛤𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  𝑎𝑑𝑚  =
𝐹𝑥  𝑚𝑎𝑥 ,   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1.000
·  

4

2𝜋 · 0,3
+ 1,2  

𝛤𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  𝑎𝑑𝑚 < 3,36𝑁𝑚 

A continuació, es determina una relació entre la 𝐹𝑚𝑎𝑥 ,   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  i l'angle d'inclinació inicial, αo. 

El parell màxim per elevar el vehicle es dona quan aquest es troba en una posició 

horitzontal com a la Figura G2, doncs la força vertical requerida és gairebé el pes total de 

vehicle més el pes addicional dels elements implicats com és el cas del mecanisme 

articulat, les plataformes posteriors i els seus suports. A mesura que avança l'assaig i el 

vehicle adopta una inclinació més pronunciada, aquesta força va disminuint. 
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Figura G2. Representació del perfil del banc d'assaig en el seu punt mort inferior. En blau, l'angle αo 

Una aproximació conservadora de la força màxima vertical requerida és la següent: 

𝐹𝑧  𝑚𝑎𝑥  = (𝑃𝑣𝑒𝑖𝑐𝑙𝑒 + 𝑃𝑎𝑑𝑑 )𝑔 [G.7]  

Taula G2. Càlcul aproximat del pes addicional dels elements del mecanisme articulat del subsistema 

d'accionament 

Els elements mòbils de dimensions més reduïdes s'han considerat de pes negligible per 

al càlcul. 

Finalment, es determina la força vertical màxima considerant el cas més desfavorable, el 

pes total del vehicle de la categoria Monster Truck. 

𝐹𝑧  𝑚𝑎𝑥  = 15,2 · 9,81 + 101,28 = 250,39𝑁 

Element
Quantitat          

[u]
Material

Pes específic 

[Kg/m
3
]

Volum [m
3
] Pes [N]

Plataforma posterior 2 6063 2.710 4,91E-04 26,125

Suport plataforma 2 6063 2.710 2,63E-04 13,963

Topall rail 4 6063 2.710 1,44E-05 1,528

Suport topalls rail 8 6063 2.710 5,53E-06 1,175

Braç superior 1 6063 2.710 7,01E-04 18,630

Braç inferior 2 6063 2.710 6,18E-04 32,870

[Kg/m] Longitut [m]

Perfil guia 40x20 4 0,89 0,2 6,985

TOTAL 101,277

PES MECANISME ARTICULAT

PERFILS EXTRUITS D'ALUMINI
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Segons la posició inicial d'estudi de la Figura G2, la força que realitza la femella quan 

avança al llarg de l'eix, es transmet pels braços inferiors segons la direcció inclinada 

d'aquests. Conseqüentment, aquesta força s'ha de descomposar segons l'angle 𝛼𝑜 , per 

tant: 

𝐹  𝑚𝑎𝑥  = 𝐹𝑧  𝑚𝑎𝑥 + 𝐹𝑥  𝑚𝑎𝑥  [G.8]  

𝐹  𝑚𝑎𝑥  = 𝐹 𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑜 + 𝐹 𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑜  

Així doncs,  

𝐹𝑥  𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑐𝑜𝑠𝛼𝑜
=

𝐹𝑧 𝑚𝑎𝑥
𝑠𝑖𝑛𝛼𝑜

𝑐𝑜𝑠𝛼𝑜
=

𝐹𝑧  𝑚𝑎𝑥

𝑡𝑎𝑛𝛼𝑜
 

𝐹𝑥  𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑧  𝑚𝑎𝑥

𝑡𝑎𝑛𝛼𝑜
=  

250,39

𝑡𝑎𝑛𝛼𝑜
 

Finalment, substituint a l'equació [B.2]: 

𝛤𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑎𝑙  𝑎𝑑𝑚  =

250,39
𝑡𝑎𝑛𝛼𝑜

1.000
·  

4

2𝜋 · 0,3
+ 1,2 < 3,36𝑁𝑚 

S'obté un angle límit d'inclinació inicial 𝛼𝑜 > 13,91º 

Amb la qual cosa, s'ha escollit una altura del suport del perfil de 250mm, de la qual 

resulta un angle d'inclinació inicial de 14,85º. 

