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Resum 

El projecte té com a finalitat el disseny d'un banc d'assaig per a mesurar característiques de 

la suspensió i la direcció de diferents categories de vehicle de radio control  a escala 1:5 que 

destinen a la participació en campionats de curses en diferents circuits de tot el món. 

Els assajos que realitza el banc són els següents: 

 Mesura del comportament de la rigidesa de la suspensió:  Mostra una gràfica força -

distància de la suspensió davantera i posterior del vehicle.

 Mesura de l'alçada del centre de gravetat: Obté el valor de l'alçada del centre de

gravetat per mitja del mètode d'aixecament d'un eix del vehicle. Mostra gràficament

dels diversos punts solució en funció de l'angle d'elevació del vehicle.

 Mesura dinàmica dels angles de convergència i caiguda: Obté el valor dels angles

de convergència i caiguda de les rodes del vehicle en relació a la posició de la

cursa de la suspensió. Mostra gràficament el comportament dels angles en funció

de la posició comprimida de la suspensió

 Mesura estàtica dels angles de direcció: Obté els valors dels angles de

convergència, de caiguda i d'avanç de les rodes directrius del vehicle, mitjançant un

procediment preestablert per normativa.

El banc disposa de sistemes mecànics, elèctrics i electrònics que treballen conjuntament per 

assolir els objectius esmentats. S'han realitzats estudis de tensions i deformacions dels 

elements per garantir la resistència del banc i la fiabilitat de les mesures. En quant als 

circuits electrònics, s'han realitzat estudis per optimitzar la resolució de la senyal adaptada a 

cada tipus d'assaig. La instal·lació elèctrica està convenientment protegida i el banc compta 

amb elements de seguretat pel seu correcte funcionament. La interfície gràfica facilita a 

l'usuari la realització dels assajos i la obtenció de resultats. el software integrat, controla el 

funcionament del motor i dels dispositius de medició. 

El disseny del banc d'assaig ha d'assolir la màxima precisió possible dins dels rangs i 

procediments preestablerts per la normativa referent i vigent a la realització d'assajos 

d'aquestes característiques donat que està enfocat en el món de la competició. 

L'anàlisi dels resultats obtinguts pels assajos 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. En definitiva, promou una millora i optimització de les prestacions del 

vehicle en menor temps.  
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Inventari de components 

1. ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL BANC

1.1. Components comercials mecànics 

1.1.1. Perfils estructurals 

1.1.2. Panell de seguretat 

1.1.3. Joc escaires

1.1.4. Suports panell 

1.1.5. Joc suports L 

1.1.6. Rodes 

1.1.7. Embellidors perfils 

1.1.8. Tapes base perfil - roda 

1.1.9. Kit d'unió automàtic 

1.2. Components dissenyats 

1.2.1. Bancada 

2. SUBSISTEMA D'ACCIONAMENT PER LA RIGIDESA DE LA

SUSPENSIÓ

2.1. Components comercials mecànics 

2.1.1. Columnes 

2.1.2. Portamatrius 

2.1.3. Casquets antifricció 

2.1.4. Casquets topall inferior 

2.1.5. Topalls superiors 

2.1.6. Brides de retenció 

2.1.7. Eix roscat 

2.1.8. Femella 

2.1.9. Coixinet antifricció amb suport 

2.1.10. Acoblament motor 

2.1.11. Anell elàstic 

2.1.12. Coixinet separador 

2.1.13. Abraçadores 

2.1.14. Blocs separadors 

2.1.15. Superfície lliscant 

2.2. Components dissenyats 

2.2.1. Plataformes davanteres mòbils 

2.2.2. Suports plataforma davantera mòbil 

2.2.3. Plataforma fixa 

2.2.4. Eix estructural 
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2.2.5. Abraçadora central 

2.2.6. Adaptadors abraçadores 

2.2.7. Suport horitzontal motor 

2.2.8. Suport coixinets 

2.2.9. Columnes separadores 

2.2.10. Suport vertical motor 

2.2.11. Base suport vertical motor 

2.2.12. Suport fix interruptor de límit inferior 

2.2.13. Suport regulable interruptor de límit inferior 

2.2.14. Suport regulable interruptor de límit superior 

3. SUBSISTEMA DE CENTRATGE

3.1. Components comercials mecànics 

3.1.1. Eix roscat dreta/esquerra 

3.1.2. Suports eix 

3.1.3. Travessers porta - femelles amb femella 

3.1.4. Abraçadores base inferior 

3.1.5. Abraçadores base superior 

3.1.6. Abraçadores reguladores d'alçada 

3.1.7. Empenyedors 

3.1.8. Topalls barres guia 

3.1.9. Perfil guia transversal 

3.1.10. Femelles guia 

3.1.11. Manovella 

3.2. Components dissenyats 

3.2.1. Adaptadors guia longitudinals 

3.2.2. Adaptadors guia transversals 

3.2.3. Adaptadors empenyedors 

3.2.4. Adaptadors abraçadora - suport 

3.2.5. Suports perfil guia 

3.2.6. Barres guia 

4. SUBSISTEMA DE FIXAMENT

4.1. Components comercials mecànics 

4.1.1. Eixos roscats 

4.1.2. Travessers porta - femelles amb femella 

4.1.3. Suports eixos 

4.1.4. Barres roscades 

4.1.5. Femelles de papallona 

4.1.6. Femelles topall 



Pàg. 16 Memòria 

4.1.7. Perfil guia transversal 

4.1.8. Perfils guia verticals 

4.1.9. Femelles guia 

4.1.10. Manovelles 

4.1.11. Embellidors perfils 

4.1.12. Kits d'unió automàtica 

4.2. Components dissenyats 

4.2.1. Suports guia longitudinals 

4.2.2. Adaptadors guia transversals 

4.2.3. Adaptadors guia travesser 

4.2.4. Adaptadors suports superiors 

4.2.5. Suports guia pinçament 

4.2.6. Dits superiors pinces 

4.2.7. Dits inferiors pinces 

5. SUBSISTEMA PER L'AIXECAMENT DE L'EIX¡ERROR! MARCADOR

NO DEFINIDO.

5.1. Components comercials mecànics 

5.1.1. Eix roscat 

5.1.2. Travesser porta - femelles amb femella 

5.1.3. Suports eix 

5.1.4. Abraçadora braç - travesser 

5.1.5. Perfil guia longitudinal 

5.1.6. Perfils guia anti  - desalineament 

5.1.7. Coixinets antifricció 

5.1.8. Coixinets separadors 

5.1.9. Femelles guia 

5.1.10. Topalls eixos - articulació 

5.1.11. Barres roscades 

5.1.12. Femelles topall 

5.1.13. Femelles accionadora 

5.1.14. Passadors guia 

5.1.15. Suport L regulable 

5.1.16. Acoblament encoder 

5.1.17. Manovella 

5.2. Components dissenyats 

5.2.1. Plataformes posteriors 

5.2.2. Braços articulats 

5.2.3. Suports plataformes posteriors 

5.2.4. Suports verticals perfil guia 
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5.2.5. Adaptador guia travesser 

5.2.6. Adaptador abraçadora 

5.2.7. Suport adaptador abraçadora 

5.2.8. Eixos - articulació 

5.2.9. Suports eix - articulació fix 

5.2.10. Topalls anti - desalineament 

5.2.11. Suports topalls anti - desalineament 

5.2.12. Suport horitzontal regulable encoder 

5.2.13. Suport vertical encoder 

5.2.14. Suport fix recolzament roda 

5.2.15. Suport regulable recolzament roda 

6. SUBSISTEMA DE POSICIONAMENT DELS SENSORS ÒPTICS

6.1. Components dissenyats 

6.1.1. Suport adaptador diàmetres roda 

6.1.2. Suport horitzontal sensors òptics 

6.1.3. Suport posicionament sensors òptics 

7. ELEMENTS DE POTÈNCIA

7.1. Font d'alimentació 

7.2. Motor pas a pas amb encoder 

7.3. Motor pas a pas amb reductor 

8. ELEMENTS ELECTRÒNICS

8.1. Computador de placa reduïda 

8.2. Convertidor 5V - 3V3 

8.3. Controlador de motor Nema 23 

8.4. Controlador de motor Nema 11 

8.5. Convertidor analògic - digital 

8.6. Convertidor bidireccional 5V-3,3V 

8.7. Encoder rotatiu incremental 

8.8. Sensors òptics 

8.9. Sensors de força 

8.10. Convertidor de voltatge 

8.11. Amplificador de tensió 

8.12. Interruptor de límit 

8.13. Bolet de seguretat 
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Manual d'usuari i manteniment 
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5.7. Sistema d'obtenció de la posició per a la mesura de l'alçada del centre de 

gravetat del vehicle 

5.8. Sistema d'obtenció dels angles de convergència i de caiguda de les rodes 

directrius del vehicle 

5.9. Sistema de recolzament horitzontal de les rodes de l'assaig d'aixecament 

d'un eix del vehicle 

6. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT

6.1. Assaig per a la mesura de la rigidesa de la suspensió 

6.2. Assaig per a la mesura de l'alçada del centre de gravetat 

6.3. Assaig dinàmic per a la mesura dels angles de convergència i caiguda 

6.4. Assaig estàtic dels angles de direcció 

7. INTERFÍCIE GRÀFICA

8. PROCEDIMENT DE MESURA

8.1. Assaig per a la mesura de la rigidesa de la suspensió 

8.2. Assaig per a la mesura de l'alçada del centre de gravetat 
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8.4. Assaig estàtic dels angles de direcció del vehicle 

9. MANTENIMENT
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1. Introducció

El disseny del banc d'assaig que es presenta en aquest projecte pretén mesurar 

característiques de la suspensió i la direcció de vehicles escala 1:5 en base als 

procediments emprats en el món professional de l'automoció. La solució adoptada ofereix 

uns nivells notables de precisió segons la normativa vigent en la mesura de les 

característiques de suspensió i direcció dels vehicles en front  d'una reducció de complexitat, 

preu i pes en els sistemes mecànics, circuits electrònics i algoritmes informàtics en 

comparació amb les sofisticades màquines existents en el món de la competició. 

1.1. Objectius del projecte 

El objectius del projecte es basen en el disseny i la construcció de sistemes mecànics, 

electrònics i informàtics que treballen conjuntament per obtenir els resultats fiables en quant 

a les magnituds de mesura desitjades: 

i. Obtenció de la gràfica força - desplaçament, i, per tant, la seva rigidesa,  per

analitzar el comportament de la suspensió del vehicle.

ii. Obtenció de l'alçada del centre de gravetat del vehicle mitjançant el mètode de

l'aixecament de l'eix d'acord amb la normativa ISO 15037-2:2002 [1].

iii. Obtenció de la gràfica del comportament de l'angle de convergència i caiguda de

les rodes directrius del vehicle en relació a l'estat de compressió de la suspensió

mitjançant una mesura dinàmica dels angles esmentats durant l'assaig que analitza

el comportament de la rigidesa de la suspensió.

iv. Obtenció de l'angle d'avanç de les rodes directrius del vehicle mitjançant el

procediment de l'article SAE 850219 [2].

v. Disseny d'una estructura resistent, ergonòmica i lleugera que albergui tots els

sistemes anteriors i inclogui elements de seguretat d'acord amb la norma UNE - EN

1005: 2002 + Al: 2009 [3].

vi. Disseny d'un algoritme informàtic de seguretat per al control del funcionament dels

elements elèctrics i electrònics constituents del banc.

vii. Definició de les tasques de manteniment posterior dels elements del banc que ho

requereixin incloent els procediments de calibratge dels sensors per a un correcte

funcionament i una obtenció de mesures fiable.
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1.2. Abast del projecte 

El banc d'assaig ha de ser capaç de mesurar diferents característiques de la suspensió de 

diferents categories de vehicles de radio control a escala 1:5.  Es presenta una taula amb les 

dimensions de diferents tipus de vehicles Radio Control Racing cars de la qual s’ha tingut en 

compte les dimensions màxima i mínima de cada magnitud per establir un marge 

dimensional amb la finalitat de que la màquina pugui ser utilitzada per diversos tipus de 

vehicles. 

Taula 1. Característiques de la gamma de vehicles de radio control escala 1:5 

No obstant, el disseny de la màquina estarà centrat en el tipus de vehicle F1 Competition, 

del qual el següent esquema estableix les toleràncies màximes. 

Figura 1. Plànol de toleràncies màximes per a vehicles F1 Competition de radio control a escala 1:5 
Z
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Tal com mostra la Figura 1, es defineix com a origen de coordenades la intersecció entre els 

plans de simetria longitudinal i transversal del vehicle i el pla horitzontal de contacte amb les 

rodes. No obstant, el programa Autodesk Inventor amb el qual s'ha dissenyat el banc utilitza 

un altre sistema de coordenades: X per a l'eix transversal, Y per a l'eix longitudinal i Z per a 

l'eix vertical. 

Els assajos que ha de realitzar els banc són els següents: 

 Mesura del comportament de la rigidesa de la suspensió:  Aquesta secció del banc 

ha d'obtenir una gràfica força - distància de la suspensió davantera i posterior del 

vehicle. 

 Mesura de l'alçada del centre de gravetat: Aquesta secció del banc ha d'obtenir el 

valor de l'alçada del centre de gravetat per mitja del mètode d'aixecament d'un eix 

del vehicle. També ha de mostrar una gràfica dels diversos punts solució en funció 

de l'angle d'elevació. 

