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A.  NORMATIVA FSAE 2016 

La Formula Student és una competició anual de gran prestigi d’estudiants universitaris 

d’arreu del món. L’objectiu d’aquesta competició és dissenyar, construir i competir amb un 

monoplaça estil “Formula” en diferents esdeveniments a nivell mundial. Cal remarcar que 

aquesta tasca és responsabilitat exclusiva dels estudiants. 

En definitiva, per tal de garantir la seguretat del pilot, serà necessari l’establiment d’una 

normativa que guiï als estudiants a l’hora de construir un monoplaça totalment segur. 

D’aquesta tasca se n’encarrega l’FSAE (Formula Society of Automotive Engineers), els quals 

publicaran anualment la normativa a aplicar en les diferents competicions de l’any. 

Per a l’any 2016 (any en el que va competir el CAT09e), els punts de la normativa que 

afectaven al disseny de la direcció eren els següents: 

 

ARTICLE 6: NORMES GENERALS DE XASSÍS  

T6.5 Sistema de direcció  

T6.5.1 El volant ha d’estar connectat mecànicament a les rodes davanteres.  Així 

doncs, els sistemes amb actuació elèctrica (o steer-by-wire en anglès) queden prohibits.  

T6.5.2 El sistema de direcció ha de tenir topalls per tal de prevenir danys, bloqueigs 

mecànics i contactes amb altres elements. Els topalls poden estar col·locats a les boixes o a 

la cremallera per prevenir que els pneumàtics contactin amb la suspensió, el xassís o altres 

elements durant les proves de pista.  

T6.5.3 El joc màxim admissible del sistema de direcció està limitat a set graus (7º) 

totals mesurats al volant.  

T6.5.4 El volant ha d’estar acoblat a la columna de direcció mitjançant un element de 

ràpida desconnexió “quick-release”. El pilot ha de poder operar aquest sistema des d’una 

posició de conducció normal i amb els guants posats.  
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T6.5.5 La direcció a les rodes posteriors, la qual pot ser elèctrica, està permesa sempre 

i quan hi hagi topalls mecànics que limitin el rang de moviment angular fins a un màxim de sis 

graus (6º). Això haurà de ser demostrat amb el pilot al cotxe i l’equip ha de facilitar que l’angle 

màxim i els topalls puguin ser verificats durant la inspecció tècnica.  

T6.5.6 El volant ha de tenir un perímetre continu que sigui quasi circular o quasi oval, 

és a dir, el perfil del perímetre exterior pot tenir seccions rectes però no còncaves. Per 

exemple: “H”, “8” o “C” no són perfils permesos.  

T6.5.7 En qualsevol posició angular, la part superior del volant no pot estar més amunt 

que la part més alta del “Front Hoop”. Vegeu figura 3.1.  

 

T6.5.8 Els sistemes de direcció que utilitzen cables com actuadors no estan prohibits 

per la norma T6.5.1 però caldrà lliurar-ne la documentació extra. L’equip haurà de subministrar 

un anàlisi de modes i efectes de fallida amb detalls del disseny del sistema proposat com a 

part del full d’equivalències estructurals (SES) o del formulari de certificació de requeriments 

funcionals (SRCF). L’informe ha de destacar com es va fer l’anàlisi, que pot girar correctament, 

els potencials modes de fallida i els efectes de cada mode de fallida i finalment les estratègies 

de mitigació de la fallida. El comitè organitzador revisarà l’enviament i aconsellarà l’equip si el 

disseny proposat és o no aprovat. Si no ho fos, s’haurà d’implementar una direcció sense 

cables.  

T6.5.9 La cremallera ha d’estar agafada al xassís mecànicament; si es fan servir 

elements de subjecció han de complit amb la Norma T11.2.  

T6.5.10 Les unions entre tots els components que connecten el volant a la cremallera 

han de ser mecànics i visibles durant la Inspecció Tècnica. Les unions basades en adhesiu 

sense reforç mecànic no estan permeses. 
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ARTICLE 11: ELEMENTS DE SUBJECCIÓ  

T11.1 Requeriment de grau  

T11.1.1 Tots els elements roscats utilitzats en l’estructura de la cel·la del pilot, i en la 

direcció, frens, cinturons de seguretat i sistema de suspensió han de complir (o superar) SAE 

Grade 5, Metric Grade 8.8 (segons la ISO 898) i/o especificacions AN/MS.  

T11.2 Assegurament dels elements d’unió  

T11.2.1 Tots els cargols, femelles i altres elements crítics de la direcció, frens, cinturons 

de seguretat i sistema de suspensió han d’assegurar-se enfront l’afluixament inintencionat 

mitjançant l’ús de mecanismes de bloqueig positiu (positive locking mechanisms). Aquests  es 

definirien com un sistema que en cas que la femella s’afluixés una mica, no s’acabés d’afluixar 

del tot.  

