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Resum 

Aquest projecte realitza un estudi del comportament cinemàtic d'un vehicle com a 

conseqüència de la geometria de la suspensió utilitzant el programa de MSC anomenat 

ADAMS/Car. La finalitat és millorar la suspensió d'un monoplaça per a nens d'una 

competició emergent. En un principi calia optimitzar el xassís però el programa utilitzat 

amb la llicència atorgada no permetia un treball d'aquelles característiques. S'hauria 

hagut de fer amb ANSYS y no es disposa de llicència per a utilitzar-lo (només es té la 

d'estudiant i no permet introduir tantes peces com les que té el xassís d'aquest disseny). 

Per aconseguir un disseny òptim de la suspensió primer cal aprendre els conceptes 

bàsics relacionats amb la mateixa i per això s'inclou en primer lloc una explicació 

d'aquests conceptes. Degut a que la competició encara no és vigent i no existeix una 

regulació específica, els canvis introduïts sobre aquests paràmetres són de caràcter 

bàsic. És a dir, no es canviarà la llum entre els eixos o l'ample de via (veure punt 3.4.5 i 

3.4.6 del treball), per exemple. 

Posteriorment s'expliquen les simulacions que s'han dut a terme i per què s'han escollit 

aquestes. Aquest treball pot tenir l'extensió que un desitgi i s'ha hagut d'acotar a les 

situacions més comunes que es troba un pilot: xicana, corba de radi constant, frenada en 

corba, acceleració brusca, frenada brusca i pas per un sot.  

Es parteix d'un disseny original proporcionat per Ashenkoff i posteriorment es van 

introduint millores. Se simulen els prototips amb les millores introduïdes i es comparen els 

resultats amb els prototips anteriors i finalment es compara el darrer amb el disseny 

original proporcionat per Ashenkoff. 

Finalment en aquest treball s'inclou una explicació dels dies treballats i en les activitats 

treballades a través d'un gràfic de Gantt, s'explica l'impacte ambiental que tindrà aquest 

projecte, el pressupost necessari per a la seva implementació i les conclusions a les 

quals s'ha arribat. 

. 
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1. Prefaci  

1.1. Origen del projecte 

Aquest projecte neix arrel d'una necessitat expressada a l'Escola per part d'una 

organització emergent en el context automobilístic: Ashenkoff. Es tracta d'una 

organització que s'encarrega de dissenyar i fabricar monoplaces per a la competició 

homònima que actualment es troba en ple desenvolupament.  

Ashenkoff va demanar a l'Escola projectes realitzats per alumnes de grau i màster per 

poder millorar el xassís dels seus cotxes, ja que no disposen d'enginyers entre els seus 

treballadors. El xassís del cotxe que es pretén millorar amb aquest projecte és el del 

model petit d'aquesta competició, el K100. Un cotxe dissenyat  i fabricat pel propi grup 

que incorpora un motor de kart. 

Degut a la necessitat de realitzar el treball amb el programari ADAMS de MSC el treball 

s'ha centrat en la optimització de la suspensió per a un millor comportament del vehicle. 

El programa d'ADAMS amb el qual es volia realitzar el treball i els permisos atorgats amb 

la llicència no permetien treballar amb altra cosa que no fos la suspensió i per això s'ha 

optat per treballar sobre aquesta part. 

1.2. Motivació 

La participació en aquest projecte suposa un gran pas per a un estudiant de grau en 
enginyeria en tecnologies industrials. És una oportunitat única per posar en pràctica els 
coneixements adquirits durant els estudis d'una forma autònoma per primera vegada.  

A més elaborar els propis dissenys i verificacions posteriors dels mateixos pot suposar un 
sistema d'aprenentatge únic, especialment en el camp de l'automoció de competició. Si 
un estudiant vol dedicar-se a l'enginyeria de competició aquest treball és una molt bona 
oportunitat per aprendre conceptes que no han estat ensenyats a la carrera, aprendre a 
utilitzar un programa molt potent i posar en pràctica les habilitats adquirides al llarg dels 
estudis. 

1.3. Requeriments previs 

Per a la realització d'aquest projecte, a més dels coneixements de mecànica i de 

resistència de materials necessaris apresos durant els estudis de grau, es necessari tenir 

nocions de CAD i CATIA, Autodesk Fusion 360, Ansys per tal de poder introduïr-se en en 

el mètode de MSC ADAMS.  

El projecte es basa en una simulació amb ADAMS. Degut a que no és un programa 
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utilitzat a la facultat els coneixements s'aniran assolint durant la realització del treball.  
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2. Introducció 

2.1. Finalitat del projecte 

La finalitat d'aquest projecte és el de millorar el comportament del vehicle en situacions 

reals per tal de fer-lo més estable i òptim per a la seva conducció. Per això primer cal 

assolir un seguit de coneixements tècnics sobre la geometria i la dinàmica de la 

suspensió d'un monoplaça de competició.  

Per millorar una suspensió amb el programari de MSC ADAMS caldrà familiaritzar-se 

amb el funcionament d'ADAMS i així entendre com poden funcionar altres programes de 

simulació similars. 

2.2. Objectius del projecte 

L'objectiu d'aquest projecte és el d'optimitzar la suspensió de l'Ashenkoff K100, un vehicle 

monoplaça per a nens de 6 a 10 anys tot entenent quins paràmetres es poden modificar 

amb el programa ADAMS/Car i com afecten aquest al comportament del vehicle. Per això 

s'han considerat 6 situacions que es donen de forma constant en un circuit: acceleració, 

frenada, corba de radi constant, pas per una xicana i frenada en corba. En aquestes 

situacions es millorarà l'estabilitat del vehicle. Per això s'intentarà minimitzar els efectes 

de balanceig, capcineig i guinyada, els de lliscament de les rodes i el de subviratge o 

sobreviratge, així com altres que puguin afectar al rendiment dels pneumàtics, tot 

modificant els angles d'avanç, de sortida i de caiguda (veure apartat 3 d'aquest projecte). 