 Mesura  estàtica dels angles de direcció: Aquesta secció del banc ha d'obtenir els 

valors dels angles de convergència, de caiguda i d'avanç de les rodes directrius del 

vehicle. 

 Mesura dinàmica dels angles de direcció: Aquesta secció del banc ha d'obtenir el 

valors dels angles de convergència i caiguda en relació a la posició de la cursa de 

la suspensió. també ha de mostrar una gràfica angle - distància dels resultats 

obtinguts. 

S'ha realitzat un estudi de mercat per determinar experimentalment les distribucions de 

pesos, els finals de cursa de la suspensió i la força requerida per arribar a aquesta dels 

vehicles seleccionats com a valors orientatius pel disseny del banc d'assaig. No obstant, els 

sistemes de seguretat del banc consideren la possibilitat de detenir l'assaig mitjançant un 

bolet d'emergència, per part de l'usuari, si aquest considera assolit el final del test, variable 

segons el tipus de vehicle assajat. 

 

 

 

 

X 

X 

Y 
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2. Mesura de la rigidesa de la suspensió 

2.1. Conceptes generals 

El principi de mesura d’aquesta característica es basa en la relació: 

𝐹 = 𝑘𝑧 [Eq. 1] 

essent: 

F  la força que rep cada roda 

k  la rigidesa de la suspensió 

z  el desplaçament vertical de la suspensió 

L'assaig ha de realitzar un cicle complet de la cursa de la suspensió, és a dir, tram 

ascendent i descendent, per analitzar la histèresi que presenta la suspensió. 

2.2. Consideracions de disseny 

A priori, s'ha realitzat un llistat que recull els aspectes més importants que poden influir en 

la fiabilitat i el procés de mesura. Seguidament, es detallen les consideracions o 

premisses que haurà de complir el posterior disseny: 

i. Realitzar l'assaig en un sol eix en comptes dels dos simultàniament per les següents 

raons: 

 Es disminueix la força aplicada i, per tant, la potència necessària pel motor. 

 Evita el disseny ajustable d'una plataforma per a cada una de les quatre rodes, 

considerant la diverses dimensions dels vehicles a assajar, de manera que 

aquestes darreres sempre es trobin centrades respecte les plataformes que les 

sostenen i, per tant, el sensors de força es puguin posicionar al punt central de les 

plataformes, respectivament. 

 Es redueix el pes i el cost de la màquina. 

 S'evita el haver de fixar el vehicle sobre la vertical del centre de gravetat, que 

requeria un mètode de gran precisió davant la variabilitat dimensional de cada 

vehicle. 
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 Permet més llibertat i espai en el disseny de la resta de sistemes de mesura que 

conformen el banc. 

ii. Eliminar les rigideses addicionals de les rodes de cautxú que porten incorporades els 

vehicles per defecte. Per complir aquesta premissa s'ha considerat la següent 

solució:S’ha optat per substituir les rodes per uns discs d’alumini de mateix diàmetre. 

Aquesta peça haurà de ser dimensionada segons el diàmetre de la roda de cada 

vehicle de la mateixa categoria. Per al cas del vehicle Nº 10007 (F1 Competition) del 

fabricant FGModellsport Radio Control Racing cars les dimensions de cada disc són: 

 

Taula 2. Dimensions del disc d'adaptació a la roda del vehicle d'estudi 

Cada disc s’introduirà a l’eix de la roda respectiva fins el topall, seguidament es roscarà 

la femella que garanteix la subjecció axial. Els resultats obtinguts reflectiran únicament 

el comportament de la rigidesa de la suspensió, considerant la deformació de l’alumini 

negligible en comparació amb el desplaçament de la molla de suspensió davant la força 

aplicada. 

iii. El moviment relatiu entre masses suspeses i no suspeses corresponent a la cursa de 

la suspensió es realitzarà subjectant el xassís i permetent el moviment vertical de les 

plataformes mòbils on es recolzen les rodes.  

El sistema de fixament del xassís no és trivial davant la variabilitat dimensional de la 

gamma de vehicles que han de ser compatibles amb la realització de l'assaig. Per 

tant, es preferible no aplicar la força sobre el xassís, sinó sobre les rodes, doncs 

aquesta opció ofereix més llibertat per a un disseny mecànic més robust d'aplicació 

de la força. 

iv. Per augmentar la fiabilitat dels resultats, és necessari no aplicar cap restricció de 

desplaçament sobre les rodes, doncs en aquest cas, apareixerien forces addicionals 

que influirien en la mesura obtinguda. Per garantir aquesta premissa s'han considerat 

les següents especificacions de disseny: 

 Fixament del vehicle sobre la plataforma respecte dos punts simètrics del xassís 

(en comptes de les rodes). El disseny de la peça que realitzarà aquesta funció 

Diàmetre exterior 

[mm]
140

Diàmetre interior 

[mm]
15

Gruix [mm] 20
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serà exclusiu per a cada vehicle segons l'espai i la geometria disponible de cada 

xassís. El vehicle es fixarà en els punts que ho permetin més pròxims als eixos X i 

Y tenint en compte l'ergonomia de la màquina pel maniobrabilitat de l'usuari. 

 Disminució del coeficient de fricció entre rodes i plataforma. La substitució de les 

rodes de cautxú per uns discs d’alumini de mateix diàmetre permet reduir la fricció 

sobre la plataforma metàl·lica. 

v. L'aplicació de la força ha de realitzar-se equidistantment a cada roda de l’eix. Per 

garantir aquesta premissa s'ha considerat la següent especificació de disseny: 

centratge del vehicle respecte la plataforma i el punt d'aplicació de la força. 

vi. El moviment vertical de la suspensió durant l'assaig s'ha de realitzar a una velocitat 

molt reduïda i constant, de manera que sigui un desplaçament quasi - estàtic. Els 

avantatges es comenten a continuació: 

 Es poden negligir els termes de velocitat, i per tant els efectes dels esmorteïdors, i 

d’acceleració. Conseqüentment, el pendent de la gràfica representa més fidelment 

la rigidesa de la suspensió real. 

 La velocitat ha de ser inferior a la de resposta del sistema de suspensió. Quan la 

suspensió es troba en el seu punt màxim de compressió, pot tendir a recuperar la 

seva elongació inicial més lentament que la velocitat de descens de la plataforma 

marcada pel sistema actuador. Conseqüentment, els sensors de força 

mostrejarien una força nul·la i constant mentre no existís contacte entre roda i 

plataforma. No és convenient dissenyar un sistema de fixació de les rodes per 

mantenir aquest contacte, doncs, com s'ha comentat anteriorment, s'addicionarien 

forces de reacció al sistema que alterarien la mesura.  

vii. El valor de la força màxima que aplicarà la màquina s’ha establert experimentalment, 

mitjançant un estudi de mercat, com a un valor superior a la força necessària més 

elevada per arribar al final de cursa de suspensió de entre la gamma de vehicles 

especificats a la Taula 1. 

viii. El valor de la cursa màxima que s'assolirà s’ha establert experimentalment, mitjançant un 

estudi de mercat, com a un valor superior a la cursa de més longitud de entre la gamma 

de vehicles especificats a la Taula 1. 

ix. Per a la determinació del desplaçament es pot utilitzar un sensor de distància lineal que 

enregistri el moviment vertical relatiu del vehicle respecte la plataforma, o bé, un 

potenciòmetre angular que capti l’angle girat pel pinyó o corona i, obtenir el desplaçament 

lineal a partir de la relació de transmissió.  
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x. Per a realitzar un estudi centrat únicament en la rigidesa de la suspensió, es podria 

realitzar l'assaig, descrit més endavant, havent extret els amortidors de la suspensió i, per 

tant, obtenir només l'efecte de les molles. 

Finalment, les especificacions mecàniques numèriques per a la secció del banc que 

permetrà la determinació de la rigidesa de la suspensió són les següents: 

 

Taula 3.  Especificacions generals del mecanisme actuador en la determinació de la rigidesa de la suspensió 

2.3. Sistema solució 

Per a la determinació del sistema solució, s'ha realitzat un estudi preliminar per a 

diferents mecanismes amb la finalitat de seleccionar-ne el més adequat per la realització 

de l'assaig tenint en compte les especificacions generals definides a la Taula 3. Els 

resultats de l'estudi preliminar estan recollits a l'Annex A. 

2.3.1. Subsistema d'accionament 

La seva funció és aplicar la força requerida per permetre realitzar un cicle complet de la 

cursa de suspensió del vehicle.  

El conjunt d'elements mecànics que formen aquest subsistema, així com les seves 

característiques, funcions i disposició estan recollits al capítol 3 del l'Inventari de 

components. El motor seleccionat i les seves característiques es troba al capítol 8 de 

l'Inventari de components. 

El mecanisme es basa en un motor pas a pas que acciona un eix roscat, el qual desplaça 

verticalment el conjunt mòbil, mitjançat la transmissió d'una femella i el guiatge de les 

columnes. 

La descripció del funcionament d'aquest subsistema es troba al punt 1 del capítol 5 del 

Manual d'usuari i manteniment. 

A continuació es representa en color vermell els components del banc d'assaig integrants 

del subsistema d'accionament. 

Força màx [N] 220

Cursa màx [mm] 70

Velocitat [mm/s] < 5
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Figura 2. Representació en 3D del sistema solució. En vermell, el subsistema d'accionament per a la rigidesa de 

la suspensió. 

El motor treballa en un rang de freqüències inferior a 1,25Hz, per garantir que la velocitat 

d'avanç del conjunt mòbil sigui inferior a 5mm/s, com s'ha especificat a la Taula 3. Per a 

aquest rang de freqüències, el motor no presenta pèrdua de parell, segons la corba 

característica parell - velocitat especificada en el catàleg del fabricant. Els càlculs per a la 

selecció del motor es troben a l'Annex B.  

Com que el parell a transmetre no és gaire elevat, 1,164Nm per a condicions de 

funcionament del vehicle Monster Truck, que presenta la sol·licitació més elevada, s'ha 

seleccionat un acoblament d'alumini sense xaveta ni estriat. Els càlculs per a la selecció 

de l'acoblament es troben a l'Annex C. 

Gràcies a la característica anti-backlash de la femella seleccionada s'impedeix el petit 

retrocés, comú en femelles convencionals, que és dona en variacions de parell i/o 

freqüència per part dels motors pas a pas. S'ha de tenir en compte, però, que aquesta 

característica atorga al motor un parell resistent addicional a vèncer, causat per la 

reducció del joc axial entre elements lliscants. El fregament de la femella s'ha tingut en 

compte en l'expressió [B.2] de l'Annex B i, en quant a la força addicional pel joc reduït 

entre flancs, s'ha optat per un factor de seguretat del motor de 1,43. No obstant, la 

freqüència de treball per a l'aplicació que es proposa es mantindrà constant per garantir 

un moviment quasi - estàtic. 

Degut a la freqüència de treball és reduïda, 1,25Hz com a màxim, no s'ha considerat 

necessari l'ús de rodaments per garantir l'alineament i posicionament de l'eix roscat. 

S'han optat per l'ús de coixinets amb suport per la seva fixació. Donat que la longitud de 
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cada coixinet és petita, 10mm, normalitzada pel fabricant, s'han disposats dos coixinets 

en sèrie amb la finalitat de millorar l'alineament de l'eix roscat. 

No s'ha considerat necessari el disseny de topalls als extrems de l'eix estructural en el 

guiatge de les abraçadores, doncs la plataforma fixa està proveïda d'aquests amb un 

marge per assolir l'amplada màxima del gamma de vehicles especificat a la Taula 1. 

L'abraçadora central té una geometria que permet l'abraçament a l'eix estructural per dos 

punt separats amb la finalitat de reduir tensions degudes a la flexió. Disposa d'un 

presoner per evitar la rotació de l'eix estructural al voltant del seu eix principal d'inèrcia. A 

la zona central inferior permet el centratge i la unió amb la femella trapezoïdal muntada 

sobre l'eix roscat. S'ha proveït una alçada de l'abraçadora suficient per evitar el contacte 

de l'eix roscat amb l'eix estructural en la configuració de punt mort inferior. 

L'eix estructural és un element de gran importància, doncs treballa a flexió i sota forces de 

l'ordre de 220N, segons la Taula 3, depenent del vehicle assajat. La seva deformació pot 

afectar a la presa de mesures, així doncs s'ha decidit realitzar un estudi del 

comportament de la peça fabricada amb diferents materials en la situació més 

desfavorable: L'assaig per al vehicle que sol·licita el màxim esforç, el de la categoria 

Monster Truck. S'ha fet ús del mètode d'elements finits que proporciona Autodesk 

Inventor per realitzar la simulació. Els resultats es troben a l'Annex D. 

Els casquets, tant llisos com amb valona, són del mateix material que les columnes: 

d'acer 20CrMo5, segons norma UNE - EN 10020:2001 [4]. En el cas dels casquets amb 

valona, estan sotmesos a desgast per fricció. La versió de casquets de bronze a l'alumini 

presenta un preu més elevat, segons el fabricant. No obstant el bronze presenta millors 

propietats antifricció. Per evitar el desgast prematur de les columnes en comptes dels 

casquets amb valona, que comporten una instal·lació de recanvi més simple i econòmica, 

s'han seleccionat en la versió amb boles. Les boles interiors del casquet redueixen la 

superfície de fricció durant el moviment del conjunt mòbil i, a més, estan exempts de 

lubricació, fet que facilita el manteniment. 

