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Resum 

Aquest treball de fi de grau es basa en l’experiència i el treball realitzat durant l’estada en l’equip e-

Tech Racing de Formula Student i en el qual, es farà l’estudi, disseny i fabricació de tots els elements 

ergonòmics del monoplaça de la temporada 2018/2019. 

En aquest treball es podrà obtenir informació sobre el pas a pas que s’ha dut a terme per a poder 

obtenir part de l’ergonomia per a la competició del any 2019, des de la idea inicial fins a l’obtenció de 

cada element, passant pel seu disseny CAD, estudis i simulacions necessàries i com realitzar la 

fabricació. També es farà una valoració econòmica de tot el que es farà, així com la seva viabilitat i si 

tot ho dissenyat s’adapta a la normativa vigent establerta per Formula Student Germany per a l’any 

2019. 

També es treballa en l’estudi de la posició optima del pilot, tenint en compte normativa, seguretat i 

comoditat. Per a això es treballa amb elements com el 95 percentil i estudis com el RULA i el REBA. A 

part, s’ha realitzat un treball d’investigació dins de l’equip, en el qual s’ha avaluat als pilots després de 

cada interacció amb el cotxe. 

L’objectiu final es poder aportar al monoplaça la millor ergonomia possible per a la comoditat i 

seguretat de tots els pilots, així com buscar elements innovadors que puguin marcar diferencies amb 

altres equips i així poder sumar punts pel que fa al disseny. Per això s’ha pensat un nou disseny per al 

seient, buscant fer que aquest actuï alhora com a Firewall, uns pedals autoregulables des de la posició 

del pilot, estalviant la necessitat de que tercers tinguin que tocar el cotxe. També un nou disseny per 

al bracket dels cinturons adaptant-lo a les forces demanades per la normativa. 

Pel que fa a la metodologia de treball, es comença a dimensionar i dissenyar en funció a la normativa 

ja que busquem assegurar que el cotxe pugui participar en totes les probes a les quals es presenti, 

després, mitjançant simulació computacional o real es valida tot el disseny fet.  
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Resumen 

Este trabajo de fin de grado se basa en la experiencia y el trabajo realizado durante la estancia en el 

equipo e-Tech Racing de Formula Student y en el cual se realiza un estudio, diseño y fabricación de 

elementos ergonómicos del monoplaza de la temporada 2018/2019. 

En este trabajo se puede obtener información sobre el paso a paso que se ha realizado para poder 

obtener parte de la ergonomía para la competición del año 2019, desde la idea inicial, hasta la 

obtención de cada elemento, pasando por su diseño CAD, estudios y simulaciones necesarias y como 

realizar su fabricación. También se realizará una valoración económica de todo lo que se hará, así como 

su viabilidad y si todo lo diseñado de adapta a la normativa vigente establecida por Formula Student 

Germany para el año 2019. 

También se trabaja en el estudio de la posición óptima del piloto, teniendo en cuenta la normativa, 

seguridad y comodidad de estos. Para ello se trabaja con elementos como el 95 percentil y estudios 

como el RULA y el REBA. Por otra parte, se ha realizado un trabajo de investigación dentro del equipo 

evaluando a los pilotos después de cada interacción con el vehículo.  

El objetivo final es poder aportar al monoplaza la mejor ergonomía posible para la comodidad y 

seguridad de todos los pilotos, así como buscar elementos innovadores que puedan marcar diferencias 

con otros equipos y así poder sumar una mayor cantidad de puntos por lo que hace al diseño. Por todo 

esto se ha pensado un nuevo diseño para el asiento, buscando hacer que este actúe a la vez como 

parte del Firewall, unos pedales autorregulables desde la posición del piloto, ahorrando la necesidad 

de que terceros tengan que tocar el coche y también un nuevo diseño para el bracket de los cinturones 

adaptándolo a las fuerzas demandadas por la normativa.  

Por lo que hace a metodología de trabajo, se comienza por dimensionar y diseñar en función de la 

normativa, ya que se busca el poder asegurar que el coche pueda participar en todas las pruebas en 

las que se presente, después, mediante simulación computacional y real se valida todo el diseño 

realizado.  
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Abstract 

This end-of-grade project is based on the experience and work done during the stay in the Formula 

Student e-Tech Racing team and in which a study, design and manufacture of ergonomic elements of 

the season 2018/2019. 

In this work you can get information about the step by step that has been done to get part of the 

ergonomics for the competition of the year 2019, from the initial idea, to the obtaining of each 

element, going through its CAD design, studies and necessary simulations and how to make its 

manufacture. There will also be an economic assessment of everything that will be done, as well as its 

viability and if everything designed to adapt to the current regulations established by Formula Student 

Germany for the year 2019. 

We also work on the study of the optimal position of the pilot, taking into account the regulations, 

safety and comfort of these. To do this, we work with elements such as the 95th percentile and studies 

such as RULA and REBA. On the other hand, a research work has been carried out within the team 

evaluating the pilots after each interaction with the vehicle. 

The ultimate goal is to provide the car with the best possible ergonomics for the comfort and safety of 

all pilots, as well as look for innovative elements that can make a difference with other teams and thus 

add a greater number of points for what it does to the design. For all this has been designed a new 

design for the seat, looking to make this act at the same time as part of the Firewall, self-regulating 

pedals from the position of the pilot, saving the need for third parties have to touch the car and also a 

new design for the bracket of the belts adapting it to the forces demanded by the regulations. 

In terms of work methodology, we start by designing and designing according to the regulations, since 

we want to be able to ensure that the car can participate in all the tests in which it is presented, later, 

by means of computer simulation and real the entire design is validated.  
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1. Prefaci 

1.1. Origen del treball 

El inici i origen d’aquest treball surt de Formula Student, la qual és una competició internacional que 

va néixer als anys vuitanta als Estats Units d’Amèrica quan l’organització SAE International va notar que 

els joves que acabaven els seus estudis tenien una gran base teòrica però poca pràctica. 

Per a buscar solució a aquest problema, l’organització va considerar la necessitat de crear una 

plataforma que motivés als estudiants a posar en pràctica els seus coneixements teòrics, cosa que els 

permetria ser molt més competents a l’hora de fer el salt al món laboral. 

Aquesta necessitat es va traduir en la creació de la aleshores anomenada Formula SAE, la qual era una 

competició en què equips formats per estudiants d’enginyeria havien de dissenyar i construir un 

monoplaça per competir tant en  proves estàtiques com dinàmiques. L’èxit de la competició va ser tal 

que a finals de dècada va arribar a Gran Bretanya, on es va rebatejar com a Formula Student, nom que 

manté a l’actualitat arreu del món excepte als Estats Units d’Amèrica i altres països com Japó, Brasil o 

Itàlia, on manté el nom original de Formula SAE. 

En l’actualitat la competició compta amb més de quatre cents equips arreu del món dividits en tres 

categories, la de vehicle propulsat elèctricament, la de vehicle propulsat per un motor de combustió 

interna i la tercera que es basa en el vehicle autònom. La competició compta amb un calendari que 

contempla competicions a deu països diferents d’Amèrica, Europa, Àsia i Oceania. 

Entre els mèrits de la Formula Student, els quals posen en valor l’alt nivell tècnic dels monoplaces 

desenvolupats pels equips, destaca el fet que els tres darrers rècords, a nivell mundial,  d’acceleració 

de 0 a 100 km/h han estat realitzats per cotxes de Formula Student, essent l’últim el cotxe de la 

universitat suïssa AMZ, el qual va fixar un nou rècord en 1,513 s. 

1.2. Motivació 

L’equip de Formula Student e-Tech Racing va ser creat l’any 2013 a l’Escola Universitària d’Enginyeria 

Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), com el primer 

equip de tot l’estat espanyol en desenvolupar des del seu primer any un monoplaça en categoria 

elèctrica de Formula Student. 
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En l’actualitat, dins l’escola d’enginyeria de Barcelona Est (EEBE), l’equip es troba en la seva cinquena 

temporada competitiva, durant la qual participarà a Formula SAE Italy, i a Formula Student Spain, 

l’esdeveniment mes important cada any per a l’equip. 

Donat que e-Tech Racing es un equip relativament jove dins la competició de Formula Student, on 

trobem equips amb molta experiència i molts mes recursos, necessitem realitzar millores molt 

importants en el nostre cotxe cada any. Per això es treballa amb gran esforç i persistència durant tot 

l’any per a poder arribar a dissenys tant útils com innovadors, intentant perseguir els principals 

objectius del equip: Obtenir un cotxe fiable i competitiu i alhora obtenir una reducció en el pes sempre 

i quan sigui possible. 

Pel que fa a ergonomia, l’objectiu es centra en la seguretat del pilot, però també en buscar un disseny 

mes innovador per tal de diferenciar-se d’altres equips. Fins al moment en l’equip sempre s’ha fet 

Firewall i seient com a elements individuals i aquest any es fa el primer pas per poder tenir un seient 

totalment integrat amb el Firewall. Pel que fa a pedalaria, fins ara sempre es necessitava d’un membre 

del equip que tocant des de fora del cotxe regulés l’alçada dels pedals per al pilot, però això canviarà 

aquest any amb la implementació de la regulació des del cockpit per part del pilot, guanyant així un 

temps que moltes vegades es crucial. Pel que fa a l’estudi de la posició i sensacions del pilot durant la 

conducció, que es essencial per al disseny del cotxe cada any, s’intenta aprofundir més en els 

coneixements per tal de poder arribar a obtenir un disseny ben justificat, segur i còmode per a següents 

generacions. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del treball 

Aquest treball de fi de grau pretén donar a conèixer la feina que hi ha darrere del departament 

d’ergonomia en un equip de Formula Student durant tot el desenvolupament d’una temporada, des 

de la fase de concepció i disseny, passant per la fabricació i, finalment, arribant al muntatge dels seus 

elements.  

S’ha de dir que en aquest treball no es troben tots els elements que formen part del treball que 

desenvolupa el departament, però si es troben alguns dels mes representatius i importants per al 

monoplaça, així com els que tenen un estudi mes important darrere. 

Com a informació inicial, cal dir que tot els elements que es vol que hi siguin en el monoplaça de la 

temporada, es decideixen durant la temporada anterior, marcant els objectius de cada departament, 

així com els objectius de tot l’equip, ja siguin importants o secundaris. Per tant, cada element que 

s’estudia i es realitza no s’escull de manera arbitraria o sense pensar-hi. 

El disseny i la fabricació d’un pac ergonòmic per al monoplaça (entenent com a tal tot el sistema de 

pedals, fixació del pilot, volant, seient, Firewall i head restraint), pot suposar una gran quantitat de 

medis, tant econòmics com hores de treball, ho qual es temps que pot ser difícil d’encaixar en un 

calendari en què l’etapa de fabricació no dura més de tres mesos. 

Pel que fa a nivell normatiu que marca la competició durant cada temporada, el disseny i la fabricació 

de la majoria dels elements que es volen implementar requereixen de la demostració que tots aquests 

respecten i passen els punts respectius dins d’aquesta normativa. Aquesta demostració pot ser 

mostrada amb certes mesures obligatòries, però també aplicant simulacions i assajos a provetes que 

després cal presentar en la revisió tècnica de cada competició. 

Un dels punts a remarcar, es que durant aquest treball s’utilitzaran diferents tipus de materials, com 

acer, plàstics, espumes, fibra de carboni i Nomex entre altres. L’ús de cada material te la seva raó i la 

justificació es trobarà mes endavant. 

Per tant, el present treball busca estudiar totes les fases del disseny, simulació i fabricació de gran part 

del pac ergonòmic del monoplaça partint de la feina i estudis fets fins al moment per antics membres 

d’ e-Tech Racing, buscant millorar tot ho possible i donar un pas endavant. Tot això amb els objectius 

últims de poder valorar la viabilitat d’obtenir el primer seient amb funció de Firewall de l’equip i poder 
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valorar si realment representa el benefici que popularment se li suposa. També obtenir un millor 

sistema de pedals i un sistema de restricció al pilot que s’adapti a la normativa vigent. 

2.2. Abast del treball 

Partint de la base de què, tal i com s’ha comentat en l’apartat motivació del prefaci d’aquest document, 

aquest treball representa la feina que hi ha darrere del desenvolupament d’un pac ergonòmic dins 

l’equip e-Tech Racing, aquest es mostrarà en un estudi teòric i un desenvolupament pràctic, doncs es 

mostrarà tota la fase de disseny i fabricació dels elements protagonistes del treball. 

En aquesta memòria s’il·lustrarà l’estudi de totes les fases del disseny mencionats amb anterioritat, els 

passos a realitzar per a cada element poden variar en el seu ordre, però en tots hi trobarem una 

selecció dels diferents materials a fer servir i un estudi de la seva física, l’estudi i disseny d’una 

geometria, seguint per un dimensionament de totes les parts que constitueixen cadascun dels 

elements a partir dels requeriments de la normativa, i acabant amb simulacions per elements finits i 

assajos corresponents. 

La manera i l’ordre en què s’estructuren aquests passos també serà part del propi treball, doncs són 

moltes i variades les formes en que es pot enfocar un treball d’aquest tipus. 

A més a més, i fet que és un estudi enfocat a una fabricació, es contemplaran aspectes de fabricació 

que poden tenir implicacions importants en el propi disseny, tals com la manera de curar els teixits, el 

procés i material de fabricació de motlles, muntatge i desmuntatge de components i viabilitat de 

fabricació en un taller mecànic, entre altres. 

Cal dir que a part de la part pràctica, també s’hi trobarà una part teòrica basada en l’estudi d’una futura 

posició optima per als pilots. 

A l’acabar de llegir el treball, el lector hauria de ser capaç d’entendre totes les fases de disseny i 

fabricació, i en quin ordre fer-ho per aconseguir un disseny eficaç i eficient des del punt de vista 

enginyeril. Tot plegat tenint un exemple que serveixi per establir futures directrius i eviti errors que 

han pogut passar, amb l’objectiu de poder millorar en tot ho possible per a futurs treballs i monoplaces. 
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3. L’ergonomia en un monoplaça de Formula Student 

L’ergonomia en un monoplaça te com a objectiu aportar al pilot tota la seguretat necessària per fer 

que la conducció pugui ser cent per cent segura. També busca aportar tota la comoditat requerida per 

a que aquest pugui pilotar en les millors condicions possibles i, per tant, poder arribar a obtenir el millor 

rendiment que el pilot pugui aportar. 