T11.2.3 Tots els extrems amb ròtula esfèrica i rodaments esfèrics de la direcció i 

suspensió han d’estar assegurats.  

T11.2.4 Les bieletes ajustables han de tenir una contrafemella per evitar-ne 

l’afluixament.  

 

ARTICLE 5: SISTEMES I CIRCUITS D’APAGAT  

EV5.3 Botons d’apagat  

EV5.3.5 [...] El volant o qualsevol altra part del cotxe no poden obstaculitzar el botó 

d’apagat d’emergència de dins la cel·la del pilot.  
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ARTICLE 3: CEL·LA DEL PILOT  

T3.12 “Front Hoop”  

T3.12.5 El “Front Hoop” ha d’estar com a molt 250mm per davant del volant. Aquesta 

distància hauria de ser mesurada en horitzontal, al pla longitudinal del vehicle, des de la 

superfície posterior del “Front Hoop” fins a la superfície més endavant del cantell del volant en 

la posició d’avançar recte.  

 

ARTICLE 4: “COCKPIT”  

T4.1 Obertura del “Cockpit”  

T4.1.2 Durant el test d’entrada de la plantilla de l’obertura del “Cockpit”, el volant i la 

columna es poden retirar. Per a la plantilla, veure figura 3.2: 

 

T4.2 Secció interna creuada del “Cockpit”  

T4.2.1 La plantilla de la figura 4.2 ha de poder passar per dins el vehicle horitzontalment 

a través del “Cockpit” fins a un punt a 100mm per darrera del pedal que estigui més enrere en 

posició no operativa. Si els pedals són ajustables, es posaran el més endavant possible.  
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T4.2.3 Els únics components que es poden retirar per a aquest test són el volant i 

qualsevol element protector de les cames del pilot (Norma T5.8) que pugui ser retirat sense 

l’ús d’eines i amb el pilot assegut.  

 

ARTICLE 5: EQUIPAMENT DEL PILOT (CINTURONS I ENCOIXINAT DEL “COCKPIT”)  

T5.8 Protecció de les cames del pilot  

T5.8.1 Per tal de mantenir les cames del pilot fora de l’abast de components esmolats 

o parts mòbils, tots els components que es moguin dins el “Cockpit” entre el “Front Hoop” i el 

pla vertical a 100mm per darrera dels pedals han d’estar protegides amb un material sòlid que 

faci d’escut.  

T5.8.2 Les cobertes i tapes de la suspensió i la direcció han de poder-se retirar per tal 

de permetre la Inspecció Tècnica del punts de muntatge.  
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B.  Plànols 

B.1. Insert inferior columna direcció 
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B.2. Insert superior columna direcció 
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B.3. Acoblament QuickRelease 
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B.4. Suport posterior 
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B.5.  Suport davanter 
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B.6. Bieleta de direcció 
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C. Benchmarks Abaqus 

C.1. Example: creating a model of an overhead hoist 

This example of an overhead hoist, shown in Figure 2–5, leads you through the 

Abaqus/CAE modeling process by using the Model Tree and showing you the basic steps 

used to create and analyze a simple model. The hoist is a simple, pin-jointed truss model that 

is constrained at the left end and mounted on rollers at the right end. The members can rotate 

freely at the joints. The frame is prevented from moving out of plane. A simulation is first 

performed in Abaqus/Standard to determine the structure’s static deflection and the peak 

stress in its members when a 10 kN load is applied as shown in Figure 2–5. The simulation is 

performed a second time in Abaqus/Explicit under the assumption that the load is applied 

suddenly to study the dynamic response of the frame. For the overhead hoist example, you 

will perform the following tasks: 

- Sketch the two-dimensional geometry and create a part representing the frame. 

- Define the material properties and section properties of the frame. 

- Assemble the model. 

- Configure the analysis procedure and output requests. 

- Apply loads and boundary conditions to the frame. 

- Mesh the frame. 

- Create a job and submit it for analysis. 

- View the results of the analysis.. 
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C.2. Example: connecting lug 

In this example you will use three-dimensional, continuum elements to model the 

connecting lug shown in Figure 4–14.The lug is welded firmly to a massive structure at one 

end. The other end contains a hole. When it is in service, a bolt will be placed through the hole 

of the lug. You have been asked to determine the static deflection of the lug when a 30 kN 

load is applied to the bolt in the negative 2-direction. Because4–11 the goal of this analysis is 

to examine the static response of the lug, you should use Abaqus/Standard as your analysis 

product. You decide to simplify this problem by making the following assumptions: 

 

- Rather than include the complex bolt-lug interaction in the model, you will use a 

distributed pressure over the bottom half of the hole to load the connecting lug (see 

Figure 4-14). 