El factor de seguretat en l'inici d'accionament de la manovella per la realització de l'assaig 

esdevé: 

𝐶𝑠𝑒𝑔 . =
𝛤𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  𝑎𝑑𝑚

𝛤𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  𝑚𝑎𝑥
=  

3,36

3,136
 ~ 1,07 
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ANNEX H. Càlcul de la possible variació de la 

reacció a l’eix davanter per al vehicle F1 

Competition. 

La Figura H1 mostra el diagrama de forces per al vehicle amb l'eix posterior elevat. 

 

Figura H1. Diagrama de forces del vehicle elevat 

A partir dels valors de la Taula 1 de la Memòria del projecte un balanç de moments s’ha 

determinat la posició longitudinal del centre de gravetat. Prèviament, s’ha determinat el 

repartiment de pesos experimentalment per l'estudi de mercat i s’ha obtingut un 40% del 

pes del vehicle sobre l’eix davanter i 60% sobre l’eix posterior, com s'ha comentat 

anteriorment. 

𝑙1 =
6 · 620

10
= 372𝑚𝑚           𝑙2 =

4 · 620

10
= 248𝑚𝑚 

Seguidament, s’ha determinat el valor longitudinal del centre de gravetat en la posició 

elevada 20º, segons el diagrama de forces de la Figura H1. Pel càlcul és necessari el 

valor de l’altura del centre de gravetat en posició horitzontal. S’ha considerat que la major 

aportació de pes són les rodes i el motor que es troben a la posició més baixa i tenint en 

compte que el radi de les rodes és 70mm, s’ha decidit prendre un valor de 100mm per 

l’alçada de C.d.G.. 

S'ha fet ús de les expressions que proporciona el procediment de l'article SAE 2004-01-

1076 [12]: 

𝑙2 ′ =  𝑙2𝑐𝑜𝑠ΦT + 𝑅𝑅𝑠𝑖𝑛ΦT − 𝑠𝑖𝑛ΦT [H.1]  
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𝑙′ = 𝑙𝑐𝑜𝑠20 + 𝑅𝑅𝑠𝑖𝑛20 − 𝑅𝐹𝑠𝑖𝑛20 [H.2]  

𝑙2 ′ =  𝑙2𝑐𝑜𝑠20 +  𝑅𝑅𝑠𝑖𝑛20 − 𝑠𝑖𝑛20 = 222,78𝑚𝑚 

𝑙′ = 𝑙𝑐𝑜𝑠20 + 𝑅𝑅𝑠𝑖𝑛20 − 𝑅𝐹𝑠𝑖𝑛20 = 582,61𝑚𝑚 

𝑙1 ′ = 𝑙′ − 𝑙2 ′ = 359,82𝑚𝑚 

Finalment, es determina la reacció a l’eix posterior quan el vehicle és elevat 20º. 

𝑊𝑅 ′ =
𝑊 · 𝑙1 ′

𝑙′
=

10 · 358,12

582,61
= 6,1761𝐾𝑔 

La variació de la força de reacció per roda de l’eix davanter esdevindria per tant: 

𝛥𝐹𝑟𝑜𝑑𝑎 =
(𝑊𝑅 ′ −𝑊𝑅)

2
𝑔 

[H.3]  

𝛥𝐹𝑟𝑜𝑑𝑎 =
 6,1761 − 0,6 · 10 

2
· 9,81 =  0,864𝑁 

S'ha de tenir en compte la resolució dels sensors de força per disminuir l'error en la 

mesura.  

Segons les expressions anteriors, per a una altura de centre de gravetat gran, el pes 

sobre l'eix davanter esdevé més petit, per tant, s'ha realitzar un càlcul conservador per 

determinar la resolució necessària del sensor. 

A continuació es mostra una taula que recull l'error comès segons la resolució del sensor.  

 

 Taula H1. Error comès en la mesura segons la resolució del sensor de força segons el grau de 

precisió dels sensors 

Tenint en compte que els altres vehicles de la gamma tenen un pes total lleugerament 

superior al vehicle F1 Competition, com s’especifica a la Taula 1 de la Memòria del 

projecte, l’error esdevindria lleugerament més petit. 