En el cas de la Formula Student, trobem diferents elements que conformen tota l’ergonomia del cotxe. 

En aquest capítol s’explicaran aquests elements, així com la normativa a la que estan subjectes. També 

s’hi explicaran totes les possibles alternatives en el disseny, així com l’opció final escollida per cada cas. 

3.1. Elements ergonòmics d’un Formula Student 

En aquest apartat es descriuran els elements que formen tot el pac ergonòmic d’un monoplaça de 

Formula Student, parant especial atenció als elements sobre els quals es realitzarà l’estudi de disseny 

i fabricació en aquest treball.  

Seient 

Part essencial en l’ergonomia del cotxe. En el disseny d’un seient no només hem de buscar comoditat 

per al pilot, també busquem aportar confort i seguretat. Pel que fa a la geometria, en el moment del 

disseny, les formes que es poden aplicar son totalment lliures i van a criteri del encarregat del seu 

disseny i fabricació. Igual passa amb els materials amb els quals es vulgui fabricar, l’objectiu serà buscar 

una bona resistència amb el mínim pes possible. 

Pel que fa a e-Tech Racing, fins ara el seient ha estat una única peça amb una sola funció: Actuar 

únicament com a seient. Cada monoplaça fet fins ara ha tingut una geometria de seient diferent, 

millorant any rere any.  

El material el qual s’ha aplicat des del primer cotxe és la fibra de carboni. 

En aquest treball el seient és una de les parts més importants, ja que s’aplicarà el primer pas per a que 

aquest pugui actuar com a Firewall en un futur, formant aquests una sola peça i també donar un gran 

pas endavant en el seu disseny. 
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                                          Fig. 3-2: Seient ETR - 02 

                                               
 

 
Fig. 3-4: Seient ETR - 03 

                       

                    

Fig. 3-1: Seient ETR - 01 

Fig. 3-3: Seient ETR - 04 
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Firewall 

El Firewall és un element essencial en la seguretat del pilot, ja que aquest actua com a separador del 

cockpit amb la zona de motors i bateries, es a dir, aïlla al pilot de tota la part potencialment perillosa 

del cotxe. En el cas d’ e-Tech Racing, aïlla al pilot del Package, o pac de bateries, i els dos motors 

elèctrics. 

En el moment del seu disseny, es essencial entendre la normativa i fer que aquest compleixi tots els 

punts que aquesta ens demana i els quals s’explicaran més endavant.  

Fins a l’actualitat, a e-Tech Racing, el Firewall, igual que el seient, ha sigut una única peça diferenciada 

del seient, formada per una lamina d’alumini i un altre de material aïllant. En aquest treball es realitzarà 

un pas endavant en el seu disseny amb l’objectiu de acabar fent que, en un futur pròxim, treballi a 

l’hora amb el seient. Per a això es tindrà que treballar buscant materials alternatius que puguin donar 

un millor rendiment, respectant sempre la normativa vigent. 

Pedal Box 

El pedal box és part essencial tant en el moviment del monoplaça com en la seva seguretat. Dins del 

pedal box, conformat per més de cinquanta components, hi trobem dos elements que hi destaquen 

tant per envergadura com per funció: el pedal de l’accelerador i el pedal del fre. 

El pedal del accelerador te per funció activar els sensors APPS (Accelerator Pedal Position Sensor) els 

quals envien l’ordre per aplicar la tracció corresponent per moure el cotxe. 

El pedal del fre, activa les bombes que alimenten el sistema de frenada. També, darrere d’aquest hi 

trobem els BOTS (Brake Over - Travel System) part essencial en la seguretat del vehicle. 

A part d’aquests dos elements, dins del pedal box englobem altres elements com les bases dels dos 

pedals, els sensor dits anteriorment, la base, feta amb fibra de carboni, guies i cable torçor per poder 

fer aquest autoregulable des de la posició del pilot, entre altres. 
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Fig. 3-5: Render Pedal Box 

Harness 

El harness o cinturons, és el conjunt d’elements que s’encarreguen de mantenir al pilot subjecte dins 

del monoplaça. En aquest treball ens centrarem en una de les peces que conformen aquest conjunt: 

el bracket. Aquest s’encarrega de la subjecció dels cinturons en la part inferior, es a dir, manté fixes els 

cinturons al terra del monocasc i fa que no es puguin separar en cap moment. 

El disseny d’aquesta sempre depèn de la normativa vigent i de les forces que tingui que aguantar. Per 

això es dissenya aplicant simulacions constants per veure si el nostre disseny es vàlid i normatiu. 

 
Fig. 3-6: Render del Bracket de cinturons 

Volant 

El volant és l’element del sistema de direcció del monoplaça que permet al pilot controlar la direcció 

en tot moment.  

Com s’ha dit anteriorment, és, probablement, l’element del vehicle amb més llibertat en el moment 

del seu disseny. L’objectiu és fer que el pilot es senti ho més còmode possible a l’hora de agafar-lo i 
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fer-lo girar. Per això, optem per un disseny ho més ergonòmic possible i que, per tant, millor s’adapti a 

les mans dels pilots.  

Com s’ha dit, els punts de normativa que afecten al volant son molt pocs, els quals apliquen paràmetres 

com angles d’inclinació o com ha d’anar subjecte al monoplaça. 

Pel que fa a materials, aquest esta conformat per elements com la fibra de carboni, escuma i polímers 

per les empunyadures impreses en 3D. 

 
Fig. 3-7: Render del volant 

Head Restraint 

El head restraint, o reposa caps, te com a funció 

limitar el possible moviment longitudinal del cap 

del pilot en cas que aquest pateixi un moviment 

brusc.  

Pel que fa al disseny, busquem un disseny ho més 

bàsic i lleuger possible que ens permeti complir 

amb la normativa vigent.  

En quant a materials, aquest es composa per un 

monolític fet de fibra de carboni i un coixí fet 

d’escuma i folrat amb cuir. 

 

Fig. 3-8: Ubicació Head Restraint 
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3.2. Elements d’estudi 

Implementació en el monoplaça d’un seient amb funció de Firewall 

L’estudi i disseny d’un nou concepte de seient i Firewall és una de les parts principals d’aquest treball. 

La idea es poder arribar a aconseguir que el seient del monoplaça pugui actuar també com a part del 

Firewall. Fins al moment, en els monoplaces anteriors, seient i Firewall han sigut dos elements 

totalment independents entre ells amb funcions molt diferents. Fins ara, ens trobàvem un seient, fet 

de fibra de carboni, amb l’únic objectiu de suportar el pes del pilot i alhora aportar a aquest la 

comoditat adient per poder fer que pugui pilotar el monoplaça en les millors condicions possibles. Per 

una altre banda, trobàvem el Firewall, situat just darrere del seient, amb la funció d’aïllar al pilot de la 

zona de bateries i motors del cotxe. Aquest és format per una làmina d’alumini i una capa de material 

aïllant.  

Sabent que un dels objectius del equip es progressar i obtenir millores que puguin fer que aquest es 

diferenciï dels altres, tot hi que hi ha alguns equips que també treballen en el desenvolupament 

d’aquesta idea, es va fer la proposta de poder arribar a fer que Firewall i seient poguessin arribar a ser 

una sola peça dins del monoplaça. L’objectiu d’aquesta implementació és obtenir un disseny innovador 

que pugui fer que l’equip pugui sumar punts pel seu disseny i alhora la reducció de pes en el 

monoplaça. 

 
Fig. 3-9: Seient i Firewall del equip KA-Raceing 

Sabent que el pas per a la total implementació d’aquesta idea es força gran, com a primer pas s’ha 

volgut fer un estudi de disseny i materials que serien necessaris per poder arribar a la concepció 

d’aquesta idea, i per això, es farà el primer pas aplicant nous materials al Firewall i millorant en el 

disseny tant d’aquest com del seient, però encara com a dos objectes diferenciats.  
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Per poder arribar a la implementació de la idea, es farà un estudi de la normativa, tot seguit de l’estudi 

dels possibles materials candidats a poder formar part del disseny. A continuació, es farà un disseny 

CAD i, finalment, la fabricació i aplicació dels elements dins del monoplaça. 

Re-disseny del Pedal Box 

La raó principal per al re-disseny dels pedals del cotxe és el canvi de normativa per a la temporada 

2019, en la qual es canvia el concepte del BOTS i que s’explicarà més en profunditat en els següents 

punts del treball. Aquest re-disseny es basa en una reubicació i canvi de concepte d’aquest element, el 

qual, ha d’estar ubicat rere el pedal del fre.  

Degut a aquest canvi, es va decidir profunditzar més en l’estudi del re-disseny de tot el pedal box per 

tal de poder millorar certs aspectes d’aquest. Un d’aquests aspectes, i tal com s’ha comentat en altres 

punts, és aportar innovació al nostre monoplaça, i per això s’ha decidit fer que aquests siguin regulables 

des de la posició del pilot. Un dels hàndicaps que es tenia en la preparació del cotxe fins ara era la 

regulació de la posició dels pedals per a que estiguessin a l’alçada necessària per al pilot corresponent. 

Per poder fer aquesta acció, un membre de l’equip tenia que accedir a través del forat davanter del 

monocasc fins als pedals, on mitjançant els elements corresponents els podia regular. Aplicant la nova 

guia i el cable torçor, aquesta acció es podrà realitzar molt més ràpidament. 

Aprofitant els canvis dits, s’han volgut re-dissenyar petits aspectes respecte els anteriors pedals per tal 

de poder facilitar el seu muntatge i desmuntatge, estalviant temps de treball, per futures ocasions.  

Així doncs, sabent que el re-disseny es basa en els tres punts explicats, el treball es basarà en un estudi 

de la nova normativa, continuant amb el disseny CAD i l’elecció de la guia corresponent per poder 

aconseguir l’autoregulació d’aquests. Finalment, es durà a terme la fabricació i implantació del sistema 

en el nou monoplaça. 

Nou bracket de cinturons  

Igual que en el cas anterior, el nou disseny per als brackets dels cinturons es degut, en aquest cas de 

manera exclusiva, a un canvi en la normativa respecte a la del any anterior. Aquest canvi obliga a un 

re-disseny total del bracket utilitzat en el monoplaça anterior, el qual es basava en la implementació 

dins del monocasc d’un monolític de fibra de carboni al qual se li aplicava un “eye – bolt” on es fixaven 

els cinturons corresponents. 

Per al disseny del nou bracket, el primer pas es entendre el que ens demana la normativa, a continuació 

es realitzarà un treball mitjançant disseny CAD i les simulacions computacionals corresponents, per 

arribar a la conclusió que el nostre disseny compleix de manera teòrica amb el que se’ns demana en la 

normativa. El següent pas és la fabricació d’aquest i una vegada obtingudes les peces demanades 
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aplicar un assaig de laboratori per poder confirmar que aquest aguanta les forces requerides per la 

normativa i que, per tant, es apte per poder posar-lo al monoplaça. 

Estudi de la posició del pilot 

Pel que fa a la posició del pilot, podem dir que és un dels passos clau per al disseny del vehicle, ja que, 

aquesta posició marcarà les línies del disseny del nou monocasc. Fins al moment la posició del pilot ha 

estat una elecció arbitraria basada en experiències observades però poc justificades pel que fa a una 

raó ergonòmica. En aquest treball es buscarà fer un estudi per certificar que l’elecció de la posició del 

pilot dins del vehicle estigui totalment estudiada i optimitzada. 

Per complir aquest objectiu s’explicaran els mètodes RULA i REBA, dos mètodes centrats en l’estudi 

ergonòmic per a treballadors però que s’extrapolaran també per al pilot, i s’afegirà un tercer mètode 

pràctic per poder avaluar i assegurar que la posició final estudiada teòricament es vàlida en la pràctica.  

Finalment, cal dir que la posició del pilot no podrà ser totalment de lliure elecció i tindrem que adaptar 

els resultats obtinguts al paràmetres que la normativa demana per al pilot i que podem veure en la 

figura 3.11. 

3.3. Normativa a atendre 

Com tota competició, la Formula Student es basa en el compliment d’una normativa per tal d’establir 

uns paràmetres a respectar per tots els participants. La normativa que es segueix a nivell europeu és 

la establerta per Formula Student Germany (FSG), la qual es publica cada any en el web de la 

competició. Aquesta normativa ha de ser respectada per poder participar en els esdeveniments que 

s’organitzen a nivell europeu. Tot hi que cada competició pot fer-hi petits canvis, cada cop es respecte 

molt més la base establerta per FSG i els canvis de cada competició son cada cop més petits o 

inexistents.  

En aquest punt s’explicaran els punts de la normativa que afecten als elements d’estudi d’aquest 

treball. 

Normativa pel seient i Firewall 

Els punts a tenir en compte durant el disseny i concepció tant de seient com Firewall son els següents: 

- El vehicle ha de ser una cabina oberta amb rodes obertes, un sol seient i un cockpit obert (un cos 

de tipus fórmula) amb quatre rodes que no estiguin en línia recta. 
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- Tant el volant com el seient es poden treure per a que la plantilla de comprovació de mesures del 

cockpit pugui encaixar dins del monoplaça en el moment de la comprobació. En el cas que hi hagi 

altres peces, aquestes només es poden retirar si estan integrades amb el volant. 

- Quan el pilot estigui assegut normalment i restringit pel sistema de subjecció del conductor, el casc 

del 95 percentil masculí i tots els conductors de l’equip han de complir les següents distàncies (fig. 

3.10): 

- Sigui a un mínim de 50 mm de distància de la línia recta dibuixada des de la part superior 

de la Main Hoop a la part superior de la Front Hoop. 

- Estigui a un mínim de 50 mm de distància de la línia recta dibuixada des de la part superior 

de la Main Hoop fins a l'extrem inferior del revestiment principal d’aquesta si aquest 

revestiment s’estén cap enrere. 

- No s’ha de poder recular més cap enrere que la superfície posterior del cèrcol principal si 

el suport principal del cèrcol s'estén cap endavant. 

 
Fig. 3-10: Distancies normatives respecte al casc del pilot 

- El 95 percentil està representat per una figura bidimensional que consta de dos cercles de diàmetre 

de 200 mm: un que representa els malucs i les natges i un altre que representa la regió de l'espatlla 

i un cercle de 300 mm que representa el cap amb casc. 

- Els dos cercles de 200 mm estan connectats per una línia recta de 490 mm. El cercle de 300 mm 

està connectat per una línia recta de 280 mm amb el cercle superior de 200 mm. 

