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ANNEX N.  Precisió de la senyal de mesura  

El convertidor analògic a digital seleccionat presenta la següent precisió en funció de les 

mostres captades per segon: 

 

Taula N1. Precisió del convertidor analògic a digital en funció de les mostres per segon 

El temps que triga el convertidor en digitalitzar cada mostra segons la precisió 

seleccionada s'ha determinat realitzant la inversa de les mostres per segon. 

Assaig per a la mesura de la rigidesa de la suspensió  

És necessari prendre dues mesures analògiques de forma simultània corresponents als 

sensors de força. Per altra banda, el rang de freqüències de funcionament del motor és: 

33,34𝑃𝑃𝑆 < 𝑓𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 <  250𝑃𝑃𝑆 

Per tant, el temps entre les senyals captades en cada flanc de pujada dels polsos per la 

interrupció implementada al software es determina realitzant la inversa als valors donats: 

30𝑚𝑠 > 𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑖𝑔 >  4𝑚𝑠 

La resolució de la senyal segons les mostres per segon captades per a una tensió 

d'alimentació dels sensors de 5V calculen per mitjà de la següent expressió: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó =
5

2𝐵𝐼𝑇𝑆
 

[N.1] 

La Taula N2 mostra la resolució de la senyal en funció de la precisió seleccionada al 

convertidor. 

 

Taula N2. Precisió de la senyal en funció de la precisió del convertidor 

BITS Mostres per segon Temps mostreig [ms]

17 3,75 267

15 15 67

13 60 16,7

11 240 4,16

BITS Precisió sensors [mV]

17 0,038

15 1,525

13 0,610

11 2,441
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L'ideal és assolir la màxima precisió en la mesura, no obstant, els 267ms de temps de 

mostreig per  a aquesta precisió és molt superior al temps de mostreig més elevat del 

rang de funcionament del motor: 30ms. Conseqüentment, es selecciona una resolució de 

13bits del convertidor, per a un temps de mostreig de 16,7ms, dins del rang de 

funcionament del motor. 

Així doncs, la freqüència del motor bé donada pel temps de mostreig: 

𝑓𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  
1

16,7𝑚𝑠
= 59,88𝑃𝑃𝑆 ⋍ 60𝑃𝑃𝑆 

Finalment, la freqüència del motor s'estableix a 60PPS, o bé 18rpm per obtenir una 

adquisició de mesures el més simultània possible, amb una resolució de 0,61mV per a la 

senyal de força. 

Assaig de l'aixecament de l'eix 

És necessari prendre dues mesures analògiques de forma simultània corresponents als 

sensors de força. 

En aquest assaig, la velocitat d'avanç de l'eix roscat és molt reduïda, a més l'usuari ha 

d'esperar un temps aproximat de 30s entre cada accionament de la manovella per 

garantir l'estabilitat del vehicle en la presa de mesures, segons les consideracions de 

l'annex D basades en la norma UNE - EN  1005 - 3 : 2002 + Al: 2009 [1]. 

Per tant, és preferible escollit una resolució màxima del convertidor analògic a digital de 

valor 17 bits, doncs no es té limitació de temps: 

𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑖𝑔 <  𝑡𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎  

0,267𝑠 <  30𝑠 

Finalment, la resolució de la senyal de força per a aquest assaig és 0,038V. 

Assaig dinàmic dels angles de convergència i caiguda 

És necessari prendre sis mesures analògiques de forma simultània corresponents als 

sensors òptics. 

Per l'adquisició d'aquestes dades es considera de vital importància la simultaneïtat de la 

presa d'aquestes, doncs per a la determinació del pla de la roda a partir de tres punts, el 

desplaçament que pugui donar-se durant el temps de mostreig de cadascuna, pot alterar 
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de manera significativa l'equació del pla obtingut i, per tant, la determinació els angles de 

convergència i caiguda.  

Així doncs, es realitza una selecció prèvia de la resolució del convertidor de 11bits, amb 

un temps de mostreig de 4,16ms per mesura realitzada i amb una resolució de la senyal 

de distància de 2,441mV. A continuació es comprova quin error associat a la distància 

podria presentar aquesta resolució, fent ús del factor de conversió obtingut en 

l'experiment de l'annex N  de 67,2mV/mm 

S'ha de tenir en compte que aqueta aproximació és orientativa doncs les condicions de 

l'experiment no són les mateixes que les condicions de mesura sobre el banc d'assaig en 

quant als materials utilitzats, les toleràncies de la impressió 3D, el material no reflectant 

de la placa mòbil i el rang de distàncies estudiat a l'experiment. 

L'error de resolució, expressat en mm, per a cada sensor és: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟ò𝑝𝑡𝑖𝑐𝑠  =
𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝐴−𝐷

𝐹𝐶ò𝑝𝑡𝑖𝑐𝑠
 [N.2] 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟ò𝑝𝑡𝑖𝑐𝑠  =
2,441𝑚𝑉

67,2𝑚𝑉
𝑚𝑚

 
= 3,63 · 10−2𝑚𝑚 

Els rangs associats a cada sensor per a aquesta secció de mesura es troben a la Taula 5 

de la Memòria del projecte El nombre total de mesures que pot captar cada sensors 

segons el seu rang per la resolució escollida són: 

 Sensor 1:  

𝑅𝑎𝑛𝑔(𝑉) 𝑆1 = 1,137𝑚𝑚 ·
67,2𝑚𝑉

𝑚𝑚
= 76,4𝑚𝑉 

 𝑛.  𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑅𝑎𝑛𝑔  𝑆1  =
𝑅𝑎𝑛𝑔(𝑉) 𝑆1

𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝐴−𝐷
=

76,4

2,441 
= 31,3 ⋍ 31𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠 

 Sensor 2:  

𝑅𝑎𝑛𝑔(𝑉) 𝑆2 = 2,1𝑚𝑚 ·
67,2𝑚𝑉

𝑚𝑚
= 141,12𝑚𝑉 

 𝑛.  𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑅𝑎𝑛𝑔  𝑆2  =
𝑅𝑎𝑛𝑔(𝑉) 𝑆2

𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝐴−𝐷
=

141,12

2,441 
= 57,81 ⋍ 57𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠 
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 Sensor 3:  

𝑅𝑎𝑛𝑔(𝑉) 𝑆1 = 2,8𝑚𝑚 ·
67,2𝑚𝑉

𝑚𝑚
= 188,16𝑚𝑉 

 𝑛.  𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑅𝑎𝑛𝑔  𝑆1  =
𝑅𝑎𝑛𝑔(𝑉) 𝑆1

𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝐴−𝐷
=

188,16

2,441 
= 77,08 ⋍ 77𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠 

El temps transcorregut des de la presa de la mesura del primer sensors fins a sisè és: 

𝑡6 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 = 6 · 𝑡𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑖𝑔  [N.3] 

𝑡6 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 = 6 · 4,16 = 24,96𝑚𝑠 

Per tal d'obtindre unes mesures equilibrades per ambdues rodes, la seqüència 

d'adquisició serà: obtenció de 3 mostres dels sensors òptics de la roda dreta 

seqüencialment cada 4,16ms, obtenció de la posició de la suspensió per part de 

l'encoder, obtenció de les tres mostres restants de la roda esquerra seqüencialmnet cada 

4,16ms i en el mateix ordre que la roda 1 i finalment, obtenció de la posició de la 

suspensió per part de l'encoder novament. 

Durant l'anàlisi de resultats s'haurà de tenir en compte que el valors dels anlges de 

convergència i de caiguda per a cada roda diferiran en algunes unitats lleugerament. 

Així doncs, el període de genreació de polsos del motor i per tant, la captació de la 

posició per tant de l'encoder s'estableix de 12,5ms.  

Conseqüentment, la freqüència de funcionament del motor per a aquest assaig s'estableix 

a 80PPS o bé, 24rpm. 

Assaig estàtic dels angles de direcció 

És necessari prendre tres mesures analògiques de forma simultània corresponents als 

sensors òptics, doncs l'assaig es fa per a una roda independentment de l'altre. 

Per a aquest cas, com que la mesura és estàtica a les diferents posicions de referència 

per a aquest assaig segons l'article SAE 850219 [2]. Per tant, es dóna més importància a 

la resolució de les mesures que a la simultaneïtat d'aquestes.  

Així doncs, es realitza una selecció prèvia de la resolució del convertidor de 17bits, amb 

un temps de mostreig de 267ms per mesura realitzada i amb una resolució de la senyal 

de distància de 0,038mV. A continuació es comprova quin error associat a la distància 



Pág. 10  Annexes 

 

podria presentar aquesta resolució, fent ús del factor de conversió obtingut en 

l'experiment de l'annex N  de 67,2mV/mm 

S'ha de tenir en compte que aqueta aproximació és orientativa doncs les condicions de 

l'experiment no són les mateixes que les condicions de mesura sobre el banc d'assaig en 

quant als materials utilitzats, les toleràncies de la impressió 3D, el material no reflectant 

de la placa mòbil i el rang de distàncies estudiat a l'experiment. 

L'error de resolució, expressat en mm, per a cada sensor segons l'expressió [N.2] és: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟ò𝑝𝑡𝑖𝑐𝑠  =
0,038𝑚𝑉

67,2𝑚𝑉
𝑚𝑚

 
= 5,65 · 10−4𝑚𝑚 
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ANNEX O.  Error de toleràncies mecàniques de 

fabricació 

En la caracterització del moviment descrit per l'articulació que uneix el braç superior amb 

els braços inferiors, la qual és utilitzada per al càlcul de la distància recorreguda per la 

femella al llarg de l'eix i, finalment, l'obtenció de l'angle ΦT, apareixen les següents 

toleràncies: 

 
𝑥2 + 𝑧2 = (975 ± 𝛿1)2

(𝑥 − ((177,57 ± 𝛿3) + 𝑠))2 + (𝑧 − (−211,5 ± 𝛿4))2 = (825 ± 𝛿2)2
  [O.1] 

 

essent:  

𝛿1 la tolerància global de fabricació per a la longitud entre centres de les articulacions del 

braç superior [mm] 

𝛿2 la tolerància global de fabricació per a la longitud entre centres de les articulacions dels 

braços inferiors [mm] 

𝛿3 la tolerància global de fabricació en l'eix X per a la distància entre centres de 

l'articulació fixa del braç superior, definit com (𝑥1 , 𝑧1), i l'articulació dels braços inferiors 

que es mou longitudinalment al llarg de l'eix roscat, definida com (𝑥2 , 𝑧2)  [mm] 

𝛿4 la tolerància global de fabricació en l'eix Z per a la distància entre centres de 

l'articulació fixa del braç superior, definit com (𝑥1 , 𝑧1), i l'articulació dels braços inferiors 

que es mou longitudinalment al llarg de l'eix roscat, definida com (𝑥2 , 𝑧2)  [mm] 

 

La tolerància de 𝑠 considera nul·la perquè el joc existent entre l'eix roscat i la femella 

antibacklash és molt reduït. 

 

Per determinar aquestes toleràncies es realitza un seguiment de tots els elements 

intermedis que influeixen en aquestes longituds nominals. 

 

La tolerància global de fabricació per a la longitud entre centres de les articulacions del 

braç superior ve donada per dos factors: 

 

𝛿1 = 𝛿1,1 + 2
𝛿1,2

2
 [O.2] 

essent:  

𝛿1,1 la tolerància de fabricació de la longitud entre centres de les articulacions del braç 

superior [mm] 
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𝛿1,2 la tolerància de diàmetre o el joc entre els eixos giratoris i els forats de cada 

articulació del braç superior [mm]. En sèrie la tolerància esdevé el doble. 

 

La tolerància global de fabricació per a la longitud entre centres de les articulacions dels 

braços inferiors ve donada per dos factors: 

 

𝛿2 = 𝛿2,1 + 2
𝛿2,2

2
 

 

[O.3] 

essent:  

𝛿2,1 la tolerància de fabricació de la longitud entre centres de les articulacions dels braços 

inferiors [mm] 

𝛿2,2 la tolerància de diàmetre o el joc de radis entre els eixos giratoris i els forats de cada 

articulació dels braços inferiors [mm]. En sèrie la tolerància esdevé el doble. 

 

La tolerància global de fabricació en l'eix X per a la distància entre centres de l'articulació 

fixa del braç superior, definit com (𝑥1 , 𝑧1), i l'articulació dels braços inferiors que es mou 

longitudinalment al llarg de l'eix roscat, definida com (𝑥2 , 𝑧2) ve donada per 

 

𝛿3 = 𝛿1 − 𝛿2,1𝑐𝑜𝑠αo +
𝛿2,2

2
 

 

[O.4] 

La tolerància global de fabricació en l'eix Z per a la distància entre centres de l'articulació 

fixa del braç superior, definit com (𝑥1 , 𝑧1), i l'articulació dels braços inferiors que es mou 

longitudinalment al llarg de l'eix roscat, definida com (𝑥2 , 𝑧2) ve donada per 

 

𝛿4 =
𝛿1,2

2
+ 𝛿2,1𝑠𝑖𝑛αo +

𝛿2,2

2
 

 

[O.5] 
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ANNEX P.  Descripció de l'experiment per als 

sensors òptics i obtenció dels resultats 

Per provar la fiabilitat del sistema s'ha dissenyat un suport pels sensors mitjançant el 

programa Autodesk Inventor i s'ha imprès en 3D en l'aula RepRap de l'ETSEIB, com s'ha 

comentat en l'apartat anterior. Els avantatges que ofereix la impressió en 3D són un preu 

més assequible que la fabricació de metalls mitjançant fresadores o torns, la lleugeresa 

del plàstic davant els metalls i sobretot, la possibilitat de crear geometries complicades 

que no serien possibles amb maquinària de fabricació de peces metàl·liques. Per contra, 

les toleràncies de fabricació per impressió 3D no poden ser controlades amb exactitud i 

poden donar lloc a errors. No obstant, un cop imprès el prototip, s'han comprovat les 

dimensions amb peu de rei i s'ha actualitzat l'arxiu de CAD del disseny d'aquest. 

 

Figura P1. Muntatge mecànic per l'experiment dels sensors òptics 

 

Figura P2. Suport dels sensors òptics per l'experiment 

S'ha seleccionat un color fosc per al suport per que no interfereixi en la mesura i un color 

blanc per la placa per que els sensors són més sensibles en color clars i reflectants. 