- You will neglect the variation of pressure magnitude around the circumference of the 

hole and use a uniform pressure. 

- The magnitude of the applied uniform pressure will be 50 MPa: 30 kN/ (2 × 0.015 m × 

0.02 m). 

After examining the static response of the lug, you will modify the model and use 

Abaqus/Explicit to study the transient dynamic effects resulting from sudden loading of the lug. 
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C.3. Example: cargo crane 

A light-service, cargo crane is shown in Figure 6–10. You have been asked to 

determine the static deflections of the crane when it carries a load of 10 kN. You should also 

identify the critical members and joints in the structure: i.e., those with the highest stresses and 

loads. Because this is a static analysis you will analyze the cargo crane using 

Abaqus/Standard. The crane consists of two truss structures joined together by cross bracing. 

The two main members in each truss structure are steel box beams (box cross-sections). Each 

truss structure is stiffened by internal bracing, which is welded to the main members. The cross 

bracing connecting the two truss structures is bolted to the truss structures. These connections 

can transmit little, if any, moment and, therefore, are treated as pinned joints. Both the internal 

bracing and cross bracing use steel box beams with smaller cross-sections than the main 

members of the truss structures. The two truss structures are connected at their ends (at point 

E) in such a way that allows independent movement in the 3-direction and all of the rotations, 

while constraining the displacements in the 1- and 2-directions to be the same. The crane is 

welded firmly to a massive structure at points A, B, C, and D. The dimensions of the crane are 

shown in Figure 6–11. In the following figures, truss A is the structure consisting of members 

AE, BE, and their internal bracing; and truss B consists of members CE, DE, and their internal 

bracing. 
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C.4. Example: driveshaft mechanism 

Driveshaft mechanisms are important components of motor vehicles. These 

mechanisms often contain universal joints that are used to carry motion from one shaft to 

another where the two shafts are not perfectly aligned. A typical universal joint assembly is 

shown in Figure 4.1.7–1. The joint consists of a cross that carries needle roller bearings at the 

four extremities. The bearing cups are attached to yokes, two on the input shaft and two on 

the output shaft. The universal joint is not a constant velocity joint. If the input and output shafts 

are not aligned, the uniform rotation of the input shaft will result in a nonuniform rotation of the 

output shaft. When the input shaft is rotated at constant velocity, the output shaft will accelerate 

and decelerate twice per revolution (a pulsation effect). 

The driveshaft mechanism in this example problem consists of three shafts, SHAFT AB 

(the input shaft), SHAFT CD (the center shaft), and SHAFT EF (the output shaft). SHAFT AB 

is connected to SHAFT CD through a universal joint that connects B and C. SHAFT CD is 

connected to SHAFT EF through a universal joint that connects D and E. B31 beam elements 

are used to model the shafts. SHAFT AB and SHAFT EF have a length of 7 units each, and 

SHAFT CD is 10 units long. SHAFT AB and SHAFT EF are coplanar and parallel to each 

other. SHAFT CD is also coplanar to SHAFT AB and SHAFT EF but is inclined to SHAFT AB 

and SHAFT EF at an angle of 20 degrees. SHAFT AB, SHAFT CD, and SHAFT EF are circular 

in cross-section; and the radius of their cross-section is 0.1 units. The universal joints 

connecting B and C and connecting D and E are modeled using CONN3D2 elements. The 

variation of angular motion between the input and output shafts can be avoided. The pulsation 

effect between the input shaft and the center shaft can be compensated entirely by the 

pulsation effect between the center shaft and the output shaft if the universal joints are oriented 

properly with respect to each other. A sufficient condition for the input/output velocity ratio to 

be constant is that the directions normal to the crosses of the universal joints be colinear. The 

configuration of the shafts is illustrated in Figure 4.1.7–2. In this figure we can see that the 

crosses lie in parallel planes. This will guarantee a constant input/output velocity ratio. 
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All the degrees of freedom except the rotational degree of freedom about the beam 

axis are fixed at A and F. A prescribed rotation of 360 degrees is specified at A. No other 

boundary conditions are specified. The bodies in Figure 4.1.7–2 are connected as follows: 

• SHAFT AB is connected to SHAFT CD with a UJOINT connector element (Joint 1). 

• SHAFT CD is connected to SHAFT EF with a UJOINT connector element (Joint 2). 

Because the rotary motion of one shaft is to be transmitted to another shaft that is not colinear, 

separate coordinate orientation systems are created and used to connect the connector nodes 

for each UJOINT connector connecting the shafts. The coordinate systems used to define 

Joint 2 are the systems used to define Joint 1 rotated by 90 degrees about the global 1-axis. 