2.3. Abast del projecte 

Amb aquest projecte es farà arribar a l'empresa Ashenkoff un seguit de millores en el 

disseny que puguin implementar en els seus vehicles. Es tracta d'una competició 

emergent i sense normativa pròpia i per tant els canvis que es poden realitzar són molt 

amplis. Aquest projecte se centrarà en la millora de la geometria de la suspensió amb la 

intenció d'aportar nous coneixements i millores a l'empresa. No obstant, també es vol 

arribar a un nivell de coneixement necessari per començar una carrera en l'enginyeria 

competició. 
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3. Fonaments teòrics 

3.1. La suspensió  

La suspensió d'un vehicle és el conjunt de peces i mecanismes que serveixen per 

esmorteir les irregularitats del terreny, així com perquè les forces i moments resultants del 

seu moviment es transmetin amb la major suavitat i elasticitat a la carrosseria, tot 

mantenint l'estabilitat del vehicle i també assegurar el contacte entre les rodes i el terra el 

major temps possible.  

3.1.1. Components a de la suspensió 

Quan es comença a parlar d'una suspensió hi ha un concepte molt important que és el de 

massa suspesa i el de massa no suspesa. La massa no suspesa és tota aquella massa 

del vehicle que pertany a les parts (incloses les rodes) encarregades d'absorbir les 

irregularitats del terreny. La massa suspesa és tota la resta. La geometria d'una 

suspensió és la manera com la massa no suspesa d'un vehicle és connectada a la 

massa suspesa (Milliken & Milliken, 1995).  

3.1.1.1. Pneumàtics 

És l'únic element del vehicle que està en contacte amb la pista. Totes les forces i 

moments que rep el vehicle es transmeten a través del pneumàtic. És el responsable 

d'absorbir les irregularitats més petites del terreny, així com de garantir una adherència 

longitudinal i transversal.  

Sobre el pneumàtic actuen una gran quantitat de forces. Un diagrama molt bàsic és el 

següent: 
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Figura 3.1.1: Il·lustració de les càrregues en el punt de contacte roda-terra extreta dels apunts de 

l'assignatura de vehicles 

Són, doncs, una part bàsica per a la seguretat i fiabilitat del vehicle. És per això que cal 

controlar les condicions en les quals treballa (pressió, ample de llanta, angle de caiguda i 

temperatura). 

3.1.1.2. Braços de suspensió 

Els braços de suspensió són els elements de unió entre el xassís i la roda. El 

comportament del vehicle depèn de la seva posició i la seva geometria, ja que a través 

d'ells es transmeten tots els esforços del xassís a la roda i a l'inrevés.  

 

Figura 3.1.2: Braços de suspensió. Imatge extreta dels apunts de l'assignatura de vehicles 

 

3.1.1.3. Amortidors  

Els amortidors són els elements elàstics encarregats de convertir en deformacions les 

forces transmeses pel conjunt.  
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Figura 3.1.3: Amortidor i parts. Imatge extreta dels apunts de l'assignatura de vehicles 

 

3.1.1.4. Elements elàstics 

• Molla: les molles permeten atenuar el rebot que es provocaria si només actuessin 

els amortidors. També ajuden a emmagatzemar l'energia que es produeix com a 

conseqüència del xoc de les rodes amb obstacles de la via. 

Segons les especificacions del vehicle les molles poden ser de rigidesa constant 

o de rigidesa variable. 

 

Figura 3.1.4: Molles de diferent tipus de rigidesa. Imatge extreta dels apunts de l'assignatura de 

vehicles 

• Barres estabilitzadores: són unes barres estan unides a la massa suspesa per la 

seva part central i a una roda per cada extrem (dret i esquerre). Serveixen per 

aconseguir un equilibri entre la rigidesa de l'eix davanter i el darrer que millora el 

comportament en corba ja que quan el cotxe es troba en una corba la barra 

genera un moment contrari al gir del xassís que disminueix el balanceig. Només 
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actuen quan es produeix moviment de bot o rebot en les rodes del mateix eix i la 

barra gira lliurement.  

 

Figura 3.1.5: Barra estabilitzadora. Imatge extreta dels apunts de l'assignatura de vehicles 

 

• Barres de torsió: és una barra que realitza un moviment giratori al voltant d'un 

dels seus eixos. Aporta estabilitat al vehicle ja que redueix el moviment del xassís. 

 

Figura 3.1.6: Barra de torsió. Imatge extreta dels apunts de l'assignatura de vehicles 

 

3.2. Geometria de la suspensió 

Categorització de les suspensions: 

1) Eix rígid: en aquest tipus de suspensió les rodes estan unides per una sola barra 

rígida. Poden ser o bé de ballestes o uns braços i s'utilitzen tant en el tren davanter com 

en el posterior. Són molt emprats en vehicles industrials i tot terreny. 
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Figura 3.2.1:Suspensió de ballestes. Referència aquí 

 

 

Figura 3.2.2: Suspensió de braç rígid. Referència aquí 

2) Independent: permet que una de les rodes es mogui verticalment sense afectar a la 

roda de l'altre costat del mateix eix. 

• McPherson: s'utilitza en l'eix anterior de turismes 

 

Figura 3.2.3: Suspensió McPherson. Imatge extreta dels apunts de l'assignatura 

de vehicles 

• Dobles triangles: s'empren tant en els eixos posteriors com en els 

anteriors en els vehicles monoplaça de competició.
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Figura 3.2.4: Model de suspensió de dobles triangles creat amb ADAMS/Car 

 

• Braços arrossegats: aquest tipus de suspensió s'empra en l'eix posterior 

de turismes. 