- La figura (fig. 3.11) s'ha de col·locar al vehicle de la manera següent: 

- El seient ajustat a la posició posterior 

- Els pedals ajustats a la posició més frontal 

- El cercle inferior de 200 mm situat al fons del seient. La distància entre el centre del cercle 

i la cara posterior dels pedals ha de ser mínima de 915 mm. 

- El cercle mig es col·loca a l'esquena del seient 

- El cercle superior de 300 mm ha d’estar situat a 25 mm del Head Restraint. 
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Fig. 3-11: Mesures a complir de 95 percentil 

- El punt més baix del seient del pilot ha d’estar, observant des de una vista lateral, per sobre de la 

cara superior del membre de l’estructura lateral d’impacte lateral més baix o en el cas de disposar 

d’un tub longitudinal (o tubs) que compleixi la norma de requisits de materials per a l’estructura 

d’impacte lateral, passant per sota del punt més baix del seient. 

- Cal proporcionar un aïllament tèrmic adequat per garantir que el conductor no pugui contactar 

amb cap part del vehicle que pugui estar a una temperatura superficial superior a 60oC. L’aïllament 

pot ser extern a la cabina o incorporat amb el seient del conductor o amb el Firewall. El disseny ha 

d’abordar els tres tipus de transferència de calor amb els requisits mínims següents entre la font 

de calor i la part que el conductor podria contactar: 

- Aïllament de radiació per: 

- Un protector tèrmic metàl·lic sòlid amb un gruix mínim de 0.4 mm 

Normativa pel pedal box 

- S'ha d’instal·lar un interruptor que formi part del circuit d’aturada del vehicle. Aquest interruptor 

s'ha d’instal·lar de manera que en cas d’un error en un o els dos circuits del pedal de fre que afecti 

el seu recorregut, farà que s’activi el circuit d’aturada. Això hauria de funcionar per tots els 

paràmetres possibles tant del pedal de fre com del balanç. 

- El BOTS ha de ser un interruptor mecànic de pol, de tir únic, normalment conegut com interruptor 

de dues posicions, tipus push-pull o flip. 

- El pedal de fre i el seu muntatge han de ser dissenyats per suportar una força de 2 kN sense que 

falli el sistema de frens o tot el pedal box. Es pot provar prement el pedal amb la força màxima que 

pot exercir qualsevol oficial quan estigui assegut normalment. 

- El pedal de fre ha de ser fabricat amb acer, alumini o mecanitzat d’acer, alumini o titani. 

- Els APPS (Accelerator Pedal Position Sensor) han de ser accionats per un pedal. 
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Normativa pel harness 

- Qualsevol fixació d’un arnès a un monocasc ha d’utilitzar un pern de 10mm i grau mètric 8,8  o dos 

perns de 8mm i grau mètric de 8,8; o perns d'una norma equivalent i plaques de suport d'acer amb 

un gruix mínim de 2 mm. 

- Si la fixació de l'arnès dels conductors no està soldada en una estructura d'acer, ha de ser provat 

que els accessoris per cinturons d’espatlla i cinturons de seguretat puguin suportar una càrrega de 

13 kN en l’acoblament. Els punts dels cinturons anti-submarins han de poder suportar una càrrega 

de 6,5 kN. 

- Si els cinturons de la cintura i els cinturons anti-submarins estan units a menys de 100 mm de 

distància, aquests han de suportar una càrrega total de 19,5 kN. 
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4. Estudi de materials 

En la realització d’aquest treball, com bé s’ha vist en els apartats anteriors, hi trobem l’estudi i dissenys 

de diferents elements amb funcions totalment diferents. Per això l’estudi de materials es força ampli. 

En aquest punt ens centrarem en els materials seleccionats utilitzats en la fabricació final, així com 

alguna de les possibles alternatives que es van tenir en compte durant algun moment del procés de 

disseny, com poden ser els diferents tipus de fibres existents per al treball amb materials compostos. 

4.1. Materials Compostos 

Al contrari del que es pot pensar, el concepte de material compost és molt antic. Un exemple d’aquest 

fet el trobem en la fusta, la qual és capaç de combinar fibres de cel·lulosa amb una matriu formada per 

lignina. 

Un material compost o compòsit és aquell format per dos o més materials diferents, que presenta 

algunes propietats físiques i mecàniques determinades superiors a les dels materials que el 

constitueixen. Aquests materials es poden seleccionar per tal d’aconseguir combinacions poc habituals 

les quals afecten en la rigidesa, resistència, pes, rendiment a altes temperatures, duresa o 

conductivitat. 

Els materials compostos compleixen les següents característiques: 

- Estan formats per dos o més components distingibles físicament i separables mecànicament. 

- Les seves propietats mecàniques són superiors a la simple suma de les propietats dels seus 

components. Aquest fet s’anomena sinèrgia. 

- No pertanyen als materials compòsits aquells materials polifàsics, com els aliatges metàl·lics on, 

mitjançant un tractament tèrmic es pot alterar la composició de les fases presents en aquests. 

Un exemple de material compost és el formigó: per si sol, la resistència a tracció que es capaç de 

suportar és molt baixa (180 - 270 kN), però si s’afegeixen barres d’acer en el seu interior (formigó 

armat), la seva resistència a tracció augmenta (750 - 950 kN). 

Tipus de materials compostos 

Els materials compostos es poden classificar en els següents tres grups: 

- Materials compostos de matriu metàl·lica. 

- Materials compostos de matriu ceràmica. 

- Materials compostos de matriu polimèrica. 
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Els materials compostos amb matriu metàl·lica s’han desenvolupat principalment per a la construcció 

de components aeroespacials i de motors d’automoció. Aquests tenen una alta resistència i un pes 

molt baix. Es poden classificar en tres grans grups segons el reforç que porten incorporat: reforçats 

amb fibra continua, reforçats amb fibra discontinua o reforçats amb partícules. 

Com a exemples de materials compostos de matriu metàl·lica trobem: els aliatges d’alumini amb 

reforços de fibres de bor, aliatges d’alumini reforçats amb partícules d’alúmina i carbur de silici, etc. 

Els materials compostos de matriu ceràmica són més actuals i milloren pel que fa a les propietats 

mecàniques com la resistència i tenacitat dels materials ceràmics tradicionals. 

Pel que fa a materials compostos de matriu polimèrica, aquests es poden definir com a materials amb 

bones propietats mecàniques, resistents a la corrosió i que donades les seves característiques, es 

poden modelar amb una absoluta llibertat. Són aquells materials en els quals la matriu està constituïda 

per un polímer i el reforç és d’algun tipus de fibra. 

D’entre els materials compostos de matriu polimèrica es poden destacar com a matrius: la resina de 

polièster, vinilester, epoxy i les fenòliques i com a materials de reforç: les fibres de vidre, les 

aramídiques, les de carboni, etc.  

Tipus de resines 

Com s’ha dit en el anteriorment, dins de les resines ens trobem diversos tipus, aquestes poden ser les 

següents: 

- Epoxy 

- Vinilester 

- Fenòliques 

- Polièster 

En aquest treball es farà us de la resina epoxy degut al tractament necessari per a poder aplicar fibra 

seca als components que requeriran el seu ús, i per tant, en aquest punt s’explicarà únicament aquesta 

en profunditat. 

La resina epoxy s’utilitza generalment en aplicacions d’aeronàutica, marina i automoció. Es tracta d’un 

tipus de resina amb un cost força alt, per una altre banda les resines epoxy són les que presenten unes 

propietats mecàniques més elevades. Aquestes presenten una alta resistència mecànica, 

temperatures de treball elevades, una bona adherència a les fibres de reforç, un coeficient de dilatació 

tèrmica molt baix, entre altres propietats. A la taula 4.1 es poden veure algunes de les seves propietats 

mecàniques: 
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Propietat Valors 

Resistència a la flexió (MPa) 89,6 – 145 

Resistència a la compressió (MPa) 103 – 172 

Resistència a la tracció (MPa) 45 – 89,6 

Mòdul elàstic (GPa) 2,35 – 2,47 

Deformació fins a ruptura (%) 3 – 6 

Temperatura màxima admissible (oC) 122 - 138 

Taula 4-1: Propietats mecàniques de la resina epoxy 

Tipus de fibres 

Igual que amb les resines, pel que fa a les fibres, ens podem trobar molts tipus diferents. A continuació 

es mostren algunes de les mes importants utilitzades en l’industria: 

- Fibres de carboni 

- Fibres de vidre 

- Fibres de Basalt 

- Fibres d’ Aramida 

En aquest punt, degut a que durant la realització del treball, només s’utilitzarà la fibra de carboni, 

s’explicaran les característiques d’aquesta. 

La fibra de carboni s’utilitza generalment en aplicacions estructurals que requereixin una elevada 

resistència a fatiga o on es es necessari un bon comportament mecànic en condicions estàtiques. 

S’utilitza en menor quantitat que la fibra de vidre degut a que els seus costos de fabricació son molt 

elevats, tot i això la tendència està canviant ja que l’augment de la demanda d’aquest material fa que 

els seus costos estiguin baixan. Les principals característiques de la fibra de carboni són la seva baixa 

densitat, ho que implica que les seves propietats mecàniques per unitat de pes siguin molt elevades, 

l’estabilitat dimensional degut al baix coeficient de dilatació tèrmica, l’alta resistència a la fatiga, 

l’elevada resistència a la corrosió i una alta conductivitat tèrmica. 
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En la següent taula es poden veure les propietats mecàniques de la fibra de carboni: 

Propietat Valors 

Densitat (g/cm3) 1,80 – 1,84 

Resistència a la tracció (MPa) 4500 – 4800  

Mòdul elàstic (Gpa) 225 – 245 

Deformació fins a ruptura (%) 2 – 2,2 

Temperatura màxima admissible (oC) 530 – 580 

Taula 4-2: Propietats mecàniques de la fibra de carboni 

Pel que fa a la disposició de les fibres en el material aquesta no és sempre la mateixa, sinó que són 

diverses les maneres en què es poden trobar orientades: 

- Fibres discontinues ubicades de forma aleatòria. 

- Fibres llargues i continues col·locades de manera unidireccional (UD), o creant un teixit amb un 

dels patrons de la figura 4.1: 

 
Fig. 4-1: Tipus de patrons per a fibra 

La disposició de les fibres es triarà en funció de la direcció i la magnitud dels diferents esforços que 

pugui patir l’element que s’està estudiant, doncs els compòsits estan pensats per a que les fibres 

sempre treballin en direcció axil, es a dir, en el sentit de la fibra. 

Aquest fet permet crear materials amb diferents magnituds d’una mateixa propietat en els diferents 

eixos, això permet optimitzar la quantitat de material aplicat per a la fabricació d’un component i, per 

tant, el seu pes. 

 



  Memoria 

20   

Característiques bàsiques 

Com s’ha dit anteriorment, els materials compostos presenten millors característiques físiques o 

mecàniques que els materials dels què està constituït per separat. Pel que fa als interessos enginyerils, 

d’entre totes les propietats que es veuen afectades es poden citar: 

- Resistència mecànica 

- Rigidesa 

- Resistència a la fatiga 

- Lleugeresa 

- Aïllament tèrmic 

- Disseny artístic 

Avantatges i inconvenients dels compòsits 

Com ja s’ha comentat, els materials compostos presenten avantatges respecte a productes 

competidors dins de l’industria, aportant gran quantitat de propietats: lleugeresa, resistència 

mecànica, manteniment mínim i llibertat de formes entre moltes altres. La seva utilització permet 

augmentar la vida útil de certs equips gracies a les seves propietats mecàniques com la rigidesa i la 

resistència a la fatiga així com també gracies a les seves propietats químiques com és la resistència a la 

corrosió. També reforcen la seguretat gracies a la resistència a impactes i al foc, oferint aïllament 

tèrmic. 

A continuació, mitjançant taules d’Ashby, es farà gràficament la comparació dels materials compostos 

en front a d’altres materials. 

La figura 4.2 mostra el valor del mòdul elàstic en comparació amb la densitat, per al cas que s’estudia, 

el material que s’intenta buscar és el que minimitzi la densitat, maximitzant el mòdul elàstic. Com es 

pot veure, els materials compostos presenten una rigidesa semblant a la dels aliatges metàl·lics amb 

una densitat molt menor a la d’aquests. 
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Fig. 4-2: Mòdul de Young vs. Densitat 

En la figura 4.3 es pot observar la variació de la tenacitat de fractura en front al mòdul d’elasticitat. 

Com es pot observar, els materials compostos presenten una tenacitat de ruptura semblant als aliatges 

metàl·lics amb una rigidesa molt semblant. 

 
Fig. 4-3: Tenacitat a fractura vs. Mòdul de Young 

Mitjançant la figura 4.4 es pot comparar la tenacitat a fractura amb la resistència, i com es pot observar 

en aquesta, els materials compostos són comparables a les propietats que tenen els aliatges metàl·lics 

pel que fa a aquest aspecte. 
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Fig. 4-4: Tenacitat a fractura vs. Resistència. 

Finalment, la figura 4.5 mostra la variació del límit de fatiga front a la densitat. En aquest cas també es 

pot observar com els materials compostos presenten una resistència molt semblant a la dels aliatges 

metàl·lics, però oferint una densitat molt inferior. 

 
Fig. 4-5: Límit a fatiga vs. Densitat. 

Com a resultat de les comparacions fetes es pot dir que els materials compostos tenen com a 

avantatges: 

- Gran resistència i rigidesa 

- Baixa densitat 

- Possibilitat de fabricar peces d’alta complexitat 

- Acabats diversos 

- Baixa inflamabilitat 

- Resistents a xocs tèrmics 
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- Excel·lents propietats enfront a fatiga 

Pel que fa als inconvenients, podem dir que són els següents: 

- Alt cost de les matèries primes 

- Processos totalment manuals i poc repetitius 

- Baixa resistència a impactes 

- Necessitat d’un ambient controlat durant la seva fabricació 

- Fabricació unitària 

- Procés de disseny força complex 

Fabricació amb materials compostos 

Tal i com s’ha presentat durant els apartats anteriors, els materials compostos estan formats per una 

matriu i per unes fibres que poden estar orientades de diverses maneres. Aquest rang de possibilitats 

fa que el procés de fabricació d’elements amb materials compostos sigui un procés força complex i 

amb un requeriment de participació humana molt elevat, fet que eleva molt els seus costos finals de 

producció. 