2.3.2. Subsistema de centratge 

La seva funció és posicionar correctament el vehicle per a la realització de l'assaig i, 

conseqüentment, obtenir mesures fiables. Degut a que no és possible partir d'una línea 

longitudinal mitja teòrica dels vehicles, doncs no es disposa de plànols d'aquests, a més, 

cadascun presenta una geometria distinta i les toleràncies del xassís són amples. Així 

doncs, s'ha considerat prendre com a referència els laterals del vehicle.  

Per l'assaig destinat a la mesura de la rigidesa de la suspensió, el sistema realitza la funció 

de centratge dels suports de les plataformes mòbils i centratge del vehicle. Per l'assaig de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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l'aixecament d'un eix del vehicle, a més, realitza la funció de topall lateral de les rodes 

recolzades sobre les plataformes davanteres durant la realització de l'assaig per evitar 

desalineaments laterals en l'elevació del vehicle. 

A continuació es representa en color vermell els components del banc d'assaig integrants 

del subsistema de centratge: 

 

Figura 3. Representació en 3D del sistema solució. En vermell, subsistema de centratge 

El conjunt d'elements que formen aquest subsistema, així com les seves característiques, 

funcions i disposició estan recollits al capítol 4 de l'Inventari de components. La descripció 

del funcionament d'aquest subsistema es troba al punt 3 del capítol 5 del Manual d'usuari i 

manteniment. 

El mecanisme emprat per a aquesta secció es basa en un sistema regulable de guies i 

abraçadores que s'adapta a les dimensions de cada vehicle especificat a la Taula 1. El 

disseny del subsistema de centratge s'ha procurat el més vertical possible per evitar que 

les barres llargues sofreixin flexió, doncs són les que suporten tot mecanisme. 

La selecció de l'eix roscat dreta - esquerra pel centratge permet el moviment simètric dels 

travessers i les femelles i impedeix el lliscament transversal d'aquests durant el centratge 

i posicionament del vehicle. Com a resultat, s'aconsegueixen dues forces d'igual 

magnitud i simètriques respecte el pla y=0, però de sentits contraris, que centren el 

vehicle. Donat que no és donen forces verticals i, per tant, desplaçaments verticals, les 

barres cilíndriques guia no requereixen ser roscades. 
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2.3.3. Subsistema de fixament 

La seva funció és mantenir una distància constant entre el xassís i la plataforma fixa 

durant la realització de l'assaig. Aquest fet permet garantir que només treballi la 

suspensió durant l'accionament del motor sobre les rodes. És a dir, es garanteix que les 

masses suspeses del vehicle es mantinguin fixes a velocitat nul·la, mentre que les 

masses no suspeses prenen el moviment accionat pel motor. 

A continuació es representa en color vermell els components del banc d'assaig integrants 

del subsistema de fixament: 

 

Figura 4. Representació en 3D del sistema solució. En vermell, subsistema de fixament 

El conjunt d'elements que formen aquest subsistema, així com les seves característiques, 

funcions i disposició estan recollits al capítol 5 de l'Inventari de components. La descripció 

del funcionament d'aquest subsistema es troba al punt 4 del capítol 5 del Manual d'usuari i 

manteniment.  

El subsistema és completament regulable per la seva adaptació a les dimensions de cada 

vehicle especificat a la Taula 1. 

Per a aquesta aplicació, és necessari que les guies verticals es realitzin per mitjà d'eixos 

roscats, donat que intervenen forces verticals i, per tant possibles desplaçaments en 

aquesta direcció. No ha sigut possible la disposició de la manovella en la part superior del 

subsistema de fixament amb la finalitat de millorar l'ergonomia de la màquina, pel motiu 

de que la manovella pot topar amb el xassís del vehicle durant el seu accionament. 

Degut les diferències geomètriques en el xassís de cada categoria de vehicle, el conjunt 

d'elements fixadors hauria de ser dissenyat per a cadascun d'aquests últims. 

Concretament, el disseny de la màquina s'ha basat en la categoria F1 Competition. El 
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d'aquest conjunt es basa en el funcionament d'una morsa mecànica molt simplificada i de 

dimensions reduïdes.  

Aquest subsistema és de gran importància en quant a tensions i deformacions degut a les 

forces que ha de suportar. A l'Annex E es recullen els resultats de diverses simulacions 

realitzades a aquest subsistema i s'analitza el seu comportament a deformacions davant 

la presa de mesures. 

2.3.4. Subsistema d'adquisició de dades 

És el subsistema encarregat d'obtenir els valors de força al punt de contacte de les rodes 

amb les plataformes mòbils i els valors de posició que presenta la cursa de suspensió del 

vehicle. 

El conjunt d'elements que formen aquest subsistema, així com les seves característiques, 

funcions i disposició estan recollits al capítol 9 de l'Inventari de components. 

 Adquisició de la força al punt de contacte entre roda i plataforma: Per a l'obtenció dels 

valors de força s'han de considerar aspectes importants en el disseny del circuit 

electrònic: 

i. Rang de funcionament: Considerant un cas extrem en que el motor hagi de treballar 

a parell màxim, la força vertical total serà de 502,7N, segons el resultat de 𝐹𝑚à𝑥  a 

partir de l'expressió [B.2] de l'Annex B. Per tant, el rang de funcionament de cada 

sensor es defineix entre 0 i 220N, considerant l'existència de dos sensors, un per 

roda de l'eix del vehicle a assajar. 

ii. Circuit electrònic: El fabricant del sensors escollits recomana un circuit adaptat als 

sensors per al seu ús. Mitjançant la realimentació de l'amplificador d'aquest circuit, 

és possible adaptar el rang de mesura del sensor al rang de funcionament que 

sol·licita l'assaig.  

El disseny del circuit electrònic es mostra a l'Annex F i el corresponent plànol 

elèctric es troba als Esquemes elèctrics de l'Annex Z. 

iii. Sistema mecànic: Per obtenir una mesura fiable de la reacció de força de les rodes 

sobre les plataformes, la zona de detecció del sensor de força ha captar tota la 

força provinents de les plataformes mòbils que suporten les rodes. 

El suport de la plataforma davantera mòbil disposa d'un allotjament per posicionar 

la plataforma esmentada. Al centre de la base de l'allotjament s'ha mecanitzat un 
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sortint cilíndric de diàmetre 9,53mm, igual a dimensió de la zona sensitiva del 

sensor de força segons les especificacions del catàleg del fabricant.  

El conjunt plataforma davantera mòbil i adhesiu lliscant sobresurten en alçada 

respecte la base superior del suport. D'aquesta manera, s'assegura que les rodes, 

independentment del radi que presentin, sempre es recolzin sobre les plataformes 

davanteres mòbils i no prenguin cap contacte amb el suport. 

Al punt 2 del capítol 5 del Manual d'usuari i manteniment es detalla el muntatge 

descrit. 

 Adquisició de la posició de la cursa de suspensió:  Per l'obtenció dels valors de pes 

s'han de considerar aspectes importants en el disseny del circuit electrònic: 

i. Rang de funcionament: Es tracta de determinar un rang de distància en que haurà 

de treballar el sensor. La màxima cursa de suspensió assolible està especificada a 

la Taula 3. Per tant, el rang de funcionament es defineix de 0 a 70mm. 

ii. Selecció del dispositiu: S'ha optat per l'ús d'un encoder rotatiu incremental, integrat 

dins del motor pas a pas seleccionat per la facilitat i simplicitat de la instal·lació, 

doncs no requereix del disseny de components mecànics addicionals pel 

posicionament dels sensors de desplaçament. A més, l'error de mesura existent 

esdevé més fàcil de determinar, doncs és degut al desplaçament vertical de les 

deformacions. No es contemplen els lliscaments de les unions per a la transmissió 

perquè la femella és anti-backlash i en quant a l'acoblament, el parell a transmetre 

és reduït. Per al cas dels sensors de distància, l'error esdevé més complex de 

determinar donat que degut a les deformacions pot mesurar una distància inclinada, 

concretament la hipotenusa del triangle format per la vertical de la cursa 

recorreguda i l'angle d'inclinació degut als desplaçaments comentats. 

iii. Connexions: Per a l'obtenció de la posició del motor i, conseqüentment de la 

suspensió, els pins necessaris són A I B. El pin A conté la informació dels polsos 

generats per les bobines i el pin B conté la informació de la direcció d'avanç de l'eix 

del motor. Els pins A/ i B/ estan destinades a evitar errors de senyal causats per 

interferències No estan connectades perquè segons les freqüències de treball de la 

màquina i la longitud de cablejat és poc provable que apareguin interferències. Els 

pins N i N/ configuren un comptador de polses acumulats. No estan connectats 

perquè s'ha dissenyat un comptador al software, adaptat a l'aplicació de l'assaig per 

la mesura de la rigidesa de la suspensió. 
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El codi de programació en llenguatge Python destinat a l'adquisició de la posició de la 

suspensió i les reaccions de força de les rodes es mostra a la Figura 26 del Suport 

informàtic.  

2.3.5. Subsistema de seguretat i control del motor 

Es el subsistema encarregat d'enviar les senyals pertinents al motor per al seu correcte 

funcionament segons la informació rebuda dels sensors de seguretat. Les tasques que ha 

de realitzar aquest subsistema són: 

i. Processament de dades: Es tracta d'un conjunt de dispositius que obtenen informació 

sobre l'estat del subsistema d'accionament i comparen els valors mesurats amb uns 

valors preestablerts que marquen el límit que no s'ha de sobrepassar per evitar 

accidents i preservar el correcte funcionament de la màquina. 

Els dispositius encarregats d'adquirir aquesta informació estan recollits en el capítol 9 

de l'Inventari de components, així com les seves característiques i funcions.  

 Interruptors de final de cursa: Són dispositius col·locats sobre els topalls superiors i 

inferiors de les columnes que s'activen quan són accionats per un element extern 

que fa contacte mecànic amb aquests. La seva funció és enviar una senyal al 

computador quan la plataforma mòbil del portamatrius arriba al seu punt mort 

superior en el cas de l'ascens, o punt mort inferior en el cas del descens. 

Els interruptors s'han configurat per a funcionar normalment tancats. D'aquesta 

manera, en cas d'emergència o per tall de l'electricitat, els interruptors s'activaran i 

la màquina no continuarà funcionant. 

Sobre els suports per posicionar els interruptors s'ha realitzat un rebaix per evitar 

malmetre la palanca de l'interruptor quan el subsistema assoleix les configuracions 

de punt mort, respectivament. En el disseny dels suports s'ha considerat la 

possibilitat de regular la posició vertical de l'interruptor durant el muntatge de la 

màquina. Aquest fet permet optimitzar el funcionament de l'interruptor durant la 

posta en marxa i etapa de proves del banc. 

 Bolet de seguretat: Per definir el final de cursa real de cada vehicle especificat a la 

Taula 1, variable segons la categoria d'aquest, es proposa que l'usuari pugui 

obtindre informació de la relació entre la força aplicada i la distància recorreguda a 

mesura que es van obtenint els valors gràcies al subsistema d'adquisició de dades. 

El valor obtingut es compara amb la relació immediatament anterior. D'aquesta 

manera és possible controlar la variació de rigidesa de suspensió a mesura que va 

avançant l'assaig. Si en alguna iteració el valor de la rigidesa supera amb un factor 
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molt elevat la variació immediatament inferior analitzada fins al moment, s'envia una 

senyal al computador per la desconnexió del motor.  

Amb el valor de la intensitat del motor també seria possible detectar el final de cursa 

de la suspensió, doncs és una magnitud directament proporcional amb el parell 

exercit per aquest. 

L'usuari pot finalitzar l'assaig prement el bolet de seguretat si considera que els 

valors esmentats poden provocar una situació de perill. 

Aquesta secció, però, no s'ha pogut implementar pel projecte. Seria interessant la 

seva implementació per a millores futures. Per al projecte presentat l'usuari ha de 

controlar visualment la gràfica de la rigidesa i el funcionament de la màquina per 

prendre la decisió de prémer el bolet de seguretat. 

ii. Control del motor: Es tracta d'enviar les senyals al motor pel seu accionament, 

desconnexió i control de la velocitat durant el seu funcionament. El computador envia 

la informació al controlador del motor mitjançant les senyals digitals CP, DIR i EN. 

La senyal CP és un rellotge que comptabilitza el passos realitzats pel motor pas a pas. 

El motor escollit presenta 200 passos per volta d'1,8º cada pas. La senyal DIR és la 

senyal encarregada de definir la direcció d'avanç del motor. Per al tram ascendent de 

l'assaig per la mesura de la rigidesa de la suspensió prendrà valor 1 i pel tram 

descendent prendrà el valor 0. La senyal EN habilita el funcionament del controlador si 

pren el valor 1 i desconnecta el controlador si pren el valor 0. 

La Figura 5 representa un esquema reduït a 2 polsos en cada sentit d'avanç del motor 

on es mostren els valors que prendran les senyals esmentades en cada instant durant 

l'assaig complet. 

 

Figura 5. Assaig per a la mesura de la rigidesa de la suspensió reduït a dos polsos per tram 

Quan el computador rebi la senyal de l'interruptor de límit inferior, la màquina es podrà 

posar en funcionament i donarà odre al controlador del motor per avançar en direcció 
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ascendent mitjançant les senyals EN i DIR en valor 1. Durant el primer flanc de pujada 

de la senyal CP s'iniciarà l'obtenció de mesures i conseqüentment, es comptabilitzarà 

un pols addicional per l'encoder per cada flanc de pujada de la senyal CP sempre que 

no es produeixin lliscament, fins nova ordre del computador. 