 

Figura 3.2.5: Suspensió de braços arrossegats. Imatge extreta dels apunts de 

l'assignatura de vehicles 

 

• Multilink: aquesta suspensió s'utilitza tant en l'eix anterior com en el 

posterior de turismes. 
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  Figura 3.2.6: Suspensió multilink. Referència aquí 

 

3.3. La suspensió de dobles triangles 

Els sistemes de suspensions independents intenten controlar el moviment de les rodes 

relatius al vehicle. Els enllaços entre el xassís i la roda permeten regular certs paràmetres 

que afecten al comportament del vehicle i que s'estudiaran en aquest treball. 

Els sistemes de dobles triangles permeten restringir 5 graus de llibertat per assegurar que 

el recorregut de la roda només es fa en una direcció (en dos si es tracta de les rodes 

motrius). 

3.3.1. Elecció de suspensió 

En la competició s'utilitzen dos tipus de sistemes, principalment: push-rod i pull-rod. En 

els sistemes pull-rod la barra longitudinal treballa a tracció, mentre que en els sistemes 

push-rod aquesta treballa a compressió.  

 

Figura 3.3.1: Suspensions pull-rod i push-rod. Referència aquí 

En les suspensions push-rod, quan la roda puja, giren ambdós triangles i la barra 

diagonal comprimeix l'amortidor i la molla. Per altra banda, en les suspensions pull-rod, si 

la roda puja la barra tracciona la molla i la suspensió. 
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L'elecció d'Ashenkoff és push-rod. Per poder entendre aquesta elecció s'utilitza el mètode 

dels objectius ponderats. 

 

Objectiu Pes Pull-rod Push-rod  
Accés ràpid a components 0,2 1 1 

Situació del centre de gravetat 0,2 1 0 
Massa 0,15 1 0 
Cost 0,25 0 1 

Esforços patits pels components 0,2 0 1 

Total 1 0,55 0,65 

Taula 3.3.1:Taula dels objectius ponderats 

Es veu clarament que el factor que més s'ha tingut en compte és el cost. Ambdós 

suspensions funcionarien molt bé, potser inclús millor la pull-rod ja que permet tenir un 

centre de gravetat lleugerament més baix, però és força més costosa. 

3.4. Paràmetres cinemàtics i geomètrics  

Per tal de dur a terme el procés de disseny de la suspensió cal tenir en compte un seguit 

de paràmetres que garanteixen el correcte funcionament del vehicle en les condicions en 

les quals circularà. 

3.4.1. Sistema de referència 

El sistema de referència emprat és una base ortogonal situada amb la direcció X situada 

en l'eix longitudinal del cotxe, eix Y en l'eix transversal i Z en l'eix vertical. És important 

per definir els angles d'Euler associats a les tres rotacions possibles: 

• Ginyada (Yaw): és la rotació sobre l'eix Z. 

• Capcineig (Pitch): és la rotació sobre l'eix Y. 

• Balanceig (Roll): és la rotació sobre l'eix X. 
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Figura 3.4.1: Il·lustració dels tres angles d'Euler. Referència aquí 

3.4.2. Angle de caiguda (o camber) 

L'angle de caiguda és el format per l'eix vertical de la roda i l'eix perpendicular a la 

superfície del terreny des de la vista frontal del vehicle (pla Y-Z).  

Aquest angle defineix la quantitat de banda de rodament (superfície del pneumàtic que 

està en contacte amb la pista). Es considera negatiu quan la superfície superior apunta 

cap al vehicle. 

En recta, la major quantitat de banda de rodament es dóna si l'angle de caiguda és zero. 

No obstant, degut a la deformació dels pneumàtics i a la transmissió de forces que 

canvien la geometria de la suspensió, per a vehicles de competició és més favorable 

l'angle de caiguda negatiu, ja que proporciona un extra de superfície de contacte.  

 

Figura 3.4.2: Angles de caiguda. Referència aquí 

En un revolt, l'angle de caiguda pateix una variació provocada pel balanceig de la 

carrosseria. Tendeix a fer-se més positiu en les rodes exteriors i disminueix en les rodes 

interiors. L'efecte aconseguit sobre l'eix és el de la roda exterior, ja que és la que suporta 

major càrrega vertical i, per tant, genera més esforços. 
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3.4.3. Angle d'avanç i angle de sortida 

Aquests dos paràmetres estan estretament relacionats ja que afecten de forma directa i 

simultània a l'estabilitat del vehicle en recta, entrada a un revolt i frenada. 

L'angle d'avanç o caster és el format per la projecció normal de l'eix central de la direcció 

en el pla X-Z i l'eix Z. Es considera negatiu si la part superior de la projecció normal de 

l'eix apunta cap a la part frontal del vehicle. 

Un angle positiu facilita el viratge del vehicle però augmenta la duresa de la direcció. Això 

és degut a que les forces que actuen sobre el pneumàtic en aquest cas són superiors. A 

més un excés d'angle d'avanç pot provocar subviratge i per això no és recomanable un 

angle superior a 7º. 

 

Figura 3.4.3: Angle d'avanç. Referència aquí 

L'angle de sortida o king pin és el format, des de la vista frontal del vehicle, per l'eix de la 

vertical del pneumàtic i la projecció normal de l'eix de direcció sobre el pla Y-Z. Es 

considera positiu l'angle quan està inclinat cap al xassís del vehicle. Mentre un caster 

positiu augmenta la caiguda negativa quan les rodes davanteres es troben girades (el 

qual facilita el viratge), l'angle de sortida augmenta la caiguda positiva. El king pin també 

provoca un moment en la direcció que permet l'auto centrat si es deixa anar el volant.  

 

Figura 3.4.4: Angle de sortida. Referència aquí 
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Un angle d'avanç positiu millora l'estabilitat en recta, permet una entrada en corba més 

precisa, millora l'adherència i millora la resposta de la direcció. No obstant, un excés 

d'aquest angle provoca que la direcció sigui massa rígida i pot provocar excés de 

subviratge. 

L'angle de sortida positiu també permet fer menys rígida la direcció, millora l'estabilitat en 

recta i provoca l'efecte d'auto centrat (centrar les rodes davanteres només deixant 

d'agafar el volant), però un excés provoca pèrdues d'adherència. 