Pel que fa a la seva fabricació, són diversos els mètodes que es poden utilitzar per fabricar una peça 

amb un material compost. Generalment, s’escull el mètode de fabricació basant-se, en primer lloc, en 

la finalitat del element a fabricar i, en segon lloc, en la matèria prima de la què es parteix. 

A nivell industrial, són dos els principals mètodes de fabricació utilitzats pel que fa als curats, definint 

com a curat el procés en què la matriu s’endureix, amb l’aplicació d’unes condicions de temperatura i 

pressió concretes. Aquests dos són la infusió i la utilització de les fibres pre-preg. 

Infusió 

En aquest procés de fabricació es parteix de fibres en estat sec i d’una matriu en estat líquid separada, 

alhora, en dues parts: el polímer i el catalitzador. 

El primer pas a fer és preparar totes les capes de fibra que es vol que formin la peça amb la seva 

corresponent orientació. A continuació, es prepara un sistema d’admissió i un sistema d’escapament 

amb tubs (tubbing) de silicona i es col·loca sobre les fibres ja disposades sobre el motlle corresponent. 

Una vegada fet això s’introdueix el motlle amb totes les capes de fibre dins d’una bossa especial de la 

qual només surten els tubs d’admissió i escapament, i a continuació s’ha de fer el buit, connectant el 

sistema d’escapament a una xarxa de buit. En el nostre cas utilitzarem un bomba per aconseguir aplicar 

aquest buit. Quan s’arriba a aconseguir un buit perfecte i s’ha comprovat que no hi ha fugues d’aire, 

es passa a introduir la matriu correctament barrejada pel conducte d’admissió fins que la peça queda 
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totalment impregnad. Per acabar s’introdueix la bossa amb el motlle, sense tallar mai el buit, dins d’un 

forn o un autoclau i es deixa curar amb el cicle de temperatura que correspongui segons les necessitats 

que es tinguin. 

L’esquema de capes que cal posar sobre les fibres per a fer una laminació correcte són, de més propera 

al motlle a més llunyana (fig. 4.6): 

- Tipus de fibres que formaran la peça en estat sec. 

- Peel ply. Aquest serveix per a que la peça no assimili les arrugues de la bossa de buit 

- Sagnador. S’aplica amb la funció d’evacuar l’aire de les fibres i permetre l’entrada de resina 

- Reixeta. Serveix per distribuir eficaçment la resina per tota la peça 

- Bossa, dins la qual es posa el motlle per fer el buit. Te una o més entrades de resina, i una o 

més sortides d’aire. 

Els avantatges que presenta aquest mètode són: en primer lloc que el cost dels materials és més baix 

que les fibres tipus pre-preg. Un altre aspecte a tenir en compte és l’emmagatzematge de les fibres i 

les matrius per infusió, pel fet d’estar la fibra seca, i la matriu separada en polímer i catalitzador, no 

requereix de cap tipus de nevera o congelador per evitar el seu enduriment.  

 
Fig. 4-6: Procés d'aplicació de la resina per a curar fibra de carboni 
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Fibra pre-preg 

En aquest procés, a diferència del anterior, no es parteix de fibres en estat sec i una matriu en estat 

líquid, sinó que es parteix d’un teixit de fibres que ja està impregnat de matriu, és per aquest motiu 

que aquests teixits reben el nom de pre-pregs o pre-impregnats. 

Pel que fa al funcionament del procés, el primer pas a fer és aplicar totes les capes de teixit que es vol 

que formin l’element final sobre el motlle amb l’orientació desitjada. Després es cobreixen les capes 

de fibra amb P0, el farà que la resina impregnada en la fibra no s’escapi de la peça durant el curat, i es 

prepara un sistema de vàlvula per a poder aplicar la bomba amb la que es farà el buit. Una vegada es 

te això, s’introdueix tot plegat dins d’una bossa especial i es procedeix a fer el buit connectant el tub 

de la vàlvula a la bomba corresponent. Per acabar, quan s’aconsegueix un buit totalment perfecte i 

s’ha comprovat que no hi ha fugues, es procedeix, sense tallar mai el buit, a introduir la bossa amb el 

motlle dins d’un forn autoclau, el qual permet controlar la temperatura i la pressió. 

L’esquema de les capes necessàries per a poder fer una peça amb material pre-preg són, de més 

propera al motlle a més llunyana (fig. 4.7): 

- Teixits pre-preg que formaran la peça 

- Peel ply, el qual serveix per a que la peça final no tingui marques de les arrugues de la bossa 

de buit 

- Sagnador. Te la funció d’evacuar l’aire de les fibres i permetre la sortida de l’excés de resina. 

En la majoria de casos es buscarà que no es filtri gens de resina mitjançant P0 

- Manta. Aquesta serveix per absorbir l’excés de resina i protegir la pròpia peça 

- Bossa, dins la qual es posa el motlle per fer el buit. Mitjançant vàlvules, aquesta pot tenir una 

o més sortides d’aire. 

 
Fig. 4-7: Esquema de bossa de buit per a fibra pre-preg 
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L’avantatge principal que te l’ús de les fibres pre-preg, i que és el que fa que siguin les mes utilitzades 

a l’industria aeronàutica i d’automoció, és que es poden aconseguir peces amb un volum de fibra molt 

alt i, per tant, aquestes són més lleugeres i resistents que les fabricades mitjançant la fibra seca i la 

infusió. 

4.2. Alumini 

L’Alumini és el tercer element més comú que es pot trobar a l’escorça terrestre. Els compostos 

d’alumini formen el 8,13% de l’escorça terrestre. 

L’alumini pur és un metall blanc i lleuger. Quan aquest es mescla amb altres metalls com el silici, el 

crom, el tungstè i el manganès entre molts altres, es produeixen una sèrie d’aliatges amb propietats 

específiques que poden variar segons les necessitats mecàniques que puguin ser requerides. 

L’alumini pot ser resistent, lleuger, dúctil i mal·leable. És un excel·lent conductor de la calor i 

l’electricitat, el valor de la seva densitat és de 2,7 g/cm3 i la seva temperatura de fusió és de 660oC.  

Una de les seves propietats més interessants és el fet que pot ser reciclat gran quantitat de vegades 

sense que les seves propietats es vegin afectades. 

Per tal de normalitzar la nomenclatura dels aliatges d’alumini, aquests tenen designats quatre dígits 

d’acord amb el sistema adoptat per la Aluminium Association. El primer dígit indica el tipus d’aliatge, 

depenen del seu element principal. El segon marca els aliatges específics dins del propi aliatge i els dos 

últims dígits indiquen l’aliatge específic d’alumini o la puresa d’aquest. 

Els aliatges d’alumini més comuns es poden trobar en la taula 4.3 a continuació: 

Tipus d’aliatge Habituals Poc comuns 

Alumini pur 1050 1080A, 1200 

Alumini – Coure 2011, 2030, 2024 2007, 2014, 2017A 

Alumini – Magnesi 5083, 5754 5005A, 5050, 5052, 5056A, 5086, 5154A, 5251 

Alumini – Magnesi - Silici 6063, 6082 6005A, 6012, 6060, 6061, 6101, 6262 

Alumini – Zinc 7075 7020, 7022 

Alumini – Manganés - 3003, 3004 

Taula 4-3: Tipus d'aliatges d'alumini 
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En aquest treball s’utilitzarà alumini 7075, el qual pertany a la sèrie 7000, la qual s’explicarà a 

continuació: 

Sèrie 7000 

Aquests aliatges tenen com a element principal el Zinc (Zn). Es tracta d’uns aliatges molt durs i amb 

excel·lents propietats mecàniques. Per un altre costat són molt difícils de treballar en fred i de 

mecanitzar, presenten una baixa soldabilitat i baixa resistència a la corrosió. 

Els seus usos acostumen a ser estructures d’avions, equips mòbils o parts altament reforçades. 

PROPIETATS MECANIQUES 

A la taula següent es mostren alguns aliatges representatius de cada sèrie i les seves propietats 

mecàniques: 

UNE Tractament 
Resistència 

a tracció 
MPa 

Límit 
elàstic 
MPa 

Allargament 
% 

Aplicacions típiques 

1100 

Recuit (O) 

 Treballat en fred (H14) 

89 

124 

24 

97 

25 

4 

Components elèctrics, 

paper d’alumini. 

2024 

Recuit (O) 

Tractament T6 

220 

442 

97 

345 

12 

5 

Estructures 

aeronàutiques. 

3003 

Recuit (O) 

Tractament en fred 

(H14) 

117 

59 

34 

149 

23 

7 

Recipients a pressió, 

resistència a corrosió, 

paper d’alumini. 

5052 

Recuit (O) 

Treballat en fred (H14) 

193 

262 

65 

179 

18 

4 

Transports, aportació 

soldadura, recipients, 

components nàutics. 

6061 

Recuit (O) 

Tractament T6 

152 

290 

82 

345 

16 

10 

Transports, 

estructures 

aeronàutiques i altres. 



  Memoria 

28   

7075 

Recuit (O) 

Tractament T6 

276 

504 

145 

428 

10 

8 

Estructures 

aeronàutiques i 

aeroespacials. 

Taula 4-4: Propietats mecàniques segons l'aliatge d'alumini. 

4.3. Mecanització de materials 

Per tal de seleccionar un material, alguns dels paràmetres més importants són els que es relacionen 

amb el procés de mecanitzat. Pel que fa a aquests paràmetres es pot començar definint la velocitat de 

tall. Aquesta es pot definir com la velocitat lineal que te una eina acoblada a una màquina eina i ve 

definida per: 

𝑉𝑐 =
π ∗ D ∗ n

1000
 

On,  

- D, és el diàmetre de la peça en el cas que es treballi en torn o el diàmetre de l’eina en el cas 

que es treballi en una fresa. 

- n, és el paràmetre que defineix les revolucions per minut (RPM) a les que girarà la peça en el 

cas del torn o l’eina en el cas de la fresa i el trepant. 

Un altre paràmetre a tenir en compte és l’avanç per volta, que es defineix com el desplaçament peça-

màquina per cada volta que fa l’eina acoblada i ve donada per: 

𝑎𝑣 = 𝑎𝑧 ∗ 𝑧 

On,  

- az, és l’avanç per dent de l’eina. 

- z, és el número de dents que te l’eina. 

Mitjançant el avanç per volta pot obtenir la velocitat d’avanç de la màquina. Aquesta és la velocitat 

relativa peça-eina i es defineix com: 

𝑉𝑎𝑚
= 𝑎𝑣 ∗ 𝑛 = 𝑎𝑧 ∗ 𝑧 ∗ 𝑛 

Un altre dels paràmetres a tenir en compte es basa en identificar si la màquina eina pot assolir certs 

règims de treball, es a dir, cal verificar si la potència de la màquina permet assolir els règims de 

velocitats i profunditats de passada requerits. 
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El primer pas es calcular la força de tall necessària per almecanitzat. Aquesta és la força en la direcció 

de la velocitat de tall i es defineix com:  

𝐹𝑐 = 𝑘 ∗ 𝐴𝑐 

On Ac és l’àrea de tall i es defineix com: 

𝐴𝑐 = 𝑝 ∗ 𝑎𝑧 

On: 

- p és la profunditat de la passada. 

Pel que fa al paràmetre k, el qual es pot definir com el 

coeficient de força específica de tall, el seu valor es pot 

aproximat mitjançant la taula 4.x. 

Una vegada obtinguda la força de tall i la velocitat de tall, 

es pot calcular la potència necessària pel mecanitzat 

mitjançant: 

𝑁𝑐 = 𝐹𝑐 ∗ 𝑉𝑐 

També es pot obtenir la tassa de material extret per l’eina en cada passada amb: 

𝑄𝑐 = 𝑉𝑐 ∗ 𝐴𝑐 

I mitjançant el paràmetre Qc i la potència necessària per mecanitzar, es pot calcular l’energia 

consumida per unitat de volum de material extret, també coneguda com energia específica de tal i la 

qual s’obté de: 

𝐸𝑠 =
𝑁𝑐

𝑄𝑐
 

La condició per es pugui produir per l’arrencament de ferritja és produeix quan la potència de la 

màquina és major o igual l’energia del material extret, es a dir: 

𝐸𝑠 ∗ 𝑄𝑐 ≤ 𝑁𝑚 

Finalment, un cop verificat si la màquina - eina té la capacitat d’efectuar aquest procés cal definir quina 

rugositat superficial s’acabarà obtenint al final del procés. La rugositat superficial va en funció de les 

característiques geomètriques de la eina, concretament el seu radi i l’avanç que s’apliqui. 

Taula 4-5: Aproximació del coeficient de força 
especifica de tall 
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Un punt a afegir es que durant les operacions de desbast a diferencia que en les operacions d’acabat, 

les velocitats de talls són més petites amb però trobem un avanç superior. En les operacions d’acabat 

les velocitats de tall són majors amb un avanç menor, degut a que es te com a objectiu l’obtenció d’un 

acabat superficial d’una millor qualitat. El número de dents i de revolucions del eix han de ser majors i 

l’avanç per dent disminuir per tal d’obtenir acabats amb una rugositat inferior.  
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5. Disseny seient i Firewall 

A partir d’aquest punt es passarà a explicar de manera més pràctica tot el treball realitzat durant tot el 

disseny del nou seient i Firewall, per tant, partint des de la idea seleccionada en els punts anteriors, es 

veurà tot el procés de disseny d’aquesta. Des del disseny 3D mitjançant programari CAD fins al procés 

de fabricació i l’assemblatge final al vehicle. 

5.1. Disseny 3D 

El disseny 3D és el procés en el qual donem forma a les idees preconcebudes amb anterioritat, 

mitjançant programes de disseny CAD (SolidWorks, Catia, Siemens NX, Autodesk Fusion, etc.) podem 

dissenyar i simular els elements que vulguem.  

En el cas del disseny del seient, sabent que aquest, pel que fa a 

formes pot ser totalment lliure i només busquem que 

compleixi amb certs punts de la normativa, intentarem aportar 

formes que facin que el pilot estigui ho mes còmode possible 

mentre condueix. Per assolir aquest objectiu ens podem basar 

en formes que s’han aplicat anteriorment en altres models i, 

també, com es en aquest cas, crear un dummy (fig. 5.1) que 

ens ajudi a poder donar una forma ho més ajustada possible a 

la realitat que desitgem. Per a la creació d’aquest dummy s’han 

aplicat mesures del 95 percentil masculí per assegurar que el 

seient que s’acabarà obtenint s’adapta a tots els possibles 

pilots que pugui tenir el nostre vehicle.  