En cas d'arribada a final de cursa i, per tant, rebuda la senyal de l'interruptor de límit 

per part del computador o en cas d'accionament del bolet de seguretat per part de 

l'usuari, es finalitza l'assaig ascendent. En aquest moment el computador inverteix la 

direcció d'avanç del motor per iniciar el tram descendent de l'assaig atorgant el valor 0 

a la senyal DIR. Un cop assolit el punt mort inferior del mecanisme i per tant, el 

computador desconnecta el controlador i el motor. 

El codi de programació en llenguatge Python destinat a la seguretat i el control del 

motor es mostra a la Figura 27 del Suport informàtic.  

2.3.6. Subsistema de tractament de dades 

És el subsistema que mostreja els resultats desitjats a partir dels valors obtinguts pel 

subsistema d'adquisició de dades. Les tasques a realitzar són: 

i. Calibratge dels sensors de força: Es tracta de traduir els valors de tensió d'entrada en 

les unitats de força [N], mitjançant una conversió lineal. 

És un procés previ de disseny que no s'ha de realitzar obligatòriament a l 'inici de cada 

assaig. Al cap d'un nombre elevat d'assajos realitzats seria convenient calibrar 

novament el subsistema. Per realitzar un calibratge és necessari disposar d'un patró 

de conversions conegudes per poder traduir qualsevol mesura continguda en el rang 

de funcionament. 

Per a la realització del calibratge l'usuari ha de disposar els pesos sobre les 

plataformes mòbils davanteres i obtenir els valors de voltatge corresponents als valors 

de pes. El software integrat permet realitzar aquesta operació de manera simple com 

es mostra al capítol 9 del Manual d'usuari i manteniment. 

ii. Tarada dels sensors de força: Es tracta de determinar el pes que ha de suportar cada 

sensor en situació inicial, sense el muntatge del vehicle, corresponent a les 

plataformes mòbils en aquest cas. Aquest valor s'ha de sostreure a la variable 

d'entrada, de manera que el resultat representi solament la força de reacció de la 

suspensió. 

iii. Obtenció de resultats: És tracta d'un software, dissenyat amb llenguatge Python, que 

realitza les operacions pertinents a partir de les lectures preses pel subsistema 
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d'adquisició de dades per, finalment, mostrejar en una pantalla els resultats desitjats. 

En aquest cas, el comportament de la rigidesa de la suspensió. El procés que duu a 

terme el software és el següent: 

1. A priori de l'assaig, els sensors de força determinen la reacció inicial sobre les 

plataformes davanteres sense vehicle per obtenir els valors de tarada: 𝑊𝑜1 i 𝑊𝑜2. 

2. A mesura que avança l'assaig, a partir de la posició angular obtinguda per mitjà de 

l'encoder del motor, es determina la distància recorreguda al llarg de l'eix roscat. El 

codi corresponent al processament de la senyal de l'encoder per l'obtenció de la 

posició del motor i , per tant, la posició de la suspensió del vehicle es mostra a la 

Figura 28 del Suport informàtic. 

3. Paral·lelament, el software determina la força exercida sobre la suspensió a partir 

de la presa de mesures de pes dels sensors de força, considerant el factor de 

conversió obtingut pel procés de calibratge. 

4. Les lectures del punt 2 i 3 es prenen sincronitzadament. El resultat es mostra en un 

gràfic K=f(F[N], s[mm]). 

2.4. Estudi de l'error de mesura 

En aquesta secció es pretén determinar l'error associat a la mesura de la rigidesa de la 

suspensió. Per una banda, les deformacions existents a l'eix estructural i al mecanisme de 

fixament són de vital importància per a la determinació de l'error de mesura. Les 

deformacions d'aquests elements no són constants al llarg de la cursa de la suspensió i 

depenen de les característiques del vehicle assajat. 

Una manera d'aproximar aquestes deformacions és considerar la seva influència sobre el 

pendent de la rigidesa de la suspensió obtinguda. És a dir, la gràfica del comportament de la 

suspensió recollirà la relació força - desplaçament tant de la suspensió del vehicle com de 

les tensions i deformacions del elements esmentats. Les deformacions d'altres elements, 

s'han considerat negligibles per a aquesta secció de mesura. Així doncs, el pendent de 

gràfica solució serà degut a la rigidesa de la suspensió i mòdul de Young (E) del material 

dels elements deformats, considerant que no arriben a deformació plàstica, tal com indiquen 

els resultats de les simulacions de l'Annex D i de l'Annex E . 

Per altra banda, també es dóna l'error associat a la precisió del convertidor analògic a 

digital. Quan es digitalitza una senyal a un domini discret, es perd certa precisió respecte 

a la senyal analògica, que presenta un temps i una amplitud continus. En canvi, les 

senyals digitals presenten tant un temps com una amplitud discrets. 
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Figura 6. Representació d'una senyal analògica i digital, respectivament 

El convertidor d'analògic a digital seleccionat permet escollir la resolució de la 

digitalització de les mesures en funció de les mostres captades per segon. La resolució 

escollida del convertidor és de 13bits, que proporciona un temps de mostreig de 16,7ms i 

amb una precisió de 0,61mV per als sensors de força. Els càlculs i consideracions que 

han donat lloc a aquesta decisió es troben a l'Annex L. 

En aquesta secció de mesura, no s'ha considerat un disseny de filtres per reduir el soroll 

en la mesura de la força, doncs la vibració del motor és mínima degut a les freqüencials 

de funcionament a les que treballa. 
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3. Mesura de l’alçada del centre de gravetat 

3.1. Conceptes generals 

La mesura d’aquesta característica es realitza per mitjà del mètode d’aixecament d’un eix 

del vehicle. Per la determinació de la magnitud desitjada s’ha seguit el procediment de 

l’article [5]. 

A priori s’han de determinar diverses magnituds amb el dipòsit de combustible buit: 

 Radi estàtic de les rodes davanteres (RF stat) i posteriors (RR stat) . A l'Annex L es 

mostra la definició del radi estàtic. 

 Pes total del vehicle (Wo) 

 Distància entre eixos (l) 

 Posició longitudinal del centre de gravetat (l1 i l2) 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de forces del vehicle sobre el pla horitzontal 

Seguidament, es calcula la posició longitudinal del centre de gravetat mitjançant un balanç 

de moments. 

A continuació, comença a elevar-se un eix del vehicle i es registra la variació de força de 

reacció sobre l'eix davanter i l'angle d'inclinació. Finalment, es calcula l’alçada del centre 

de gravetat per l’expressió: 

𝑧𝐶𝐺 =  
𝑊𝐹𝑜 − 𝑊

𝑏
𝑙

𝑊
𝑙

𝑡𝑎𝑛Θ
+  

𝑊𝐹𝑜 𝑅𝐹 − 𝑅𝑅 

𝑊
+ 𝑅𝑅 [Eq. 2] 
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3.2. Consideracions de disseny 

A priori, s'ha realitzat un llistat que recull els aspectes més importants que poden influir en 

la fiabilitat i el procés de mesura. Seguidament, es detallen les consideracions o 

premisses que haurà de complir el posterior disseny: 

i. Durant l'assaig seria convenient bloquejar el moviment de les suspensions per evitar 

errors en la mesura. No obstant, el no fixament no produiria un error significatiu 

(variació del pes 0,5% del pes total del vehicle), segons l'article [5]. A més la rigidesa 

del vehicle és molt elevada i no cal fixar-la. 

ii. Durant l'aixecament de l'eix posterior seria convenient bloquejar la direcció de l'eix 

davanter, no elevat, per evitar moviments no desitjats i, per tant, errors de mesura. Es 

realitzarà mitjançant el comandament remot del vehicle. 

iii. Seria preferible que la inclinació de l'eix  no superés els 20º per evitar una variació del 

pes total del vehicle superior a un 4% i s'ha de realitzar a una velocitat reduïda, segons 

l'article [5]. D’aquesta manera, l’error en la determinació de l’alçada del centre de 

gravetat esdevé petit, doncs no provoca una variació dels pes total rellevant. No 

obstant, els vehicles d’estudi tenen un pes molt inferior al d’un cotxe a escala real, 

entre 10 i 15,2Kg aproximadament, segons la Taula 1. És necessari verificar llavors, 

que el valor de la diferència entre la reacció a l’eix davanter quan el vehicle és elevat 

20º i la reacció inicial quan el vehicle és sobre el pla horitzontal sigui apreciable pels 

sensors de força. 

L'annex H recull un càlcul aproximat i conservatiu de la possible variació de la reacció 

a l’eix davanter per al cas més desfavorable: Aixecament de l'eix davanter per al 

vehicle F1 Competition. 

iv. Els diàmetres de les rodes no s'han d'obtenir a partir de la circumferència de la roda 

perquè esdevenen lleugerament superiors i provoca error en el mètode. Tampoc s’han 

de suposar iguals encara que teòricament ho siguin, doncs el repartiment de pesos en 

l’eix davanter i posterior poden no ser equitatius i provocar un desplaçament en el 

neumàtic i, per tant una font d’error.  

v. S’ha considerat que, la màquina haurà d’exercir la força màxima al inici de l’elevació, 

per tant, com a màxim, un 60% del pes del vehicle de la categoria Monster Truck de la 

Taula 1. En aquesta aproximació s'haurà d'incloure el fregament de la transmissió del 

mecanisme. Per l'accionament de la manovella s'ha de tenir en compte la norma UNE 

- EN  1005 - 3 : 2002 + Al: 2009 [3] 
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vi. La plataforma s'ha de a una certa alçada de la bancada per evitar que el sortint 

davanter del vehicle faci contacte amb aquesta durant l'assaig. 

vii. Segons la norma la norma ISO 15037-2:2002 [1] és recomanable la instal·lació de rails 

o topalls laterals per evitar desalineaments laterals i per poder determinar la posició 

transversal del centre de gravetat, 𝑦𝐶𝐷𝐺 . 

viii. Segons la norma la norma ISO 15037-2:2002 [1], és recomanable realitzar l'assaig 

quatre cicles complets, trams ascendent i descendent, dos per a l'aixecament de l'eix 

posterior del vehicle i dos per a l'aixecament de l'eix davanter,  i realitzar la mitja dels 

resultats obtinguts per a 𝑧𝐶𝐺 . La finalitat és reduir l'error de mesura. 

ix. La plataforma davantera de les rodes s'ha de mantenir fixa horitzontalment, aprofitant 

el disseny del sistema per a la mesura de la rigidesa de la suspensió. 

Conseqüentment, aquest fet permet la mesura de la força de reacció a l'eix no elevat 

per mitjà dels sensors de força col·locats sota les plataformes fixes. 

x. La presició dels valors adquirits i la determinació d'alguns paràmetres característics 

d'aquest tipus d'assaig s'han de basar en les recomanacions de la norma ISO 15037-

2:2002 [1]. 

3.3. Estudi preliminar 

S'ha dut a terme un estudi inicial a grans trets com a recerca en la selecció del 

mecanisme d'accionament per l'elevació d'un eix del vehicle i la disposició d'aquest entre 

diferents opcions possibles. A continuació es descriuen totes les opcions considerades i 

un anàlisi sobre la viabilitat. 

3.3.1. Selecció del mecanisme 

S'ha considerat l'ús dels mecanismes detallats a l'Annex A, doncs en aquesta secció de 

mesura no és necessària la presició aportada pel motor perque no es realitza una mesura 

dinàmica. A més, la força d'accionament necessària per elevar el vehicle és menor que la 

necessària per assolir a final de cursa de suspensió. 

D'entre els mecanismes proposats: manovella - pinyó - cremallera, manovella - cargol 

sense fi - corona i manovella eix roscat - femella, s'ha seleccionat aquest darrer per la 

seva simplicitat en el disseny i muntatge i per la facilitat i presició en l'obtenció de la 

distància recorreguda mitjançant un potenciòmetre angular. Amb aquesta informació es 

determinarà l'angle d'inclinació. 
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3.4. Sistema solució  

El conjunt d'elements que formen aquest subsistema, així com les seves característiques, 

funcions i disposició estan recollits al capítol 6 de l'Inventari de components. 

3.4.1. Subsistema d'accionament 

La seva funció és transmetre la força manual proporcionada per l'usuari per mitjà de 

mecanismes articulats que permeten l'elevació d'un eix del vehicle mantenint l'estabilitat. 

A continuació es representa en color vermell els components del banc d'assaig integrants 

del subsistema d'accionament: 

 

Figura 8.  Representació en 3D del sistema solució. En vermell, subsistema d'accionament per l'aixecament de 

l'eix. 

Es tracta d'un sistema de braços articulats accionat per una manovella i un eix roscat 

trapezoïdal. S'ha considerat una disposició longitudinal de l'eix roscat, en el qual la femella 

avança al llarg d'aquest per mitjà d'un perfil guia.  

La disposició longitudinal de l'eix roscat requereix d'una longitud d'eix més elevada que 

incrementa les voltes de manovella respecte la disposició horitzontal per a un angle 

d'inclinació assolit constant. L'assaig té, doncs, una durada més llarga, no obstant, per a 

mateixa velocitat d'accionament manual  𝜋 ÷ 2𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠 , la velocitat angular d'elevació es 

redueix, conseqüentment, s'obtenen més mesures i més estabilitat del vehicle durant la 

inclinació i, per tant, més precisió. 