Cal, per tant, trobar un equilibri entre els dos angles.  

3.4.4. Angle de convergència (toe) 

L'angle de convergència és l'angle format per l'eix longitudinal del vehicle i el de les rodes 

directrius (davanteres). Si la distància entre els punts anteriors de la roda és inferior a la 

distància entre els punts de la part davantera es diu que hi ha convergència (toe-in). Si 

passa el contrari ens trobem en situació de convergència negativa o divergència (toe-

out). 

En el cas dels vehicles amb les rodes posteriors motrius s'utilitza el toe-in per compensar 

l'efecte provocat al girar. En canvi, en els vehicles amb les rodes davanteres motrius 

s'utilitzarà el toe-out, ja que s'està aplicant la força directament sobre el seu eix. Aquesta 

força tendeix a rotar la roda cap a l'interior, efecte que es compensa amb el toe-out. 

 

Figura 3.4.5: Diferents angles de convergència. Referència aquí 

3.4.5. Ample de via 

És la distància en la direcció de l'eix Y entre els punts de contacte dels pneumàtics amb 

la pista. L'ample de via anterior i posterior no té per què ser igual. Aquest paràmetre 

afecta a la conducta del vehicle als revolts i a la situació de l'eix de balanceig. 
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L'elecció de l'ample de via es fa de tal manera que es redueixin el moment flector de la 

suspensió i permet regular l'estabilitat als revolts. No obstant és un paràmetre que afecta 

directament a la maniobrabilitat. El cotxe que s'està dissenyant en aquest projecte ha de 

poder ser conduït en kartòdroms i, per tant, no pot tenir un ample de via molt gran 

 

Figura 3.4.6: Ample de via davanter i posterior. Referència aquí  

3.4.6. Llum entre eixos o batalla 

És la distància en la direcció de l'eix X entre els punts de contacte del pneumàtic davanter 

amb la pista i el punt de contacte del pneumàtic posterior. Aquest paràmetre també afecta 

a la maniobrabilitat del vehicle. 

 

Figura 3.4.7: Llum entre eixos d'un cotxe. Referència aquí 

3.4.7. Centre de gravetat 

El centre de gravetat és el punt on es troba concentrada tota la massa del vehicle, a 

efectes de càlcul. 

Com s'observa a continuació, un centre de gravetat baix permet un pas per corba més 

ràpid i la transferència de pesos de la roda interior a l'exterior és inferior. Per tant també 
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serà més estable el vehicle.  

 

 

Figura 3.4.8: El centre de gravetat influeix directament en la transferència de pesos de la roda 

interior a l'exterior. Il·lustració extreta dels apunts de l'assignatura de vehicles. 

 

3.4.8. Centre instantani de rotació i centre de bal anceig 

El centre instantani de rotació (CIR) d'una suspensió és el punt on intersequen les 

prolongacions del braç superior i inferior de la suspensió. És el punt al voltant del qual 

roten els pneumàtics i, per tant, de la seva posició dependrà el canvi de posició del 

mateix en desplaçar-se amunt i avall. 

El centre de balanceig es troba unint el punt de contacte del pneumàtic amb el centre 

instantani. La intersecció de la recta resultant amb l'eix mig del vehicle ens dóna el centre 

de balanceig.  

Una distància petita entre els dos punts es tindrà un La distància en l'eix Z entre el centre 

de balanceig i el centre de gravetat determinarà l'angle de balanceig.angle de balanceig 

petit. El balanceig  és un moviment no desitjat i per això és interessant que aquesta 

distància sigui petita. No obstant això provoca que la geometria de la suspensió canvii 

molt. Cal trobar el punt òptim de la situació del centre de balanceig. 
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Figura 3.4.9:CIR i centre de balanceig d'una suspensió. Referència aquí 

 

3.4.9. Geometria anti aixecament i anti enfonsament  (anti-squat i anti-dive) 

Existeixen dos tipus de geometria que permeten controlar les variacions en la geometria 

de les suspensions davantera i posterior producte de la transferència de pesos de la 

massa suspesa en accelerar o frenar. Si es produeix una acceleració o una frenada 

brusca (cosa que passa de forma constant en una cursa) es pot arribar a transmetre fins 

a un 50% de la massa suspesa. Això pot provocar inestabilitat en canviar la geometria de 

les suspensions.  

Sempre que es pugui cal estudiar i modificar aquesta suspensió per obtenir valors òptims 

d'anti aixecament i anti enfonsament. No obstant és molt complicat modificar-la, ja que es 

tracta de canviar la posició de moltes peces de subjecció. 

-Anti aixecament (anti-squat)  

L'anti aixecament evita que la part frontal del vehicle s'aixequi en excés durant 

l'acceleració.  

 

Figura 3.4.10:Geometria anti aixecament. Referència aquí 

El centre de transferència és el centre al voltant del qual es mou l'eix posterior en el seu 
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moviment vertical.  

Per trobar percentatge d'anti aixecament del vehicle primer cal trobar la recta que uneix el 

centre de transferència amb el punt de contacte del pneumàtic posterior. La distància 

entre el punt de la intersecció d'aquesta recta amb  l'eix del centre de gravetat i el centre 

de gravetat determina el percentatge d'anti aixecament que es té. El percentatge del total 

de la distància del centre de gravetat a terra que representi la distància de terra al punt en 

l'eix Z és el percentatge d'anti aixecament. Per exemple, si el centre de gravetat es troba 

a z=1000mm i la intersecció a z=600mm es té un 60% d'anti aixecament.  

-Anti enfonsament (anti-dive)  

L'anti enfonsament evita que la part posterior del xassís s'aixequi en excés durant la 

frenada. La manera de calcular-lo és anàloga a l'anti aixecament però amb la part frontal 

del vehicle. No se sol superar un 30% d'anti enfonsament. 

3.4.10. Bump  steer i roll steer 

Són les variacions provocades en el paral·lel com a conseqüència del balanceig o en 

oscil·lar la suspensió en tot el seu recorregut útil.  