  

Resolució Mesura [N] Valor real [N] Error [%]

1 1 0,8638608 15,759

0,1 0,9 0,8638608 4,183

0,01 0,86 0,8638608 0,447

0,001 0,864 0,8638608 0,016
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ANNEX I.  Estudi de tensions i deformacions del 

subsistema anti - lliscament longitudinal 

Mitjançant una extensió d'Autodesk Inventor que permet realitzar simulacions de tensions i 

deformacions pel mètode d'elements finits, s'ha simular la situació més desfavorable per al 

subsistema anti - lliscament longitudinal pertanyent a l'assaig de l'aixecament de l'eix: Punt 

mort superior del vehicle Monster Truck. 

La caracterització de les forces i condicions de la simulació sobre el conjunt s'ha realitzat 

de la següent manera: 

 Una força longitudinal aplicada sobre el suport regulable de valor: 

𝐹𝑚à𝑥 =
𝑃𝑀𝑜𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟  𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 𝑔𝑠𝑖𝑛39

2
 

[I.1]  

𝐹𝑚à𝑥 =
15,2 · 9,8 · 𝑠𝑖𝑛39

2
= 46,92𝑁 

 El punt d'aplicació de la força equival a punt de contacte amb la roda del Monster 

Truck. El punt es troba a 95mm de la base del suport fix en direcció vertical i a 36mm 

en direcció transversal respecte de la barra roscada.  

 Com a condició de contorn s'ha fixat la base inferior del suport fix, doncs al banc està 

unida al suport de les plataformes davanteres. 

 S'ha definit un mallat de 0,1mm de dimensió de cada element, opció per defecte. 

 El material del suport regulable és aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) segons norma 

UNE EN 1706: 2011 [8]. Les propietats del material s'especifiquen en la Figura D1 de 

l'Annex D. 

Els resultats obtinguts per a tensions i deformacions es mostren a continuació: 
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Figura I1. Representació de la tensió de Von Misses del  subsistema anti - lliscament longitudinal per l'assaig  

delvehicle Monster Truck en posició d'inclinació de 39º 

A la Figura I1 es pot observar que els suport no pateixen tensions importants per a la força 

aplicada. 

 

Figura I2. Representació de la tensió màxima de Von Misses del  subsistema anti - lliscament longitudinal per 

l'assaig  del vehicle Monster Truck en posició d'inclinació de 39º 
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A la Figura I2 es pot observar que la tensió màxima es dóna sobre el passador. No obstant 

no és una tensió important. el passador és d'acer inoxidable 1.4301segons la norma UNE - 

EN 10020:2001 [3].  

𝜍𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝑝  0,2  1.4301  

47,94𝑀𝑃𝑎 < 195𝑀𝑃𝑎 

𝜍𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝑚  1.4301   

47,94𝑀𝑃𝑎 < 500𝑀𝑃𝑎 

Els resultats obtinguts per als desplaçaments són: 

 

Figura I3. Representació de desplaçament del  subsistema anti - lliscament longitudinal per l'assaig  del vehicle 

Monster Truck en posició d'inclinació de 39º 

El desplaçament del punt d'aplicació de la força esdevé de 0,05mm aproximadament. No 

s'ha considerat un desplaçament important en quant a la seva influència a la presa de 

mesures. No obstant, segons els resultats que s'obtindrien en la posta en marxa de la 

màquina, es podria considerar la fabricació d'un suport regulable d'una material més 

resistent, o bé,  incrementar el gruix del suport existent.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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ANNEX J. Determinació de la força màxima sobre 

els sensors 

A partir del diagrama de moments de la Figura H1 de l'Annex H es realitza un balanç de 

moments per determinat la posició longitudinal del centre de gravetat per a vehicles de la 

categoria Monster Truck. El repartiment de pesos, com s'ha comentat anteriorment, és un 

40% del pes del vehicle sobre l’eix davanter i 60% sobre l’eix posterior. 