Un altre avantatge de la disposició horitzontal és la millora en l'ergonomia de la màquina, 

doncs l'usuari pot accionar la manovella més còmodament i, per tant, exercir més força 

amb menys esforç. 
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Un inconvenient és que la força d'accionament s'incrementa, doncs el mecanisme en posició 

de plegat (punt mort inferior) requereix una força addicional a causa de l'angle inicial en 

aquesta posició. En altres paraules, la força d'accionament serà inclinada degut a l'angle 

inicial, per tant, s'ha de descomposar en força vertical d'elevació i força horitzontal d'avanç 

de la femella. Consqüentment, l'usuari ha de realitzar una força superior per elevar el vehicle 

que en la disposició vertical per assolir la mateixa alçada. A mesura que avança l'assaig, 

aquest angle es va incrementant i per tant, la força d'accionament requerida disminueix. 

La força inicial és pot aminorar augmentant l'angle inicial de plegat del mecanisme i, com 

s'especifica a l'Annex G, és assolible per l'usuari i admissible per la norma UNE - EN  

1005 - 3 : 2002 + Al: 2009 [3].  

S'ha considerat el disseny d'un topall per referir la posició inicial en la configuració de punt 

mort inferior. Es tracta d'un recolzament horitzontal sobre la plataforma fixa pel braç superior. 

Les plataformes posteriors presenten unes dimensions adequades per a l'adaptació a les 

diferents amplades i longituds dels vehicles especificats a la Taula 1. Les seves dimensions 

en comparació a una plataforma de mateixes dimensions exteriors que el vehicle permet 

reduir el pes d'elevació i en general, del banc. 

Les toleràncies mecàniques dels elements que uneixen les paltaformes posteriors amb la 

plataforma fixa són estretes per garatir la horitzontalitat entre les rodes de cada eix del 

vehicle quan aquest es troba sobre el banc. D'aquesta manera, s'eviten errors en l'adquisició 

de mesura de la reacció del pes sobre les rodes del l'eix no elevat. 

Segons el disseny mecànic, el punt mort superior es dóna quan els braços inferiors 

assoleixen una posició completament vertical, per un angle ΦT de 39º. Segons la norma 

ISO 15037-2:2002 [1], el rang operatiu d'angle d'elevació ΦT per al mètode d'aixecament 

de l'eix es troba de 0 a 40º. 

El braç superior realitza un moviment angular de centre l'eix - articulació fix unit a la 

plataforma fixa. L'eix esmentat, està muntat i posicionat sobre dos suports units a la 

plataforma fixa. La finalitat d'aquest disseny és possibilitar el mecanitzar de l'allotjament de 

l'eix, doncs no era possible si l'allotjament formava part de la mateixa plataforma. Aquest fet 

provoca més toleràncies de fabricació, no obstant, els suports estan centrats per passadors 

sobre la plataforma per reduir el joc. 

 La posició centrada del braç superior s'aconsegueix amb el muntatge de coixinets 

separadors en sèrie al llarg de l'eix - articulació fix. 
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Figura 9.  Elements de l'articulació fixa 

L'allotjament de l'eix - articulació fix esta posicionat sobre el pla vertical que passa pels 

centres de les rodes suportades per les plataformes davanteres mòbils. D'aquesta manera, 

es pot considerar que l'angle d'inclinació del vehicle equival a l'angle d'inclinació del braç 

superior i facilita el processament de les mesures. A més, evita el contacte del braç 

esmentat amb la zona inferior del xassís del vehicle en qualsevol configuració del 

mecanisme. 

Els càlculs per al dimensionament dels elements d'aquest subsistema segons la normativa 

esmentada es troben a l'Annex G. 

3.4.2. Subsistema anti - desalineament lateral 

La seva funció és evitar lliscaments laterals del vehicle durant l'assaig, donat que el 

vehicle passa per diferents posicions no estables degut al moviment d'inclinació. No 

obstant, el subsistema de centratge també realitza la funció de topall anti - desalineament 

per a aquesta secció de mesura. 

El disseny d'aquest subsistema s'ha basat en una recomanació de la norma ISO 15037-

2:2002 [1] per a la realització de l'assaig d'aixecament de l'eix del vehicle. 

És important no realitzar una pressió elevada sobre les rodes amb els topalls, doncs 

alteraria la presa de mesures de la força de reacció vertical de les rodes sobre les 

plataformes davanteres mòbils. S'ha d'ajustar la posició dels topalls de manera que eviti 

possible lateral del vehicle però respectant un mínim joc. 

A continuació es representa en color vermell els components del banc d'assaig integrants 

del subsistema anti - desalineament lateral de les rodes elevades. 
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Figura 10.  Representació en 3D del sistema solució. En vermell, subsistema anti - desalineament lateral per 

l'aixecament de l'eix. 

3.4.3. Subsistema anti -lliscament longitudinal 

La seva funció és evitar el possible lliscament de les rodes davanteres, donat que el vehicle 

passa per diferents posicions no estables degut al moviment d'inclinació. La seva finalitat és 

tant de seguretat com de garantir l'estabilitat del vehicle per poder finalitzar l'assaig i obtenir 

una presa de mesures fiable.  

A continuació es representa en color vermell els components del banc d'assaig integrants 

del subsistema anti - lliscament longitudinal de les rodes elevades. 

 

Figura 11.  Representació en 3D del sistema solució. En vermell, subsistema anti - lliscament longitudinal  per 

l'aixecament de l'eix. 
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El mecanisme és regulable longitudinalment per la seva adaptació als diferents diàmetres de 

les rodes dels vehicles especificats a la Taula 1.  

 

Figura 12.  Subsistema anti - lliscament longitudinal per a l'assaig de l'aixecament de l'eix per a la roda dreta 

És un mecanisme simple, però que són de gran importància les deformacions que pugui 

patir el suport regulable. S'ha realitzat un estudi de tensions i deformacions de la peça, 

considerant la força màxima que ha de suportar, mitjançant el mètode d'elements finits que 

proporciona una extensió d'Autodesk inventor. Els resultats de la simulació es recullen a 

l'Annex I. 

3.4.4. Subsistema d'adquisició de dades 

És el subsistema encarregat d'obtenir els valors de força al punt de contacte de les rodes 

amb les plataformes davanteres i els valors de posició al llarg de l'eix roscat. 

 Adquisició de la reacció de pes: Per l'obtenció dels valors de pes s'han de considerar 

aspectes importants en el disseny del circuit electrònic: 

i. Rang de funcionament: La situació de màxima força sobre el sensor es dóna en la 

posició de punt mort superior del mecanisme articulat durant l'aixecament de l'eix 

posterior de vehicles de la categoria Monster Truck sobre l'eix davanter, segons els 

càlculs de l'Annex J, que determinen una força màxima sobre cada sensor és de 

49,84N, per tant el rang del sensor es defineix de 0 a 50N. 

ii. Circuit electrònic: S'utilitza el mateix circuit electrònic que per l'adquisició de força 

en l'assaig per a la mesura de la rigidesa de la suspensió amb una modificació en la 

realimentació de l'amplificador que permet adaptar-se al rang de funcionament 

d'aquesta secció de mesura. Els càlculs per al disseny d'aquest circuit es troben a 

l'Annex F. 
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iii. Sistema mecànic: S'aprofita el dissenyat per a la mesura de la rigidesa de la 

suspensió. 

 Adquisició de la posició: Per l'obtenció dels valors de pes s'han de considerar aspectes 

importants en el disseny del circuit electrònic: 

i. Rang de funcionament: El dispositiu ha d'arribar a mesurar amb precisió una 

distància vertical que, en el cas més extrem, pot arribar a 400mm aproximadament. 

Com que els sensors de distància perden precisió a rangs de distància tant elevats 

i, segons la geometria de la màquina, resulta complicat trobar una superfície 

horitzontal on recolzar el sensor per mesurar la distància en línea recta a l'eix del 

vehicle corresponent, s'ha considerat l'ús d'un encoder incremental.  

Segons el funcionament de la màquina amb l'eix roscat i el recorregut de 580mm 

aproximadament de la femella des del punt mort inferior fins al superior al llarg del 

perfil guia. Per tant, el rang de l'encoder serà de 0 a 580mm ó de 145 voltes. 

ii. Connexions: El pin INDEX del dispositiu té la funció de conèixer la posició absoluta i 

és un comptador de voltes senceres. No obstant, no s'utilitzarà per a aquest 

projecte, doncs el sistema mecànic del mecanisme d'accionament està dotat d'un 

topall per al punt mort inferior, com s'ha comentat anteriorment. A més, el valor de 

voltes absolutes no és interessant per conèixer la posició exacta del vehicle, doncs 

perd precisió respecta a un comptador de passos realitzats. 

Els dispositius seleccionat per aquesta secció de mesura i les seves 

característiques i funcions estan recollides en el capítol 9 del Inventari de 

components. 

El plànol elèctric 2 de l'Annex Z mostra totes les connexions per a aquest dispositiu. 

iii. Sistema mecànic: El dispositiu s'acoblarà al extrem mecanitzat de l'eix roscat de 

16mm de longitud, disposat sobre el suport vertical davanter, mitjançant un 

acoblament flexible. Els suports de l'encoder són regulables en les tres eixos de 

coordenades per permetre ajustar la posició durant el muntatge. 

Els elements seleccionats i dissenyats per aquesta secció de mesura i les seves 

característiques i funcions estan recollides en el capítol 6 del Inventari de 

components. Els càlculs per a la selecció de l'acoblament es recullen a l'annex J. La 

disposició del muntatge descrit està detallada al punt 7 del capítol 5 del Manual 

d'usuari i manteniment. 
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iv. Referència de  la posició inicial: En aquest tipus de dispositius, com és el cas dels 

encoders incrementals, la dificultat radica normalment en definir un zero de 

referència des del qual es pugui iniciar l'adquisició de mesura amb repetitivitat, és a 

dir, que tots els assajos per la mesura de 𝑧𝐶𝐺 s'iniciïn des del mateix punt. 

La solució per aquest problema és mecànica: definir un topall com a punt mort 

inferior que asseguri alhora la horitzontalitat del vehicle a l' inici i final de cada 

assaig. L'element del banc que realitza aquesta funció és la plataforma fixa 

pertanyent a la secció de mesura de la rigidesa de la suspensió. El braç superior es 

recolza sobre un rebaix central de la plataforma fixa. Amb la definició d'unes 

toleràncies estretes en les geometries més rellevants d'aquesta plataforma 

s'aconsegueix afinar la horitzontalitat i alineament entre els suport davanters de les 

rodes i els posteriors. 

3.4.5. Subsistema de tractament de dades 

Es el subsistema que mostreja els resultats desitjats a partir del tractament dels valors 

obtinguts pel subsistema d'adquisició de dades. Les tasques que ha de realitzar aquest 

subsistema són: 

i. Calibratge: El calibratge dels sensors de força es realitza de manera anàloga a l'assaig 

destinat a la mesura de la rigidesa de la suspensió.  

ii. Tarada: La tarada per als sensors de força es realitza de manera anàloga a l'assaig 

destinat a la mesura de la rigidesa de la suspensió.  

iii. Obtenció de resultats: És tracta d'un software, dissenyat amb llenguatge Python, que 

realitza les operacions pertinents a partir de les lectures preses pel subsistema 

d'adquisició de dades per, finalment, mostrejar en una pantalla els resultats desitjats. 

El procés seguit és el següent: 

1. A priori de l'assaig, els sensors de força determinen la reacció inicial sobre les 

plataformes davanteres sense vehicle, 𝑊𝑜1 i  𝑊𝑜2. L'usuari també ha de mesurar 

les magnituds dels diàmetres de totes les rodes, el diàmetres carregats de totes 

les rodes i la distància entre eixos per ambdues bandes del vehicle fent ús d'un 

peu de rei o d'un metre. La definició de diàmetre de la roda carregat per a la 

determinació del radi estàtic es troba a l'Annex L. 

 

2. A mesura que avança l'assaig, a partir de la posició angular obtinguda per mitjà de 

l'encoder, es determina la distància recorreguda al llarg de l'eix roscat. La Figura 

14 representa un esquema reduït a 2 polsos per a cada tram, ascendent i 
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descendent, on es mostren els valors que prendran les senyals esmentades en 

cada instant durant l'assaig complet. 

 

Figura 13. Representació de l'assaig d'aixecament de l'eix complet reduït a dos polsos per tram 

Per a la determinació de l'alçada del centre de gravetat, la norma ISO 15037-2:2002 

[1] recomana la realització de quatre cicles complets i realitzar la mitjana aritmètica 

de tots els resultats obtinguts per reduir l'error comès en la presa de mesures.  

Així doncs, quan el mecanisme arribi al seu punt mort inferior al final del primer cicle, 

a diferència de l'encoder del motor que atorgava valor 0 a la senyal EN per finalitzar 

l'assaig, en aquesta secció de mesura, la senyal DIR tornarà a prendre valor 1 per 

iniciar els 3 assajos restants. 

3. Es determina la posició (x , z) en el pla y=0 de l'articulació que uneix el braç 

superior amb els braços inferiors per a qualsevol s, mitjançant la caracterització 

matemàtica de les posicions del sistema de braços articulats de l'Annex G. El 

temps entre cada lectura serà 30s, segons l'annex esmentat. 

4. Paral·lelament, el software determina la reacció de força que es dóna sobre les 

plataformes davanteres a partir de la mesura presa pel sensor de força. 