Aquestes variacions poden provocar un canvi en la direcció. És per això que cal 

optimitzar les variacions en el paral·lel. El moviment relatiu d'un costat respecte de l'altre 

poden provocar variacions en la trajectòria i moviments que afecten a l'estabilitat del 

vehicle. Aquestes variacions han de ser mínimes.  

3.4.11. Geometria d'Ackerman   

La geometria d'Ackerman resol el problema provocat pel fet que, en un revolt, el radi 

recorregut per la roda  davantera de l'exterior és major que la de la roda interior ja que 

permet girar un angle superior la roda exterior que la interior amb un mateix gir de la 

direcció. D'aquesta manera s'evita el lliscament de la roda de l'exterior. 

 

Figura 3.4.11: Geometria d'Ackerman. Referència aquí 



Pág. 28  Memoria 

 

4. Anàlisi del model  

4.1. Objectius 

ADAMS és un software de dinàmica multi cos que permet dissenyar i optimitzar models 

reals. Consta de diferents extensions segons si es vol dissenyar quelcom, obtenir 

resultats basats en un xassís, en tot el disseny d'un cotxe, etc. L'objectiu d'aquest treball 

és el de familiaritzar-se amb l'extensió ADAMS/Car i elaborar diferents models per tal 

millorar l'estabilitat del vehicle en condicions de conducció reals en les quals es poden 

trobar els pilots. També es pretén que la conducció no sigui massa difícil, ja que es tracta 

de pilots d'entre 6 i 10 anys. 

Per tal d'aconseguir això el que es farà serà utilitzar els paràmetres cinemàtics i dinàmics 

que el programa permet modificar i canviar-los per obtenir un model més òptim.  

4.2. Simulacions dels prototips 

Amb la modificació de diferents paràmetres cinemàtics es pretén trobar un ajust òptim de 

la suspensió, ja que això pot suposar un gran avantatge a l'hora de pilotar el vehicle. 

Les situacions en les quals s'ha testejat els models són: pas per xicana, acceleració 

brusca, frenada brusca, pas per un sot, frenada en una corba i corba de radi constant. 

S'han considerat aquestes situacions ja que són les més comunes en qualsevol circuit, 

les primeres que cal mirar per millorar el prototip i, a més, són les que es poden optimitzar 

en base al que la llicència atorgada del programa permet. En aquestes situacions es pot 

veure compromesa la integritat del pilot i, a més, si es regula bé la suspensió, es pot 

aconseguir un pas més ràpid. En cadascuna d'aquestes situacions es mirarà com 

treballen les suspensions i s'introduiran variacions per tal de millorar-ne el comportament. 

1)Xicana i corba de radi constant: en aquesta situació es mirarà el balanceig i s'intentaran 

minimitzar-ne les variacions. També s'intentarà minimitzar el lliscament lateral de les 

rodes. Es simularà una xicana que, per tal de ser passada a 60 km/h, el pilot haurà de 

girar el volant 20º a la dreta durant tres segons i després 40º a l'esquerra durant uns 

altres 3 segons. La corba de radi constant simula un pas per una corba de 8 m de radi, 

amb una acceleració centrípeta que varia de forma lineal de 5,89 m/ss a 10,8 m/ss. 
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2) Acceleració brusca i frenada brusca: en aquestes simulacions el que es voldrà 

minimitzar el lliscament lateral en les rodes per tal de garantir que s'està aprofitant al 

màxim l'acceleració angular proporcionada a les rodes motrius (en el cas de l'acceleració) 

i el moment dels frens (en el cas de la frenada). Per això se simularà una acceleració de 

6,5m/s2 durant 3 segons quan el cotxe va a una velocitat inicial de 20km/h i una frenada 

de  2 segons quan el vehicle va a 90km/h, amb una acceleració de -9,81m/s2. 

3) Frenada en corba: quan un pilot frena en meitat d'una corba sol ser perquè s'està 

produint una situació d'emergència. Per tal de garantir la seguretat del pilot i tenint en 

compte que són nens i nenes d'entre 6 i 10 anys s'ha considerat aquesta proba 

necessària. Per això s'ha simulat una frenada de 4 segons en una corba de radi 8, 

mantenint el radi de la corba (per especificacions del sistema amb la prova) i un 

acceleració centrípeta de 9,81 m/ss. 

3) Pas per un sot:  en aquesta simulació el que es pretén es determinar el comportament 

de la suspensió en el seu pas per un sot de 27 mm d'alçada. Caldrà comprovar que el 

cotxe no es desestabilitza provocant així una situació en la qual el pilot pot perdre el 

control. 

El procés de millora ha estat progressiu. Els canvis en la geometria s'han anat introduint 

tot comparant els avantatges aconseguits respecte del model amb els canvis anteriors. 

Finalment s'ha comparat el disseny escollit amb l'original. 
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5. Resultats obtinguts amb MSC Adams/Car 

5.1. Primer disseny 

El disseny proporcionat per Ashenkoff tenia uns paràmetres establerts, alguns dels quals 

podien ésser modificats i d'altres no. Com s'ha comentat en els objectius d'aquest treball, 

el que es pretén és introduir canvis en la geometria de la suspensió per tal de millorar el 

comportament en les situacions reals esmentades en l'apartat 4. 

La primera millora que es volia introduir era la de controlar el balanceig que pateix el 

xassís quan s'està passant per una corba i el lliscament en el contacte roda-terre.  

Per tal de comprovar les millores es va realitzar la simulació del pas per xicana en la qual 

el pilot ha de girar el volant 20º a la dreta i 40º a l'esquerra per passar-la a 60 km/h. Es va 

veure que la variació en el balanceig podia reduir-se. Una variació gran en aquest 

paràmetre pot provocar inestabilitat, ja que la transferència de masses és molt gran. Això 

pot provocar que el subviratge sigui excessiu i no es pugui controlar el vehicle. 