Malauradament, el materials plàstics de les impressions 3D no tenen propietats 

reflectants. 

El suport disposa de tres allotjaments per posicionar els sensors, no obstant, l'allotjament 
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utilitzat per l'experiment va ser el de la zona dreta inferior del suport. Es allotjaments 

tenen un topall per fixar la distància a la que posiciona cada sensor. El topall és un gruix 

de 0,5mm en forma de marc per al quadrat on es munten els sensors. 

Mitjançant un passador vertical sobre el suport, es realitza el muntatge i de la placa mòbil, 

que disposa d'un forat passant del mateix diàmetre que el passador. La funció del 

passador és fixar la posició de la placa mòbil, permetent la rotació d'aquesta. 

Com es pot observar a la Figura P1, a la part dreta del suport s'ha dissenyat un suport 

auxiliar que forma part del mateix per l'allotjament d'una femella hexagonal M5. La 

femella s'ha enganxat amb pegament sobre l'allotjament per impedir el seu moviment. 

Un cargol M5x0,8 es rosca sobre la femella esmentada per regular la rotació de la placa 

mòbil. Per reduir el joc del contacte entre flancs del cargol i la femella i per evitar 

fluctuacions en el moviment de la plataforma mòbil, s'ha fet ús duna molla helicoïdal que 

treballa a tracció entre la placa mòbil i el suport auxiliar per a la femella.  

Sabent el pas de rosca del cargol, 0,8mm, es realitzen girs de 90º sobre el cargol de 

manera iterativa des de la posició en que la placa pren contacte amb els suport per 

l'allotjament dels sensors fins a 10mm. 

El circuit electrònic per als sensors òptics es troba als Esquemes elèctrics de l'Annex Z. 

Pel processament de les mesures però, es va fer ús d'un Arduino i del següent codi de 

programació. 
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Taula P1. Resultats de l'experiment dels sensors òptics 

 

Increments de 

distància del 

cargol [mm]

Distància 

mesurada 

[mm]

Variació entre 

mesures [mm]

Valors obtinguts 

tram d'anada 

[mV]

Valors obtinguts 

tram de tornada 

[mV]

Variació entre 

valors d'anada 

[mV]

Variació entre 

valors de 

tornada [mV]

Histèresis 

[mV]

0 3,633 369,909 371,545 -1,636

0,2 3,788 0,155 360,455 359,182 9,455 12,364 1,273

0,4 3,943 0,155 346,182 348,727 14,273 10,455 -2,545

0,6 4,098 0,155 333,545 338,818 12,636 9,909 -5,273

0,8 4,254 0,156 325,364 325,909 8,182 12,909 -0,545

1 4,409 0,155 309,364 313,909 16,000 12,000 -4,545

1,2 4,564 0,155 297,455 298,364 11,909 15,545 -0,909

1,4 4,719 0,155 286,636 288,000 10,818 10,364 -1,364

1,6 4,875 0,156 279,909 280,636 6,727 7,364 -0,727

1,8 5,03 0,155 267,727 269,545 12,182 11,091 -1,818

2 5,185 0,155 257,364 258,273 10,364 11,273 -0,909

2,2 5,34 0,155 248,273 249,000 9,091 9,273 -0,727

2,4 5,495 0,155 240,364 243,182 7,909 5,818 -2,818

2,6 5,65 0,155 232,000 232,909 8,364 10,273 -0,909

2,8 5,806 0,156 223,182 225,273 8,818 7,636 -2,091

3 5,961 0,155 216,182 216,909 7,000 8,364 -0,727

3,2 6,116 0,155 209,636 211,000 6,545 5,909 -1,364

3,4 6,271 0,155 203,091 203,636 6,545 7,364 -0,545

3,6 6,426 0,155 195,909 196,000 7,182 7,636 -0,091

3,8 6,581 0,155 189,909 189,818 6,000 6,182 0,091

4 6,736 0,155 184,364 184,909 5,545 4,909 -0,545

4,2 6,891 0,155 178,455 178,909 5,909 6,000 -0,455

4,4 7,046 0,155 173,000 173,727 5,455 5,182 -0,727

4,6 7,201 0,155 167,182 167,455 5,818 6,273 -0,273

4,8 7,356 0,155 162,273 163,091 4,909 4,364 -0,818

5 7,511 0,155 158,364 158,818 3,909 4,273 -0,455

5,2 7,667 0,156 154,364 154,364 4,000 4,455 0,000

5,4 7,822 0,155 149,818 149,455 4,545 4,909 0,364

5,6 7,977 0,155 144,818 145,273 5,000 4,182 -0,455

5,8 8,131 0,154 141,000 141,455 3,818 3,818 -0,455

6 8,286 0,155 137,364 137,909 3,636 3,545 -0,545

6,2 8,441 0,155 132,727 133,909 4,636 4,000 -1,182

6,4 8,596 0,155 129,273 129,636 3,455 4,273 -0,364

6,6 8,751 0,155 126,909 127,182 2,364 2,455 -0,273

6,8 8,906 0,155 124,091 124,273 2,818 2,909 -0,182

7 9,061 0,155 120,091 120,091 4,000 4,182 0,000

7,2 9,216 0,155 116,545 116,818 3,545 3,273 -0,273

7,4 9,371 0,155 114,091 114,636 2,455 2,182 -0,545

7,6 9,526 0,155 112,000 112,273 2,091 2,364 -0,273

7,8 9,681 0,155 108,727 109,091 3,273 3,182 -0,364

8 9,836 0,155 105,636 105,909 3,091 3,182 -0,273

8,2 9,99 0,154 103,818 103,909 1,818 2,000 -0,091

8,4 10,145 0,155 102,455 102,273 1,364 1,636 0,182

8,6 10,3 0,155 98,909 99,182 3,545 3,091 -0,273

8,8 10,455 0,155 96,455 96,636 2,455 2,545 -0,182

9 10,61 0,155 95,000 94,545 1,455 2,091 0,455

9,2 10,765 0,155 93,727 93,636 1,273 0,909 0,091

9,4 10,919 0,154 90,545 91,000 3,182 2,636 -0,455

9,6 11,074 0,155 90,000 88,727 0,545 2,273 1,273

9,8 11,229 0,155 87,000 86,636 3,000 2,091 0,364

10 11,384 0,155 85,727 85,909 1,273 0,727 -0,182
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Figura P3. Resultats de l'experiment dels sensors òptics 
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Figura P4. Resultats de l'experiment dels sensors òptics amb la transformació segons la llei de la inversa al 

quadrat 
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La distància mesurada de la Taula P1 s'ha determinar mitjançant l'arxiu CAD de 

l'assemblatge del suport i la plataforma, és a dir, és la distància teòrica que ha de mesurar el 

sensor per a cada increment de quart de volta del cargol M5x0,8 mitjançant un tornavís.  

En mesurar distàncies inclinades, els increments de distàncies tant pel tram d'anada com de 

tornada van disminuint. Degut a aquest fet, el sensor és molt més sensible a l'error humà de 

roscat del cargol mitjançant el tornavís per a distàncies curtes, dons les variacions són 

majors. A la Figura P3 es pot  veure la sensibilitat degut a l'error humà de les mesures de 

3,6 a 4,5mm.  

La histèresi que presenten els resultats d'anada i de tornada és pràcticament negligible, 

tenint en compte que influeix l'error humà. 

Pel disseny de la placa i el suport no s'han pogut obtenir mesures inferiors a 3,6mm i s'ha 

disposat de temps suficient per la impressió d'un nou suport i la realització de l'experiment 

novament. No obstant, malgrat la sensibilitat en el tram de 3,6 a 5mm es pot veure que els 

valors obtinguts presenten un comportament quasi lineal.  

El comportament de la corba dels resultats per a tot el rang de distància de la Figura P1 són 

deguts a la Llei de la inversa del quadrat, que estableix que la intensitat de llum rebuda és 

inversament proporcional al quadrat de la distància al centre on s'origina. 

 

 Figura P5. Representació de la llei de la inversa al quadrat 

Com es pot comprovar a la Figura P5, a mesura que augmenta la distància al punt S, 

l'àrea per la qual travessa la radiació augmenta, per tant, la intensitat de llum per unitat 

d'àrea incidida disminueix. 

Si es realitza una transformació convenient segons la Llei de la inversa al quadrat, dels 

valors de la intensitat de radiació en funció de la distància, es pot comprovar que els 

valors transformat presenten un comportament lineal. La transformació realitzada és: 

𝐼_𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 . = 103𝐼_𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó−
1
2 [P.1] 
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Per la representació gràfica, la transformació s'ha considerat multiplicar per 1.000 els 

resultats proporcionar uns valors de fàcil comprensió. els resultats es poden observar a la 

Figura P4. 

Per al calibratge dels sensors, però, no és convenient aplicar aquesta transformació, doncs 

es perd precisió en la mesura. Es proposa llavors, restringir el rang de mesura a un tram que 

tingui un comportament més lineal. 

A la Figura P6 es mostren els resultats per al tram de 3,6 a 5,9mm i es realitza una recta de 

regressió dels punts continguts en el tram. 

 

Figura P6. Resultats de l'experiment dels sensors òptics per al tram de 3,6 a 5,9m 

Com es pot observar a la Figura P6, per al rang de distància considerat, els sensors 

tenen un comportament pràcticament lineal. La histèresi i l'error humà provoquen que els 

pendents de les rectes de regressió d'anada i tornada difereixin en 0,23mV/mm. 

El factor de conversió per als sensors per a un rang de funcionament de 3,6 a 5,9mm i per al 

muntatge descrit es pot aproximar com la mitjana aritmètica entre ambdós. Aproximadament 

es podria establir de 67,2mV/mm. 

No obstant, el comportament d'aquests sensors al banc d'assaig, segons els seu muntatge i 

mesurant la distància de les rodes d'alumini reflectant, tindrà variacions respecte a 

l'experiment realitzat. 

L'error comès per a cada punt solució del tram de 3,6 a 5,9mm en realitzar la regressió es 

recull a la Taula P2.  
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Taula P2. Error per l'aproximació de la recta de regressió del tram de 3,6 a 5,9mm 

L'error associat a l'aproximació de la recta de regressió per al tram d'estudi, tant per 

l'anada com per a la tornada és molt reduït, aproximadament del 0,01%. A la Taula P2 es 

pot observar que la darrera mesura pertanyent al tram d'estudi, corresponent a una 

distància mesurada de 5,961mm, presenta aproximadament el doble d'error que els altres 

punts del tram. A partir d'aquest punt, el comportament del sensor ja no es pot considerar 

lineal.  

Aquest resultat permet ampliar el rang de funcionament dels sensors per al banc, doncs 

es comprova que, malgrat la recomanació del fabricant d'utilitzar els sensors fins a 4,5mm 

de distància a mesurar, els dispositius encara mantenen un comportament 

aproximadament lineal fins quasi els 6mm. 

S'ha de tenir en compte però, que per a objectes de material reflectant com són les rodes 

d'alumini, la sensibilitat d'aquests dispositius augmenta.  

 

 

 

 

Distància 

mesurada 

[mm]

Valors obtinguts 

tram d'anada 

[mV]

Valors obtinguts 

tram de tornada 

[mV]

y_anada= -67,09x + 

608,9

y_tornada = -67,32x 

+ 611,7

Error 

anada 

[%]

Error 

tornada 

[%]

3,633 369,909 371,545 365,16203 367,12644 0,013 0,012

3,788 360,455 359,182 354,76308 356,69184 0,016 0,007

3,943 346,182 348,727 344,36413 346,25724 0,005 0,007

4,098 333,545 338,818 333,96518 335,82264 -0,001 0,009

4,254 325,364 325,909 323,49914 325,32072 0,006 0,002

4,409 309,364 313,909 313,10019 314,88612 -0,012 -0,003

4,564 297,455 298,364 302,70124 304,45152 -0,017 -0,020

4,719 286,636 288,000 292,30229 294,01692 -0,019 -0,021

4,875 279,909 280,636 281,83625 283,515 -0,007 -0,010

5,03 267,727 269,545 271,4373 273,0804 -0,014 -0,013

5,185 257,364 258,273 261,03835 262,6458 -0,014 -0,017

5,34 248,273 249,000 250,6394 252,2112 -0,009 -0,013

5,495 240,364 243,182 240,24045 241,7766 0,001 0,006

5,65 232,000 232,909 229,8415 231,342 0,009 0,007

5,806 223,182 225,273 219,37546 220,84008 0,017 0,020

5,961 216,182 216,909 208,97651 210,40548 0,034 0,031
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ANNEX Q.  Càlcul per la determinació dels angles 

de convergència i caiguda de les rodes a partir de 

tres punts (x, y, z) 

Considerant la posició dels sensors respectivament, a partir del disseny de l'Annex R. 

𝑃1 𝑥,𝑦, 𝑧 = (2,5,𝑑1 ,−12) 

𝑃2 𝑥,𝑦, 𝑧 = (5,𝑑2 ,−22) 

𝑃3 𝑥,𝑦, 𝑧 = (0,𝑑3 ,−32) 

on di és la distància mesurada pel sensor si, i=1,2,3. 

Les posicions (x, z) dels punts són determinades pel disseny del suport i pel 

posicionament d'aquest respecte la roda mitjançant centradors. L'origen de referència es 

troba a la projecció del punt intermedi entre emissor i receptor del sensor s2 sobre la 

plataforma davantera on es recolza la roda.  

Mitjançant un producte vectorial, es determina el pla de la superfície exterior de la roda. 