Una vegada obtingut el dummy, el qual es pot moure a través d’unions fetes en les que serien les 

articulacions del cos humà, adaptem la postura d’aquest per a que compleixi amb els paràmetres que 

demana la normativa i que es poden veure en punts anteriors d’aquest treball. Finalment, amb la 

postura fixada podem començar a dissenyar el nou seient.  

Cal dir que per a la selecció de la posició, només s’han utilitzat els paràmetres que aporta la normativa 

i no s’han aplicat els estudis teòrics sobre posició del pilot que es trobaran més endavant en aquest 

treball. El motiu és que l’estudi s’ha realitzat més tard que el disseny del seient degut als períodes de 

temps de treball que es tenen dins de l’equip de fórmula Student.  

Pel que fa a la realització de tots els nostres dissenys utilitzarem el programa Autodesk Fusion 360. 

Aquest és un programa de la casa Autodesk, relativament nou, i el qual permet treballar connectat 

Fig. 5-1: Dummy creat per a disseny 3D 
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sempre a internet. El fet d’estar connectat sempre, ens permet poder treballar en grup i així poder 

accedir a tots el arxius compartits en qualsevol moment, per tant, agilitzem accions com pot ser la 

solució de dubtes o de petits errors que es puguin cometre i siguin detectats per una altre persona. Cal 

afegir que també s’ha treballat amb SolidWorks per a la realització de plànols en 2-D degut als mitjans 

que aporta aquest per a la obtenció d’uns plànols de més qualitat. 

El primer pas en la realització del disseny dins del programa és, mitjançant 

el dummy fet amb anterioritat, adaptar una forma que s’aproximi al màxim 

a la forma donada al dummy en la part de l’esquena i la part superior de les 

extremitats inferiors, es a dir, les zones que estaran sempre en contacte 

amb el seient. Una vegada fet aquest pas obtenim ho que podem veure en 

la figura 5.2. 

Una vegada obtenim la forma aproximada, apliquem el treball amb 

superfícies per acabar d’aproximar la forma final que volem arribar a 

obtenir. Durant aquest disseny hem de tenir en compte no només la forma 

del seient, sinó també la ubicació dels forats que seran necessaris per poder 

collar aquest al monocasc d’una manera segura per tal que sempre es mantingui al seu lloc. Com a 

últim pas, utilitzarem la geometria obtinguda (fig. 5.3) per a l’obtenció del CAD del motlle (fig. 5.4) que 

utilitzarem per a la fabricació d’aquest. 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa al disseny del Firewall, la metodologia que 

apliquem es diferencia respecte a la del seient. El primer 

pas és realitzar tots els sketch (fig. 5.5) amb les primeres 

línies que acabaran donant forma al nostre Firewall. En 

aquest cas no tenim una forma base o un suport, com era 

el dummy, per obtenir una forma aproximada, per tant, el 

disseny parteix de cero. Una vegada tenim fet el sketch de 

Fig. 5-2: Sketch del seient 

Fig. 5-4: Disseny CAD del nou seient Fig. 5-3:Disseny CAD del motlle 

Fig. 5-5: Conjunt Skecths firewall 
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cada una de les parts, convertim aquest en un sòlid aplicant el grossor que desitgem en cada una. Un 

cop aplicat aquest pas en tots els nostres sketch obtindrem la primera capa del nostre Firewall (fig. 

5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, obtindrem la segona capa del Firewall, la qual es formada per làmines de xapa de 0,5 

mm. Per obtenir aquesta part, dins dels CAD aprofitarem la primera capa ja feta de fibra i extruirem 

una segona capa. Una vegada obtinguda aquesta capa, la aïllarem formant una peça independent i, 

per raons de fabricació dividirem aquesta xapa obtinguda en tres peces també independents. La raó 

és que, per poder fabricar i donar forma a la xapa, les màquines de doblegar no poden donar una forma 

tant complexa en una sola operació i, per tant, decidim dividir la peça en tres i poder fer més fàcil i 

econòmic el treball a realitzar. Pel que fa a la separació, obtenim una peça central i dues peces laterals, 

les quals seran totalment simètriques (fig. 5.7).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5-6: Render primera capa Firewall 

Fig. 5-7: Divisió segona capa Firewall 
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Finalment, per poder realitzar mitjançant maquines de tall CNC (Control Numèric Computacional) el 

tall de les xapes, necessitem obtenir la forma original de la peça sobre la qual es farà el tall i després el 

doblegat per acabar obtenint la forma final desitjada. Per poder aconseguir això treballarem amb el 

mòdul de treball de xapes que trobem dintre de molts programes CAD. Per tant, mitjançant les peces 

finals, obtenim la forma original amb les línies de doblegat que seran necessàries (fig. 5.8) i, també 

podem obtenir els formats d’arxiu necessaris que es llegiran en les maquines corresponents per poder 

realitzar els treballs desitjats. 

 

 

 

 

 

 

 

El següent pas a realitzar, igual que amb el seient, és realitzar el motlle sobre el qual, durant la 

fabricació del Firewall, laminarem la primera capa de fibra de carboni. El mètode per obtenir la peça 

del motlle en el CAD és el mateix que amb el seient, partint de la forma del nostre Firewall arribem a 

obtenir el model CAD del motlle (fig. 5.9). Els següents passos són la selecció de materials finals i la 

fabricació dels elements dissenyats en aquest punt.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 5-8: Xapes desdoblegades i marcades 

Fig. 5-9: Render motlle Firewall 
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5.2. Selecció de material 

La selecció del material que aplicarem en cada element és el moment clau de tot disseny. Per aplicar 

aquesta selecció necessitem tenir clares les funcions que tindrà el nostre element de disseny, així com 

quin serà el seu treball i les forces que suportarà. També necessitem conèixer els diferents tipus de 

materials que podem arribar a aplicar i tot el que poden suportar aquests.  

Pel que fa al seient, hem de tenir en compte, no només el disseny sinó també les forces que aquest 

tindrà que suportar. Per poder simplificar càlculs només s’ha tingut en compte una força que és el pes 

dels pilots que utilitzaran el cotxe. Per obtenir valors, s’han utilitzat dades mitjanes de població que es 

troben dins del rang del 95 percentil (Taula 5.1). Aquests valors són els que es tindran presents degut 

a que, tot hi que es podrien utilitzar dades dels possibles pilots que acabaran conduint el vehicle, també 

s’ha de tenir en compte que aquest pot anar a exposicions i esdeveniments on qualsevol persona pot 

pujar al vehicle. També s’augmenta aquest possible valor de força per aportar un factor de seguretat 

en cas de possibles accidents amb el seient. 

 

Dona Home 

Contextura Contextura 

Alçada(cm) Gran Normal Petita Alçada(cm) Gran Normal Petit 

147 47-54 44-49 42-45 157 57-64 54-59 51-55 

150 48-56 45-50 43-46 160 59-66 55-60 52-56 

152 50-58 46-51 44-47 162 60-67 56-62 54-57 

155 51-59 47-53 45-49 165 61-69 58-63 55-59 

157 52-60 49-54 46-50 168 63-71 59-65 56-60 

160 54-61 50-56 48-51 170 65-73 61-67 58-62 

162 55-63 51-57 49-53 173 67-75 63-69 60-64 

165 57-65 53-59 51-54 175 69-77 65-71 62-66 

168 58-66 55-61 52-56 178 71-79 66-73 64-68 
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170 60-68 56-63 54-58 180 72-81 68-75 66-70 

173 62-70 58-65 56-60 183 75-84 70-77 67-72 

175 64-72 60-67 57-61 185 76-86 72-80 69-74 

178 66-74 62-69 59-64 188 79-88 74-82 71-76 

180 67-76 64-71 61-66 190 88-91 76-84 73-78 

183 70-79 66-73 63-67 193 83-93 78-86 75-80 

Taula 5-1: Relació estatura - complexió - pes (en kg.) 

Veient les dades de la taula, en la que el pes màxim, per a un home que estigui dins del 95 percentil i 

que no tingui sobre pes serà aproximadament de 93 kg (930N) i que, com s’ha dit anteriorment, es 

tindrà en compte un factor de seguretat per evitar que aquest es trenqui en cas de que algú amb 

sobrepès pugi al monoplaça o que el propi seient pugui patir un d’accident. Per tant, el seient es 

laminarà per a poder suportar una força total de 1200N, el que implica aplicar un increment en el factor 

de seguretat del 30 %. 

Pel que fa al material, aplicarem fibra seca degut a les formes complexes que te aquest (formes 

rodones), necessitem que a l’hora de laminar puguem acabar obtenint aquestes sense cap problema i 

la fibra seca ens facilita aquesta feina degut a que, a diferencia del pre-preg no te cap tipus de resina 

abans de la seva aplicació i, per tant, és molt més modelable. 

Respecte al Firewall, podem dir que és l’element d’aquest treball que te la selecció de materials més 

complexa i important degut a la normativa i a la seva funció de protecció del pilot. Per a això dividim la 

selecció per aquest element en diferents parts: 

- Xapa d’alumini: Degut a la normativa aportada amb anterioritat, estem obligats a aplicar una 

xapa d’alumini en el Firewall, per això aquest serà un element que hi serà obligatòriament. 

Aquesta xapa d’alumini es buscarà que compleixi la normativa sumant el mínim pes possible, 

el qual implica que aquesta tindrà un gruix de 0,5 mm. 

- Aramida o Nomex: Igual que amb la xapa d’alumini, segons la normativa, s’ha d’aplicar una 

capa de material aïllant, el qual protegeixi la zona del pilot de la zona del grup propulsor (en el 

nostre cas, pac de bateries i motors). Per aquest motiu decidim aplicar una capa d’ aramida, 

també coneguda com a Nomex, ho més fina possible la qual faci aquesta funció de protecció 

sense afectar al pes del vehicle.  
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- Fibra de carboni: És la novetat respecte a tots els models anteriors de l’equip. Com ja s’ha dit, 

l’objectiu final és fer que seient i Firewall acabin formant una única peça i, per tant, volem que 

aquest no només sigui un element de protecció i separació, sinó que també acabi formant part 

de l’estructura del monocasc del monoplaça. Per poder complir aquest requisit necessitem 

que sigui capaç de suportar les forces descrites del pes del pilot i, per tant, hem d’aplicar un 

material que ho pugui fer. Aquest és la fibra de carboni, degut a les seves bones propietats 

físiques i mecàniques.  

5.3. Fabricació 

En aquest punt s’explicarà tot el procés de fabricació una vegada aprovat el disseny que s’ha fet amb 

anterioritat i tenint en compte les possibles limitacions que ens puguem trobar pel que fa a medis 

personals i pressupostaris.  

Dividirem aquest punt en dos, ja que tot i que acabin tenint parts en comú, la fabricació del seient i del 

Firewall es fan per separat i, per tant, les explicarem com a tal. 

Fabricació del seient 

La fabricació del seient comença una vegada es te el motlle d’aquest fabricat. La fabricació del motlle 

ha sigut possible gràcies a una empresa col·laboradora. El material utilitzat per la seva fabricació és la 

fusta degut a que aquesta te un preu mes assequible en comparació amb altres materials i que 

compleix amb les característiques necessàries. El primer pas a fer és aplicar un tractament superficial 

sobre el motlle per tal de poder obtenir uns bons acabats en la peça final i a l’hora que en el moment 

de desemmotllar no tinguem cap problema. 

A continuació s’explicarà el pas a pas que es segueix una vegada aplicat el tractament superficial: 

1. Laminació: S’aplicaran les capes calculades amb anterioritat en l’ordre corresponent. 

- Una capa de fibra seca de Sakaiovex de 60g/m2 . 

- Una capa de fibra seca de 500g/m2 bidireccional de Saertex. 

- Tres capes de reforç de 15 cm d’amplada de fibra seca de 300g/m2 

unidireccional de Saertex. 

- Una última capa de fibra seca de 500g/m2 bidireccional de Saertex. 

2. Una vegada s’han aplicat totes les capes de fibra de carboni, s’aplica el peel ply, la funció del 

qual s’ha explicat en punts anteriors.  

3. Aplicació del P3, el qual servirà de filtre per a la resina, la reixeta i el “tubbing” per on es farà 

circular la resina, fent que aquesta es distribueixi d’una manera uniforme per tota la peça. 

4. Preparació de la bossa per a poder aplicar el buit. 
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5. Preparació de la resina corresponent. 

6. Infusió a temperatura ambient de la peça. 

7. Post curat en forn, en aquest cas, autoclau. 

Finalment, l’últim pas a realitzar es desemmotllar la peça una vegada curada al forn i acabar obtenint 

el seient que es pot veure en la figura 5.10 a continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a acabar amb la fabricació del seient, farem els forats necessaris per poder aplicar els elements que 

mantindran fixat el seient al monocasc del vehicle. Cal dir que aquesta fixació no serà permanent, sinó 

que el seient es podrà treure del vehicle sempre que sigui necessari per poder treballar dins d’aquest 

sense cap problema. 

En el annex D es poden trobar diferents imatges realitzades durant el procés de laminat del seient, en 

les que es poden veure el motlle, el procés de buit i el seient al acabar de ser desemmotllat.  

Fabricació del Firewall 

La fabricació del Firewall es divideix segons la capa que estem fabricant. En aquest punt ens centrarem 

en la fabricació de la primera capa de fibra de carboni, ja que la segona capa d’alumini vindrà feta 

gràcies a la participació d’empreses patrocinadores, tot i així s’explicarà la seva implementació a tot el 

conjunt del Firewall, així com la implementació del Nomex quan sigui necessari.  

Per a la fabricació de la primera capa el procés comença amb la fabricació del motlle, el qual es farà 

gràcies a la col·laboració d’una empresa col·laboradora. Una vegada rebut el motlle fet de fusta, 

comença la fabricació d’aquesta primera capa i el procediment de la qual es mostra a continuació amb 

el seu pas a pas:  

Fig. 5-10: Seient fabricat 
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1. Laminació: S’apliquen les capes corresponents de fibra de carboni, en aquest cas, a diferencia 

del seient, només s’utilitzarà un tipus de fibra, la qual serà: 

- Dues capes de fibra seca de 500g/m2 bidireccional de Saertex. 

2. Aplicació de Peel Ply. 

3. Aplicació del P3, el qual servirà de filtre per a la resina, la reixeta i el “tubbing” per on es farà 

circular la resina, fent que aquesta es distribueixi d’una manera uniforme per tota la peça. 