5. Finalment, es determina l'alçada del centre de gravetat mitjançant l'expressió [Eq. 

16]. 

Aquest càlcul es realitza per a cada iteració de presa de mesures, de manera que 

l'usuari pugui comprovar com varia l'alçada del centre de gravetat respecte l'angle 

d'inclinació mitjançant una gràfica 𝑧𝐶𝐷𝐺 = 𝑓(𝑊, 𝛷𝑇). 

6. En acabar els quatre cicles d'assaig, es realitzarà una mitjana aritmètica dels 

valors obtinguts per a 𝑧𝐶𝐷𝐺 . 

El codi de programació en llenguatge Python destinar a l'assaig de l'aixecament de l'eix 

es mostra a les Figures 29-32 del Suport Informàtic 
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3.5. Estudi de l'error de mesura 

En aquesta secció es pretén determinar l'error associat a la mesura de l'alçada del centre de 

gravetat. 

En quant a les deformacions existents als elements del subsistemes només s'han 

contemplat les deformacions del suport regulable per al recolzament de la roda pertanyent al 

subsistema anti.-lliscament longitudinal, doncs en aquest assaig no s'assoleixen forces tan 

elevades com a l'assaig per a la mesura de la rigidesa de la suspensió i per tant es pot 

negligir la deformació dels altres elements. 

El desplaçament màxim del suport regulable esmentat per a la configuració de pont mort 

superior en l'assaig del vehicle Monster Truck és 0,05mm., segons els resultats de l'Annex I. 

Per altra banda, també es dóna l'error associat a la precisió del convertidor analògic a 

digital. El dispositiu seleccionat permet escollir la precisió de la digitalització de les 

mesures en funció de les mostres captades per segon. 

La precisió escollida del convertidor és de 17bits, que proporciona un temps de mostreig 

de 267ms i amb una resolució de la senyal de força de 0,038mV. Per determinar la 

precisió dels sensors en unitats de força, és necessari el calibratge d'aquests i obtenir el 

factor de conversió. Els càlculs i consideracions que han donat lloc a aquesta decisió es 

troben a l'Annex N. 

En aquesta secció de mesura, no s'ha considerat un disseny de filtres per reduir el soroll 

en la mesura de la força, doncs no hi és present cap elements motor ni reductor i l'assaig 

es realitza amb un moviment quasi - estàtic. 

Per a l'adquisició de la posició, es podria considerar un error de mesura associat a les 

toleràncies del fabricació dels elements del mecanisme de braços articulat doncs la 

posició de l'eix roscat no és una mesura directa de l'angle d'inclinació del vehicle. A 

l'annex O s'ha realitzat un estudi de les toleràncies que poden afectar a la mesura de 

l'angle d'inclinació. 
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4. Mesura dinàmica dels angles de convergència i 

de caiguda 

4.1. Conceptes generals 

La convergència o paral·lelisme de les rodes davanteres dels vehicles està relacionada 

amb la desviació angular d'aquestes respecte la direcció d'avanç del vehicle. Es pot 

expressar mitjançant dues magnituds: 

 La diferència entre la distància entre la part posterior de les rodes davanteres, B,  i 

la distància entre la part davantera de les rodes davanteres, A, expressada en [mm] 

i vinculada al diàmetre de la roda, d. 

 L'angle d'inclinació de les rodes respecte al pla vertical longitudinal del vehicle, δ, 

expressat en [º]. 

 

Figura 14. Representació dels paràmetres característics de la convergència de les rodes dels vehicles 

En la Figura 14 es representen les magnituds citades sobre l'esquema de les rodes 

davanteres. 

La importància de la mesura d'aquesta magnitud radica en l'estabilitat en la direcció del 

vehicle. Per a vehicles amb tracció posterior, com és el cas de la gamma de vehicles 

d'estudi, la convergència és positiva per contrarestar el moment d'orientació que es forma 

entre la força d'avanç i el fregament de la roda amb el sòl. És a dir, la resistència al 

rodament crea un moment de forces que tendeix a obrir les rodes. 

Per al cas de vehicles amb tracció davantera, l'esforç de tracció crea un moment de 

forces que tendeix a tancar les rodes, per tant, les rodes directrius han de tenir 

convergència negativa o divergència. No obstant, a la pràctica tots els vehicles presenten 

convergència positiva. 
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La  Figura 15 mostra la representació de les rodes del vehicles amb diferents tipus de 

convergència. 

 

Figura 15. Representació dels diferents tipus de convergència en vehicles 

La convergència de les rodes directrius ha de presentar el mateix valor en ambdues, per 

tal de no crear inestabilitat en la conducció. A més, aquest valor ha d'estar contingut entre 

uns límits de tolerància, especificats pel fabricant. Una convergència superior a la que 

delimita el fabricant produeix un major desgast lateral a la zona exterior dels neumàtics. 

Per contra, una convergència insuficient provoca un desgast lateral a la zona interior dels 

neumàtics. 

Les rodes no directrius, en el cas dels vehicles d'estudi, les rodes posteriors, acostumen a 

presentar un angle de convergència més aviat neutral, per afavorir l'adherència a l'eix 

tractor del vehicle, en excepció del vehicle F1 Competition, que la convergència de les 

rodes posteriors pot arribar a 2º per facilitar l'escalfament del neumàtics abans d'una 

cursa. 

L'angle de caiguda també és una característica de la direcció que influeix en l'estabilitat 

del vehicle. Es defineix com l'angle que forma la prolongació de l'eix de simetria de la 

roda amb la vertical que passa pel punt de recolzament de la roda sobre el sòl. Aquest 

angle té per objectiu desplaçar el pes del vehicle que incideix sobre l'eix de la roda cap a 

l'interior d'aquest, disminuint així la força lateral que incideix sobre els rodaments sobre 

els quals es recolza la roda. 

 

Figura 16. Representació dels paràmetres característics de la caiguda de les rodes dels vehicles 
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A la Figura 16 es mostra una roda directriu amb un angle de caiguda positiu. Es pot 

comprovar com, degut a la inclinació efectuada, el punt A, sobre el qual incideix la reacció 

a la boixa a causa del pes P provinent del vehicle, es desplaça cap al pivot, de manera 

que es redueix la distància d i, per tant, el moment flector sobre els rodaments. 

L'angle de caiguda en turismes és positiu, de manera que proporciona més estabilitat en 

les carreteres bombejades de zones urbanes i interurbanes, doncs augmenta la 

superfície de contacte amb el sòl i facilita els girs en les corbes. Per a vehicles de 

competició, però, com és el cas dels F1, l'angle de caiguda és negatiu, que proporciona 

major tracció i major adherència en corba.  Un angle de caiguda neutral ofereix un 

comportament més adequat del vehicle maximitzant l'acceleració i la frenada, assegurant  

una superfície plana de contacte amb el sòl en carreteres no bombejades. 

 

Figura 17. Representació dels diferents tipus de caiguda en vehicles 

4.2. Consideracions de disseny 

Per tal de realitzar una mesura fiable dels angles de convergència i de caiguda de les 

rodes directrius, és necessari determinar els ordres de magnitud que presentaran els 

angles en els vehicles d'estudi. En ser vehicles a escala, es pot considerar que els angles 

de direcció presentaran els mateixos valors que els vehicles a escala real, 

respectivament. 

A continuació es mostren els ordres de magnitud dels angles de convergència i caiguda 

per a diferents tipus de vehicle. 

Taula 4. Valors usuals i valors màxims dels angles de convergència i de caiguda de vehicles 

 

Vehicle Rodes Valor usuals Valors MAX Valor usuals Valors MAX

Davanteres 0 + 10' ÷ 0 + 26' ±1,5 0 ± 30' ± 1

Posteriors 0 0 1 + 30' ± 20'' ± 1,5

Davanteres 0 + 30' ± 2 -2,5 ± 30' ± 5

Posteriors 0 ± 2 -2 ± 30' ± 5

Conergència δ [⁰] Caiguda  γ [⁰]

Turisme

F1 Competition
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No s'han pogut els valors de convergència i caiguda per als altres tipus de vehicles, no 

obstant, els valors que limiten el disseny mecànic són els valors per al vehicle F1 

Competition, que presenta un rang de convergències i caigudes més elevat. La Figura 18 

i Figura 19 mostren gràficament els rangs de valors dels angles de convergència i de 

caiguda per al vehicle F1 Competition. 

 

Figura 18. Representació del rang d'angles de convergència per al vehicle F1 Competition 

 

Figura 19. Representació del rang d'angles de caiguda per al vehicle F1 Competition 

L'assaig mesura els valors dels angles de convergència i de caiguda de manera dinàmica 

en funció de la posició de la suspensió del vehicle. Així doncs, es farà ús dels 

subsistemes que pertanyen a l'assaig de la rigidesa de la suspensió del vehicle.  

En comprimir la suspensió, els valors dels angles de caiguda tendeixen cap a valors més 

negatius, assolint el seu màxim a -5º per al vehicle F1 Competition. La variació dels valors 

de convergència no és predictible, doncs pot estabilitzar-se a zero o pot fins a ± 2º per al 

vehicle F1 Competition. 

4.3. Sistema solució 

Per a la determinació del sistema solució s'ha realitzat un estudi preliminar per a la selecció 

dels dispositius de mesura on s'analitza la viabilitat de les seves característiques per la 

obtenció dels angles de convergència i caiguda. El contingut d'aquest anàlisi es troba a 

l'Annex M. 

4.3.1. Subsistema de posicionament dels sensors 

El conjunt d'elements que formen aquest sistema, així com les seves característiques, 

funcions i disposició estan recollits al capítol 7 i 9 de l'Inventari de components. 
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La Figura 20 mostra en color vermell els components del banc d'assaig integrants del 

subsistema de posicionament dels sensors òptics. 

 

Figura 20. Representació en 3D del sistema solució. En vermell, el subsistema de posicionament dels sensors 

òptics 

Addicionalment, també s'utilitzen els subsistemes que conformen l'assaig per a la mesura 

de la rigidesa de la suspensió. 

El valor de la convergència, com s'ha comentat anteriorment, es pot expressar segons la 

distància B - A de la Figura 14, o bé, mitjançant l'angle d'inclinació de la roda. La caiguda, 

però, s'ha d'expressar mitjançant l'angle. Es proposa llavors, l'ús de tres sensors CNY70 

disposats a distàncies conegudes i separats equidistantment entre ells a diferents 

longituds i altures fixades. Obtenint les distàncies de posició de la roda per cada sensor 

respectivament i sabent la posició d'aquests respecte el seu suport, s'obtenen tres punts 

(x, y, z) amb els quals es pot determinar el pla de la roda. 

A l'Annex P es pot trobar el procediment seguit per a realitzar l'experiment dels sensors, 

així com els resultats obtinguts, el tractament d'aquests i les conclusions extretes. A 

l'Annex Q es recullen els càlcul matemàtics per a la determinació dels angles de 

convergència i caiguda a partir dels tres punt (x, y, z) per roda. 

L'assaig es realitza amb les rodes d'alumini muntades sobre el vehicle, doncs la 

superfície d'alumini és plana i més reflexiva que el cautxú. 

Degut a que el rang de funcionament dels sensors està restringit a un tram de distàncies 

que presentin un comportament lineal, s'ha considerat que els sensors es posicionin el 

més apropats al centre de la roda possible, de manera que les variacions angulars de la 
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roda en aquesta zona siguin mínimes. Així doncs el disseny dels suports permet adaptar-

se de manera precisa als radis dels vehicles especificats a la Taula 1. 

El suport destinat a l'allotjament dels sensors òptics presenta una amplada tal que evita el 

contacte amb la roda en qualsevol posició angular que prengui aquesta per la combinació 

dels valors màxims d'angles de convergència i caiguda especificats a la Taula 4. Els 

allotjaments dels sensors són forats de forma quadrada i passants de les dimensions dels 

sensors i amb toleràncies estretes pel seu correcte posicionament. El allotjaments també 

estan dotats d'un topall a la part davantera dels forats, en forma de marc d'1mm de gruix i 

de 0,4mm de profunditat, per acabar de fixar la posició transversal dels sensors. 

Per a la roda dreta, els allotjaments per als sensors òptics estan disposats en simetria 

respecte al pla longitudinal del banc, amb la finalitat de captar les variacions d'angle dels 

mateixos punts d'ambdues rodes. El muntatge descrit es mostra detalladament al punt 8 

del capítol 5 del Manual d'usuari i manteniment. Els càlculs per al dimensionament del 

suport pel posicionador dels sensors òptics es troben a l'Annex R.  

4.3.2. Subsistema d'adquisició de dades 

És el subsistema encarregat d'obtenir els valors de tres punt de cada roda, 

respectivament i els valors de posició de la suspensió del vehicle. 

 Adquisició de la posició de la suspensió: La situació és anàloga a l'adquisició de la 

posició per a la mesura de la rigidesa de la suspensió. 

 Adquisició de la posició de les rodes: Per l'obtenció dels valors de posició s'han de 

considerar aspectes importants en el disseny del circuit electrònic: 

i. Rang de funcionament: Segons la posició que adopta cada sensor sobre el suport, 

presenta un rang de funcionament diferent. Els càlcul per la determinació del rang de 

funcionament per a cada sensor es troben a l'annex P. També es defineix la numeració 

per a cada sensor en l'annex esmentat. La Taula 5 especifica els rangs de 

funcionament de cada sensor. 