 
𝑥 − 𝑃1

𝑢  
𝑣 

 = 0 

 

 

𝑥 − 2,5 𝑦 − 𝑑1 𝑧 + 12
2,5 𝑑1 − 𝑑2 −10
5 𝑑2 − 𝑑3 10

 = 0 

 

[Q.1] 

  𝑥 − 2,5  𝑑1 − 𝑑2  10 +  2,5  𝑑2 − 𝑑3  𝑧 + 12 +  𝑦 − 𝑑1  5  −10  −  

  𝑧 + 12  𝑑1 − 𝑑2  5 +  𝑦 − 𝑑1  2,5  10 +  𝑥 − 2,5  𝑑2 − 𝑑3  −10  = 0 

L'equació d'un pla és de la forma 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑧 + 𝐷 = 0, per tant, comparant termes: 

𝐴 =  10 𝑑1 − 𝑑2 + 10 𝑑2 − 𝑑3  

𝐵 = −75 

𝐶 =  2,5 𝑑2 − 𝑑3 − 5 𝑑1 − 𝑑2  
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Simplificant: 

𝐴 =  10𝑑1 − 10𝑑3 

𝐵 = −75 

𝐶 =  −5𝑑1 + 7,5𝑑2 − 2,5𝑑3 

La següent expressió determina l'angle entre dos plans: 

 

cos𝛼 =
 𝐴1𝐴2 + 𝐵1𝐵2 + 𝐶1𝐶2 

 𝐴1
2 + 𝐵1

2 + 𝐶1
2 𝐴2

2 + 𝐵2
2 + 𝐶2

2

 [Q.2] 

essent: 

𝛼 l'angle entre els dos plans, 

𝑛1      = (𝐴1 ,𝐵1 ,𝐶1) el vector normal al pla de la superfície exterior de la roda, 

𝑛2      = (𝐴2 ,𝐵2 ,𝐶2) el vector normal al pla de referència. 

Per a la determinació de l'angle de convergència, es tria el pla x=0 com a pla de 

referència, doncs l'angle obtingut serà independent de la caiguda de la roda, ja que per a 

qualsevol angle de caiguda 𝛼 = 90º si la convergència fos nul·la. Per tant, 𝑛2      = (1,0,0) per 

a la determinació de la convergència. 

Per a la determinació de l'angle de caiguda, es tria el pla z=0 com a pla de referència, 

doncs l'angle obtingut serà independent de la convergència de la roda, ja que per a 

qualsevol angle de convergència de la roda 𝛼 = 90º si la caiguda fos nul·la. Per tant, 𝑛2      = 

(0,0,1) per a la determinació de la caiguda. 

S'ha de considerar aleshores que els angles de convergència i caiguda es representen 

sempre respecte el pla vertical, per tant, s'han de considerar els angles complementaris. 

Finalment, les expressions resulten: 

𝛿 = 90 − cos−1  
  10𝑑1 − 10𝑑3  

  10𝑑1 − 10𝑑3 
2 +  −75 2 +  −5𝑑1 + 7,5𝑑2 − 2,5𝑑3 

2
  [Q.3] 

𝛾 = 90 − cos−1  
  −5𝑑1 + 7,5𝑑2 − 2,5𝑑3  

  10𝑑1 − 10𝑑3 
2 +  −75 2 +  −5𝑑1 + 7,5𝑑2 − 2,5𝑑3 

2
  [Q.4] 



Disseny i construcció d'un banc d'assaig per a la mesura de  

característiques de suspensió i direcció de vehicles escala 1:5  Pàg. 23 

 

ANNEX R.  Dimensionament dels suports pel 

posicionament dels sensors òptics rang de 

funcionament 

Segons la Taula 4 de la Memòria del projecte, els angles de convergència i caiguda que 

limiten el dimensionament dels suports de posicionament dels sensors òptics són el 

associats a la gamma de vehicles F1 Competition. Pel dimensionament, també es té 

compte les condicions de l'assaig per a la mesura estàtica dels angles de direcció del 

vehicle, segons el procediment de l’article SAE 850219 [2]. 

Així doncs, els angles màxims a tenir en compte pel dimensionament s'especifiquen a la 

Taula R1. 

 

Taula R1. Valors màxims de convergència i caiguda segons l'assaig 

Fixant un rang màxim de funcionament del sensor de 4,5mm, recomanat pel fabricant, 

s'obtenen els següents marges de posicionament dels sensors al voltant del centre de la 

roda: 

Assaig dinàmic 

S'ha determinat el marge longitudinal i vertical per al disseny del suport amb les següents 

expressions: 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟  = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔 .𝑠𝑖𝑛𝛿𝑚à𝑥  [R.1] 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟  = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑣𝑒𝑟𝑡 .𝑠𝑖𝑛𝛾𝑚à𝑥  [R.2] 

 Convergència:  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟  = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔 .𝑠𝑖𝑛𝛿𝑚à𝑥  

4,5 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔 .𝑠𝑖𝑛2 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔 . = 128,94𝑚𝑚 

Assaig Convergència màxima [°] Caiguda màxima [°]

Dinàmic ±2 ±5

Estàtic 20 ±5
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 Caiguda 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟  = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑣𝑒𝑟𝑡 .𝑠𝑖𝑛𝛾𝑚à𝑥  

4,5 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔 .𝑠𝑖𝑛5 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔 . = 51,63𝑚𝑚 

Assaig estàtic 

 Convergència:  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟  = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔 .𝑠𝑖𝑛𝛿𝑚à𝑥  

4,5 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔 .𝑠𝑖𝑛20 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔 . = 13,16𝑚𝑚 

 Caiguda 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟  = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑣𝑒𝑟𝑡 .𝑠𝑖𝑛𝛾𝑚à𝑥  

4,5 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔 .𝑠𝑖𝑛5 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔 . = 51,63𝑚𝑚 

Els valors que limiten el dimensionament dels suports són 13,16mm longitudinalment 

respecte el centre de la roda i 51, 63mm verticalment respecte el centre de la roda. No 

obstant s'ha de considerar un marge ampli, doncs per al càlcul previ no s'ha tingut en 

compte que la convergència i la caiguda apareixen de forma combinada a la roda. més 

endavant, es verifica el disseny escollit amb la inclinació combinada. 

Per determinar les posicions dels allotjaments s'han tingut en compte el següent: 

 S'ha de tenir en compte que durant l'assaig dinàmic la caiguda tendirà a fer-se més 

negativa, per tant, seria convenient posicionar els sensors desviats verticalment cap 

a la zona inferior del centre de la roda, dins dels límits calculats, per tal de reduir al 

màxim el seu rang de funcionament i per tant, els errors associats a la recta de 

regressió. Per al cas de la convergència no es pot predir el seu comportament quan 

la suspensió es troba comprimida, per tant, el suport es posicionarà centrat 

longitudinalment respecte el centre de la roda. 

 Evitar el mateix centre de la roda, doncs es troba el topall de muntatge de la roda, 
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que no forma part de la superfície del pla que es vol determinar. 

 El muntatge del suport de posicionament dels sensors s'ha de realitzar sobre la 

base inferior o superior del suport horitzontal (en aquest cas inferior segons el punt 

anterior),  doncs aquest ja presenta unes dimensions reduïdes i si hagués de ser 

més estret no es podrien realitzar uns forats roscats adequats per al seu muntatge. 

 Encara que la restricció per l'alçada del suport en quant a la rotació de la roda sigui 

ample, s'ha de tenir en compte que el radi de roda mínim és de 45mm, 

corresponent a la gamma de vehicles turisme, especificats a la Taula 1 de la 

memòria del projecte, doncs el suport, si es disposa descentrat verticalment cap a 

la part inferior respecte el centre de la roda, no ha de topar amb la plataforma 

davantera mòbil. 

Així doncs, es decideixen les següents posicions per als allotjaments del sensors sobre el 

suport respecte el centre de la roda expressat en [mm]. 

 Sensor 1: (2,5, 4,5, -12) 

 Sensor 2: (5, 4,5, -22) 

 Sensor 3: (0, 4,5, -32) 

Conseqüentment, les dimensions exteriors del suport són 40x20x8mm. 

A continuació es comprova el rang de funcionament dels sensors per a aquestes 

posicions amb rotació combinada de manera aproximada. Per l'assaig dinàmic s'ha 

considerat la distància màxima a mesurar com si la roda presentés convergència i 

caiguda 0, doncs els valors usuals no es poden considerar com a límit perquè varien 

segons el vehicle. 

Assaig dinàmic. Convergència 

 

Figura R1. Esquema de la vista en planta de la posició dels sensors respecte de la roda del vehicle 
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El rang del sensor per a la convergència es defineix com: 

𝑅𝑎𝑛𝑔,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟  = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑋𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 · 𝑡𝑎𝑛𝛿 [R.3] 

 Sensor 1:  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑋𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1 · 𝑡𝑎𝑛𝛿𝑚à𝑥  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 2,5 · 𝑡𝑎𝑛2 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 8,73 · 10−2𝑚𝑚 

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆1 = [4,4126, 4,5]𝑚𝑚 

 Sensor 2:  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑋𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2 · 𝑡𝑎𝑛𝛿𝑚à𝑥  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 5 · 𝑡𝑎𝑛2 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 0,1746𝑚𝑚 

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆2 = [4,225, 4,5]𝑚𝑚 

 Sensor 3:  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 3  = 0 

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆3 = [4,5]𝑚𝑚 

Assaig dinàmic. Caiguda 

 

Figura R2.. Esquema de la vista d'alçat de la posició dels sensors respecte de la roda del vehicle 
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El rang màxim del sensor per a la convergència es defineix com: 

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟  = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑍𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 · 𝑡𝑎𝑛𝛾 [R.4] 

 Sensor 1:  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑍𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1 · 𝑡𝑎𝑛𝛾𝑚à𝑥  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 12 · 𝑡𝑎𝑛5 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 1,0498𝑚𝑚 

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆1 = [3,45, 4,5]𝑚𝑚 

 Sensor 2:  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑍𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2 · 𝑡𝑎𝑛𝛾𝑚à𝑥  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 22 · 𝑡𝑎𝑛5 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 1,9247𝑚𝑚 

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆2 = [2,575, 4,5]𝑚𝑚 

 Sensor 3:  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚𝑖𝑛 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 3  = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑍𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 3 · 𝑡𝑎𝑛𝛾𝑚à𝑥  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚𝑖𝑛 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 3  = 32 · 𝑡𝑎𝑛5 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚𝑖𝑛 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 3  = 2,799𝑚𝑚 

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆3 = [1,7, 4,5]𝑚𝑚 

Assaig estàtic. Convergència 

 Sensor 1:  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚𝑖𝑛 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑋𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1 · 𝑡𝑎𝑛𝛿𝑚𝑖𝑛  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚𝑖𝑛 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 2,5 · 𝑡𝑎𝑛20 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚𝑖𝑛 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 0,91𝑚𝑚 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑋𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1 · 𝑡𝑎𝑛𝛿𝑚à𝑥  
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𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1  = 2,5 · 𝑡𝑎𝑛5 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 0,218𝑚𝑚 

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆1 = [3,59, 4,281]𝑚𝑚 

 Sensor 2:  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚𝑖𝑛 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑋𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2 · 𝑡𝑎𝑛𝛿𝑚𝑖𝑛  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚𝑖𝑛 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 5 · 𝑡𝑎𝑛20 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚𝑖𝑛 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 1,81𝑚𝑚 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥    𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó 𝑋𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1 · 𝑡𝑎𝑛𝛿𝑚à𝑥  

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 5 · 𝑡𝑎𝑛5 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 0,437𝑚𝑚 

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆1 = [2,68, 4,0625]𝑚𝑚 

 

 Sensor 3:  

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆3 = [4,5]𝑚𝑚 

Assaig estàtic. Caiguda 

La situació és idèntica a la de l'assaig dinàmic. 

La distància combinada aproximada per a cada sensor segons l'assaig realitzat és 

determina mitjançant la següent expressió: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡𝑜𝑡   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟  = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑎𝑖𝑔𝑢𝑑𝑎   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑜𝑛𝑣   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟   [R.5] 

Assaig dinàmic 

 Sensor 1:  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡𝑜𝑡   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑎𝑖𝑔𝑢𝑑𝑎   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑜𝑛𝑣   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡𝑜𝑡   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 1,0498 + 8,73 · 10−2 
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𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆1 = [3,363, 4,5]𝑚𝑚 

 Sensor 2:  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡𝑜𝑡   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑎𝑖𝑔𝑢𝑑𝑎   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑜𝑛𝑣   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡𝑜𝑡   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 1,9247 + 0,1746 

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆2 = [2,4, 4,5]𝑚𝑚 

 Sensor 3:  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡𝑜𝑡   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 3  = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑎𝑖𝑔𝑢𝑑𝑎   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 3 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑜𝑛𝑣   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 3 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡𝑜𝑡   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 3  = 2,799 + 0 

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆3 = [1,7, 4,5]𝑚𝑚 

Assaig estàtic 

 Sensor 1:  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡𝑜𝑡   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑎𝑖𝑔𝑢𝑑𝑎   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑜𝑛𝑣   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡𝑜𝑡   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 1,0498 + 0,91 

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆1 = [2,54, 4,281]𝑚𝑚 

 Sensor 2:  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡𝑜𝑡   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑎𝑖𝑔𝑢𝑑𝑎   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑜𝑛𝑣   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡𝑜𝑡   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 1,9247 + 1,81 

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆2 = [0,765, 4,0625]𝑚𝑚 

 Sensor 3:  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡𝑜𝑡   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 3  = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑎𝑖𝑔𝑢𝑑𝑎   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 3 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑐𝑜𝑛𝑣   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 3 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑡𝑜𝑡   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 3  = 2,799 + 0 

𝑅𝑎𝑛𝑔 𝑆3 = [1,7, 4,5]𝑚𝑚 
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ANNEX S. Disseny del subsistema auxiliar per al 

calibratge dels sensors òptics 

Considerant que els sensors han de treballar en rang diferents i que la seva corba 

característica de la intensitat del col·lector en funció de la distància mesurada no és lineal, 

com determina el fabricant i com s'ha comprovat a l'experiment de l'Annex P, el sistema de 

calibratge ha de considerar els següents aspectes disseny: 

 Ha de proveir dels màxims punts possibles de calibratge per verificar que la zona que 

treballa el sensor és lineal i per tant es pot aproximar per una recta de regressió. 

 En cas de que en el rang de mesura el sensor no presenti un comportament lineal, 

seran necessaris tots els punt possibles per determinar la corba de regressió. 

 Ha de ser capaç de produir increments molt petits d'angle doncs els rang de mesura 

dels sensors són molt estrets i diferents entre sí. 

 Ha de ser possible calibrar en dos eixos, X i Z, que corresponen als eixos de gir de la 

caiguda i la convergència de les rodes, respectivament. 

El sistema solució proposat és mostra a continuació: 

 

Figura S1. Representació en 3D del mecanisme per al calibratge dels sensors òptics. Muntatge per a la caiguda. 