This ensures proper orientation of the joint crosses and a constant input/output velocity ratio. 

Separate models for Abaqus/Standard and Abaqus/Explicit include friction in the connectors. 
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D.  Resultats simulació multi-sòlid - Concepte A 

D.1. Moment torsor 81Nm sobre volant 

Força de reacció en els enllaços [N] 

 

Moment reacció en els enllaços [Nm] 
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Esforços normals [N] 

 

Esforç tallant Y [N] 
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Esforç tallant Z [N] 

 

Moment torsor [Nm] 
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Moment flector Y [Nm] 

 

Moment flector Z [Nm] 
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D.2. Força vertical 600N sobre volant 

Força de reacció en els enllaços [N] 

 

Moment reacció en els enllaços [Nm] 
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Esforços normals [N] 

 

Esforç tallant Y [N] 
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Esforç tallant Z [N] 

 

Moment torsor [Nm] 
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Moment flector Y [Nm] 

 

Moment flector Z [Nm] 
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D.3. Força vertical 600N (excèntrica) sobre volant 

Força de reacció en els enllaços [N] 

 

Moment reacció en els enllaços [Nm] 
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Esforços normals [N] 

 

Esforç tallant Y [N] 
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Esforç tallant Z [N] 

 

Moment torsor [Nm] 
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Moment flector Y [Nm] 

 

Moment flector Z [Nm] 
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D.4. Força Frontal 300N sobre volant 

Força de reacció en els enllaços [N] 

 

Moment reacció en els enllaços [Nm] 
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Esforços normals [N] 

 

Esforç tallant Y [N] 
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Esforç tallant Z [N] 

 

Moment torsor [Nm] 
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Moment flector Y [Nm] 

 

Moment flector Z [Nm] 
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D.5. Força Frontal 300N (excèntrica) sobre volant 

Força de reacció en els enllaços [N] 

 

Moment reacció en els enllaços [Nm] 
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Esforços normals [N] 

 

Esforç tallant Y [N] 
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Esforç tallant Z [N] 

 

Moment torsor [Nm] 
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Moment flector Y [Nm] 

 

Moment flector Z [Nm] 
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D.6. Força Lateral 300N sobre volant 

Força de reacció en els enllaços [N] 

 

Moment reacció en els enllaços [Nm] 
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Esforços normals [N] 

 

Esforç tallant Y [N] 
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Esforç tallant Z [N] 

 

Moment torsor [Nm] 
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Moment flector Y [Nm] 

 

Moment flector Z [Nm] 
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E. Cinemàtica de la direcció 

Enn el següent apartat no es realitzarà un estudi en profunditat de la cinemàtica de la 

direcció. Tot i que en el procés de disseny del sistema de direcció del CAT09e, òbviament, sí 

que es va profunditzar molt en aquest concepte; en aquesta primera part del projecte - on 

s’està realitzant un disseny conceptual de la direcció - només té sentit realitzar una petita 

introducció dels paràmetres més rellevants que intervenen en la cinemàtica de la direcció.  

En conclusió, en la segona part del treball (TFM), sí que es realitzarà un estudi en 

profunditat d’aquesta per veure com afecta al comportament en pista del monoplaça i, per 

tant, arribar a un disseny òptim. De moment, per aquesta primera part del treball, només serà 

important definir els punts més rellevants per a construir una base sòlida on poder seguir 

treballant en el TFM. 

 D’entre les moltes variables que intervenen en la cinemàtica de la direcció, en aquest 

text s’exposen les tres que s’han considerat més rellevants: 

4.7.1. Geometria d’Ackermann 

4.7.2. Relació de direcció 

4.7.1. Bump steer i roll steer 
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E.1. Geometria d’Ackermann 

En un vehicle de quatre rodes qualsevol, al descriure una corba, les rodes no tindran 

el mateix comportament. Les exteriors, més llunyanes al CIR del vehicle, ho faran amb una 

velocitat angular major; mentre que les interiors, amb una menor. Aquest fet es repeteix a 

l’hora de determinar el CIR del vehicle. Si suposem un sistema de direcció on les rodes 

directrius giren paral·leles (figura 4.19), l’exterior tornarà a no tenir el mateix comportament 

que la interior i situarà el seu CIR en un punt diferent al de la roda interior. En definitiva, si el 

pneumàtic és considerat infinitament rígid, serà obvi que una de les dues haurà de lliscar per 

poder traçar la corba. 

 

Fig 4. 1 Sistema de direcció amb rodes paral·leles  

La geometria d’Ackermann pretén solucionar el problema anterior, imposant una 

disposició del sistema de direcció que provoca que ambdues rodes tinguin el mateix CIR tota 

la estona, evitant així el lliscament d’una d’elles. Aquest fet s’aconsegueix fent que la 

intersecció de la prolongació dels dos braços de direcció d’ambdós rodes estigui tota la estona 

sobre l’eix posterior. Veure figura  4.20. 