Per tal de millorar aquesta variable es va canviar l'angle de caiguda de 0 a -5º. D'aquesta 

manera es pretenia fer tendir la caiguda de la roda exterior a zero per tal d'incrementar la 

superfície de contacte entre el pneumàtic i la pista. Aquest canvi afecta a l'adherència 

dels pneumàtics i a l'estabilitat en el balanceig. 

 

Figura 5.1.1:Disseny original amb angle de caiguda de 0º 
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Figura 5.1.2: Primer disseny amb angle de caiguda de -5º 

Com s'observa en la Figura 5.1.3, la variació en el balanceig en el pas per la xicana es 

redueix i també es pot comprovar aquest fet, tot i que de manera no tant evident, en la 

prova del sot a la Figura 5.1.5 . Es pot comprovar com el disseny original (en la gràfica té 

el nom de Sim_10) pateix uns canvis més grans que el nou disseny (Sim_11). No només 

quan la direcció es manté constant sinó en el canvi de direcció la variació que pateix el 

vehicle és de gairebé 1º més petita.  

També s'aconsegueix que el vehicle no llisqui tant lateralment. En la Figura 5.1.4 es veu 

com els canvis en l'angle de lliscament són inferiors. Això millora la velocitat en el pas per 

corba i el desgast dels pneumàtics és més petit.  
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Figura 5.1.3:Comparativa de la variació en els angles de caiguda en els dos dissenys. 

 

Figura 5.1.4:Gràfics de balaneig en el pas per un sot 



Optimització del xassís d'un fórmula Ashenkoff  Pág. 33 

 

 

Figura 5.1.5:Comparativa en l'angle de lliscament del vehicle. 

Per tal de comprovar que el lliscament en els pneumàtics frontals era millor es va realitzar 

la simulació del pas per una corba de radi 8 durant 5 segons amb un canvi en 

l'acceleració centrípeta de 5,86m/s2 a 10,8 m/ss. L'objectiu d'aquest projecte és canviar 

parts d'un vehicle que ha de poder circular per un kartòdrom, el qual pot tenir corbes de 

radi molt petit. Amb els resultats d'aquesta simulació es veu clarament que el lliscament 

ha millorat considerablement. En la Figura 5.1.6 s'observa que la variació en l'angle de 

lliscament de les rodes davanteres és més regular, el que fa que el vehicle sigui més fàcil 

de controlar. Tot i no haver canviat res del tren posterior, la diferència en el lliscament 

d'aquestes rodes (Figura 5.1.7) també és força significativa, ja que no pateix tantes 

variacions. 

Sim_20 es correspon al vehicle original i Sim_21 es correspon al disseny del prototip 1. 
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Figura 5.1.6:Comparativa del lliscament dels pneumàtics frontals en una corba de radi constant. 

 

Figura 5.1.7:Comparativa del lliscament dels pneumàtics posteriors en una corba de radi constant. 
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5.2. Segon disseny 

Un cop aconseguit que el lliscament en les rodes disminueixi significativament, el que es 

vol és aconseguir que el vehicle sigui més fàcil de pilotar. Per això es canvia l'angle 

d'avanç i es passa de 0º a 6º. No obstant la simulació amb 6º no es put dur a terme 

perquè el vehicle subvira en excés i no pot seguir la trajectòria especificada. Aquestes 

especificacions són 4 segons en una corba e 8 m de radi, amb una acceleració centrípeta 

inicial de 5,89m/ss i de 9,81 m/s2 final. Per tant es canvia l'angle d'avanç de 6º a 4º. 

 

Figura 5.2.1:Ajust dels punts del triangle superior a 0º d'avanç. 

 

Figura 5.2.2:Ajust del triangle superior a 4º d'avanç. 
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Com s'observa a continuació, el parell necessari per tornar a centrar la direcció és més 

gran en el prototip amb l'angle d'avanç de 4º que el prototip original. Això permet que el 

vehicle sigui més àgil en les corbes, tot i que a velocitats baixes pot provocar que costi 

més girar la direcció.  

A més, el fet d'augmentar l'angle d'avanç fa millorar l'adherència en la part interior del 

vehicle i que disminueixi la resistència a l'avanç en els pneumàtics, el que millora el seu 

rendiment. 

No obstant, tot i que es tracta de vehicles per a nens, estan pensats per a la competició i, 

per tant, no per anar a velocitats baixes.  

Es pot comprovar com el moment d'auto centrat ha augmentat considerablement 

(500N/mm), tal i com es pot veure a la Figura 5.2.3. 

 

Figura 5.2.3:Comparativa de moment necessari per tornar a centrar la direcció.  

 

5.3. Tercer disseny 

Finalment el que s'ha decidit és augmentar l'angle de sortida del tren davanter de 44,38º 

a 48º. Amb aquest canvi es pretén compensar l'efecte subvirador provocat pel canvi en 

l'angle d'avanç, així com augmentar el radi de rodolament i disminuir la resistència a 

l'avanç. D'aquesta manera es podrà aconseguir un rendiment més elevat en els 

pneumàtics i a la vegada s'augmenta la superfície de pneumàtic en contacte amb la pista, 

disminuïnt l'efecte de lliscament i subvirador. 
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Figura 5.3.1:Vista frontal de la suspensió amb angle de sortida a 44,38º 

 

Figura 5.3.2:Vista frontal de la suspensió amb angle de sortida a 48º 

 

A la Figura 6.3.2 el que es pot apreciar és que el moment provocat en les rodes que 

provoca l'auto centrat s'ha incrementat considerablement (entre 100 i 250 N/mm), tot i 

que aquest no creix de forma tant homogènia com en el disseny anterior. 