Com es pot veure a la Figura S1, el sistema es basa en un motor pas a pas unit a un 

suport, que fixa i estableix la seva posició. L'eix del motor va acoblat a un eix d'acer del 

mateix diàmetre, que està muntat sobre un lateral de la placa mòbil i units per un 

passador, que permet la transmissió de parell.  
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A la Figura S2, es pot veure en planta el muntatge descrit. El suport vertical, a més de 

fixar el motor, està unit i posicionat al suport de les plataformes mòbils davanteres per 

mitjà de cargols i passadors. Aquesta unió proporciona la distància adequada a la placa 

mòbil respecte dels sensors per simular la caiguda que tindria la roda d'alumini del 

vehicle. 

 

Figura S2. Vista en planta del mecanisme per al calibratge dels sensors òptics. Muntatge per a la caiguda. 

A la Figura S3 es pot observar el muntatge del sistema descrit per al calibratge en l'eix Z, 

corresponent a la convergència de la roda. Per realitzar aquest muntatge, és necessari un 

suport addicional, situat a la part posterior de la representació de la Figura S3, que es 

troba en posició vertical.  El suport vertical que fixa el motor, ara es troba disposat 

horitzontalment. 

 

Figura S3. Representació en 3D del mecanisme per al calibratge dels sensors òptics. Muntatge per a la 

convergència. 

El disseny d'aquest sistema s'ha realitzat tenint en compte que la placa mòbil ha de 

realitzar les rotacions en les eixos X i Z, respectivament, que passen pel centre de la 
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roda, doncs és la referència que prenen els sensors per mesurar els punts de la roda.  

El components mecànics del muntatge descrit es troben detallats i especificats al capítol 

8 de l'Inventari de components.  

Els motors pas a pas convencionals només poden arribar a 0,9º per pas, utilitzant el 

mode half step. Aquest mode, s'aconsegueix activant i desactivant les bobines a una 

freqüència adequada per que el rotor prengui una posició d'equilibri inestable entre dues 

dents de l'estator. No obstant, aquesta opció no presentaria un precisió òptima per al 

calibratge, doncs no són posicions d'equilibri estables. A més, els increments de 0,9º són 

excessius per calibrar els rangs de funcionament dels sensors. 

Com a solució a aquest inconvenient es proposa l'ús d'un motor pas a pas amb reductor. 

Les seves característiques, funcions, referència i fabricant estan  detallades al capítol 9 

de l'Inventari de components. 

El motor pas a pas presenta una reducció de 1:100 que permet uns increments angular 

de 0,018º.  Fent ús de l'expressió [R.3] i [R.4] de l'Annex R, els increments en distància 

en el rang dels sensors seran els següents: 

Convergència 

 Sensor 1:  

𝛥𝑑𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 5 · 𝑡𝑎𝑛0,018 = 1,57 · 10−3𝑚𝑚 

 Sensor 2:  

𝛥𝑑𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 2,5 · 𝑡𝑎𝑛0,018 = 7,85 · 10−4𝑚𝑚 

 Sensor 3:  

𝛥𝑑𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 3  = 0 

Caiguda 

 Sensor 1:  

𝛥𝑑𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 1  = 12 · 𝑡𝑎𝑛0,018 = 3,77 · 10−3𝑚𝑚 

 Sensor 2:  

𝛥𝑑𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 2  = 22 · 𝑡𝑎𝑛0,018 = 6,91 · 10−4𝑚𝑚 
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 Sensor 3:  

𝛥𝑑𝑚à𝑥 ,   𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 3  = 32 · 𝑡𝑎𝑛0,018 = 1 · 10−2𝑚𝑚 

Per al calibratge, es seleccionarà la màxima resolució del convertidor analògic a digital de 

17 bits amb un temps de mostratge de 267ms, doncs no hi ha restriccions de velocitat i el 

procediment de calibratge es pot realitzar de forma estàtica. 

El error de resolució per a aquesta precisió de la digitalització del convertidor s'ha calculat 

a l'Annex N per a l'assaig estàtic. 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟ò𝑝𝑡𝑖𝑐𝑠  = 5,65 · 10−4𝑚𝑚 

No obstant, s'ha de tenir en compte que s'ha fet ús del factor de conversió obtingut en 

l'experiment, que no imita fidelment les condicions de mesura sobre el banc, com s'ha 

comentat anteriorment. 

Per a aquesta resolució del convertidor és possible captar tots els increments distància 

que mesuraran els sensors amb el motor escollit durant el procés de calibratge. 

L'inconvenient de l'ús d'un motor amb reductor és que presenta backlash per a parells 

molt transmesos molt propers a zero, com és el cas d'aquest procés de calibratge estàtic. 

La causa del backlash és el joc existent entre les dents de l'engranatge del reductor. Com 

a solució a aquest inconvenient es proposa l'ús d'un sistema anti-backlash, com el que 

presenta la femella trapezoïdal dels eixos roscats: Una molla que garanteix el contacte 

sempre entre les mateixes dent de l'engranatge. D'aquesta manera, el joc entre dents no 

produirà cap error de mesura. 

La molla ha d'estar correctament posicionada per empènyer la placa mòbil obligant a les 

dents a prendre contacte sempre. La màxima inclinació assolida per la placa serà 15º per 

al muntatge de convergència, segons el procediment de l'article SAE 850219 [2]. 

Conseqüentment,encara que flecti lleugerament la molla, es continuarà donant el 

contacte entre dents. 

El procés de selecció de la molla i l'adaptació del sistema dissenyat a aquestes 

modificacions no s'ha realitzat per falta de temps. 
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ANNEX T. Selecció del escaires 

La càrrega total que ha de suportar la unió és determina mitjançant un anàlisi de la 

distribució de forces. En sentit longitudinal la distribució de forces es mostra a 

continuació: 

 

Figura T1. Diagrama de forces en l'eix longitudinal sobre l'estructura inferior del banc 

 

Figura T2. Vista en planta de la disposició de l'estructura inferior del banc 
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El pes P1 es determina com el pes dels elements del subsistema d'accionament per a la 

mesura de la rigidesa de la suspensió que es recolzen sobre la bancada. El pes P2, 

anàlogament, com els elements del mecanisme per l'aixecament de l'eix de vehicle. Les 

següents taules recullen el pes d'aquests elements. 

 

 

Taula T1. Determinació del pes P1 

 

 

 

Taula T2. Determinació del pes dels perfils estructurals 

 

Peça Quantitat Material
Pes especific 

[Kg/m3]
Volum    [m3]

Pes        

[Kg]

Plataforma davantera mòbil 2 6063 2.710 8,74E-06 4,74E-02

Suport plataforma davantera mòbil 2 6063 2.710 1,43E-04 7,73E-01

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

Adaptador abraçadora R.S. 2 6063 2.710 4,95E-05 0,268

Eix estructural 1 F-1140 7.850 2,01E-04 1,582

Abraçadora D18 - FLK1800… 3 Al·leació lleugera 2.710 2,00E-05 0,163

Abraçadora central 1 6063 2.710 6,39E-04 1,732

Eix roscat TR18x4 - L240 1 F-1110 7.850 4,13E-05 0,324

Femella antibacklash TR18x4 5 iglidur® J  1.490 2,80E-05 0,209

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

Columna portamatriu 2 20CrMo5 7.850 1,54E-04 2,421

Portamatriu fixa 1 F-1140 7.850 1,21E-03 9,493

Topall superior R.S. 2 Tractat 7.850 9,11E-06 0,143

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

Casquet topall inferior curt 2 20CrMo5 7.850 4,40E-05 0,691

Casquet topall inferior llarg 2 20CrMo5 7.850 5,61E-05 0,880

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

Coixinet antifricció amb suport
2

iglidur® W300 + 

iglubal®EFSM
0,022

Suport coixinets 1 6063 2.710 9,04E-05 0,245

Suport horitzontal motor 1 6063 2.710 9,04E-05 0,245

Columna separadora 4 6063 2.710 4,50E-06 0,049

Acoblament flexible motor 1 Al·leació lleugera 2.710 4,08E-05 0,110

Motor pas a pas Nema 23 + encoder 1 1,140

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

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

Suport vertical motor 1 6063 2.710 1,20E-04 0,326

Base suport vertical motor 1 6063 2.710 2,13E-05 0,058

Allotjament sensors òptics 2 6063 2.710 4,35E-05 0,236

Suport allotjament sensors òptics 4 6063 2.710 3,78E-06 0,041

Cargols/femelles/volanderes/Cossos/Passadors/Pressoners342 Acer 7.750 2,394

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

Perfil separador 2 Al·leació lleugera 2,29 0,09 0,426

32,15TOTAL

Peça Quantitat Material
Pes especific 

[Kg/m3]
Volum    [m3]

Pes        

[Kg]

Bancada 1 6063 2.710 4,66E-03 12,616

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

Perfil estructural 30x60- L1.270 1 Al·leació lleugera 2,29 1,27 2,908

Perfil estructural 30x60- L880 1 Al·leació lleugera 2,29 0,88 2,015

Perfil estructural 30x30- L880 1 Al·leació lleugera 1,26 0,88 1,109
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Taula T3. Determinació del pes P2 

𝑞𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 =  
𝑃𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑔

𝑙
 [T.1] 

𝑞𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 =   
12,616 · 9,81

1,27
=  97,45𝑁/𝑚 

𝐹1 =   𝑃1 + 0,6𝑃𝑣𝑒𝑖𝑐𝑙𝑒 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 .  60𝑥30 𝑔 [T.2] 

𝐹1 =  32,15 + 0,6 · 15,2 + 2,015 · 9,81 =  424,63𝑁 

𝐹2 =   𝑃2 + 0,4𝑃𝑣𝑒𝑖𝑐𝑙𝑒  𝑔 [T.3] 

𝐹2 =  18,64 + 0,4 · 15,2 · 9,81 =  242,5𝑁 

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 .  60𝑥30 =  𝑃𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 .  60𝑥30𝑔 = 2,015 · 9,81 =  19,77𝑁 

A la Figura T2 es mostra com les forces incidents sobre la bancada són suportades per 

sis recolzaments: quatre pels extrems dels perfils longitudinals laterals respectivament i 

dos pels perfils transversals respectivament. S'ha considerat com si el pes total es 

Peça Quantitat Material
Pes especific 

[Kg/m3]
Volum    [m3]

Pes        

[Kg]

Suport perfil guia AE 2 6063 2.710 4,31E-04 2,335

Eix roscat TR18x4 - L760 1 F-1110 7.850 2,07E-04 1,621

Suport adaptador abraçadora AE 1 6063 2.710 5,21E-05 0,141

Adaptador guia travesser AE 1 6063 2.710 1,06E-04 0,287

Adaptador abraçadora AE 1 6063 2.710 2,42E-05 0,066

Braç inferior 2 6063 2.710 6,18E-04 3,350

Braç superior 1 6063 2.710 7,01E-04 1,899

Plataforma posterior rodes 2 6063 2.710 4,91E-04 2,663

Suport plataformes posteriors 2 6063 2.710 2,63E-04 1,423

Eix giratori curt 2 6063 2.710 1,79E-05 0,097

Eix giratori llarg 1 6063 2.710 3,76E-05 0,102

Suport topall rail 8 6063 2.710 5,53E-06 0,120

Topall rail 4 6063 2.710 1,44E-05 0,156

Casquet antifricció d16x25 MSM-1620-

25
4 iglidur® M250 1.140 2,81E-06 0,013

Casquet antifricció d16x25 JSM-1618-25-

1
1 iglidur® J 1.490 1,32E-06 0,002

Casquet antifricció amb valona d16x16 

JFM-1618-16
12 iglidur® J 1.490 1,05E-06 0,019

Casquet antifricció d16x15 JSM-1618-15 4 iglidur® J 1.490 7,87E-07 0,005

Casquet antifricció d16x5,5 GSM-1618-

055-2
2 iglidur® G 1.460 2,80E-07 0,001

Suport eix giratori fix 2 6063 2.710 3,28E-05 0,178

Cargols/femelles/volanderes/Cossos/Passadors/Pressoners255 Acer 7.750 1,785

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

Perfil guia longitudinal AE 1 Al·leació lleugera 2,29 0,73 1,672

Perfil guia rails 40x20 - L200 4 Al·leació lleugera 0,89 0,20 0,712

18,64TOTAL
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suportés per tres perfils longitudinals: els dos mateixos perfils longitudinals laterals i la 

bancada, com a perfil central. Per tant, les forces es divideixen a un tercera part. 

Per al cas dels recolzaments laterals s'ha d'incloure el pes del perfil longitudinal de secció 

60x30.  

𝑞𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙  𝑙𝑜𝑛𝑔  60𝑥30 =  
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙  𝑙𝑜𝑛𝑔  60𝑥30𝑔

𝑙
=  

2,908 · 9,81

1,27
=  22,46𝑁/𝑚 

Mitjançant una extensió del programa Autodesk Inventor es calculen les reaccions 𝑅1 i 𝑅2 

i els moments 𝑀1 i 𝑀2, així com la representació del diagrama de moments flectors per a 

cada recolzament. L'extensió utilitzada del programa presenta una altra referència d'eixos 

de coordenades als considerats en la Figura 1 de la Memòria de projecte. 

La referència dels eixos en els resultats és: 

 Eix X com a eix vertical 

 Eix Y com a eix transversal del perfil estudiat 

 Eix z com a eix longitudinal del perfil estudiat 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 

Figura T3. Diagrama de moments flectors per a un perfil longitudinal lateral 
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Figura T4. Resultats numèrics del diagrama de moments flector per a un perfil longitudinal lateral 

 

Figura T5. Diagrama de moments flectors per a la bancada 
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Figura T6. Resultats numèrics del diagrama de moments flector per a la bancada 

Per als recolzaments dels perfils estructurals transversals 30x30, la distribució de forces 

de cada perfil esdevé: 

 

Figura T7. Diagrama de forces del perfils transversal davanter inferior del banc 

𝑞𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 30𝑥30 =  
𝑃𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 .30𝑥30𝑔

𝑙𝑝
=  

1,109 · 9,81

0,88
=  12,36𝑁/𝑚 

𝑞1 =  
𝑅1

𝑙𝑏
=  

176,956

0,45
=  393,24𝑁/𝑚 

𝑞2 =  
𝑅2

𝑙𝑏
=  

93,282

0,45
=  207,29𝑁/𝑚 

Es resultats obtinguts per al perfil transversal davanter inferior del banc són: 
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Figura T8. Diagrama de moments flectors per al  perfil transversal davanter inferior del banc 

 

Figura T9. Resultats numèrics del diagrama de moments flector per al  perfil transversal davanter inferior del banc 

Per al perfil transversal posterior inferior del banc, el diagrama de forces és el mateix que 

el representat a la Figura T7, a excepció de que la força per unitat de longitud aplicada és 

𝑞2. 