𝑙1 =
6 · 516

15,2
= 203,68𝑚𝑚            𝑙2 =

4 · 516

15,2
= 312,32𝑚𝑚 

Pel càlcul és necessari el valor de l’altura del centre de gravetat en posició horitzontal. 

S’ha considerat que la major aportació de pes són les rodes i el motor que es troben a la 

posició més baixa i tenint en compte que el radi de les rodes és 95mm, s’ha decidit 

prendre un valor orientatiu de 100mm per l’alçada del C.d.G..  

 

Figura J1. Monster Truck sense carrosseria a escala 1:5 

Així doncs, s'ha realitzat el càlcul de la reacció per ambdues situacions (aixecament de 

l'eix davanter i aixecament de l'eix posterior) per determinar quin dels dos cassos realitza 

una força més elevada sobre els sensors. Es fa ús de les expressions [H.1] i [H.2] de 

l'Annex H. La següent taula mostra els resultats obtinguts. 

Figura J2. Resultats obtinguts segons el procediment de l'article SAE 2004-01-1076 [12] per a l'elevació de 

cadascun dels eixos de la categoria Monster Truck 

Magnituds Davanter Posterior

l1' [mm] 170,5 164,82

l2' [mm] 254,24 259,92

l' [mm] 424,74 424,74

WF' o WR'[N] 6,1 9,3

AIXECAMENT DE L'EIX

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOKPu9nht8gCFcu6GgodmFoBmA&url=http://www.thundertechracing.com/ltdcent.htm&psig=AFQjCNF4shyOcVpe8_QrtY5-l3IMD5hTTA&ust=1444561664570151
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Segons les expressions anteriors, per a una altura de centre de gravetat petita, el pes 

sobre l'eix davanter esdevé més gran, per tant, s'ha realitzar un càlcul conservador per 

determinar el rang del sensor. 

Així doncs, la força màxima sobre cada sensor resulta: 

𝐹 𝑚𝑎𝑥 =
𝑊𝐹 ′ · 𝑔

2
+  𝑃𝑝𝑙𝑎𝑡 .𝑚ò𝑏𝑖𝑙+𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡 · 𝑔 

[J.1]  

𝐹 𝑚𝑎𝑥 =  
9,3

2
+ 0,246 · 9,81 = 49,84𝑁 

Per tant, el rang del sensor es defineix entre 0 i 50N. 
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ANNEX K.  Comprovació de l'acoblament per a 

l'encoder 

L'acoblament seleccionat per l'encoder i l'extrem mecanitzat de l'eix roscat trapezoïdal per a 

l'assaig de l'aixecament de l'eix presenta un parell màxim admissible de 5Nm, segons el 

catàleg del fabricant Tecnopower S.L [13]. 

El parell màxim a transmetre en aquest assaig es dóna al inici, quan el mecanisme articulat 

es troba en la configuració de punt mort inferior. El valor del parell s'ha determinat a l'Annex 

H. 

𝛤𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  𝑚𝑎𝑥 = 3,136𝑁𝑚 

𝛤𝑎𝑑𝑚  = 5𝑁𝑚 

𝛤𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  𝑚𝑎𝑥 <  𝛤𝑎𝑑𝑚  

Així doncs, l'acoblament seleccionat per aquesta unió proporciona unes prestacions 

adequades per a la sol·licitació.  
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ANNEX L. Determinació del radi estàtic carregat 

Els vehicles presenten una magnitud diferent del diàmetre de les rodes si aquest es mesura 

horitzontalment o verticalment, degut al pes del propi vehicle. El radi estàtic carregat és la 

distància que presenta l'eix de la roda al sòl. La Figura L1 mostra gràficament aquestes 

magnituds. 

 

Figura L1. Esquema del radi estàtic carregat d'una roda de vehicle 

𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡 = 𝑑´𝑤 −
𝑑𝑤

2
 [L.1]  

essent: 

dw diàmetre de la roda  

d´w diàmetre de la roda carregada 

rstat radi estàtic de la roda carregada 

rf 
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ANNEX M. Selecció i anàlisi de les característiques 

del dispositiu 

S'ha proposat l'ús de sensors òptics, que presenten una bona precisió de mesura en 

comparació amb el seu preu. Concretament, s'ha seleccionat el sensor reflectiu CNY70 

[14]. Es tracta d'un sensor que emet senyals d'infrarojos des de l'emissor. L'emissor es 

basa en un diode. La intensitat de llum rebuda pel receptor, que es basa en un 

fototransistor, està relacionada amb la distància a la que es troba l'objecte a mesurar. 