Aquest canvi, a més, fa disminuir el radi de rodolament. Aquest radi es correspon a la 

distància en la direcció Y del pla Y-Z del punt de contacte del pneumàtic (projecció del 

centre de la roda sobre la recta Y) i l'eix de la direcció. En disminuir aquest radi la 

superfície del pneumàtic que està en contacte amb la pista disminueix. No obstant el 

primer canvi ha estat augmentar l'angle de caiguda en repòs. Per tant, tot i que es 

mitigaran alguns dels efectes provocats pel primer canvi, es poden aconseguir altres 

avantatges significativament més importants, sense fer desaparèixer les millores 

introduïdes amb el primer disseny. 
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Figura 5.3.3:Comparativa del moment de sobreviratge. 

 

Figura 5.3.4:Comparativa del moment d'autocentrat 
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Figura 5.3.5:Comparativa de la resistència a l'avanç 

 

Com es pot comprovar a la Figura 5.3.6, resultat de la simulació de la xicana, el 

moviment de balanceig que patirà el xassís és més gran i per tant, no tant estable. A 

més, en la simulació de corba de radi constant (Figura 5.3.7) es pot veure que el tren 

davanter pateix més variacions a l'inici de la maniobra.  

No obstant això s'ha considerat que els canvis en la variació de l'angle de balanceig i de 

lliscament dels pneumàtics davanters no són significatius, ja que les millores en l'auto 

centrat i el subviratge són més importants. 
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Figura 5.3.6:Comparativa del balanceig del xassís en el pas per una xicana 

 

 

Figura 5.3.7:Comparativa de la variació en el lliscament del tren davanter en la corba de radi 

constant 
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5.4. Comparativa del disseny original amb el protot ip 

escollit 

5.4.1. Xicana  i corba de radi constant 

 

Figura 5.4.1:Trajectòria del vehicle en el pas per xicana amb ADAMS/Car 

 

Figura 5.4.2:Simulació del pas per corba de radi constant ADAMS/Car 
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En la simulació de la corba de radi constant ( simulació explicada en l'apartat 4.2 d'aquest 

treball) es veu que s'assoleix una estabilitat en l'angle de balanceig molt abans, el que 

permet disminuir el lliscament en el punt de contacte roda-pista, ja que la transferència de 

masses d'un eix a l'altre no és tan gran. També facilitarà un pas per corba més ràpid. 

 

Figura 5.4.3:Gràfics de balanceig corba de radi constant 

Respecte al segon prototip es veu que l'angle de balanceig en la xicana ha augmentat. La 

diferència no és tant significativa tot i que la diferència entre el punt més alt i més baix 

d'ambdós vehicles és de l'ordre de 0,3º. Tot i així la variació és més petita que en el 

model inicial d'Ashenkoff. Per tant s'ha renunciat a un valor important d'aquest factor en 

favor d'augmentar de forma molt més significativa altres factors. A més, tot i haver-hi una 

diferència menor que amb el primer prototip, el més significatiu són els canvis provocats 

en el lliscament i això s'ha aconseguit amb els canvis d'angle d'avanç i de sortida.  

S'ha considerat que la diferència en el primer i el tercer prototip en la variació del 

balanceig no suposarà un canvi molt significatiu en la velocitat del pas per corba i en 

canvi sí que hi ha un canvi significatiu en el parell d'auto centrat i l'estabilitat aconseguida 

en el lliscament, així com en el control del viratge del vehicle i la resistència a l'avanç. 
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Figura 5.4.4:Gràfics lliscament del tren davanter 

 

Figura 5.4.5:Gràfics del parell d'auto centrat. 
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5.4.2. Acceleració i frenada fortes  

Sota les condicions esmentades en l'apartat 4.2. El lliscament lateral del tren anterior és 

pràcticament igual i el lliscament longitudinal també. S'observa que, en el tercer prototip 

s'assoleix una estabilitat molt aviat en l'angle de lliscament frontal i que, a més, és 

pràcticament zero en el cas de l'acceleració. 

El mateix succeeix en el cas de la frenada. El lliscament lateral de les rodes frontals és 

pràcticament constant a partir de 1,5 segons. 

 

Figura 5.4.6:Simulació d'acceleració brusca o frenada brusca en ADAMS/Car 

 

Figura 5.4.7:Gràfics de lliscament lateral dels pneumàtics davanters en acceleració brusca  
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Figura 5.4.8:Gràfics de lliscament lateral dels pneumàtics davanters en frenada brusca  

 

5.4.3. Frenada en corba 

L'objectiu d'aquesta prova era veure si s'havia aconseguit millorar el subviratge del 

vehicle. Per això s'ha comparat el lliscament lateral de les rodes de l'eix posterior i de l'eix 

anterior 

Que les rodes davanteres llisquin més que les posteriors és un indicatiu de que el vehicle 

subvira. En el cas del cotxe d'Ashenkoff, aquest subvira lleugerament en la frenada. Amb 

els canvis incorporats en la geometria de la suspensió s'ha aconseguit reduir aquest 

fenomen.  Això farà que el vehicle sigui més fàcil de pilotar i que en situació de frenada 

en corba sigui més estable, ja que la diferència entre el lliscament posterior i anterior és 

molt petit i, en alguns moments, zero. 

 

Figura 5.4.9:Gràfics de comparativa del subviratge.  
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5.4.4. Sot 

L'objectiu d'aquesta prova era veure si les modificacions intruïdes en la geometria de la 

suspensió podien afectar al comportament del vehicle en el pas pel sot tal i com ha estat 

especificat en el punt 5.2. El que s'ha pogut veure després de les simulacions pertinents 

és que en aquesta prova és en la que menys millores s'han pogut comprovar. Només en 

el cas del balanceig es veu que és lleugerament millor el comportament del darrer 

prototip. 

 

Figura 5.4.10:Gràfics de balanceig en el pas per un sot 

 

 

Figura 5.4.11:Disseny original passant pel sot 
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6. Gantt del projecte 

Els dies que s'han invertit en les activitats per a la realització d'aquest projecte estan 

il·lustrats en el següent gràfic de Gantt. Es pot veure clarament que la part en la qual més 

temps s'ha invertit és la de la documentació. En un principi calia aprendre tot el necessari 

per a la realització del projecte i els coneixements tècnics no es tenien.  També s'ha 

invertit temps en estudis paral·lels i en la redacció del treball.  