Es resultats obtinguts per al perfil transversal posterior inferior del banc són: 
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Figura T10. Diagrama de moments flectors per al  perfil transversal posterior inferior del banc 

 

Figura T11. Resultats numèrics del diagrama de moments flector per al  perfil transversal posterior inferior del 

banc 

Les càrregues admissibles segons el catàleg del fabricant [3] per a l'Escaire 6 60x60 Zn 

són: 

𝐹𝑎𝑑𝑚 <  1.000𝑁   

(𝐹 · 𝑙)𝑎𝑑𝑚 <  36𝑁𝑚   

A continuació es realitza el càlcul per a cada conjunt d'esquadres de cada pilar: 
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𝐹𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 =
𝑞𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙 + 𝐹1 + 𝐹2 + 2𝐹𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 .  60𝑥30

3
+ 𝑞𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙  𝑙𝑜𝑛𝑔  60𝑥30𝑙   [T.4] 

𝐹𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 =  
97,45 · 1,27 + 424,63 + 242,5 + 2 · 19,77

3
+ 22,46 · 1,27 = 305,33𝑁   

𝑛𝑒𝑠𝑞 =
|𝐹𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 |

𝐹𝑎𝑑𝑚
=

305,33

1.000
= 0,305 

Per complir aquesta condició serà necessària com a mínim una esquadra en la part 

inferior de l'extrem davanter de cada perfil longitudinal. 

 𝐹 · 𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 . = 𝑀1 = 40,31𝑁𝑚 

𝑛𝑒𝑠𝑞 =
| 𝐹 · 𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 .|

 𝐹 · 𝑙 𝑎𝑑𝑚
=

40,31

36
= 1,12 

Per complir aquesta condició seran necessàries com a mínim dues esquadres en sèrie en 

la part inferior de l'extrem davanter de cada perfil longitudinal. 

En el cas dels extrems dels perfils longitudinals pels pilars posteriors es dóna la mateixa 

situació en quant a 𝐹𝑎𝑑𝑚 . Per tant, per complir aquesta condició serà necessària com a 

mínim una esquadra en la part inferior dels esmentats extrems, respectivament. 

(𝐹 · 𝑙)𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 . = 𝑀2 = 28,83𝑁𝑚 

𝑛𝑒𝑠𝑞 =
| 𝐹 · 𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 .|

 𝐹 · 𝑙 𝑎𝑑𝑚
=

28,83

36
= 0,8 

Per complir aquesta condició seran necessàries com a mínim dues esquadres en sèrie en 

la part inferior de l'extrem posterior de cada perfil longitudinal. Tanmateix, per mantenir la 

simetria de l'estructura i augmentar el factor de seguretat s'han disposat dues esquadres 

per a aquest cas. 

Per al perfil transversal davanter es dóna situació de simetria, per tant, per a cada extrem: 

𝐹𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟   𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 . = 𝑞1𝑙𝑏 + 𝑞𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 30𝑥30𝑙𝑝  [T.5] 

𝐹𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟   𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 . = 393,24 · 0,45 + 12,36 · 0,88 = 187,83𝑁  

𝑛𝑒𝑠𝑞 =
|𝐹𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟   𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 .|

𝐹𝑎𝑑𝑚
=

187,83

1.000
= 0,188 
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Per complir aquesta condició serà necessària com a mínim una esquadra en la part 

inferior de cada extrem  del perfil transversal davanter. 

(𝐹 · 𝑙)𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟   𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 . = 𝑀3 = 𝑀4 = 18,56𝑁𝑚 

𝑛𝑒𝑠𝑞 =
|(𝐹 · 𝑙)𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟   𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 .|

 𝐹 · 𝑙 𝑎𝑑𝑚
=

18,56

36
= 0,515 

Aquesta condició es compleix amb l'esquadra ja seleccionada. 

Per al perfil transversal posterior també es dóna situació de simetria, per tant, per a cada 

extrem: 

𝐹𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟   𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 . = 𝑞2𝑙𝑏 + 𝑞𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 30𝑥30𝑙𝑝 [T.6] 

𝐹𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟   𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 . = 207,29 · 0,45 + 12,36 · 0,88 = 104,15𝑁  

𝑛𝑒𝑠𝑞 =
|𝐹𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟    𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 .  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 |

𝐹𝑎𝑑𝑚
=

104,15

1.000
= 0,104 

Per complir aquesta condició serà necessària com a mínim una esquadra en la part 

inferior de cada extrem  del perfil transversal posterior. 

(𝐹 · 𝑙)𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟   𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 . = 𝑀5 = 𝑀6 = 10,16𝑁𝑚 

𝑛𝑒𝑠𝑞 =
| 𝐹 · 𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟   𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 .|

 𝐹 · 𝑙 𝑎𝑑𝑚
=

10,16

36
= 0,282 

Aquesta condició es compleix amb l'esquadra ja seleccionada. 

Finalment, es calculen els factors de seguretat respectius, tenint en compte la condició 

més crítica i, per tant, més restrictiva: 

𝐶𝑠 𝑒𝑠𝑞 .  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 =
2(𝐹 · 𝑙)𝑎𝑑𝑚

(𝐹 · 𝑙)𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔
=  

72

40,31
=  1,78 

𝐶𝑠 𝑒𝑠𝑞 .  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑠 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 =
2(𝐹 · 𝑙)𝑎𝑑𝑚

(𝐹 · 𝑙)𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔
=  

72

28,83
=  2,5   

𝐶𝑠 𝑒𝑠𝑞 .  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 ,   𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =
(𝐹 · 𝑙)𝑎𝑑𝑚

(𝐹 · 𝑙)𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
=  

36

18,56
=  1,94 

𝐶𝑠 𝑒𝑠𝑞 .  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑠 ,   𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =
(𝐹 · 𝑙)𝑎𝑑𝑚

(𝐹 · 𝑙)𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
=  

36

10,16
=  3,54 
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Les esquadres dels perfils estructurals horitzontals superiors estan disposades 

anàlogament.  

La distribució de forces que ha de suportar l'estructura superior depèn de l'assaig a 

realitzar. En conseqüència, s'ha considerat dues situacions: Assaig per a la mesura de la 

rigidesa de la suspensió i assaig pel mètode d'aixecament de l'eix. Les masses incidents 

sobre aquesta estructura es mostren en les següents taules: 

 

Taula T4. Determinació del pes P4 

 

Taula T5. Determinació del pes PS. centratge 

Peça Quantitat Material
Pes especific 

[Kg/m3]
Volum    [m3]

Pes        

[Kg]

Eix giratori llarg 1 6063 2.710 3,76E-05 0,102

Plataforma fixa 1 6063 2.710 1,16E-03 3,135

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

Angle 6 30 4 Zinc 0,148

Allotjament sensors òptics 2 6063 2.710 4,35E-05 0,236

Suport allotjament sensors òptics 4 6063 2.710 3,78E-06 0,041

Casquet antifricció d16x25 MSM-1620-

25
4 iglidur® M250 1.140 2,81E-06 0,013

Casquet antifricció d16x25 JSM-1618-25-

1
1 iglidur® J 1.490 1,32E-06 0,002

Casquet antifricció amb valona d16x16 

JFM-1618-16
12 iglidur® J 1.490 1,05E-06 0,019

Casquet antifricció d16x15 JSM-1618-15 4 iglidur® J 1.490 7,87E-07 0,005

Casquet antifricció d16x5,5 GSM-1618-

055-2
2 iglidur® G 1.460 2,80E-07 0,001

Suport eix giratori fix 2 6063 2.710 3,28E-05 0,178

Cargols/femelles/volanderes/Cossos/Passadors/Pressoners67 Acer 7.750 0,469

4,35TOTAL

Peça Quantitat Material
Pes especific 

[Kg/m3]
Volum    [m3]

Pes        

[Kg]

Adaptador guia longitudinal S.Cent 2 6063 2.710 9,34E-05 0,506

Abraçadora base inferior 

FUS2000181000 2 Al·leació lleugera 2.710 7,51E-05 0,407

Eix guia llarg 2 6063 2.710 1,88E-04 1,017

Eix guia curt 2 6063 2.710 1,56E-04 0,843

Abraçadora reguladora d'alçada FLS2000181000-S1 2 Al·leació lleugera 2.710 7,77E-05 0,421

Adaptador abraçadora - suport  S.Cent 2 6063 2.710 9,33E-05 0,506

Suport dret perfil guia  S.Cent 1 6063 2.710 7,69E-05 0,208

Suport esquerre perfil guia  S.Cent 1 6063 2.710 7,96E-05 0,216

Adaptador guia transversal 2 6063 2.710 1,11E-04 0,601

Abraçadora base superior 

LIS2000180000 2 Al·leació lleugera 2.710 4,68E-05 0,254

Abraçadora reguladora d'alçada mini 

FFM-R20-G 2 Al·leació lleugera 2.710 2,62E-05 0,142

Adaptador abraçadora empenyedor 2 6063 2.710 3,58E-05 0,194

Empenyedor 2 Al·leació lleugera 2.710 5,39E-06 0,029

Suport fix eix roscat 4 Al·leació lleugera 2.710 9,92E-05 1,076

Travesser portafemelles TR18x4 4 Al·leació lleugera 2.710 9,29E-05 1,007

Suport flotant eix roscat 4 Al·leació lleugera 2.710 1,06E-04 1,153

Eix roscat TR18x4 - dreta/esq 1 F-1110 7.850 1,07E-03 8,432

Manovella 4 Al·leació lleugera 2.710 2,76E-05 0,299

Cargols/femelles/volanderes/Cossos/Passadors/Pressoners89 Acer 7.750 0,623

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

Perfil guia transversal S.Cent 1 Al·leació lleugera 1,26 0,99 1,247

19,18TOTAL
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Taula T6. Determinació del pes PS. fixament 

 

Taula T7. Determinació del pes P4 

Aixecament de l'eix 

Durant l'assaig de l'aixecament de l'eix del vehicle, la distribució de forces sobre 

l'estructura superior serà: 

Peça Quantitat Material
Pes especific 

[Kg/m3]
Volum    [m

3
]

Pes        

[Kg]

Plataforma posterior rodes 2 6063 2.710 4,91E-04 2,663

Suport plataformes posteriors 2 6063 2.710 2,63E-04 1,423

Eix giratori curt 2 6063 2.710 1,79E-05 0,097

Suport topall rail 8 6063 2.710 5,53E-06 0,120

Topall rail 4 6063 2.710 1,44E-05 0,156

Suport eix giratori fix 2 6063 2.710 3,28E-05 0,178

Cargols/femelles/volanderes/Cossos/Passadors/Pressoners36 Acer 7.750 0,252

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

Perfil guia rails 40x20 - L200 4 Al·leació lleugera 0,89 0,20 0,712

5,60TOTAL

Peça Quantitat Material
Pes especific 

[Kg/m
3
]

Volum    [m3]
Pes        

[Kg]

Suport guia longitudinal S.Fix 2 6063 2.710 4,93E-05 0,267

Adaptador guia transversal dret  S.Fix 2 6063 2.710 8,39E-05 0,455

Adaptador guia transversal esq.  S.Fix 2 6063 2.710 8,39E-05 0,455

Eix roscat TR18x4 - L305 2 F-1110 7.850 9,12E-05 1,432

Adaptador suport superior S.Fix 2 6063 2.710 7,31E-05 0,396

Perfil guia vertical S.Fix 2 Al·leació lleugera 2.710 2,45E-04 1,327

Adaptador guia travesser S.Fix 2 6063 2.710 9,51E-05 0,516

Suport guia pinçament S.Fix 2 6063 2.710 4,90E-05 0,265

Dit superior pinça 2 6063 2.710 5,54E-06 0,030

Dit inferior pinça 2 6063 2.710 4,77E-06 0,026

Barra roscada M6x70 2 Acer 7.850 2,25E-06 0,035

Tapa 40x20 4 PA-GF 0,009

Tapa 40x40 2 PA-GF 0,010

Tapa 40x80 4 PA-GF 0,038

Cargols/femelles/volanderes/Cossos/Passadors/Pressoners120 Acer 7.750 0,840

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

Perfil guia transversal S.Fix 1 Al·leació lleugera 1,26 1,00 1,260

7,36TOTAL
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Figura T12. Diagrama de forces de l'estructura superior del banc en l'assaig de l'aixecament de l'eix 

S'ha considerat el cas més desfavorable d'aquest assaig: Aixecament de l'eix posterior de 

la categoria de vehicle Monster Truck fins assolir el punt mort superior de 39º. Aquesta 

situació ja s'ha considerat anteriorment per al càlcul del rang dels sensors de força a 

l'Annex J. El pes màxim addicional és 9,3Kg. 

Tal com es mostra a la Figura X, el subsistema de centratge es troba a la mateixa 

distància dels extrems del perfil que la plataforma fixa per a l'assaig de l'aixecament de 

l'eix, doncs fa la funció de topalls laterals per les rodes. 

Com que la distribució de pesos sobre els perfils és simètrica respecte el pla x=0, segons 

la referència de la Figura 2 de la Memòria del projecte,  es planteja el balanç de forces i 

de moments per a cada perfil longitudinal. 

Mitjançant una extensió del programa Autodesk Inventor es calculen les reaccions 𝑅7 i 𝑅8 

i els moments 𝑀7 i 𝑀8, així com la representació del diagrama de moments flectors per a 

cada recolzament. 