    

Fig 4. 2 Geometria d’Ackermann 



Disseny i optimització d’un sistema de direcció de FS  Pág. 49 

 

Aquesta geometria, en la seva època (any 1818), era de gran interès per a la 

construcció de carruatges tirats per cavalls; i és que al disposar aquests últims de rodes de 

fusta, la geometria d’Ackermann era vital per a aconseguir que aquestes rodes no llisquessin 

i allargar la vida del carruatge.  

En l’actualitat, no obstant, tots els vehicles munten rodes amb pneumàtics construïts 

amb base de cautxú. En definitiva, el compliment de la geometria d’Ackermann ja no serà una 

condició tant crítica degut a què, gràcies a la rigidesa torsional del pneumàtic, aquest permetrà 

generar un angle de deriva en la roda -angle entre la direcció de desplaçament de la roda i la 

direcció en la qual està encarada (veure figura 4.21)- que permetrà que ambdues rodes girin 

sense lliscar. 

 

Fig 4. 3 Angle de deriva i esquema de forces del pneumàtic 

Com es veurà en l’apartat 4.8 - Dinàmica de la direcció, la força lateral que necessita 

el cotxe per virar vindrà determinada en gran mesura per l’angle de deriva. És així, que en 

molts casos fins i tot serà desitjable l’incompliment de la geometria d’Ackermann amb l’objectiu 

de generar deriva en les rodes i poder així aconseguir determinats radis de gir.  

En conclusió, la majoria de vehicles en l’actualitat no compliran la condició 

d’Ackermann en la geometria de la seva direcció. D’aquí neix la necessitat de quantificar quant 

de semblant serà el disseny a la condició d’Ackermann. Per a fer-ho, es definirà el percentatge 

d’Ackermann definit en la següent pàgina. 
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𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑑′𝐴𝑐𝑘𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑛[%] =
δint  − δext

δint,Ack − δext
 × 100   (Eq. 4.1) 

On: 

- 𝛿𝑒𝑥𝑡: angle de la roda exterior respecte la posició amb el volant recte. 

- 𝛿𝑖𝑛𝑡: angle de la roda interior respecte la posició amb el volant recte. 

- 𝛿𝑖𝑛𝑡,𝐴𝑐𝑘: angle teòric d’Ackermann associat a l’actual angle de roda exterior 𝛿𝑒𝑥𝑡.  

De l’equació anterior, se’n genera la següent conclusió: 

 Percentatge del 100%: compleix la geometria d’Ackermann. 

 Percentatge del 0 al 100%: s’aproxima al comportament de la geometria 

d’Ackermann, però la roda interior gira menys pel mateix angle en la roda exterior. La 

roda interior segueix tenint un angle més gran que la roda exterior. Es denomina 

geometria de direcció “Pro-Ackermann”. 

 Percentatge d’Ackermann del 0%: rodes paral·leles.  

 Percentatge d’Ackermann superior al 100%: la roda interior presenta un angle 

superior al de la geometria d’Ackermann per a igual angle de la roda exterior. 

 Percentatge d’Ackermann inferior al 0%: la roda interior presenta un angle molt 

inferior al de la geometria d’Ackermann per igual angle de la roda exterior fins al punt 

que l’angle respecte la direcció longitudinal del vehicle és superior en la roda exterior 

que a la interior. Aquest comportament s’anomena “Anti-Ackermann”. 

Finalment, una figura on es mostra la disposició de les prolongacions dels diferents 

braços de direcció en funció del percentatge d’Ackermann que presenten: 

 

Fig 4. 4 Possibles configuracions Ackermann 
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E.2. Relació de direcció 

La relació de direcció es defineix com la relació entre la velocitat de gir del volant i la 

de canvi d’orientació de les rodes: 

𝑖𝑠 =
𝑤𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡

𝑤𝑟𝑜𝑑𝑎
=

𝑑𝜃𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡/𝑑𝑡

𝑑𝜃𝑟𝑜𝑑𝑎/𝑑𝑡
=

𝑑𝜃𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡

𝑑𝜃𝑟𝑜𝑑𝑎
≈

∆𝜃𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡

∆𝜃𝑟𝑜𝑑𝑎
  (Eq. 4.2) 

 

La relació de direcció no és constant i depèn de l’angle girat per les rodes donat que el 

mecanisme de les bieletes i el braç de direcció no és lineal. Per tal de simplificar-ne l’estudi, 

s’aproxima el seu valor mitjà per la relació entre la divisió del total dels angles girats per volant 

i roda al llarg de tot el recorregut.  