Les hores emprades en la simulació han estat escasses perquè la llicència es va atorgar 

el 26 de Maig i caducava el 23 de Juny. Durant aquest període, degut a les limitacions de 

la llicència es va haver de centrar el treball en la part de la suspensió i no en la de 

l'estructura del xassís, que era la idea inicial. 

 

Figura 6.1:Diagrama de Gantt del projecte 

01/03/2017 21/03/2017 10/04/2017 30/04/2017 20/05/2017 09/06/2017
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7. Pressupost del projecte 

Tot aquest treball ha consistit en elaborar les simulacions pertinents per millorar certs 

aspectes del comportament del vehicle en qüestió. Les despeses que s'hauran de tenir 

en compte són les relacionades amb el disseny del projecte, en la obtenció de la llicència 

i en les despeses relacionades amb la elaboració dels models amb ADAMS/Car. 

Gràcies al Gantt es pot elaborar la següent taula amb totes les despeses. Si es té en 

compte que la redacció del projecte va portar 41 dies, si cada dia es treballa durant 8 

hores, es conclou que s'han invertit 328 hores en el disseny del projecte. A més, durant 

18 dies s'han estat realitzant les probes. Si de la mateixa manera es conclou que es 

treballa durant 8 hores al dia, es veu que la realització del projecte ha portat 144 hores. 

A la següent taula s'il·lustra com queden repartides les despeses. 

 

Concepte Preu 
unitari Hores Total 

Llicència 2.000 € - 2000€ 
Elaboració de models 25€/h 144 3600€ 
Disseny del projecte i 
obtenció de resultats. 25€/h 328 8200€ 

        
Total     13800€ 

Taula 7.1:Pressupost del projecte 
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8. Impacte ambiental 

Un dels avantatges més importants dels softwares de simulació és que permeten 

introduir unes millores en els vehicles que només serien possibles si el vehicle es fes 

circular. Hi ha infinitat de variables i paràmetres ajustables que no poden ser detectats 

amb una, dos o 20 voltes en un circuit i que, en canvi, amb un entorn de simulació sí. 

A més, el nombre de simulacions que es poden realitzar és infinit mentre que el nombre 

de vegades que un cotxe pot sortir a pista per a ajustar-lo correctament no ho és. Cada 

vegada que un cotxe surt a pista contamina amb el CO2 que emet.  

No és possible trobar les especificacions de les emissions del motor Rotax 125 que 

incorporarà, però en base a les emissions d'una motocicleta de característiques similars 

(referència Honda SH 125 i)es considera que l'emissió és de 1g/km. S'han simulat 18 

dies durant 8 hores al dia i en totes les simulacions a una mitjana de 75 km/h. Per tant 

durant aquest projecte s'ha reduït l'emissió per cotxe a l'atmosfera en 10,80 kilograms.  

Sense haver de renunciar a l'esport en qüestió es pot evitar l'emissió d'una gran quantitat 

de gasos contaminants (només producte de la posada a punt del vehicle) gràcies als 

softwares de simulació. 
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Conclusions 

Aquest ha estat un treball difícil de realitzar ja que va costar molts esforços aconseguir la 

llicència del programa. A més, un cop es va aconseguir, es va fer clar que el plantejament 

del treball havia de canviar. Un cop aconseguida la llicència es va haver d'investigar com 

funcionava el programa, el que va suposar una quantitat d'hores molt gran ja que no es 

tracta d'un software senzill d'utilitzar. 

Tot i els problemes que van sorgir finalment el treball es va poder dur a terme. Es van 

tenir en compte les situacions reals que amb més freqüència es troba un pilot en un 

circuit i es va procedir a realitzar les simulacions. 

Un cop assolits els coneixements tècnics sobre la matèria i pràctics sobre el programa i 

un cop van estar decidides les simulacions que s'havien de fer es va poder realitzar un 

treball continu de millora de la suspensió en base a uns requisits. Es van introduir tres 

canvis en la geometria de la suspensió en base a certs aspectes de la conducció que es 

volien millorar. 

Primer es va voler disminuir la variació en l'angle de balanceig patit pel xassís i per això 

es va canviar l'angle de caiguda. Posteriorment es va voler millorar l'auto centrat de la 

direcció i per això es va augmentar l'angle d'avanç. Finalment es va voler augmentar una 

mica més aquest auto centrat a l'hora que es feia disminuir l'efecte subvirador provocat 

per l'augment de l'angle de caiguda en la segona millora. Per això es va augmentar 

l'angle de sortida. 

Totes aquestes variacions introduïdes en la suspensió han fet un vehicle més estable, 

que no llisca tant, no balanceja tant, és més segur i fàcil de pilotar. Els pilots de ben segur 

notaran un pas per corba més ràpid i estable. No obstant això i tenint en compte que 

l'edat dels pilots va de 6 a 10 anys, si es tractés d'un pilot novell potser la darrera millora 

seria excessiva. El recomanable en aquelles circumstàncies seria ajustar la suspensió 

com en el segon disseny, on només s'han canviat l'angle de caiguda i el d'avanç. En el 

darrer disseny el parell d'auto centrat és més gran i creix de forma inestable. Seria més 

segur per a un pilot no expert regular-li la suspensió segons aquell disseny. 

Gràcies a aquest treball s'ha pogut aprendre molt sobre la matèria de la suspensió. El fet 

de poder realitzar simulacions en comptes de fer rodar el cotxe serveix per estalviar 

diners, ja que no es desgasten peces, material o combustible. També suposa una 

reducció significativa en l'emissió de gasos contaminant i es pot arribar a un punt prou 

òptim per ajustar la suspensió abans de començar a rodar. 

Aquest treball ha servit per assolir un nivell de coneixements relatius a la suspensió d'un 

vehicle de carreres molt important que servirà per a futurs projectes en l'automoció. 
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