𝑞𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙  𝑙𝑜𝑛𝑔 .60𝑥30 =  
𝑃𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙  𝑙𝑜𝑛𝑔  60𝑥30𝑔

𝑙
=  

2,908 · 9,81

1,27
=  22,46𝑁/𝑚 

𝐹3 =  𝑃3𝑔 = 4,35 · 9,81 =  42,67𝑁 

𝐹4 =  𝑃4𝑔 = 5,6 · 9,81 = 54,94𝑁 

𝐹𝑆.𝐶𝑒𝑛𝑡 . =  𝑃𝑆.𝐶𝑒𝑛𝑡 𝑔 = 19,18 · 9,81 =  188,16𝑁 
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𝐹𝑆.𝐹𝑖𝑥 . =  𝑃𝑆.𝐹𝑖𝑥𝑔 = 7,36 · 9,81 =  72,2𝑁 

𝐹𝑎𝑑𝑑 . =  𝑃𝑎𝑑𝑑 𝑔 = 9,3 · 9,81 =  91,2𝑁 

Per tant a 250mm de l'extrem davanter de cada perfil longitudinal 60x30 incideix una 

força: 

𝐹𝑇𝑂𝑇  250𝑚𝑚 /𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 =
𝐹3 + 𝐹4𝑠𝑖𝑛39 + 𝐹𝑆.𝐶𝑒𝑛𝑡 . + 𝐹𝑎𝑑𝑑 .

2
 [T.7] 

𝐹𝑇𝑂𝑇  250𝑚𝑚 /𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 =
42,67 + 54,94𝑠𝑖𝑛39 + 188,16 + 91,2

2
= 182,32𝑁 

Es resultats obtinguts per als perfils longitudinals superiors del banc són. 

 

Figura T13. Diagrama de moments flectors per als  perfils longitudinals superiors del banc per a l'assaig de 

l'aixecament de l'eix 
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Figura T14. Resultats numèrics del diagrama de moments flector per al  perfil transversal posterior inferior del 

banc per a l'assaig de l'aixecament de l'eix 

Les càrregues admissibles segons el catàleg del fabricant [3] per a l'Escaire 6 60x60 Zn 

són: 

𝐹𝑎𝑑𝑚 <  1.000𝑁   

(𝐹 · 𝑙)𝑎𝑑𝑚 <  36𝑁𝑚   

A continuació es realitza el càlcul per a cada conjunt d'esquadres de cada pilar: 

𝐹𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 = 𝑅7 = 203,88𝑁   

𝑛𝑒𝑠𝑞 =
|𝐹𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 |

𝐹𝑎𝑑𝑚
=

203,88

1.000
= 0,204 

Per complir aquesta condició serà necessària com a mínim una esquadra en la part 

inferior de l'extrem davanter de cada perfil longitudinal. 

 𝐹 · 𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 . = 𝑀7 = 39,19𝑁𝑚 

𝑛𝑒𝑠𝑞 =
| 𝐹 · 𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 .|

 𝐹 · 𝑙 𝑎𝑑𝑚
=

39,19

36
= 1,089 

Per complir aquesta condició seran necessàries com a mínim dues esquadres en sèrie en 

la part inferior de l'extrem davanter de cada perfil longitudinal. 

𝐹𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 = 𝑅8 = 43,06𝑁   
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𝑛𝑒𝑠𝑞 =
|𝐹𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 |

𝐹𝑎𝑑𝑚
=

43,06

1.000
= 0,43 

Per complir aquesta condició serà necessària com a mínim una esquadra en la part 

inferior de l'extrem posterior de cada perfil longitudinal. 

(𝐹 · 𝑙)𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 . = 𝑀8 = 13,94𝑁𝑚 

𝑛𝑒𝑠𝑞 =
| 𝐹 · 𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 .|

 𝐹 · 𝑙 𝑎𝑑𝑚
=

13,94

36
= 0,387 

Per complir aquesta condició serà necessària com a mínim una esquadra en la part 

inferior de l'extrem posterior de cada perfil longitudinal. Tanmateix, per mantenir la 

simetria de l'estructura i augmentar el factor de seguretat s'han disposat dues esquadres 

per a aquest cas. 

Rigidesa de la suspensió 

Durant l'assaig per a la mesura de la rigidesa de la suspensió, la distribució de forces 

sobre l'estructura superior serà: 

 

Figura T15. Diagrama de forces de l'estructura superior del banc en l'assaig per a la mesura de la rigidesa de la 

suspensió 

S'ha considerat el cas més desfavorable d'aquest assaig: Mesura de la rigidesa de la 

suspensió posterior de la categoria de vehicle Monster Truck. 

El mecanisme de centratge, un cop realitzat l'assaig es desa a la part posterior per no 

interferir en la mesura. 
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Mitjançant una extensió del programa Autodesk Inventor es calculen les reaccions 𝑅7 i 𝑅8 

i els moments 𝑀7 i 𝑀8, així com la representació del diagrama de moments flectors per a 

cada recolzament. 

La força incident sobre cada perfil longitudinal a 250mm respecte l'extrem davanter és: 

𝐹𝑇𝑂𝑇  250𝑚𝑚 =   𝑃𝑎𝑑𝑑 .2 + 0,6𝑃𝑣𝑒𝑖𝑐𝑙𝑒 + 𝑃𝑃𝑙𝑎𝑡 .𝑓𝑖𝑥𝑎  𝑔 [T.8] 

𝐹𝑇𝑂𝑇  250𝑚𝑚 =   𝑃𝑎𝑑𝑑 .2 + 0,6𝑃𝑣𝑒𝑖𝑐𝑙𝑒 + 𝑃𝑃𝑙𝑎𝑡 .𝑓𝑖𝑥𝑎  𝑔 

𝑃𝑎𝑑𝑑 .2 =   𝑃𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠  𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖 − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠  𝑐𝑎𝑢𝑡𝑥 ú = 0,68𝐾𝑔 

𝐹𝑇𝑂𝑇  250𝑚𝑚 =  
 0,68 + 0,6 · 15,2 + 3,135 · 9,81

2
= 92,83𝑁 

Els resultats obtinguts per als perfils longitudinals superiors del banc són: 

 

Figura T16. Diagrama de moments flectors per als  perfils longitudinals superiors del banc per a l'assaig per a la 

mesura de la rigidesa de la suspensió 
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Figura T17. Resultats numèrics del diagrama de moments flector per al  perfil transversal posterior inferior del 

banc per a l'assaig per a la mesura de la rigidesa de la suspensió 

Les càrregues admissibles segons el catàleg del fabricant [3] per a l'Escaire 6 60x60 Zn 

són: 

𝐹𝑎𝑑𝑚 <  1.000𝑁   

(𝐹 · 𝑙)𝑎𝑑𝑚 <  36𝑁𝑚   

A continuació es realitza el càlcul per a cada conjunt d'esquadres de cada pilar: 

𝐹𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 = 𝑅7 = 163,157𝑁   

𝑛𝑒𝑠𝑞 =
|𝐹𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 |

𝐹𝑎𝑑𝑚
=

163,157

1.000
= 0,163 

Per complir aquesta condició serà necessària com a mínim una esquadra en la part 

inferior de l'extrem davanter de cada perfil longitudinal. 

 𝐹 · 𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 . = 𝑀7 = 29,26𝑁𝑚 

𝑛𝑒𝑠𝑞 =
| 𝐹 · 𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 .|

 𝐹 · 𝑙 𝑎𝑑𝑚
=

29,26

36
= 0,813 

Per complir aquesta condició seran necessàries com a mínim dues esquadres en sèrie en 

la part inferior de l'extrem davanter de cada perfil longitudinal. 
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𝐹𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 = 𝑅8 = 213,11𝑁   

𝑛𝑒𝑠𝑞 =
|𝐹𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 |

𝐹𝑎𝑑𝑚
=

213,11

1.000
= 0,213 

Per complir aquesta condició serà necessària com a mínim una esquadra en la part 

inferior de l'extrem posterior de cada perfil longitudinal. 

(𝐹 · 𝑙)𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 . = 𝑀8 = 29,43𝑁𝑚 

𝑛𝑒𝑠𝑞 =
| 𝐹 · 𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 .|

 𝐹 · 𝑙 𝑎𝑑𝑚
=

29,43

36
= 0,818 

Per complir aquesta condició serà necessària com a mínim una esquadra en la part 

inferior de l'extrem posterior de cada perfil longitudinal. No obstant, la situació per a 

l'assaig de l'aixecament de l'eix és més crítica i, per tant, més restrictiva. 

Els coeficients de seguretat per a cada esquadra, tenint en compte el cas més restrictiu, 

finalment són: 

𝐶𝑠 𝑒𝑠𝑞 .  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 =
2(𝐹 · 𝑙)𝑎𝑑𝑚

(𝐹 · 𝑙)𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔
=  

72

39,19
=  1,83 

𝐶𝑠 𝑒𝑠𝑞 .  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑠 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔 =
2(𝐹 · 𝑙)𝑎𝑑𝑚

(𝐹 · 𝑙)𝑃𝑖𝑙𝑎𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ,   𝑙𝑜𝑛𝑔
=  

72

29,43
=  2,45 

El disseny inicial del banc presentava un pes total de 270Kg. Per tal de reduir aquest valor i 

oferir més mobilitat i lleugeresa al banc, com també reduir els esforços de muntatge i 

desmuntatge d'aquest, es va realitzar un estudi exhaustiu de cada element i del banc en la 

seva totalitat. 

Un dels aspectes més importants que s va tenir en compte per la reducció de pes va ser la 

realització d'un estudi de tensions i deformacions més precís i detallat pels elements 

estructurals del banc. Es va determinar, a partir dels resultats obtinguts pels diagrames de 

moments flectors, que es podia reduir la secció dels perfils, inicialment de 80x40mm i de 

40x40mm, segons el perfil. Es van seleccionar els perfil de les mateixes característiques 

però de secció immediatament inferior del catàleg del fabricant [3]. Actualment els perfils són 

de secció 60x30 i 30x30, respectivament. 

Degut a aquest canvi, es va haver de dissenyar novament la unió de perfils, doncs el model  

de les esquadres prèviament seleccionat no era possible per a les noves dimensions de 
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perfil. A més, es van adaptar tots els elements dels diferents subsistemes que s'uneixen als 

perfils mitjançant femelles tipus V. 

Un altre aspecte que es va tenir en compte per a la reducció del pes total de la màquina ca 

ser ajustar les dimensions exteriors de tots els elements dissenyats a les necessàries. Els 

elements que va tenir una contribució notable en la reducció del pes segons aquest criteri 

van ser les plataformes d'acer del portamatrius, el gruix de les plataformes posteriors i el 

guix i l'amplada de la bancada. 

Finalment, es va aconseguir reduir el pes total del banc a 135Kg. No obstant, el pes continua 

essent elevat per la mobilitat de la màquina, així doncs, s'ha considerat la instal·lació de 

rodes com a bases del banc. 
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Annex U. Fixació del panell de seguretat 

Segons el catàleg del fabricant [3], cada Multiblock d'aquestes característiques pot 

suportar una força sobre el panell de 150N. Considerant la força que impactaria sobre el 

panell en el cas de la categoria de vehicles Monster Truck: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 =
15,2 · 9,81

8
=

149,11

8
𝑁 < 150𝑁 

S'han col·locat 8 elements d'aquestes característiques equidistancialment als marges del 

panell. 

En cas de bolcada del vehicle, el panell resistiria l'impacte del vehicle i no hi hauria perill 

d'accidents. 
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ANNEX V. Selecció de les rodes  

Segons el catàleg del fabricant [3], la capacitat de càrrega per roda és de 50Kg. 

Considerant el pes total del banc més el vehicle Monster Truck: 

𝑃𝑇𝑂𝑇 = 135 + 15,2 = 150,2𝐾𝑔 

𝑃𝑅𝑜𝑑𝑎 =
150,2

4
= 37,55𝐾𝑔 < 50𝐾𝑔 

Es comprova que les rodes seleccionades podran suportar la càrrega màxima. 

  



Pág. 56  Annexes 

 

ANNEX W. Dimensionament  de la bancada 

La bancada és un element del banc de gran importància ja que ha de resistir tota la 

càrrega aplicada sense patir deformacions rellevants en quant a la sostenibilitat del banc i 

a la precisió de la mesura dels sensors. Per tant, s'ha considerant convenient realitzar un 

estudi de tensions i deformacions d'aquest element mitjançant el mètode d'elements finits 

que proporciona el programa Autodesk Inventor. 

S'han suposant fixes les esquadres, doncs ja s'ha determinat en l'Annex T la seva 

resistència davant les màximes sol·licitacions. S'ha realitzat la simulació suposant una 

força centrada respecte la bancada, doncs l'extensió de simulació d'esforços i 

deformacions d'Autodesk Inventor és mes limitada que ANSYS, de valor, que equival al 

pes suportat per aquesta amb el vehicle de la categoria Monster Truck. La Figura W1 

mostra el pes total que suporta la bancada. 

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

de la següent manera: 

 S'ha caracteritzat el diagrama de forces de la Figura T1 de l'Annex T amb els valor i la 

posició de les forces calculat en l'annex esmentat. 

 Com a condició de contorn s'ha fixat els escaires, doncs s'ha comprovat en l'annex T 

que són suficients per resistir la càrrega. 

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

doncs en un assemblatge d'aquesta envergadura les instal·lacions informàtiques de 

les que s'han fet ús no donaven a vast per a una precisió major. 

 El material de la bancada i  els perfils és aliatge d'alumini UNE AW-6063 (T5) segons 

norma UNE EN 1706: 2011 [4]. Les propietats del material 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 W1. Representació de la tensió de Von Misses de la bancada de la secció estructural amb el vehicle de la 

categoria Monster Truck 

 

Figura W2. Representació de la tensió de Von Misses en la vista de perfil de la bancada de la secció estructural 

amb el vehicle de la categoria Monster Truck 
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Figura W3. Representació dels desplaçaments de la bancada de la secció estructural amb el vehicle de la 

categoria Monster Truck 

Es comprova que les tensions i deformacions són mínimes i no hi ha cap perill de 

plasticitat ni ruptura. A més el valor de les deformacions és negligible davant la fiabilitat 

de la mesura presa pels sensors durant els assajos.  