4. Preparació de la bossa per poder aplicar el buit. 

5. Preparació de la resina corresponent. 

6. Infusió a temperatura ambient de la peça. 

7. Post curat en autoclau. 

Una vegada s’ha obtingut la primera capa del Firewall, i amb les xapes de la segona capa rebudes, es 

cobreixen aquestes amb una tercera capa del material aïllant (Nomex) i s’uneix aquesta capa que conté 

l’aïllant i la xapa d’alumini amb la primera capa. Finalment, l’últim pas a realitzar es la implementació 

del Firewall complert al monocasc del monoplaça (fig. 5.11). 

Fig. 5-11: Posició del Firewall dins del monoplaça 
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6. Re-disseny del Pedal Box 

Igual que en el punt anterior, en aquest, s’explicarà el re-disseny del pedal box del vehicle. Per això 

s’explicarà com s’ha fet el disseny 3D, l’elecció de materials, la justificació de l’aplicació de noves peces 

per fer que aquests siguin autoregulables des de la posició del pilot, com s’ha fabricat i, finalment, el 

seu assemblatge al vehicle.  

6.1. Justificació del re-disseny 

Tal i com s’ha explicat en punts anteriors, degut a la constant evolució que es busca aplicar dins del 

vehicle per poder millorar les seves prestacions, un dels molts punts 

que es va decidir canviar va ser el pedal box. El motiu principal 

d’aquest re-disseny és el poder fer-los ajustables des de la posició 

del pilot quan aquest està assegut dins del monoplaça, amb 

l’objectiu de poder fer que aquesta acció es pugui fer d’una manera 

molt més ràpida i que els pedals puguin estar sempre a la mesura en 

la que millor es senti el pilot. Fins ara, aquesta acció és realitzava 

únicament des de fora del monoplaça, aprofitant el forat fet al 

monocasc monocasc a l’alçada dels pedals (fig. 6.1), un membre de 

l’equip introduïa la ma i ajustava els pedals al gust del pilot. Aquesta 

feina, degut al poc espai disponible, podia ser difícil, llarga i poc 

fiable. És per això que es va decidir aplicar l’opció de que fos el propi 

pilot qui pugues regular l’alçada d’aquests, guanyant així temps i 

fiabilitat. 

Per poder aconseguir aquest objectiu i aprofitant la predisposició d’un patrocinador de l’equip, es va 

demanar una guia regulable on poder posar la base dels pedals. Aquesta base anirà fixada a la base del 

monocasc i es regularà mitjançant un cable torçor que anirà connectat per un extrem a la nova guia i 

per una altre, al cockpit on hi trobarem el regulador que utilitzarà el pilot (fig. 6.2). 

 

 

 

 

                                                              

Fig. 6-1: Forat d'accés als pedals 

Fig. 6-2: Nova guia i cable torçor 
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Com s’ha comentat anteriorment, el fer-los autoregulables, tot i que és el motiu principal, no és l’únic 

per voler aplicar un re-disseny. Degut a l’experiència que ha donat el treballar sobre el monoplaça per 

preparar-lo per a competir i fer tests, es va arribar a la conclusió que caldria aplicar un re-disseny per 

poder facilitar el treball sobre el pedal box. Durant el transcurs d’una temporada és necessari treballar 

moltes vegades sobre els pedals, ja sigui per muntatge i desmuntatge de sensors, regular la posició 

d’aquests o reparacions que es puguin donar. És per això que, durant aquests treballs, es va fer patent 

que, amb l’actual disseny, era molt difícil treballar-hi en bones condicions ja que la ubicació i distribució 

d’algunes peces feien que la feina fos molt difícil i, per tant, es va decidir que aquest fos també un 

motiu per aplicar un re-disseny als pedals ja existents.  

6.2. Disseny 3D 

Per fer el re-disseny es va partir del disseny 3D fet amb anterioritat per al model anterior de pedal box. 

A partir d’aquí es van cercar els possibles errors que dificultaven el treball així com les modificacions 

necessàries que calien per a poder acoblar la nova guia de pedals a la base d’aquests. El primer pas va 

ser començar a treballar amb un CAD de la nova guia, extret de la web del proveïdor (fig. 6.3) buscant 

adaptar la base.  

 
Fig. 6-3: Render guia dels pedals 

Els canvis més significatius venen en las bases dels dos pedals (Fre i Accelerador) s’explicaran per 

separat a continuació: 

Base accelerador: Un dels canvis que s’ha buscat respecte al model anterior és la regulació del 

recorregut del pedal de l’accelerador. Per això s’ha fet que aquest faci límit per la part inferior (fig. 6.4). 

També trobem canvis en la posició dels APPS i, per tant, canvis en la base de l’accelerador. Altres canvis 

que es podran trobar son deguts a la facilitat de la mecanització i a poder treballar en el muntatge i 

desmuntatge tant dels APPS com del propi pedal. 
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Fig. 6-4: Render pedal accelerador i APPS 

Base Fre: En aquest element és on es troben els canvis més significatius pel que fa als pedals. El primer 

canvi el veiem en l’adaptació de la nova posició del BOTS, ja que com s’ha dit anteriorment, degut a la 

nova normativa, aquest ha d’estar ubicat rere el pedal del fre, fent que s’activi en cas de fallada de les 

bombes que fan funcionar tot el sistema de frenada del monoplaça. Per poder fer-ho possible s’ha 

aplicat una xapa regulable en la part de darrere de la base sobre la qual anirà fixat el nou interruptor 

que actuarà de BOTS (fig. 6.5). 

 
Fig. 6-5: Ubicació BOTS en el pedal box 

Altres canvis que es poden trobar en la base del fre són deguts a la facilitat per poder treballar muntant 

i desmuntant les bombes de fre. Com s’ha dit amb anterioritat, fins ara hi havia problemes per poder 

fer aquesta feina d’una manera ràpida i efectiva, i per tant, s’ha optat per efectuar un canvi en el tipus 

de fixació que tenien les bombes sobre la base. Aquesta fixació estava formada per cargols del tipus 

DIN i han estat canviats per pins fàcilment removibles.  La resta dels canvis que s’han realitzat són per 

obtenir una reducció de pes i per facilitar i fer més viable la seva fabricació per part d’empreses 

col·laboradores (fig. 6.6). 
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Fig. 6-6: Render pedal Fre 

Altres canvis que podem trobar en el nou pedal box es l’aplicació de molles per al retorn del pedal de 

l’accelerador a la seva posició neutra. La seva nova ubicació la trobem sota la base del pedal box. Les 

molles van unides a la part inferior del pedal accelerador mitjançant una xapa doblegada ubicada 

darrere de la base del accelerador. Amb l’aplicació d’aquesta xapa es busca facilitar el muntatge i 

desmuntatge d’aquestes molles.  

Amb tots els canvis descrits i els quals s’han fet mitjançant CAD s’obté el nou disseny teòric del pedal 

box (fig. 6.7). Els següents passos seran escollir materials de fabricació i procedir amb la fabricació de 

tot el pedal box. 

 
Fig. 6-7: Render Pedal Box 
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6.3. Selecció de materials 

Pel que fa a la selecció de materials, dins del pedal box hi trobem diversos per a les diferents parts 

d’aquest, per tant, dividirem aquest apartat en punts on s’explicarà on i per què s’aplica cada material. 

Alumini 7075 

Per poder fer la selecció d’aquest, primer es mesuren les forces que actuaran sobre el pedal mitjançant 

un dinamòmetre. Les forces es mesuren sobre dos punts (fig. 6.8), un és el punt sobre el qual es farà 

força amb el peu per activar el fre i l’altre serà el punt sobre el que es recolza el taló (talonera). Una 

vegada fetes les mesures diversos cops, obtenim dos resultats: 

- La força de trepitjada del fre obtinguda és de 500N, equivalent a 50 Kg.  

- La força que rebran les taloneres és de 100N, equivalent a 10 Kg. 

 

 

 

 

 

 

Tot i que en la normativa es demana que el pedal del fre pugui aguantar una força de 2kN, veiem que 

la força que aplica el peu es de 500N i, per tant, es pot assegurar que fent el disseny a la força requerida 

per la normativa els pedals es mantindran sempre en la seva posició. 

Una vegada fet aquest estudi, escollim l’alumini 7075 per aplicar-lo en peces com els dos pedals del 

pedal box. També s’aplicarà aquest alumini en les dues bases dels pedals, ja que les forces que han de 

suportar aquests són encara inferiors a la dels pedals i ho que més interessa és aportar un material que 

sumi el mínim pes possible i que a l’hora aguanti les forces calculades.  

Un altre dels motius és la reducció de pes que te l’alumini respecte a altres materials, com per exemple 

l’acer. Tot i que hi ha altres materials que podrien complir amb aquesta funció d’una forma més 

efectiva, com podria ser el titani, escollim l’alumini per la relació prestacions – preu i, també, per la 

facilitat a l’hora de poder mecanitzar-lo.  

500 N 

100 N 

Fig. 6-8: Forces mesurades obtingudes 
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Fibra de carboni 

La fibra de carboni en el cas del pedal box es podrà trobar en tres elements: la base, els suports dels 

peus als pedals i les taloneres. El tipus de fibra que s’aplicarà és la pre-preg, degut a que les formes 

sobre les que s’ha de treballar no són de gran complexitat.  

Una altre raó per la qual s’aplica la fibra de carboni en els elements dits és la relació pes – forces. Els 

elements descrits no han de suportar forces elevades, només pesos i petites forces normals als 

elements. 

Pel que fa a la base del pedal box optarem per aplicar una estructura de sandvitx, la qual ens donarà 

més resistència per suportar les possibles forces que s’aplicaran sobre aquesta, també es necessita un 

element amb cert gruix per a poder fixar tots els elements que s’ubicaran a sobre i per això apareix la 

necessitat d’aportar gruix (fig. 6.9).  

 
Fig. 6-9: Base pedal box 

Respecte als suports del peus i a les taloneres, al ser els elements que menys forces han de suportar, 

es poden aplicar blocs monolítics de fibra de carboni, reduint així pes sense perdre fiabilitat (fig. 6.10). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-10: Render talonera i Foot Support 
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6.4. Fabricació 

Durant fabricació del pedal box, les peces mecanitzables han pogut ser obtingudes gràcies a la 

col·laboració amb empreses. Aquestes peces són les següents: bases dels pedals, pedal de fre i pedal 

de l’accelerador. 

Pel que fa a les peces fetes amb fibra de carboni aquestes sí que han sigut fabricades de forma manual. 

El pas a pas de la fabricació és el següent per a cada una de les peces: 

Fabricació base pedal box 

El pas a pas aplicat per a la fabricació de la base del pedal box és el següent: 

1. Tall dels patrons de fibra amb la forma de la base. 

2. Laminació de dues peces amb els patrons tallats anteriorment. Aquestes dues peces estaran 

formades per quatre làmines de fibra pre-preg bidireccional proporcionada per Gurit. 

3. Unió de les dues peces laminades amb l’escuma per mig, formant així l’estructura tipus 

sandvitx. 

4. Aplicació de calor per a curar la peça. Per a això utilitzarem un forn especial d’una empresa 

col·laboradora. 

5. Realització de tots els forats i ranures necessàries per poder posar tots els elements en la seva 

posició sobre la base.  

Fabricació suports i taloneres 

El pas a pas aplicat per a la fabricació tant del suports com de les taloneres és el següent: 

1. Tall dels patrons de fibra amb la forma de la base. 

2. Laminació de les peces mitjançant motlles de fusta obtinguts gràcies a empreses 

col·laboradores. 

a. En el cas de les taloneres, s’apliquen cinc capes de fibra seca. 

b. Per als foot supports s’apliquen cinc capes de fibra pre-preg. 

3. Aplicació de calor per al curat de les peces. Per a això utilitzarem un forn especial d’una 

empresa col·laboradora. 

4. Realització de tots els forats necessaris per poder posar cada una de les peces al seu lloc. 
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Fig. 6-11: Talonera i Foot Support 
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7. Harness 

Tal i com s’ha fet amb els elements anteriors, en aquest punt es parlarà del disseny i fabricació del 

bracket dels cinturons del monoplaça, tot i que, en aquest cas, s’afegirà l’estudi realitzat amb les 

simulacions necessàries per comprovar que el disseny realitzat pot aguantar les forces requerides i 

que, per tant, compleix la normativa necessària. També s’hi trobaran els assajos de laboratori que 

certificaran que la peça compleix definitivament amb la normativa.  

7.1. Justificació del nou disseny 

Degut als canvis de normativa, la qual canvia cada any, el bracket dels cinturons del monoplaça es veu 

totalment afectat, tal i com s’explica en el punt de normativa durant aquest treball. Degut a aquest 

canvi, el bracket ha de poder suportar forces d’una manera diferent a com ho feia anteriorment. 

En el model anterior, la normativa obligava a realitzar assajos físics per verificar que l’ancoratge de 

l’anti-submarine belt i el lap belt suportaven unes càrregues verticals de 6,5 KN i 13 KN respectivament. 

En el cas que ambdós cinturons es trobin fixats al mateix punt d’ancoratge, aquest punt tenia que 

suportar 19,5 KN. Com es pot comprovar en la normativa, les forces a suportar actualment son les 

mateixes, el que canvia es la forma en la que s’han de suportar aquestes.  

Pel que fa a l’assaig del model anterior aquest tenia que replicar la disposició geomètrica de l’ancoratge 

del monocasc. El punt d’aplicació de la càrrega tenia que trobar-se com a mínim a una distància de 

125mm de les fixacions de la proveta a l’hora d’assajar-la a tracció, segons normativa vigent durant la 

temporada anterior. En aquest punt, la normativa actual és exactament igual, i és per aquest motiu 

que es reaprofitarà part del motlle de l’any passat per poder fabricar el nou motlle per realitzar aquest 

assaig.  

En quant al disseny final, el model anterior va ser un “eye bolt” passant amb rosca a la part inferior del 

panell (fig. 7.1). També es va dissenyar una xapa d’acer de 2mm per poder distribuir els esforços i es 

va situar entre el panell i la rosca tal i com es pot veure en la figura 7.1 i entre l’”eye bolt” i el panell de 

dimensions 40 x 40 mm. Juntament amb el “eye bolt”, es van utilitzar inserts fets d’alumini per evitar 

que aquest pogués tindre joc que pogués afectar al seu rendiment.  