 

Taula 5. Rang de funcionament dels sensors òptics per l'assaig dinàmic 

Sensor
Distància mínima 

[mm]

Dsitància màxima 

[mm]
Rang [mm]

1 3,363 4,5 1,137

2 2,4 4,5 2,1

3 1,7 4,5 2,8

Assaig dinàmic
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ii. Precisió en la mesura: En aquest assaig és més rellevant el comportament que 

experimenten els angles de direcció en funció de la posició de la suspensió en 

diferents estats de compressió, que el valor exacte de l'angle en cada punt al llarg de 

la cursa de la suspensió. 

iii. Circuit electrònic: L'emissor està alimentat a 5V i està connectat en sèrie a una 

resistència de 220Ω per protegir el diode emissor. El receptor també s'alimenta a 5V i 

està connectat en sèrie a una resistència de 10kΩ per permetre el pas d'una caiguda 

de tensió que  pugui ser mesurable, doncs la impedància d'entrada del convertidor 

analògic digital és molt elevada. 

Els dispositiu seleccionat per aquesta secció de mesura i les seves característiques i 

funcions estan recollides en el capítol 10 de l'Inventari de components. El circuit 

electrònic està representat als Esquemes elèctrics de l'Annex Z. 

4.3.3. Subsistema de tractament de dades 

És el subsistema que mostreja els resultats desitjats a partir dels valors obtinguts pel 

subsistema d'adquisició de dades. Les tasques que ha de realitzar són: 

i. Calibratge dels sensors òptics: Es tracta de traduir els valors de tensió d'entrada en 

les unitats corresponents a la magnitud mesurada, considerant una conversió lineal. 

S'ha pensat el disseny d'un subsistema auxiliar de calibratge, no obstant, no s'ha 

pogut presentar per al projecte per falta de temps. El possible disseny es recull en 

l'Annex S. 

ii. Obtenció de resultats: És tracta d'un software, dissenyat amb llenguatge Python, 

que realitza les operacions pertinents a partir de les lectures preses pel subsistema 

d'adquisició de dades per, finalment, mostrejar en una pantalla els resultats 

desitjats. En aquest cas, el comportament dels angles de convergència i caiguda de 

les rodes en funció de la posició de la suspensió. El procés matemàtic que duu a 

terme el software és recull a l'Annex Q. Malauradament, el codi de programació no 

s'ha pogut presentar en aquest projecte per falta de temps. 

4.4. Estudi de l'error de mesura 

En aquesta secció es pretén determinar l'error associat a la mesura dinàmica del angles de 

convergència i caiguda. Per una banda, de la mateixa manera que a la mesura de la 

rigidesa de la suspensió, les deformacions existents a l'eix estructural i al mecanisme de 

fixament són de vital importància per a la determinació de l'error de mesura. Les 

deformacions d'aquests elements no són constants al llarg de la cursa de la suspensió i 

depenen de les característiques del vehicle assajat. 
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A diferència de la mesura de la rigidesa de la suspensió, aquestes deformacions no es 

possible eliminar-les de forma simple, doncs no tenen una influència directa sobre 

l'adquisició dels punts de la roda. De fet, com s'ha comentat en l'assaig per a la mesura de la 

rigidesa de la suspensió en l'adquisició de la posició de la suspensió, aquest és 

l'inconvenient d'utilitzar sensors de distància. Conseqüentment, aquest assaig limita la 

fabricació de l'eix estructural d'un material més resistent, amb la finalitat d'evitar els 

desplaçaments per deformació, ja que no resulta trivial eliminar-les dels punts solució un cop 

obtinguts. Així doncs, es selecciona l'acer 1,4201 segons la norma  UNE - EN 10020:2001 

com a material per l'eix estructural. Les toleràncies de fabricació del suport del sistema de 

mesura i del patró de calibratge també esdevenen punts importants a tenir en compte en 

l'estudi de l'error de mesura. Les toleràncies dels elements que posicionen els sensors s'ha 

restringit a valors estrets per aquest motiu, com es pot veure en els Plànols mecànics de 

l'Annex Y. 

Per altra banda, la presència d'una lent a l'emissor i receptor del sensor pot provocar una 

alteració en el compliment de la Llei de Lambert. L'experiment realitzat per verificar el 

comportament dels sensors òptics no presenta la precisió necessària per analitzar la 

influència de la lent, degut a que les toleràncies de fabricació per impressió 3D són àmplies i 

no es poden determinar. A més, les dimensions del suport són reduïdes per poder 

determinar si la distància mesurada equival al cosinus de la distància, com estableix la Llei 

de Lambert i les mesures estan lleugerament alterades per l'error humà. 

En quant l'error associat a la precisió del convertidor analògic a digital., la resolució escollida 

del convertidor és de 11bits, que proporciona un temps de mostreig de 4,16ms i amb una 

precisió de 2,441mV per als sensors òptics. Per a aquest tipus d'assaig la importància radica 

en la simultaneïtat de la presa de mesures dels sis sensors. Els càlculs i consideracions que 

han donat lloc a aquesta decisió es troben a l'Annex N. 

En aquesta secció de mesura, no s'ha considerat un disseny de filtres per reduir el soroll 

dels sensors òptics en la mesura donat que ja disposen d'un filtre intern en el receptor per 

captar la longitud d'ona de l'emissor, com s'ha comentat anteriorment. No obstant, s'ha 

demostrat experimental que són lleugerament sensibles a la llum incident i que, per tant, 

el valors obtinguts per aquest assaig depenen en força mesura de les condicions 

lumíniques de l'ambient en que es realitza i per la presència de senyals infraroges. Com a 

millores futures, s'hauria de considerar un mètode per reduir aquesta sensibilitat, ja sigui 

mitjançant un disseny de filtres o aïllant el sistema de mesura de la llum exterior. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNE-EN_10020&action=edit&redlink=1
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5. Mesura estàtica dels angles de direcció 

5.1. Conceptes generals 

L'angle d'avanç es defineix com l'angle que forma la prolongació de l'eix del pivot amb l'eix 

vertical que passa pel centre de la roda y en el sentit d'avanç de la mateixa. Es defineix el 

punt A com a punt de contacte de la roda amb el sòl. 

 

Figura 21. Representació de l'angle d'avanç d'una roda directriu del vehicle 

Quan la propulsió del vehicle es realitza per les rodes posteriors, l'eix davanter és empès 

des de darrera, fet que suposa inestabilitat en la direcció. Aquesta inestabilitat es corregeix 

proveint al pivot d'una certa inclinació corresponent a l'angle d'avanç, de forma que el seu 

eix talli amb la línea de desplaçament lleugerament per davant del punt de recolzament de la 

roda sobre el sòl (punt B). Conseqüentment, apareix una acció de remolc de la pròpia roda 

que dona estabilitat a la direcció. 

En l'acció de prendre una corba, la roda s'orienta sobre el punt B, fet que produeix que el 

punt A es desplaci cap al punt A', segons la Figura 22. D'aquesta manera es crea un parell 

de forces que tendeix a retornar la roda a la seva posició de línea recta per compensar el 

parell creat sobre les rodes en el gir. 

 

Figura 22. Representació en planta de l'angle d'avanç d'una roda directriu del vehicle i les forces existent en el gir 

d'una corba 

L'angle d'avanç ha de presentar un valor que compleixi amb la seva funció descrita, però 

sense pertorbar altres condicions direccionals. Si l'angle d'avanç augmenta, el parell creat 

també, provocant a les rodes que s'orientin violentament. Si l'angle d'avanç es redueix fins i 

tot a un valor insuficient, el parell d'orientació també serà insuficient, donant com a resultat 
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una direcció inestable. Els valors usuals d'angle d'avanç solen estar compresos entre 0 i 4º 

per vehicles amb tracció davantera i entre 6 i 12º per a vehicles amb tracció posterior. 

5.2. Consideracions de disseny 

La mesura dels angles de convergència i caiguda segueix el mateix procediment que en el 

punt 6, a diferència de que ara la mesura és estàtica. L'obtenció de l'angle d'avanç de les 

rodes es realitza a partir dels angles de convergència i caiguda i seguint el procediment de 

l’article SAE 850219 [2]. 

Els valors usuals d'angle d'avanç solen estar compresos entre 0 i 4º per vehicles amb tracció 

davantera i entre 6 i 12º per a vehicles amb tracció posterior. Per al cas del vehicle F1 

Competition, la Figura 23 mostra gràficament els valors màxims que pot assolir, no obstant, 

els valors més usuals es troben de 0 a 5º. 

 

Figura 23. Representació del rang d'angles d'avanç per al vehicle F1 Competition 

En la determinació de l’angle d’avanç intervenen altres variables de posició de la roda. A 

continuació s’exposa el procediment de mesura per tal d’eliminar el màxim número 

d’aquestes variables no desitjades.  

El procediment de mesura s'ha de realitzar per a cada roda de manera independent. 

Consisteix en posicionar la roda amb els seus angles usuals de convergència i de caiguda 

que serà la referència zero de la posterior mesura. Seguidament, es guia la roda cap a un 

angle de convergència negatiu de 15º. A continuació, es guia la roda 10º en sentit contrari 

als 15º inicials. Es pren la mesura amb el sistema dissenyat en el punt 6 de l’angle de 

convergència δ1 i de caiguda ԑ1. Es guia la roda 10º en el mateix sentit que els 15º inicials i 

es pren la mesura de δ2 i ԑ2. 

És necessari que la variació dels angles de convergència mesurats siguin simètrics, és a dir 

δ1= -δ2, així és possible eliminar la variable SAI, definida com la inclinació de l’eix de direcció 

i reduir l’error la determinació de l’angle d’avanç, segons l'article esmentat. 

Un cop realitzada la mesura el programa dissenyat haurà de calcular l’angle d'avanç segons 

la següent expressió: 
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𝑡𝑎𝑛𝜏 =  
𝑠𝑖𝑛ԑ1 − 𝑠𝑖𝑛ԑ2

𝑠𝑖𝑛𝛿2 − 𝑠𝑖𝑛𝛿1
 [Eq. 3] 

5.3. Sistema solució 

El subsistema de posicionament dels sensors òptics encarregat de realitzar aquest assaig és 

el mateix que el dissenyat per a la mesura dinàmica dels angles de convergència i caiguda. 

El conjunt d'elements que formen aquest sistema, així com les seves característiques, 

funcions i disposició estan recollits al capítol 7 de l'Inventari de components. 

5.3.1. Subsistema d'adquisició de dades 

Per l'obtenció dels valors de posició s'han de considerar aspectes importants en el 

disseny del circuit electrònic: 

i. Rang de funcionament: En aquesta secció els rangs de funcionament dels sensors 

òptics són més amples que a l'assaig dinàmic. Els càlcul per la determinació del rang 

de funcionament per a cada sensor es troben a l'annex N. També es defineix la 

numeració per a cada sensor en l'annex esmentat La Taula 6 especifica els rang de 

funcionament de cada sensor. 

 

Taula 6. Rang de funcionament dels sensors òptics per l'assaig estàtic 

ii. Precisió en la mesura: En el cas d'aquest assaig, que realitza una mesura estàtica, 

es dóna més importància a la precisió del la mateixa senyal, a diferència de l'assaig 

dinàmic que requeria un temps de mostreig reduït. Un aspecte important en la 

precisió en la mesura, és l'assoliment de les posicions de referència de valors 

angulars de 5º, 15º i 20º recomanades per l’article SAE 850219 [2].  

Els vehicles de radio control considerats a la Taula 1 disposen d'un comandament 

remot per dirigir el vehicle. el comandament disposa d'una roda gradual que regula el 

percentatge de gir de cada roda independentment.  

El procediment tracta de posicionar el vehicle sobre les plataformes davanteres i 

posteriors, respectivament i realitzar un calibratge del comandament a partir dels 

sensors òptics per mitjà de l'accionament de la roda gradual del comandament remot.  

Sensor
Distància mínima 

[mm]

Dsitància màxima 

[mm]
Rang [mm]

1 2,54 4,281 1,741

2 0,765 4,0625 3,298

3 1,7 4,5 2,8

Assaig estàtic
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Es prenen mesures estàtiques i d'increments angulars molt reduïts fins assolir les 

posicions angulars desitjades. Quan el software dissenyat per obtenir els valors de 

convergència i caiguda determini un angle de convergència existent a la roda de 5, 15 i 

20º, els valors percentuals assolits per la roda gradual del comandament s'han de 

guardar mitjançant els quadres de text convenients de la interfície gràfica, per poder 

utilitzar-los per altres assajos. 

5.3.2. Subsistema de tractament de dades 

És el subsistema que mostreja els resultats desitjats a partir dels valors obtinguts pel 

subsistema d'adquisició de dades. Les tasques que ha de realitzar aquest subsistema 

són: 

i. Calibratge dels sensors òptics: Es tracta de traduir els valors de tensió d'entrada en les 

unitats corresponents a la magnitud mesurada, considerant una conversió lineal. S'ha 

pensat el disseny d'un subsistema auxiliar de calibratge, no obstant, no s'ha pogut 

presentar per al projecte per falta de temps. El possible disseny es recull en l'Annex S. 

ii. Obtenció de resultats: El procediment per obtenir els angles de convergència i caiguda 

per a les dues posicions simètriques comentades és el mateix que el seguit per 

l'assaig dinàmic, a diferència que ara només s'adquireixen dues mesures estàtiques i 

no és necessari un mètode iteratiu. No obstant, es codi de programació no s'ha pogut 

presentar per al projecte per falta de temps. 