Segons la Figura W2, les tensions màximes es donen a les unions dels perfils amb els 

escaires degut a la condició de contorn. No obstant, tenen un marge molt ampli davant la 

plasticitat i la ruptura. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝑝  0,2  6063−T5  

14,5𝑀𝑃𝑎 < 175𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚𝑎𝑥 < 𝑅𝑚  6063−T5  

14,5𝑀𝑃𝑎 < 215𝑀𝑃𝑎 
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ANNEX X. Estudi econòmic 

L'objectiu d'aquest capítol és avaluar la rendibilitat financera que aportarà a l'autor d'aquest 

projecte la comercialització del banc d'assaig, enfocada a un mercat de persones immerses 

el món de l'automoció de vehicles escala 1:5 i interessades en l'enginyeria mecànica per 

optimitzar el rendiment dels vehicles a pista. 

Paràmetres per l'avaluació financera de la inversió 

El paràmetre que defineix la inversió és K, el nombre d'unitats monetàries que l'inversor ha 

d'aportar per la fabricació i construcció inicial de la màquina per obtenir beneficis futurs.  

Criteris d'avaluació de la rendibilitat 

Per realitzar un correcte anàlisi econòmic del projecte, s'han tingut en compte els següents 

criteris d'avaluació: 

 Estudi del cost total del projecte 

 Estudi del cost en concepte d'assajos a vehicles 

 Cost anual equivalent i avaluació econòmica 

 Conclusions sobre la viabilitat del projecte 

Els paràmetres econòmics mitjançant els quals es realitzarà l'anàlisi dels criteris 

d'avaluació de la rendibilitat són: 

 Valor actual net (VAN): Indica el benefici o rendibilitat neta generada pel projecte. 

Es pot quantificar com la diferència entre la inversió (K) i el benefici obtingut. En el 

moment que el VAN esdevé superior a zero, el projecte resulta viable des del punt  

 de vista financer segons. Es calcula mitjançant l'expressió: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐾 + 𝛴
𝑄𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
 [X.1] 

essent: 

𝐾 la inversió inicial [€] 

𝑄𝑡  el moviment de fons en el període t [€] 
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𝑖 és el tipus d'interès del mercat, fixat al 5% 

 Tassa interna de rendibilitat (TIR): és el valor del tipus d'interès que anul·la el 

VAN. Per que el projecte sigui rentable el TIR ha de ser superior al tipus d'interès 

del mercat. 

 Horitzó del projecte: temps durant el qual el projecte assoleix el seu objectiu i en el 

qual es comercialitza el producte i es realitza el manteniment dels productes 

venuts als usuaris. S'ha fixat un horitzó de 5 anys per a aquest projecte, 

considerant que la tecnologia en aquest període haurà avançat suficient per tenir 

la possibilitat de optimitzar el disseny del banc amb una tecnologia més 

actualitzada i/o assequible. 

Inversió inicial 

La inversió inicial ha de comptabilitzar els costos corresponents al disseny del projecte: 

Cost de fabricació:En la següent taula es mostra el pressupost dels components comercials i 

dels components fabricats del banc d'assaig. 
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Element Referencia Quantitat Unitat
Preu unitari 

[€]

Preu total 

[€]

Abraçadora reguladora d'amplada FLK 18 00 111 000 2 ud 10,78 21,56

Abraçadora braç -travesser FLK 16 00 111 000 1 ud 10,78 10,78

Abraçadora base inferior FUS 20 00 111 000 2 ud 12,16 24,32

Abraçadora reguladora d'alçada FLS 20 00 111 000-S1 2 ud 12,16 24,32

Abraçadora base superior LES 20 00 11 0000 2 ud 12,16 24,32

Abraçadora reguladora d'alçada mini FFM-R20-G 2 ud 21,16 42,32

Empenyedor FLM-10-21 2 ud 12,86 25,72

Perfil extruit d'alumini 40x20 L200 Perfil 5 40x20 0,8 mm 10,54 8,43

Tall 1,99

Perfil extruit d'alumini 30x30 L6000 Perfil 6 30x30 6 mm 13,48 80,88

Perfil extruit d'alumini 30x30 L990 Perfil 6 30x30 0,99 mm 16,28 16,12

Tall 1,99

Perfil extruit d'alumini 60x30 L12000 Perfil 6 60x30 12 mm 23,61 283,32

Tapeta 5 40x20 Tapeta 5 40x20 8 ud 0,44 3,52

Tapeta 6 30x30 Tapeta 6 30x30 2 ud 0,86 1,72

Tapeta 6 60x30 Tapeta 6 60x30 4 ud 0,92 3,68

Kit unió automàtica 6 Kit unió automàtica 6 12 ud 4,01 48,12

Escaire 6 60x60 Zn Joc Escaire 6 60x60 Zn 20 ud 8,75 175,00

Escaire 6 60x60 Zn Escaire 6 60x60 Zn 4 ud 10,13 40,52

Angle V 6 30 Zn Joc Angle V 6 30 Zn 12 ud 4,12 49,44

Femella 6 St. M5 Femella 6 St. M5 40 ud 0,86 34,40

Femella 5 St. M4 Femella 5 St. M4 20 ud 0,60 12,00

Femella 5 St. M3 Femella 5 St. M3 20 ud 0,60 12,00

Angle 40x40x20 Zn Angle 40x40x20 Zn 1 ud 3,80 3,80

Multiblock 6 PA M5 Multiblock 6 PA M5 8 ud 2,28 18,24

Roda D65 giratòria fre Roda D65 giratòria fre 4 ud 10,19 40,76

Tapeta rodes 60x30 Placa base i transport 6 60x30 M10 4 ud 9,50 38,00

Panell PET-G Pl. PET-G Incolor 6mm 880x425 mm2
39,69

Tall 4,83

Portamatrius fixa + mòvil ARMAZON MOD.A-18 1 ud 242,61 242,61

Columnes guia COLUMNA F-24X350 2 ud 27,90 55,80

Casquet antifricció CASQUILLO ML-24X110 2 ud 23,818 47,64

Casquet curt topall inferior CASQUILLO S-24X55 3 ud 18,169 54,51

Casquet llarg topall inferior CASQUILLO S-24X70 1 ud 18,433 18,43

Brides de retenció BRIDAS H-002 6 ud 0,60 3,60

Suport flotant SLS-18x4-LL 4 ud 34,84 139,36

Suport fix rosca dreta SLS-18x4-FL 3 ud 59,16 177,48

Suport fix rosca esquerra SLS-18x4-LH 1 ud 63,16 63,16

Travesser + femella rosca dreta MHM-2835-AL-TR18x4-R-J 4 ud 58,16 232,64

Travesser + femella rosca esquerra MHM-2835-AL-TR18x4-L-J 1 ud 60,24 60,24

Eix roscat dreta/esq PTGSG-18x4-R/L-512,5-432,15 1 ud 174,4 174,40

Eix roscat rosca dreta PTGSG-18x4-01-R-895-Z-118 1 ud 85,62 85,62

Eix roscat rosca dreta PTGSG-18x4-01-R-215-Z-93 1 ud 43,54 43,54

Eix roscat rosca dreta PTGSG-18x4-01-R-403-Z-118 2 ud 85,8 171,60

Coixinet D12 EFSM-12-HT 2 ud 12,02 24,04

Femella dreta esquerra JFRM-AB-2835-TR18x4 1 ud 51,98 51,98

Casquet D16x25 MSM-1620-25 4 ud 2,10 8,40

Casquet D16x25 JSM-1618-25 1 ud 2,96 2,96

Casquet D16x16 JFM-1618-25 12 ud 3,12 37,44

Casquet D16x15 JSM-1618-15 4 ud 2,90 11,60

Casquet D16x5,5 GSM-1618-055 2 ud 1,60 3,20

Casquet D16x1 GTM-1618-010 4 0,6 2,90 0,6

Casquet D16x5,5 GSM-1618-055 2 0,8 1,94 0,8

Adhesiu lliscant  A160-T-005-0050-G1 1 ud 7,19 7,19

Acoblament flexible D1:6,35H7, D2:12H7 EKC5 1 ud 62,00 62,00

Acoblament flexible D1:6H7, D2:6H7 EKC5 1 ud 62,00 62,00

Acoblament flexible D1:6,35H7, D2:12H7 2AA971006012 1 ud 65,00 65,00

Manovella L150 5158.00-00 1 ud 35,6 35,60

Manovella L100 06503-3212 3 ud 14,56 43,68

Topalls superiors S. Acc. R.S. Volandera M16 DIN 440-R 2 ud 0,86 1,72

Topalls S. Centratge + A.E. Volandera M8 DIN 440-R 8 ud 0,73 5,84

Femella topall S. Fixament Femella hexagonal cega M6 DIN 917 2 ud 1,20 2,40

Femella papallona Femella de papallona M6 DIN 315 2 ud 2,20 4,40

Barra roscada 57855 2 ud 1,02 2,04

TOTAL BRUT 3.095,30 €

Depeses de transport 4 viatges 10 40

%IVA 650,01

TOTAL NET 3.785,32 €

Components mecànics

Costos de fabricació
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Manovella L100 06503-3212 3 ud 14,56 43,68

Topalls superiors S. Acc. R.S. Volandera M16 DIN 440-R 2 ud 0,86 1,72

Topalls S. Centratge + A.E. Volandera M8 DIN 440-R 8 ud 0,73 5,84

Femella topall S. Fixament Femella hexagonal cega M6 DIN 917 2 ud 1,20 2,40

Femella papallona Femella de papallona M6 DIN 315 2 ud 2,20 4,40

Barra roscada 57855 2 ud 1,02 2,04

Motor Nema 23 + encoder MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC 1 ud 258,00 258,00

Driver Stepper Nema 11 DQ420MA 1 ud 20,82 20,82

Motor Stepper Nema 11 amb reductor 1:100 11HS12-0674D1-PG100 1 ud 36,98 36,98

Font d'alimentació commutada RD-125B MODEL 644-8060 1 ud 84,32 84,32

Driver Stepper Nema 23 DQ542MA 1 ud 40,03 40,03

Convertidor 5v-3v3V LM3671 3.3V Buck Converter Breakout 1 ud 3,91 3,91

Raspberry Pi Model B+ 8111284 1 ud 31,75 31,75

Interruptor de límit DB2CB1LD 2 ud 1,84 3,68

Encoder 512 PULSES EMS22D51-B28-LS5 1 ud 38,49 38,49

Pulsador de seguretat IMP7Z462UL 1 ud 10,71 10,71

Conversor bidireccional 5v-3v3
4-channel I2C-safe Bi-directional Logic 

Level Converter - BSS138
1 ud 3,12 3,12

Conversor analògic - digital ADC Pi Plus 1 ud 17,88 17,88

Sensors òptics CNY70 6 ud 0,63 3,78

Conversor de voltatge ICL7660CPAZ 2 ud 0,52 1,04

Sensors de força FlexiForce B201-M 2 ud 65,00 130,00

Amplificador inversor MCP6001T-I/LT 5 ud 0,23 1,15

Resistència 220 707-7666 10 ud 0,045 0,45

Resistència 10k LR1F10K 10 ud 0,045 0,45

Resistencia 22k LR1F22K 10 ud 0,045 0,45

Resistencia 47k LR1F47K 10 ud 0,045 0,45

Resistencia 100k LR1F100K 10 ud 0,045 0,45

Condensador 10u ECEA1HKS100 5 ud 0,13 0,65

Placa baquelita REPRO 10x160mm 3 ud 5,41 16,23

Interruptor de palanca 1MS9T1B7M1QNS 2 ud 1,22 2,44

Cable conexionado senyal AGW 22 10 m 0,22 2,2

Cable 0,5mm2
CC1500 5 m 0,28 1,4

Cable 0,22mm2
Q1130R 2 m 0,14 0,28

Bancada Estructura 1 ud 90,07 90,07

Plataforma davantera mòbil Rigidesa suspensió 2 ud 13,55 27,1

Suport plataforma davantera mòbil Rigidesa suspensió 2 ud 20,85 41,7

Plataforma fixa Rigidesa suspensió 1 ud 77,85 77,85

Eix estructural Rigidesa suspensió 1 ud 56,83 56,83

Abraçadora central Rigidesa suspensió 1 ud 53,31 53,31

Adaptador abraçadora Rigidesa suspensió 2 ud 5,35 10,7

Suport horitzontal motor Rigidesa suspensió 1 ud 10,05 10,05

Suport horitzontal coixinets Rigidesa suspensió 1 ud 8,38 8,38

Columna separadora Rigidesa suspensió 4 ud 3,46 13,84

Suport vertical motor Rigidesa suspensió 1 ud 7,84 7,84

Suport fix interruptor de límit inferior Rigidesa suspensió 1 ud 7,18 7,18

Suport regulable interruptor de límit inferior Rigidesa suspensió 1 ud 6,21 6,21

Suport regulable interruptor de límit superior Rigidesa suspensió 1 ud 5,67 5,67

Adaptador guia longitudinal Centratge 2 ud 8,26 16,52

Adaptador guia transversal Centratge 2 ud 9,35 18,7

Adaptador empenyedor Centratge 2 ud 7,74 15,48

Adaptador abraçadora - suport Centratge 2 ud 7,25 14,5

Suport perfil guia Centratge 2 ud 12,62 25,24

Barra guia llarga Centratge 2 ud 3,22 6,44

Barra guia curta Centratge 2 ud 3,22 6,44

Suport guia longitudinal Fixament 2 ud 6,62 13,24

Adaptador guia transversal Fixament 2 ud 7,25 14,5

Adaptador guia travesser Fixament 2 ud 9,23 18,46

Adaptador suport superior Fixament 2 ud 6,73 13,46

Suport guia pinçament Fixament 2 ud 5,96 11,92

Components elèctrics i electrònics

Components fabricats
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Taula X1. Cost de fabricació 

Cost d'enginyeria: Considera els estudis, anàlisis, disseny y documentació per al banc de 

proves, incloent treballs de projectista, disseny mecànic i elèctric, simulacions mitjançant 

elements finits, càlculs de dimensionament i l'elaboració de la memòria i documentacions 

addicionals.  