 

 

 Fig. 7-1: Model bracket anterior amb eye-bolt 
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Degut als canvis en la nova normativa s’ha de realitzar tot un re-disseny que s’adapti als nous 

requeriments. Per poder aconseguir que la nostra peça s’adapti a aquests requisits, es començarà fent 

un disseny 3D mitjançant eines CAD, on s’utilitzarà l’eina d’optimització topològica per poder 

aproximar la forma de la peça a la requerida per les forces que s’aplicaran. Una vegada es tingui el 

disseny 3D s’aplicarà una simulació computacional amb l’objectiu de poder assegurar que es 

compleixin els requisits i així mecanitzar la peça resultant, per finalment, assajar-la i poder implantar-

la al monoplaça. 

7.2. Disseny 3D 

Per poder realitzar el disseny de la peça, es va 

començar aplicant l’eina d’optimització topològica 

disponible en els programes de disseny CAD. 

L’optimització topològica es basa en l'anàlisi mecànic 

d'un component o estructura. El seu objectiu principal 

és l'alleugeriment estructural, mantenint les 

funcionalitats mecàniques del component objectiu. A 

diferència d'altres tipus d'optimització, l'optimització 

topològica ofereix un nou concepte de disseny 

estructural enfocat a aquelles aplicacions on el pes del 

component és crucial com per exemple, la indústria 

aeroespacial. El resultat obtingut va ser una primera aproximació a la peça que es necessitava (fig. 7.2) 

i, a partir de la qual, es va poder començar a treballar sobre el seu disseny definitiu. 

Partint de l’element obtingut, es va treballar per arribar a una peça solida 3D, a partir de la qual es van 

començar a fer les simulacions per comprovar si aquesta complia amb tots els requeriments. En el 

següent punt s’explicarà com es van realitzar aquestes simulacions. 

Després de diverses iteracions es va arribar al resultat final (fig. 7.3), el qual compleix amb tots els 

requisits que demana la nova normativa i al mateix temps minimitza tot el pes possible.  

 

 

 

 

Fig. 7-2: Optimització topològica del bracket 

Fig. 7-3: Render Assemblatge nou bracket cinturons 
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7.3. Simulació per ordinador 

Per poder realitzar totes les simulacions necessàries s’ha utilitzat l’eina disponible per a aquest fi del 

propi programa Autodesk Fusion 360, el qual permet poder realitzar la simulació d’una manera ràpida 

des d’on s’està treballant amb el disseny 3D. També permet, d’una manera ràpida i eficaç poder 

realitzar canvis en el disseny 3D depenent dels resultats obtinguts en la simulació realitzada.  

El primer pas a fer en la simulació és aplicar els materials que 

es trobaran en el conjunt d’estudi, en aquest cas només 

s’aplicarà un material, ja que només s’estudia una única peça 

i aquest serà d’alumini 7075, el qual tindrà les 

característiques que es mostren en la taula 7.1. 

El següent pas es establir els contactes corresponents entre 

diferents objectes. En aquest cas es pot deduir que hi haurà 

contactes entre el bracket i els cargols que suportaran les forces aplicades als dos cinturons que es 

fixen a la peça. 

A continuació, s’apliquen les forces que ha de poder suportar la peça segons la normativa vigent. 

Aquestes forces son dues: 

- Una força de 13000 N aplicada al cargol central de la peça i la qual serà aplicada en la seva 

totalitat en el plànol Z (fig. 7.4). 

- Una segona força de 6500 N aplicada al cargol exterior i la qual serà aplicada amb un angle de 

135 graus sobre el pla Y (fig. 7.4). 

 

Quan es tenen les dues forces aplicades, el següent pas és aplicar sobre el nostre element d’estudi una 

malla, la qual interessa que sigui ho mes fina possible, tenint en compte que quan més ho sigui, més 

Fig. 7-4: Ubicació de les forces en la simulació 

Taula 7-1: Propietats alumini en la simulació 
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aproximat i precís serà el resultat final obtingut. En aquest cas la malla 

obtinguda es la que es mostra en la taula 7.2. 

Finalment, l’últim pas es activar la simulació i esperar a que aquesta es 

completi. A continuació es mostraran els resultats finals obtinguts. Per 

analitzar els resultats s’utilitzaran paràmetres com el factor de seguretat, la força per unitat d’àrea 

(stress) i desplaçaments.  

Factor de seguretat: El factor de seguretat és el quocient entre el valor calculat de la capacitat màxima 

d'un sistema i el valor del requeriment esperat real a què es veurà sotmès aquest, per tant, per poder 

dir que un element no trencarà s’ha d’esperar un valor que sigui, com a mínim igual o superior a 1. En 

el cas de l’estudi realitzat els valors obtinguts son els que es mostren en la figura 7.5.  

 
Fig. 7-5: Factor de seguretat 

Tal i com es pot observar, gran part de la peça te valors propers o iguals a 8, per tant es pot afirmar 

que aquestes parts no patiran i, fins i tot, que estan sobredimensionades. Pel que fa a zones crítiques 

com les que estan en contacte amb els cargols que fixen la peça al monocasc, radis i cantonades, 

aquestes si que poden tenir valors més crítics i que s’han de tenir en compte a l’hora de fer l’assaig 

real.  

Força per unitat d’àrea: Per analitzar aquest paràmetre, el qual es basa en l’equació 1, s’aplicarà el 

mètode de Von Mises, el qual és una magnitud física proporcional a l'energia de distorsió. En enginyeria 

estructural s'utilitza en el context de les teories de fallada com a indicador d'un bon disseny per a 

materials dúctils. 

 

 

Taula 7-2: Dades sobre la malla en 
la simulació 
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La tensió de Von Mises pot calcular-se fàcilment a partir de les tensions principals del tensor tensió en 

un punt d'un sòlid deformable, mitjançant l'equació 2. 

𝜎 =  
𝐹

𝐴
 (1) 

On,  

- σ és la força per unitat d’àrea o “stress” 

- F és la força aplicada 

- A és l’àrea de secció transversal. 

𝜎𝑉𝑀 =  √
(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2

2
 (2) 

Sent σ1, σ2, σ3 les tensions principals i havent-se obtingut l’expressió a partir de l’energia de distorsió 

en funció de les tensions principals i la qual es mostra en l’equació 3. 

𝐸𝑑𝑒𝑓,𝑑𝑖𝑠𝑡 =  
1

6𝐺
· [

(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2

2
] (3) 

Una vegada s’ha aplicat la simulació, on s’utilitzen les fórmules anteriors, s’obtenen els valors que es 

poden observar en la figura 7.6. 

 
Fig. 7-6: Von Misses 

Desplaçament: Finalment, s’obté del valor dels desplaçaments teòrics que patirà la peça quan aquesta 

estigui suportant les forces aplicades. Tal i com es pot observar als resultats finals de la figura 7.7 els 

desplaçaments que patirà aquesta son pràcticament inapreciables, amb un desplaçament en el seu 
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punt màxim de 0.2628 mm i, per tant, pel que fa al desplaçament teòric es pot donar aquest resultat 

com a acceptable a l’espera del que diguin els resultats dels assajos a realitzar.  

 
Fig. 7-7: Desplaçaments teòrics 

Una vegada vistos els resultats es poden obtenir diverses conclusions: Pel que fa al factor de seguretat, 

tot i que gran part de la peça es troba en una regió de sobre - dimensionament, hi ha petites zones de 

color vermell, el que indica que el factor de seguretat és inferior a 1 i, per tant, que podria trencar per 

aquestes zones. Tot i així, aquests resultats han estat obtinguts després de moltes iteracions, reduint 

al mínim aquestes zones i, per tant, s’esperarà a obtenir els resultats de l’assaig de laboratori per treure 

les conclusions finals i valorar si aquestes zones son un perill real. Cal afegir que, les forces aplicades 

durant l’assaig només s’aplicaran una vegada durant la vida útil d’aquesta peça, ja que una vegada 

muntada en el monoplaça no les tornaria a patir ni en cas d’accident.  

Pel que fa a Von Misses i als desplaçaments teòrics, es donen aquests resultats com a bons, però com 

en el factor de seguretat, s’esperarà a obtenir les dades reals dels assajos per poder certificar que les 

dades teòriques obtingudes son bones. 

7.4. Fabricació, assajos i resultats 

Un cop fet el disseny i totes les simulacions corresponent vistes en l’apartat anterior, el bracket ja es 

pot fabricar. Pel que fa a la fabricació de la peça degut a la seva complexitat, es va poder obtenir gràcies 

a una empresa col·laboradora, la qual la va poder mecanitzar en les seves instal·lacions i va poder 

assegurar totes les mesures i qualitat desitjades per al bon rendiment d’aquesta (fig. 7.15). 

Per poder comprovar que totes les dades simulades son correctes i a l’hora poder certificar davant de 

la competició que la peça compleix els paràmetres demanats per la normativa s’han de realitzar els 
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assajos pertinents. L’assaig corresponent es va realitzar en l’empresa Applus Laboratories i les dades i 

procediment del qual es mostren a continuació. 

El muntatge i fabricació de la proveta es va fer de manera personal 

tal i com es mostrarà més endavant on s’explicarà el pas a pas per 

a la seva fabricació. L’empresa es va encarregar de  verificar-la i 

instal·lar-la a la màquina de prova. La figura 7.8 mostra el 

muntatge de la proveta i els cinturons en la màquina 

corresponent per realitzar l’assaig. 

Una vegada fet el muntatge es va aplicar un assaig, mitjançant un 

test uniaxial amb un mode de desplaçament controlat. La 

velocitat a la que es va realitzar el test va ser de 2 mm/min fins 

arribar a una aplicació de força de 20kN. Quan es va assolir la força 

dita, es va mantenir durant 15 segons abans de retirar la força per 

complet. 

El test es va realitzar en una habitació amb temperatura 

controlada a 23oC ± 5oC i una humitat relativa del 50 ± 10%. 

Per poder realitzar l’assaig es va tenir que preparar la proveta corresponent. El pas a pas de la seva 

preparació s’explica a continuació: 

1. Preparació de la proveta: S’aplica desemmotllant per poder treure tota la proveta una vegada 

fabricada sense cap problema.  

 

2. Fabricació del monolític: Es realitza la laminació del motlle 

inicial (fig. 7.9), es farà aplicant capes alternant l’orientació 

de les fibres, començant per 0-90 i ± 45. També es realitzarà 

un compactat cada cinc capes per assegurar que aquestes 

no tenen irregularitats i acabar obtenint una bona qualitat 

al final de la fabricació. 

 

Fig. 7-8: Proveta i màquina d’assaig 

Fig. 7-9: Laminació proveta 
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3. Aplicació del panell d’abella: Mitjançant film adhesiu 

especial, s’aplica la capa de panell d’abella (Honeycomb) tal 

i com es pot observar en la figura 7.10. A continuació, igual 

que en el segon pas, es laminen les caps restants de fibra 

de carboni alternant les orientacions i compactant cada 

cinc capes fins a obtenir la proveta final (fig. 7.11).  

 

 

 

 

 

 

 

4. Abans de poder col·locar la proveta dins del forn, s’ha d’assegurar que aquesta curarà en bones 

condicions, per a això primer es cobreix la peça amb la manta per evitar perdre resina, i 

mitjançant una bossa i una bomba de succió es fa el buit el màxim de perfecte possible el qual 

es comprovarà mitjançant un caudalímetre.  

 

5. Curat de la peça en autoclau: Per realitzar el curat, 

s’introdueix la peça dins de  l’autoclau (fig. 7.12), forn capaç 

d’aplicar temperatura i pressió. En el nostre cas ho farem a 

120oC durant 2 hores.  

 

6. Finalment s’obté la peça definitiva al desemmotllar la peça 

final del motlle fet. El resultat final es pot observar a 

continuació: 

Fig. 7-10: Aplicació Honeycomb 

Fig. 7-11: Proveta laminada abans de curar 

Fig. 7-12: Forn autoclau 
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Fig. 7-13: Proveta fabricada 

Una vegada obtinguda la proveta i amb la peça del bracket ja fabricada, el següent pas és fer el 

muntatge del bracket sobre la proveta per poder, finalment, fer l’assaig explicat amb anterioritat. A 

continuació es mostraran els resultats obtinguts després de la realització d’aquest. 

El primer resultat que es pot observar en la taula 7.3 mostra el valor de la força en la qual trenca el 

cinturó, així com la seva màxima extensió i el tipus de ruptura. També s’adjunta el gràfic corresponent 

en el que es pot veure la relació tensió-deformació (fig. 7.17). 

 

Nom del assaig* Fmax (KN) Extensió Màxima (mm) Tipus de ruptura 

19-MAT-035-6 20,00 68,41 Ruptura del cinturó 

Taula 7-3: Valors obtinguts en l'assaig del Bracket 
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Fig. 7.17: Gràfic tensió – deformació. 

Pel que fa a la anàlisis dels resultats obtinguts es poden extreure les següents conclusions: Tal i com es 

pot veure en la figura 7.18 i es pot interpretar mirant el gràfic de la figura 7.17 durant l’assaig hi va 

haver una ruptura quan es va arribar als 20KN de força aplicada, però no va trencar la peça objecte 

d’estudi, sinó que va trencar el cinturó sobre el que s’aplicava aquesta força i el qual la transmetia al 

bracket. És degut a aquesta ruptura que s’obté el valor de deformació tant gran. La ruptura d’aquest 

pot ser deguda a que no era un cinturó nou, sinó que ja havia estat utilitzat durant competicions i 

assajos d’anys anteriors i, per tant, podia tenir defectes que haguessin fet que aquest perdés propietats 

mecàniques i acabes trencant.  

Analitzant el comportament de la peça, 

veiem que aquesta no pateix cap fractura ni 

repercussió a l’arribar al valor màxim de 

20KN, sabent que, el valor que ha de 

suportar aquesta de de 13KN per un costat i 

6,5KN per un altre, es valoren els resultats 

com a bons ja que podem certificar que el 

bracket compleix normativa i, per tant, serà 

segur per al pilot en cas que tingui que 

suportar alguna situació extrema.  
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Fig. 7-14: Detall ruptura del cinturò 



  Memoria 

58   

L’últim pas pel que fa a disseny i fabricació del nou bracket es fer l’assemblatge dins del monoplaça, el 

qual anirà fixat en la seva posició mitjançant dos cargols, es posaran les fixacions dels cinturons facilitats 

per una empresa col·laboradora i, finalment es fixaran els cinturons amb les seves respectives fixacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7-15: Bracket fabricat 
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8. Estudi de la posició del pilot 

L’últim objecte d’estudi en aquest treball serà el com es pot fer per poder obtenir una posició òptima 

per al pilot per a que aquest pugui aportar el seu màxim durant la conducció del monoplaça i alhora, 

que aquesta posició ajudi a obtenir el millor disseny possible. Per poder fer aquest estudi s’aplicaran 

dos mètodes ja existents, com son el RULA i el REBA i un altre mètode de valoració de resultats creat 

durant el desenvolupament d’aquesta temporada i el qual estarà basat en les pròpies experiències dels 

pilots durant cada conducció del monoplaça. 