La relació de direcció vindrà determinada principalment per la relació de transmissió 

de la unió pinyó-cremallera de direcció, sempre i quan la Cardan es consideri homocinètica. 

En cas de no ser-ho, es patiria també una multiplicació/desmultiplicació en les relacions 

d’angle d’entrada i sortida en la junta Cardan. 

La relació de direcció serà un concepte importantíssim en la fase de disseny de detall: 

una relació de direcció massa gran, i es tindrà una direcció imprecisa on sigui necessari girar 

en excés el volant per a fer entrar el cotxe en corba; una relació massa petita, i s’obtindrà una 

direcció massa dura on l’esforç per fer girar el volant sigui excessiu. 

A mode de curiositat, el valor de la relació de direcció en el CAT09e era 

d’aproximadament 4,2. 
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E.3. Bump steer i roll steer 

Sigui el bump el moviment de desplaçament vertical del vehicle igual en ambdues 

rodes -conegut també com a rebot- i el roll, com l’asimètric -moviment de balanceig.  

 

Fig 4. 5 Moviments de bump i roll en un monoplaça 

Es definirà el bump i el roll steer com l’efecte que provoca un canvi en la configuració 

de la suspensió degut a un dels dos anteriors moviments sobre la cinemàtica de la direcció. 

En definitiva, com és de robust el disseny de la cinemàtica de la direcció enfront a la posició 

del monoplaça en pista. Un mal disseny de la direcció que tingués els conceptes del bump i 

el roll steer mal implementats, comportaria, per exemple, que en un sobresalt o en un 

balanceig en corba del monoplaça la direcció prengués un sentit que no és l’escollit pel pilot. 

En aquest document no es profunditzarà en excés en aquests conceptes ja que, tal i 

com s’ha indicat anteriorment, la determinació d’aquests forma part de la segona part del 

document (TFM) on es realitzarà un disseny de detall. Malgrat aquest fet, l’autor vol remarcar 

que ambdós conceptes van ser en tot moment considerats en el disseny de la direcció del 

CAT09e. 

Finalment, a mode de curiositat, comentar que aquest concepte va ésser força millorat 

a partir del CAT08e (any 2015). El disseny de la direcció del CAT09e munta una geometria 

molt semblant a aquest últim, per tant de cara a la segona part de l’estudi (TFM), serà 

interessant aconseguir un disseny amb valors semblants a aquests dos últims monoplaces. 
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F. Dinàmica de la direcció 

L’estudi de les sol·licitacions en el braç de direcció començarà en el conjunt roda-

pneumàtic. Aquest serà l’únic punt de contacte entre el monoplaça i el terra, per tant totes les 

forces que fan girar, frenar o accelerar el vehicle estaran directament aplicades en aquest 

conjunt. Per tal d’avaluar aquestes càrregues s’emprarà un model físic creat per l’enginyer 

belga Hans B. Pacejka, el qual prendrà el seu propi nom. El model de Pacejka consisteix en 

ajustar una sèrie de coeficients matemàtics a partir de dades experimentals per tal d’avaluar 

el comportament del pneumàtic en pista. Gràcies a aquest fet, partint d’una sèrie de variables 

(com podria ser la càrrega vertical sobre la roda), es pot arribar a conèixer les condicions de 

treball del pneumàtic i, en definitiva, les sol·licitacions a les que està sotmès. 

Una aproximació molt important que realitza el model és que no considera les forces 

d’inèrcia ni les acceleracions. Aquesta pot ser una bona simplificació a velocitats i 

acceleracions baixes, però perd precisió a mesura que aquestes augmenten. Així doncs, en 

situació de cops de volant o corbes tancades el model perd exactitud. No obstant, en aquest 

estudi es seguirà considerant-lo en tot moment vàlid. 

El següent punt a escollir doncs serà quines condicions de conducció es volen avaluar 

en el model de Pacejka. En definitiva, com el que es pretén en aquesta primera part del treball 

serà realitzar un anàlisi en les condicions més desfavorables per al sistema de direcció, 

aquestes es donaran en condicions d’acceleració lateral màxima. En aquest estat les 

sol·licitacions en el punt de contacte amb el terra seran les de la figura 4.26. 

 

Fig 4. 6 Esquema forces en gir del monoplaça 
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On tenim aplicats els següents esforços en el punt de contacte amb el terra: 

- FLAT : Força lateral que rep el pneumàtic i fa virar el monoplaça. 

- MZ : Moment d’autoalineament en la roda. Aquest valor estarà influenciat principalment 

per l’angle d’inclinació de l’eix de pivot i l’avanç (característiques de la geometria de 

direcció). Aquest conceptes seran fortament estudiats en la fase de disseny de detall 

en la següent part del treball. 