 

Taula X2. Cost d'enginyeria 

Dit superior pinça Fixament 2 ud 9,75 19,5

Dit inferior pinça Fixament 2 ud 12,54 25,08

Plataforma posterior Aixecament de l'eix 2 ud 19,57 39,14

Braç superior Aixecament de l'eix 1 ud 60,27 60,27

Braç inferior Aixecament de l'eix 2 ud 59,48 118,96

Suport adaptador abraçadora Aixecament de l'eix 1 ud 5,82 5,82

Eix articulació fix Aixecament de l'eix 1 ud 5,64 5,64

Eix articulació mòbil Aixecament de l'eix 2 ud 6,02 12,04

Suport eix articulació fix Aixecament de l'eix 2 ud 6,23 12,46

Topall anti - desalineament Aixecament de l'eix 4 ud 7,34 29,36

Suport topall anti - desalineament Aixecament de l'eix 8 ud 4,1 32,8

Suport horitzontal regulable encoder Aixecament de l'eix 2 ud 6,89 13,78

Suport fix recolzament roda Aixecament de l'eix 2 ud 3,16 6,32

Suport regulable recolzament roda Aixecament de l'eix 2 ud 2,67 5,34

Suport adaptador diàmetres roda Posicionament sensors òptics 2 ud 15,54 31,08

Suport horitzontal sensors òptics Posicionament sensors òptics 2 ud 7,45 14,9

Suport posicionament sensors òptics Posicionament sensors òptics 2 ud 16,23 32,46

Foradat perfils 3 ud 5,23 15,69

TOTAL BRUT 4.878,68 €

Depeses de transport 7 viatges 10 70

%IVA 1024,52

TOTAL NET 5.973,20 €

Element Quantitat Unitat
Preu unitari 

[€]
Preu total 

Costos d'estudis i disseny

Disseny mecànic 1.200 h 40,00 48.000,00 €

Disseny elèctric 100 h 40,00 4.000,00 €

Disseny electrònic 200 h 40,00 8.000,00 €

Simulacions 200 h 40,00 8.000,00 €

Programació 400 h 40,00 16.000,00 €

Costos de proves

Prototip 1 sensors òptics 1 ud 16,50 16,50 €

Prototip 2 sensors òptics 1 ud 24,70 24,70 €

Experiment i anàlisi 10 h 10,00 100,00 €

Documentació

Memòria del projecte 1 ud 50,00 50,00 €

Anexes 8 ud 100,00 800,00 €

Plànols 78 ud 20,00 1.560,00 €

Manual d'ususari i manteniment 1 ud 50,00 50,00 €

Inventari de components 1 ud 50,00 50,00 €

TOTAL 86.651,20 €
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Costos d'operació i manteniment: Considera els costos de consum energètic anual tenint en 

compte que el participants de les curses per a aquest tipus de vehicles han de realitzar 20 

proves al any, en les quals han provat modificacions en el vehicle per optimitzar el seu 

rendiment. El banc està exempt de manteniment de lubricació segons el fabricant IGUS i les 

peces comercials seleccionades presenten una vida molt superior a 5 anys tenint en compte 

l'ús de la màquina. Com a manteniment, es pot considerar la optimització del software i el 

recanvi d'algun element en concepte de període de proves del prototip dissenyat. 

 

Taula X3. Cost d'operació i manteniment 

Com es pot comprovar a la Taula X3, els costos d'operació i manteniment són mínims 

davant els altres costos, per tant es negligiran en el càlcul. 

No obstant, per promoure la venda i poder obtenir benefici a curt termini per poder optimitzar 

el banc d'assaig, només es consideraran les despeses de fabricació més un benefici del 

20% per poder invertir en millores o incloure mecanismes addicionals  per la realització de 

més assajos sol·licitats per clients 

Així doncs, els benefici anual mig per un horitzó del projecte de 5 anys és: 

𝑉𝐴𝑁 = −92.624,4 + 𝑄𝑡  
1

(1,05)1
+

1

(1,05)2
+

1

(1,05)3
+

1

(1,05)4
+

1

(1,05)5
  

𝑉𝐴𝑁 = 0 

𝑄𝑡 = 21.394€ 

Considerant un preu unitari del banc de 2.000€,  

Element Quantitat Potència [W]

Hores de 

funcionament 

[h/any]

Energia total 

[KWh]

Preu unitari 

2016 [€/kWh]
Preu total 

Motor Nema 23 + encoder 1 100,80 20 2,016 0,12061 2,43E-01

Driver Stepper Nema 11 1 2,84 10 0,0284 0,12061 3,43E-03

Motor Stepper Nema 11 amb 

reductor 1:100
1 5,00 10 0,05 0,12061 6,03E-03

Driver Stepper Nema 23 1 2,84 20 0,0568 0,12061 6,85E-03

Font d'alimnetació 3v3V 1 1,98 60 0,1188 0,12061 1,43E-02

Raspberry Pi Model B+ 1 9,00 100 0,9 0,12061 1,09E-01

Encoder 512 PULSES 1 0,10 40 0,004 0,12061 4,82E-04

Conversor bidireccional 5v-3v3 2 1,44 100 0,288 0,12061 3,47E-02

Conversor analògic - digital 1 0,50 100 0,05 0,12061 6,03E-03

Sensors òptics 6 0,20 40 0,048 0,12061 5,79E-03

Conversor de voltatge 2 0,12 40 0,0096 0,12061 1,16E-03

Amplificador inversor 2 0,03 40 0,002 0,12061 2,41E-04

TOTAL CONSUM ENERGÈTIC 0,43 €

Costos de consum anual d'energia elèctrica
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑠 =
21.080,37

2.000
= 10,7 

S'haurà de vendre un total de 11 màquines per any. 

Considerant el benefici del 20% per cada producte venut, el benefici total obtingut en 5 

anys per poder invertir en millores i optimització del disseny serà: 

 

Taula X4. Balanç econòmic. Opció 1. 

Finalment, el període de retorn del projecte es pot calcular mitjançant l'expressió de 

l'anualitat equivalent: 

𝐴 =
𝑖

1 −
1

(1 + 𝑖)𝑇

𝐾 
[X.2] 

 

26.400 =
0,05

1 −
1

(1,05)𝑇

92.624,4 

𝑇 = 3,953𝑎𝑛𝑦𝑠 

Aproximadament en 4 anys la inversió del projecte es recuperarà. 

La TIR per a aquest projecte serà: 

𝑉𝐴𝑁 = −92.624,4 + 26.400  
1

(1 + 𝑖)1
+

1

(1 + 𝑖)2
+

1

(1 + 𝑖)3
+

1

(1 + 𝑖)4
+

1

(1 + 𝑖)5
  

𝑉𝐴𝑁 = 0 

𝑖 = 13,1% 

Com es pot comprovar, el projecte surt rentable doncs la TIR és superior a la tassa 

d'interès anual. 

Any Costos Beneficis CashFlow

0 92.624,40 -92.624,40

1 26.400 -66.224

2 26.400 -39.824

3 26.400 -13.424

4 26.400 12.976

5 26.400 39.376
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Anàlisi de sensibilitat 

Si es considera com a inversió inicial només el cost de fabricació del banc i els costos 

d'enginyeria es retornen els dos primers anys a parts iguals, el balanç a 5 anys esdevé: 

 

Taula X5. Balanç econòmic. Opció 2. 

La TIR per a aquesta opció de pagaments és: 

𝑉𝐴𝑁 = −5.973,2 +  
−60.251

(1 + 𝑖)1
+

26.400

(1 + 𝑖)2
+

26.400

(1 + 𝑖)3
+

26.400

(1 + 𝑖)4
+

26.400

(1 + 𝑖)5
  

𝑉𝐴𝑁 = 0 

𝑖 = 20,68% 

És més rentable aquesta opció de pagaments docs la TIR és superior a la de la primera 

opció. 

Figura X1. VAN de la inversió segons la TIR per les dues opcions 

 

Any Costos Beneficis CashFlow

0 5.973,20 -5.973,20

1 86.651,20 26.400 -66.224

2 26.400 -39.824

3 26.400 -13.424

4 26.400 12.976

5 26.400 39.376
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El VAN de cadascuna de les inversions considerades coincideix per un TIR inferior a la 

tassa d'interès anual. Per tant, quan el VAN de la primera inversió sigui superior al VAN de 

la inversió 2, tampoc podrà ser rentable la inversió 1. Conseqüentment, sempre serà 

preferible la inversió 2 davant de la inversió 1. 

Conclusions 

 És un projecte que aporta beneficis de forma ràpida (TIR 20,5 %) 

 La inversió inicial és alta però s'amortitza de forma ràpida. 

 La major part dels beneficis obtinguts anualment s'invertiran en optimitzar el banc 

segons les sol·licitacions dels clients i com a estratègia de mercat per promoure 

vendes. 

 Segons la demanada de producte, que s'ha establert de forma aproximada en aquest 

estudi, es pot realitzar un nou anàlisi de sensibilitat que realitzi els pagaments 

d'enginyeria a més llarg termini, de manera que es puguin fer noves inversions el 

segon any, després de dos anys de període de proves. D'aquesta manera es poden 

promoure més vendes i obtenir més benefici al final del cinquè any. 
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ANNEX Y. Estudi d'impacte ambiental 

En la construcció del banc, el procés de muntatge, operació i manteniment de la màquina no 

suposen un impacte ambiental notable. La fabricació de les peces, segons el procés pel 

quan han sigut fabricades, esdevé un punt a tenir en compte en la contaminació ambiental. 

En aquest projecte les peces han sigut fabricades per tall per làser CO2 ó per tall per aigua, 

com s'especifica a l'Inventari de components. Els forats i els acabats s'han realitzar per 

mecanització. 

Les peces cilíndriques, com és el cas de l'eix estructural, s'ha mecanitzat per torn.  

Els processos més contaminats són els de mecanitzat. 

Per una part consumeixen energia elèctrica per funcionar.  Per altra banda, els fluids de tall 

que utilitza per refrigerar, lubricar i netejar la peça són molt contaminats. Els dissolvents 

utilitzats per desengreixar la peça mecanitzada també són molt contaminats. A més és un 

procés poc econòmic. 

En aquest projecte s'ha procurat acudir a la mecanització de la peça només en última 

instància, per acabats i foradats. 

El tall per aigua, el procés de fabricació utilitzar per a la majoria de peces, és el menys 

contaminat, doncs no produeix gasos contaminats, no necessita aportació de calor ni fluids 

lubricants i refrigerants contaminats. 

Les peces fabricades per tall per làser han produït emissions de CO2  a l'atmosfera en el seu 

procés de fabricació. El tall per làser és la tècnica per la qual es separa o divideix el material 

a través de l’escalfament del mateix fins a temperatura de fusió. Aquest procés 

s’aconsegueix a través de dos processos simultanis: l’emissió estimulada de radiació, i un 

corrent de CO2 a pressió molt elevada. 

Per altra banda, el banc d'assaig ofereix permeten a l'usuari prendre decisions per realitzar 

recanvis de components del vehicle i verificar la millora assolida reduint el nombre de proves 

a pista. Per tant, es produiran menys emissions contaminats degut a la combustió dels 

vehicles de gasolina durant la realització de les proves. 

El vehicles solen realitzar aproximadament 20 proves anuals. Gràcies als resultats obtinguts 

pel banc, els usuaris poden anticipar-se a predir el comportament en pista.  

La reacció química de la combustió completa de la gasolina és la següent: 
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𝐶8𝐻8    +   𝑂2  +   𝑁2

                  
         𝐶𝑂2    +    𝐻2𝑂   +    𝑁2 

En cas de que la reacció sigui incompleta es poden formar grups 𝑁𝑂𝑥 , hidrocarburs HC i 

monòxid de carboni CO. 

Si es considera una reducció de a 10 proves per any i, tenint en compte que aquests 

vehicles consumeixen una mitja d'1l de gasolina per dia de proves, la reducció de 

contaminants esdevindria: 

2𝐶8𝐻8    +   25𝑂2  
                  
         16𝐶𝑂2    +   18 𝐻2𝑂   

Considerant la densitat de la gasolina: 680𝑔/𝑙 

1𝑙 𝐶8𝐻8 ·
680𝑔𝐶8𝐻8 

𝑙 𝐶8𝐻8
·  

1𝑚𝑜𝑙 𝐶8𝐻8

104𝑔 𝐶8𝐻8
·

16 𝑚𝑜𝑙𝑠𝐶𝑂2 

2𝑚𝑜𝑙𝑠 𝐶8𝐻8
·

44𝑔 𝐶𝑂2

1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
= 2.301,54𝑔 𝐶𝑂2 

En dia de proves, la contaminació atmosfèrica d'un vehicle dels especificats a la Taula 1 de 

la Memòria del projecte emet  2.301,54𝑔 𝐶𝑂2 a l'atmosfera. 

Si es consideren 10 dies de proves la contaminació de diòxid de carboni es reduiria en 

23.015,4𝑔 𝐶𝑂2.  

Tenint en compte una venda de 11 màquines per any, serien 11 vehicles contribuint en la 

reducció d'emissions de 𝐶𝑂2 a l'atmosfera, en total  253.169,2𝑔 𝐶𝑂2 no emesos el primer 

any. 

També s'ha de tenir en compte l'estalvi de neumàtics per a aquest vehicles i que  la goma de 

cautxú prové del petroli i és molt contaminant. 

Per acabar, es presenta la matriu d'impactes d'aquest projecte, sense considerar els 

processos de fabricació de les peces dissenyades. 
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Figura Y1. Matriu d'impactes del projecte 

Com es pot observar a la Figura Y1, l'impacte més negatiu és causat pel soroll en els 

processos de transport, muntatge, operació i manteniment de la màquina. el mode de vida 

també és lleugerament negatiu per haver de realitzar els assajos, doncs és més feina, però 

permet un estalvi, com s'ha comentat anteriorment, en les proves a pista. L'impacte més 

positiu és la generació d'ocupació, doncs si es pot arribar a vendre un cert nombre de 

màquines, es podrien generar llocs de treball destinats al muntatge i manteniment de la 

màquina, com també considerar realitzar els assajos per usuaris que no vulguin assumir la 

despesa de comprar la màquina. També es vol comentar el valor positiu d'impactes per a 

l'educació, doncs gràcies al banc, es promou l'aprenentatge de conceptes tècnics de 

l'enginyeria automobilística per a usuaris que estiguin interessats en aquest món. 

En quant als impactes ambientals, els valors no són gaire elevats. 
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