5.4. Estudi de l'error de mesura 

En aquesta secció de mesura,  la presència e la lent a l'emissor i receptor del sensor també 

hi és present i pot provocar una alteració en el compliment de la Llei de Lambert.  

En quant l'error associat a la precisió del convertidor analògic a digital., la resolució escollida 

del convertidor és de 17bits, que proporciona un temps de mostreig de 267ms i amb una 

precisió de 0,038mV per als sensors òptics. Per a aquest tipus d'assaig la importància radica 

en la precisió dels sensors i no en simultaneïtat d'aquests. Els càlculs i consideracions que 

han donat lloc a aquesta decisió es troben a l'Annex N. 

En aquesta secció de mesura, no s'ha considerat un disseny de filtres per reduir el soroll 

dels sensors òptics en la mesura pel mateix motiu que en l'assaig dinàmic. 
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6. Elements estructurals del banc 

L'estructura del banc d'assaig encarregada de suportar totes les càrregues i atorgar 

rigidesa a la màquina. A més, alguns elements estructurals també permeten el guiatge 

longitudinal del subsistema de centratge i fixament. En la Figura 25 es mostra en vermell 

els elements pertanyents a l'estructura del banc: 

 

 

Figura 24. Representació del banc d'assaig en 3D. En vermell, els elements estructurals. 

El conjunt d'elements que formen aquest sistema, així com les seves característiques, 

funcions i disposició estan recollits al capítol 1 de l'Inventari de components. 

L'estructura de banc es basa en un conjunt de perfils extruïts d'alumini suportats per 

escaires i altres elements d'unió. Els perfils verticals són els pilars del banc i treballen a 

compressió. No s'ha considerat un estudi de vinclament d'aquest elements perquè no 

suporten càrregues molt elevades tenint en compte la seva resistència. Els perfils 

horitzontals treballen a flexió. En aquest cas sí que s'ha considerat convenient un estudi de 

tensions i deformacions mitjançant diagrames l'obtenció dels diagrames de moments flectors 

que permet realitzar una extensió d'Autodesk Inventor. Es resultats de l'estudi i per a la 

selecció dels escaires es recullen a l'Annex T.  

Un altre element de gran importància en quant a tensions i deformacions és la bancada. Els 

resultats obtinguts de l'anàlisi de tensions i deformacions de la bancada per mitjà del mètode 

d'elements finits que proporciona una extensió d'Autodesk inventor es troben a l'Annex W. 

La selecció de la fixació del panell de seguretat i de les rodes es recullen a l'Annex U i 

l'Annex V, respectivament. 
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Conclusions 

Les conclusions extretes de la realització d'aquest projecte a partir dels resultats obtinguts 

en els càlculs realitzats són els següents: 

i. S'ha realitzat el disseny de diversos mecanismes destinats a la realització de 

l'assaig per  mesurar la rigidesa de la suspensió. S'ha verificat que les tensions i 

deformacions del sistema són acceptables pel funcionament i l'obtenció de la 

mesura. S'ha pogut adaptar el rang de funcionament dels sensors de força a 

aquesta secció de mesura sense interferir en la precisió d'altres assajos. S'ha pogut 

dissenyar el codi pel control i seguretat del motor i el codi d'obtenció de la senyal de 

l'encoder dels sensors de força. No obstant, no s'ha disposat de temps per 

dissenyar el codi principal amb la representació gràfica ni tampoc la interfície 

d'usuari. 

ii. S'han dissenyat diversos mecanismes per determinar l'alçada del centre de gravetat 

del vehicle mitjançant el mètode de l'aixecament de l'eix d'acord amb la normativa 

ISO 15037-2:2002 [1] . Mitjançant simulacions d'esforços i deformacions pel mètode 

d'elements finits s'ha considerat que disseny i el materials seleccionat no afecten 

notablement a la precisió de les mesures. El funcionament manual d'aquesta secció 

compleix la normativa UNE - EN  1005: 2002 + Al: 2009 [3].  S'ha pogut adaptar el 

rang de funcionament dels sensors de força a aquesta secció de mesura sense 

interferir en la precisió d'altres assajos. S'ha dissenyat el codi de programació 

complet per l'obtenció de la gràfica de l'alçada del centre de gravetat en funció de 

l'angle d'inclinació i per l'obtenció de la mitjana i desviació tipus dels resultats. Com 

a possible millora es considera l'ús d'un motor  per realitzar aquest assaig degut al 

temps que comporta i a evitar esforços a l'usuari. 

iii. S'ha realitzat un experiment per provar la validesa dels sensors òptics escollits per 

obtenir els angles de la roda i s'ha dissenyat un sistema mecànic per posicionar els 

sensors de manera precisa, tenint en compte els desplaçaments angulars de la 

roda durant l'assaig dinàmic i l'assaig estàtic. S'ha presentat un mètode pràctic i 

fiable per l'obtenció dels angles de convergència i caiguda, no obstant, seria 

convenient la realització de més proves ver verificar la precisió assolida. No s'ha 

pogut dissenyar el codi de programació per l'obtenció dels angles de direcció del 

vehicle tant dinàmica com estàticament.  

iv. S'ha verificat la resistència del banc i de les unions dels escaires dels perfils de 

manera detallada i exhaustiva per garantir una estructura resistent i robusta. 
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Suport informàtic 

El codi de programació en llenguatge Python destinat a l'adquisició de la posició de la 

suspensió i les reaccions de força de les rodes es representa la Figura  26. 

 

Figura 25. Codi de programació de l'adquisició de mesures per a la mesura de la rigidesa de la suspensió 

La classe adquirer_cell_load_values està destinada a l'adquisició de la senyal dels sensors 

de força i de la posició de l'encoder per a la mesura de la rigidesa de la suspensió. La funció 

__init__ és un constructor que inicialitza les variables requerides per a la presa de mesures 

de l'encoder i defineix el protocol de comunicació I2C entre computador i dispositiu analògic 

a digital mitjançant un bus. Es defineixen també les adreces del bus 0x68 i 0x69 i la 

resolució de 13bits per a la digitalització de les mesures. 

La funció start llegeix el valor del comptador de l'encoder i dels sensors de força mentre no 

es cridi a la funció stop en el programa principal. També guarda les mesures preses en un 

array de tres elements i espera el període convenient per la presa del següent conjunt de 

mesures segons la freqüència de funcionament definida en el programa principal, en aquest 

cas de 18rpm o 60PPS. 

El codi destinat a la seguretat i el control del motor en llenguatge Python és el següent: 
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Figura 26. Codi de programació en llenguatge Python destinat al control i la seguretat del motor 

La classe StepperControl és l'encarregada de controlar motor mitjançant les senyals CP DIR 

EN, l'estat del final de cursa al qual ha d'arribar i la velocitat a la que ha de treballar el motor, 

que en aquest projecte es fixa a 18rpm, segons el càlculs de l'annex L. La classe serà 

cridada al programa principal amb les característiques requerides per l'ascens i el descens 

del conjunt mòbil, respectivament.  La classe DriverControlStructure s'encarrega de guardar 

l'estat en que es troba el motor. Les característiques del motor estan recollides a la classe 

StepperConstants.  

La funció set_rpm de la classe StepperControl obté el període entre polsos al qual ha de 

funcionar el motor a partir de la velocitat i els polses per volta fixats. Mentre l'estat de 
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l'interruptor de límit NC sigui 1, verificat a la funció check_status, en el cas de l'ascens, del 

superior i en el cas del descens, l'inferior, la funció start_uniform_movement genera polsos 

en la direcció corresponent. Per generar aquests, la funció step_generation inverteix el valor 

de la senyal CP, ordena al computador que envií l'estat actualitzat del motor al controlador i 

espera un temps igual al període establert per la funció set_rpm.  

El codi corresponent al processament de la senyal de l'encoder per l'obtenció de la 

posició del motor i , per tant, la posició de la suspensió del vehicle es mostra a la Figura 

28. 

 

Figura 27. Codi en llenguatge Python per l'obtenció de la posició del motor 

Pel obtenir el valor dels pins A i B, s'ha definit una classe anomenada 

EncoderManagement, en la qual el software ha de realitzar una interrupció instantània en 

el funcionament del motor. La funció interrupció _interrupt_callback s'ha configurat per a 

cada flanc de pujada de la senyal A. Quan s'executa aquesta interrupció, el comptador 

counter s'incrementa una unitat en cas de que la direcció sigui ascendent, o sigui, prengui 

el valor 1. En finalitzar l'assaig ascendent, la direcció prendrà el valor 0 i el comptador es 

reduirà en un unitat. S'ha escollit un enter com tipus de variable del comptador, donat que 

durant cada tram de l'assaig es realitzaran els següents polsos: 

𝑃𝑜𝑙𝑠𝑜𝑠

𝑡𝑟𝑎𝑚
=

70𝑚𝑚

𝑡𝑟𝑎𝑚
·
𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎

4𝑚𝑚
·

200 𝑝𝑜𝑙𝑠𝑜𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎
= 3.500𝑝𝑜𝑙𝑠𝑜𝑠/𝑡𝑟𝑎𝑚 
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Cada enter disposa de 32bits, que permeten memoritzar les següents unitats binàries: 

232  ⋍ 4,29 · 109 

Per tant, un enter presenta memòria suficient per a cada tram. 

En acabar cada tram de l'assaig, la funció reset inicialitza el valor del comptador a zero. 

Finalment, la funció read retorna el valor acumulat del comptador. durant el descens, s'ha 

de tenir en compte de canviar el signe del valor acumulat comptador. 

El codi de programació en llenguatge Python destinat a la realització d'aquest assaig es 

mostra a la Figura 29. 

Figura 28. Codi de programació de l'assaig destinat a l'obtenció de resultats d'aixecament de l'eix(1) 
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La funció set_data de la classe axle_lift_method_user_data capta les mesures introduïdes 

per l'usuari en el quadres de text corresponents i les guarda en diccionaris segons el 

tipus:  longitud del vehicle, diàmetre de les rodes i diàmetre carregat de les rodes. 

La classe raw_data_conversions conté les funcions per convertir la senyal dels sensors 

de força expressada en mV a força mitjançant el factor de conversió per a cada sensor 

obtingut del calibratge previ i realitzar la seva tarada. També conté una funció que 

converteix la senyal de polsos, provinent de la funció EncoderManagement de la Figura 

X, en l'angle d'inclinació del vehicle mitjançant la resolució del sistema d'equacions no 

lineal de l'expressió [Eq. G2] la relació entre els punts solució i l'angle de l'expressió [Eq. 

G3] de l'Annex G. Les funcions s'ha definit amb mètode estàtic per poder ser utilitzades 

des d'altres classes. 

 

Figura 29. Codi de programació de l'assaig destinat a l'obtenció de resultats d'aixecament de l'eix(2) 
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La classe axle_lift_method_test hereta els valors de mesura inicials de la classe 

axle_lift_method_user_data, com també el valor que retornen les funcions en mètode 

estàtic de la classe raw_data_conversions, corresponent a les forces de reacció de les 

rodes i l'angle d'inclinació. 

La funció add_raw_sample estableix un diccionari per guardar cada mostra amb les 

etiquetes cycle, dir, pos i index, corresponents al nombre de cicle realitzat, la direcció 

ascendent o descendent, la posició del vehicle segons l'aixecament de l'eix davanter o 

posterior i el número de mostra, respectivament. L'apèndix del diccionari per referir a les 

mostres s'expressa com a un text concatenat amb les etiquetes esmentades. Per 

exemple, la mostra 23 del primer cicle per a l'aixecament de l'eix posterior durant l'assaig 

ascendent s'expressaria com: c1d1prear_axle_lifti23. 

Les funcions set_initial_data_front i set_initial_data_rear obtenen el valor de reacció 

sobre les rodes de l'eix davanter i posterior, respectivament i mitjançant la crida de les 

funcions estàtiques pertinents de la classe raw_data_conversion. S'ha tingut en compte 

intercanviar la referència dels sensors, doncs en girar el vehicle per obtenir les mesures 

per l'eix posterior, les rodes dreta i esquerra estaran sobre els sensors esquerre i dret, 

respectivament. 

La funció calculate_data determina els valors de pes total del vehicle, pes de cada eix, 

longitud entre eixos, longituds del centre de gravetat a cada eix, respectivament, en 

direcció longitudinal i finalment els radis estàtics de les rodes davanteres i posteriors. 

 

Figura 30. Codi de programació de l'assaig destinat a l'obtenció de resultats d'aixecament de l'eix(3) 
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La funció get_h_cg_angle_lift_axle determina el valor de l'alçada del centre de gravetat 

segons l'expressió [Eq. 2] i segons si es tracta de d'aixecament de l'eix davanter o 

posterior. Realitza un mètode iteratiu durant el tram ascendent i descendent. 

Els valors obtinguts es van guardant en el diccionari samples, conjuntament amb l'angle 

d'inclinació referent al punt de la mostra i un apèndix de la mostra. 

La funció total_cycles_samples_average retorna en un diccionari la mitja i desviació tipus 

de totes les mostres com a solució de l'assaig. 

La funció save_result_data guarda els valors de totes les mostres del diccionari samples 

en un fitxer de text, per poder ser analitzades posteriorment. 

 

Figura 31. Codi de programació de l'assaig destinat a l'obtenció de resultats d'aixecament de l'eix(4) 

Finalment, la classe h_cg_anlge_lift_plot retorna una gràfica solució de l'alçada del centre 

de gravetat del vehicle en funció de l'angle d'inclinació. 

 

 

 

 