Vist des del pneumàtic, quedaria l’esquema de la figura 4.27. El punt vermell vol 

representar l’eix de pivot de la direcció. La distància entre aquest i el punt de contacte amb el 

terra s’anomena pneumatic trail. 

 

Fig 4. 7. Esquema de forces del pneumàtic 
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Cal remarcar que, en els anteriors esquemes, les forces longitudinals en el pneumàtic 

són nul·les. Aquest fet és degut a què la màxima força lateral per al pneumàtic només es pot 

donar en condicions on les forces longitudinals en aquest siguin nul·les. En definitiva, es 

donarien en una corba límit on el pilot no accelera ni frena en el transcurs d’aquesta. 

 

A continuació, es calcularà el moment total entorn l’eix de pivot de la direcció: 

𝑴𝒁𝒕𝒐𝒕 =  𝑴𝒁 + 𝑭𝑳𝑨𝑻 × 𝒑𝒕   (Eq. 4.3) 

on pt és la longitud del pneumatic trail representat en la figura 4.27. Com a valor 

provisional d’aquest paràmetre es prendrà la longitud en el CAT09e (24mm). Aquest valor 

queda subjecte a canvis en la fase de disseny de detall en la següent part del treball. 

I finalment la força lateral sobre el braç de direcció serà el quocient entre el moment 

total en l’eix de pivot i el braç de palanca del braç de direcció: 

𝑭𝒕𝒐𝒕 =  
𝑴𝒁𝒕𝒐𝒕

𝒃𝒑
      (Eq. 4.4) 

Al igual que amb el pneumatic trail, per al braç de palanca es prendrà provisionalment 

el valor en el CAT09e (71,5mm). 

 

 

El següent pas doncs serà la quantificació de la força lateral FLAT i el moment 

d’autoalineament MZ usant el model de Pacejka. Així doncs, aplicant el model, n’extraurem els 

gràfics 4.26 i 4.27 de la pàgina següent. 
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Fig 4. 8 Força lateral vs angle de deriva 

 

 

Fig 4. 9 MZ vs Angle de deriva 



Disseny i optimització d’un sistema de direcció de FS  Pág. 57 

 

Tal i com es comprova en els anteriors gràfics, la força lateral i el moviment 

d’autoalineament són funció principalment de l’angle de deriva (veure figura 4.27) i de FZ, que 

és la càrrega vertical sobre la roda. 

Per a l’angle de deriva existeix un desconeixement general entre els membres de 

l’equip sobre quin rang de valors treballa normalment el CAT09e. Aquest fet es degut a què 

aquesta dada només es pot obtenir experimentalment i no es disposa de l’equip per a fer-ho, 

ja que es força car i complex. En definitiva, tenint en compte que no es contempla la possibilitat 

de treballar amb valors superiors a 10 graus, es considerarà un cas força crític que és on el 

sistema presenta el seu màxim moment d’autoalineament (6 graus).  

 Per a la càrrega vertical en la roda s’haurà de calcular la distribució de pesos total del 

cotxe. Per al cas crític per al sistema de direcció, l’acceleració longitudinal serà nul·la i la 

lateral, màxima. El valor d’aquesta última serà el màxim enregistrat per la telemetria durant 

les competicions de 2016, un valor de 2G. Tenint en compte que el repartiment de masses en 

estàtic del monoplaça és de 45% al davant i 55% darrera i una acceleració lateral de 2G, el 

repartiment de masses en les rodes directrius (davanteres) interior i exterior serà: 

En règim estàtic:  

𝑭𝒁,𝒊𝒏𝒕,𝒆𝒔𝒕 = 𝑭𝒁,𝒆𝒙𝒕,𝒆𝒔𝒕 =
𝑭𝒁,𝒆𝒊𝒙 𝒅𝒂𝒗

𝟐
=

𝟎,𝟒𝟓×𝑭𝒁,𝑻𝑶𝑻

𝟐
=

𝟎,𝟒𝟓×𝒎𝑻𝑶𝑻×𝒈

𝟐
  (Eq 4.5) 

On: 

- FZ, int : Càrrega vertical de la roda davantera interior en estàtic. 

- FZ, ext : Càrrega vertical de la roda davantera exterior en estàtic. 

- FZ,eix dav : Càrrega vertical total de l’eix davanter en estàtic. 

- FZ,TOT : Càrrega vertical total del monoplaça. 

- mTOT : Massa total del monoplaça. Per al CAT09e, 237kg. 

- g : Gravetat (9,81 m/s2). 

 

Notis que no s’ha considerat la càrrega aerodinàmica del vehicle. 