 

Figura M1. Esquema de funcionament del sensor òptic CNY70, VISHAY. 

Com es mostra a la Figura M1, la radiació lluminosa es fa incidir sobre la unió col·lector - 

base quan aquest es troba a la regió activa. En aquesta unió es generen parells electró - 

forat que provoquen la corrent elèctrica. 

El receptor porta un filtre de llum per captar únicament les longituds d'ona corresponent al 

rang d'ona de llum infraroja, 760nm a 15.000nm. El rang d'ona de llum visible es troba 

entre 400nm i 700nm. La longitud de ona emesa és de 950nm segons el fabricant. No 

obstant, en no ser un filtre ideal, presenta algunes fluctuacions. De fet, s'ha comprovat 

experimentalment que si existeix una font de llum incident d'alterna molt propera als 

dispositius, la resposta del sensor presenta una fluctuació sinusoïdal notable. Per tant, en 

l'ús d'aquests dispositius per a la mesura de distàncies s'ha de procurar tenir una llum 

allunyada en la sala on realitzarà l'assaig i, evitar una incidència directa, és a dir, si els 

sensors mesuren distàncies horitzontals, la llum ha d'incidir verticalment per no malmetre 

les mesures. 

A la Figura M2, es pot comprovar que la relació entre la intensitat de llum rebuda i la 

distància no és lineal. Això és degut a que la corrent que circula pel col·lector ve donada 

per la següent expressió: 
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𝐼𝐶 = 𝐹𝐸 · 𝐼𝐵 
[I.1]  

essent: 

𝐼𝐶, la corrent que circula pel col·lector [mA], 

𝐹𝐸 , el guany de corrent del transistor, 

𝐼𝐵, la corrent de la base del transistor [mA]. 

 

Figura M2. Gràfic intensitat del col·lector - distància de medició del sensor òptic CNY70, VISHAY. 

En el cas de fototransistors, 𝐼𝐵 és la intensitat foto - induïda a la base mitjançant el diode 

de l'emissor, que no és lineal per la naturalesa dels díodes. A més, el guany tampoc és 

lineal, sinó que depèn de la corrent del col·lector. Aquest fet, provoca una resposta no 

lineal sobre ones de gran senyal. No obstant, la resposta a petita senyal és 

aproximadament lineal. 

Així doncs, si es fixa un rang de mesura reduït es podria considerar que la relació és 

quasi lineal. El rang de 2,5 a 4mm és el rang més ampli entre dues divisions 

logarítmiques de la intensitat del col·lector dins de rang operatiu del sensor recomanat pel 

fabricant de 0,3 a 4,5mm. Per contra, permet un espai mínim de maniobra entre els 

sensors i l'objecte a mesurar, tenint en compte que la convergència i caiguda de les rodes 

provocarà diferents distàncies al suport del sensors. 

Un altre aspecte a tenir en compte és que es pretén realitzar una mesura de distàncies a 

un objecte que presentarà una lleugera inclinació. La gràfica polar de la resposta del 

dispositiu CNY70 proporcionada pel fabricant es mostra a continuació. 
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Figura M3. Gràfic polar de la intensitat del col·lector en funció distància i de l'angle de medició del sensor 

òptic CNY70, VISHAY. 

La Llei del cosinus de Lambert estableix que la il·luminació d'una superfície és 

proporcional al cosinus de l'angle entre la normal de la superfície i la direcció de la 

radiació. La Figura M4 mostra la representació gràfica de la llei esmentada. 

 

Figura M4.. Representació de la Llei del cosinus de Lambert 

Per tant, l'alineament angular d'un fototransistor i la seva font de radiació és molt 

significatiu. La presència d'una lent i l'extensió de l'objecte a mesurar en relació al camp 

de radiació, però, també afecten a la resposta, com es pot comprovar a la Figura M3. 
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