En corba existirà una transferència de càrregues de la roda interior a la exterior degut 

a l’acceleració lateral. Si no es considerà l’efecte de les suspensions en el conjunt, la 

transferència de càrregues en l’eix davanter tindrà un valor de: 
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 ∆𝑭𝒁 = 𝟎, 𝟒𝟓 × 𝒎𝑻𝑶𝑻 × 𝒂 ×
𝒉𝑮

𝑻
  (Eq 4.6) 

On: 

- hg : Alçada del centre de gravetat del vehicle. Per al cas del CAT09e, 210mm. 

- T : Ample de vies del monoplaça o track. Per al cas del CAT09e, 1200 mm. 

 

L’equació Eq 4.6 és fàcilment demostrable prenent moments en el punt de contacte de 

qualsevol de les dues rodes amb el terra en l’esquema de la figura 4.30. Cal recordar que no 

hi ha acceleració longitudinal i per tant en corba la distribució de pesos sobre l’eix davanter 

seguirà sent del 45%. 

 

Fig 4. 10 Esquema càlcul transferència de càrregues 

En definitiva, per a una acceleració lateral de 2G (a=2·9,8m/s2) tindrem la següent 

distribució de càrregues: 

𝑭𝒁,𝒊𝒏𝒕 =  𝑭𝒁,𝒊𝒏𝒕,𝒆𝒔𝒕 − ∆𝑭𝒁  (Eq 4.7) 

𝑭𝒁,𝒆𝒙𝒕 =  𝑭𝒁,𝒆𝒙𝒕,𝒆𝒔𝒕 +  ∆𝑭𝒁  (Eq 4.8) 

Finalment, realitzant els càlculs pertinents, les càrregues verticals sobre les dues rodes 

davanteres serà de : 

𝑭𝒁,𝒊𝒏𝒕 = 156,93 N  𝑭𝒁,𝒆𝒙𝒕 = 889,30 N 
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Notem que serà sempre la roda exterior la que suporti la major part de les sol·licitacions 

al girar el monoplaça degut a què esdevindrà sempre la més carregada. 

 

A continuació, s’avaluen els dos valors anteriors en els gràfics 4.26 i 4.27 per tal 

d’obtenir els valors de força lateral i moment d’autoalineament aplicats en el punt de contacte 

terra-pneumàtic. Notem que aquests seran diferents per cada roda. 

Roda interior:    𝑭𝑳𝑨𝑻 = 400 N  𝑴𝒁 =  ~ 0 Nm 

Roda exterior:    𝑭𝑳𝑨𝑻 = 1800N  𝑴𝒁 =  30 Nm 

 

Finalment, ja es disposa de tots els valors necessaris per al càlcul de les forces en el 

braç de direcció, tant l’exterior com l’interior. Cal remarcar que ambdós valors tindran el mateix 

sentit -dirigit cap al CIR del monoplaça. 

Roda interior:    𝑭𝒕𝒐𝒕 = 134,26 N  

Roda exterior:   𝑭𝒕𝒐𝒕 = 1023,77 N  

 

Cal recordar que aquests valors es transmetran directament sobre la cremallera de 

direcció i ens permetran calcular les reaccions en les unions d’aquesta amb el monocasc, per 

exemple. 
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G. Resultats simulació multi-sòlid - Concepte C 

G.1. Moment torsor 81Nm sobre volant 

Força de reacció en els enllaços [N] 

 

Moment reacció en els enllaços [Nm] 
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Esforços normals [N] 

 

Esforç tallant Y [N] 
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Esforç tallant Z [N] 

 

Moment torsor [Nm] 
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Moment flector Y [Nm] 

 

Moment flector Z [Nm] 
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G.2. Força vertical 600N sobre volant 

Força de reacció en els enllaços [N] 

 

Moment reacció en els enllaços [Nm] 
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Esforços normals [N] 

 

Esforç tallant Y [N] 
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Esforç tallant Z [N] 

 

Moment torsor [Nm] 
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Moment flector Y [Nm] 

 

Moment flector Z [Nm] 
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G.3. Força Frontal 300N sobre volant 

Força de reacció en els enllaços [N] 

 

Moment reacció en els enllaços [Nm] 
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Esforços normals [N] 

 

Esforç tallant Y [N] 
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Esforç tallant Z [N] 

 

Moment torsor [Nm] 
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Moment flector Y [Nm] 

 

Moment flector Z [Nm] 
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G.4. Força Lateral 300N sobre volant 

Força de reacció en els enllaços [N] 

 

Moment reacció en els enllaços [Nm] 
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Esforços normals [N] 

 

Esforç tallant Y [N] 
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Esforç tallant Z [N] 

 

Moment torsor [Nm] 
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Moment flector Y [Nm] 

 

Moment flector Z [Nm] 
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