La realització d’aquest estudi, tal i com s’ha dit, es realitza per poder tenir una base objectiva per poder 

partir d’una posició de pilot ben justificada en l’inici del disseny del vehicle. Fins al moment, la selecció 

de la posició del pilot ha estat un fet arbitrari, el qual es seleccionava a partir de la forma que es volia 

donar al xassís o monocasc durant les darreres temporades. Tal i com s’ha dit en altres punts, l’objectiu 

es poder començar el disseny partint d’una posició optima per al pilot, es a dir, que seleccionar aquesta 

posició sigui el primer pas en l’inici del disseny d’un nou monocasc.  

Per aconseguir aquest objectiu s’aplicaran els mètodes RULA y REVA, els quals ajudaran a poder arribar 

a entendre quina es aquesta posició òptima desitjada, i que s’explicaran amb mes profunditat en els 

següents punts d’aquest treball. Cal afegir que tots dos mètodes van ser creats per a l’estudi postural i 

càrregues que tenen que suportar els treballadors d’una empresa, tot hi així aquests mètodes poden 

arribar a aplicar-se en qualsevol situació. Pel que fa al pilotatge del monoplaça, s’entén que el pilot està 

desenvolupant un treball i, per tant, els mètodes poden ser vàlids per a l’estudi de les posicions que 

aquest adopti. 

A continuació s’explicarà cadascun dels mètodes.  

8.1. Mètode RULA 

El mètode RULA(), desenvolupat per Lynn McAtammey y E- Nigel és un mètode per avaluar trastorns 

múscul-esquelètics en les extremitats superiors. Els factors de risc tenen en compte el número de 

moviments, el factor estàtic muscular, la força aplicada, les postures adoptades i el temps de treball 

sense pausa.  

El cos es divideix en dos segments. Fent la combinació de les puntuacions del segments A amb les del 

segment B, després d’haver aplicat els modificadors de força, obtenim una puntuació final on a partir 

de la taula 8.1 , es poden extreure actuacions a implementar. 
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Número 

d’acció 
Puntuació Actuació 

1 1 o 2 Postura acceptable si no es manté o repeteix durant períodes llargs. 

2 3 o 4 Necessitat d’avaluació detallada i pot requerir canvis. 

3 5 o 6 Necessitat d’efectuar un estudi en profunditat i corregir la postura. 

4 7 o superior Necessitat de corregir la postura d’una manera immediata. 

Taula 8-1: Puntuació final de l'avaluació RULA 

El mètode RULA avalua postures individuals i no conjunts o seqüències de postures, per això, cal tenir 

en compte aquelles postures que seran avaluades d'entre totes les que adopta la persona sobre la que 

s’aplica l’estudi en el seu lloc de treball. Es seleccionaran aquelles que suposin una major càrrega 

postural ja sigui per la seva durada, per la seva freqüència o perquè presenten major desviació respecte 

a la posició neutra. 

Per a això, el primer pas consisteix en l'observació de les tasques que desenvolupa l’individu. 

S'observaran diferents cicles de treball i es seleccionaran les postures que s'avaluaran. Si el cicle és molt 

llarg o no existeixen cicles, es poden realitzar avaluacions en intervals de temps regulars. En aquest cas 

es considerarà, a més, el temps que passa l’individu en cada postura. Aquest segon cas es el que es pot 

trobar en segons quines proves de la Formula Student. 

Els mesuraments a realitzar sobre les postures adoptades per l’individu són fonamentalment angulars, 

es a dir, els angles que formen els diferents membres i parts del cos respecte a determinades 

referències. Aquests mesuraments poden realitzar-se directament sobre l’individu mitjançant 

transportadors d'angles, goniòmetres, o qualsevol dispositiu que permeti la presa de dades angulars. 

També és possible la utilització de fotografies del individu adoptant la postura estudiada i mesurar els 

angles sobre aquestes. 

El mètode ha de ser aplicat al costat dret i al costat esquerre del cos per separat. L'avaluador pot triar 

el costat que aparentment estigui sotmès a major càrrega postural, però en cas de dubte és 

recomanable analitzar els dos costats de cos. 

El mètode RULA divideix el cos en dos grups: el grup A que inclou els membres superiors com el braços, 

avantbraços i canells; i el grup B, el qual el formen les cames, el tronc i el coll. Utilitzant les taules 

associades al mètode, s'assigna una puntuació a cada zona del cos per a, en funció d'aquestes 

puntuacions, assignar valors globals a cada un dels grups A i B. 
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Tal i com s’ha dit anteriorment, la clau per a l'assignació de puntuacions a cada membre és el 

mesurament dels angles que formen les diferents parts del cos de l'individu. El mètode dóna els 

paràmetres per a mesurar l’angle  per a cada membre. Una vegada obtingudes les puntuacions , les 

puntuacions globals dels grups A i B són modificades en funció del tipus d'activitat muscular 

desenvolupada, així com de la força aplicada durant la realització de la tasca. Finalment, s'obté una 

puntuació final a partir d'aquests valors globals modificats. 

El valor final proporcionat pel mètode RULA és proporcional al risc que comporta la realització de la 

tasca, de manera que, quan mes alts son els valors, hi ha un major risc d'aparició de lesions múscul-

esquelètiques. El mètode organitza les puntuacions finals en nivells d'actuació que orienten sobre les 

decisions a prendre després de l'anàlisi. Els nivells d'actuació proposats van del nivell 1, el qual indica 

que la postura avaluada pot ser considerada com acceptable, al nivell 4, que indica la necessitat urgent 

de canvis en la postura i l’activitat. 

8.1.1. Aplicació del mètode 

El procediment per aplicar el mètode RULA pot resumir-se en els següents passos: 

1. Determinar els cicles de treball i observar el individu durant diversos d'aquests cicles. Si aquest 

és molt llarg o no existeixen cicles, es poden realitzar avaluacions a intervals de temps regulars. 

2. Seleccionar les postures que s'avaluaran. Es seleccionaran aquelles que suposin una major 

càrrega postural ja sigui per la seva durada,  per la seva freqüència o perquè presenten major 

desviació angular respecte a la posició neutra. 

3. Determinar si s'analitzarà el costat esquerre del cos o el dret. En cas de dubte s'analitzaran els 

dos costats. 

4. Prendre les dades angulars requerides. Es poden prendre fotografies des dels punts de vista 

mes idonis per a realitzar els mesuraments. 

5. Determinar les puntuacions per a cada part del cos. Per a això s’utilitzarà la taula corresponent 

a cada membre. 

6. Obtenir les puntuacions parcials i finals del mètode per determinar l'existència de riscos. 

7. Si es requereix, determinar quin tipus de mesures s'han d'adoptar. Revisar les puntuacions de 

les diferents parts del cos per a determinar on cal aplicar aquestes mesures. 

8. Redissenyar el lloc de treball o introduir canvis per millorar la postura, si cal. 

9. En cas d'haver introduït canvis, avaluar de nou la postura amb el mateix mètode per 

comprovar l'efectivitat de la millora incorporada. 
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8.1.2. Avaluació i puntuació 

La puntuació del Grup A s'obté a partir de les puntuacions de cada un dels membres que el componen, 

els quals son: braç, avantbraç i canell. Com a pas previ a l'obtenció de la puntuació del grup, i tal i com 

s’ha dit anteriorment, cal obtenir les puntuacions de cada membre. 

Puntuació del braç: La puntuació del 

braç s'obté a partir del seu grau de 

flexo - extensió. Per a això és mesurarà 

l'angle format per els eixos del braç i el 

tronc. La figura 8.1  mostra els 

diferents graus de flexo - extensió que 

considera el mètode. La puntuació del 

braç s'obté mitjançant la taula 8.2. 

 

Posició Puntuació 

Des de 20o d’extensió a 20o de flexió 1 

Extensió > 20o o flexió > 20 o i < 45o 2 

Flexió > 45 o i 90 o 3 

Flexió > 90 o 4 

Taula 8-2: Puntuació per al braç RULA 

Aquesta puntuació obtinguda serà augmentada 

en un punt si hi ha elevació de l'espatlla o si el 

braç està en abducció, es a dir, separat del tronc 

en el pla frontal o si hi ha rotació del braç. Si hi 

ha un punt de suport sobre el qual descansa el 

braç del pilot mentre desenvolupa la tasca, la 

puntuació disminueix un punt (fig. 8.2). Si no 

troba cap d'aquestes circumstàncies descrites, 

la puntuació del braç no es modifica. Per obtenir 

la puntuació definitiva del braç s’ha d’utilitzar la 

taula 8.3. 

Fig. 8-1: Graus flexo - extensió del  braç 

Fig. 8-2: Modificadors puntuació del braç 
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Posició Puntuació 

Espatlla elevada o braç rotat +1 

Braços en abducció +1 

Existeix un punt de recolzament -1 

Taula 8-3: Modificadors puntuació braç RULA 

Puntuació de l’avantbraç: La puntuació de l'avantbraç 

s'obté a partir del seu angle de flexió, el qual es mesura 

com l'angle format per l'eix de l'avantbraç i l'eix del 

braç. La figura 8.3 mostra els diferents angles de flexió 

considerats pel mètode. La puntuació de l'avantbraç 

s'obté utilitzant la taula 8.4. Aquesta s'augmentarà en 

un punt si l'avantbraç creua la línia mitjana del cos o si 

es realitza una activitat cap a un costat del cos (fig. 8.4). 

Tots dos casos són excloents, es a dir, que com a màxim 

s'augmentarà un punt la puntuació inicial de 

l'avantbraç. La taula 8.5 mostra els increments a aplicar. 

 

Posició Puntuació 

Flexió entre 60 o i 100 o 1 

Flexió < 60 o o > 100 o 2 

Taula 8-4: Puntuació de l’avantbraç RULA 

Posició Puntuació 

A un costat del cos +1 

Creua la línia mitja +1 

Taula 8-5: Modificadors puntuació avantbraç RULA 

Fig. 8-3: Intervals flexió avantbraç 
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Puntuació del canell: La puntuació del canell s'obté a partir de l'angle de flexo - extensió mesurat des 

de la posició neutra. La figura 8.5 mostra les referències per a realitzar el mesurament d’una forma 

adequada. La puntuació s’acabarà obtenint mitjançant la taula 8.6. 

 

 

 

 

Posició Puntuació 

Posició neutra 1 

Flexió o extensió > 0 o i < 15 o 2 

Flexió o extensió > 15 o 3 

Taula 8-6: Puntuació del canell RULA 

La puntuació obtinguda d'aquesta manera valora la flexió 

del canell. Aquesta puntuació s'augmentarà en un punt si hi 

ha desviació radial o cubital (fig. 8.6). Tots dos casos són 

excloents, de manera que com a màxim s'augmentarà un 

punt la puntuació inicial del canell. La taula 8.7 mostra quin 

increment aplicar. 

 

 

Fig. 8-4: Modificadors puntuació avantbraç 

Fig. 8-5: Mesura de l’angle al canell 

Fig. 8-6: Modificadors puntuació canell 
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Posició Puntuació 

Desviació radial +1 

Desviació cubital +1 

Taula 8-7: Modificadors puntuació canell RULA 

Un cop obtinguda la puntuació del canell es valorarà el gir 

d’aquest. El nou valor serà independent i no s'afegirà a la 

puntuació anterior, sinó que servirà mes endavant per a obtenir 

la valoració global del grup A. Es tracta de valorar el grau de 

pronació o supinació de la mà, ja sigui mitja o extrem. Si no hi ha 

prono - supinació o el seu grau és mitja s'assignarà una 

puntuació d'un punt, si el grau és extrem la puntuació serà de 

dos punts (taula 8.8 i figura 8.7). 

 

Posició Puntuació 

Pronació o supinació mitja 1 

Pronació o supinació extrema 2 

Taula 8-8: Puntuació gir del canell RULA 

Pel que fa a la puntuació del Grup B, aquesta s'obté a partir de les puntuacions de cada un dels 

membres que el componen, els quals son: coll, tronc i cames. Per això, com a pas previ a l'obtenció de 

la puntuació del grup cal obtenir les puntuacions de cada un dels membres. 

Puntuació del coll: La puntuació del coll s'obté a partir de la flexo - extensió mesurada per l'angle 

format per l'eix del cap i l'eix del tronc. La figura 8.8 mostra les referències per a poder realitzar 

correctament la mesura. La puntuació del coll s'obté mitjançant la taula 8.9. 

Fig. 8-7: Puntuació del gir del canell 
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Posició Puntuació 

Flexió entre 0 o i 10 o 1 

Flexió > 10 o i  ≤  20 o 2 

Flexió > 20 o 3 

Extensió en qualsevol grau 4 

Taula 8-9: Puntuació del coll RULA 

La puntuació obtinguda valora la flexió del coll. Aquesta puntuació sumarà un punt si hi ha rotació o 

inclinació lateral del cap. Les dues circumstàncies poden passar simultàniament, a diferencia dels 

membres del grup A, de manera que la puntuació del coll pot augmentar fins a dos punts. Si no es dóna 

cap de les circumstàncies descrites la puntuació del coll no es modifica. Per obtenir la puntuació 

definitiva del coll pot utilitzar-se la taula 8.10 i la figura 8.9. 

 

Posició Puntuació 

Cap amb rotació +1 

Cap amb inclinació lateral +1 

Taula 8-10: Modificadors puntuació coll RULA 

Fig. 8-8: Mesura de l’angle del coll 
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Puntuació del tronc: La puntuació del tronc dependrà de si l’individu realitza el treball assegut o de 

peu. En aquest últim cas la puntuació dependrà de l'angle de flexió del tronc mesurat per l'angle entre 

l'eix del tronc i la vertical. La figura 8.10 mostra les referències necessàries per a realitzar la mesura 

corresponent. La puntuació s'obtindrà mitjançant la taula 8.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Posició Puntuació 

Assegut, ben recolzat i amb un angle tronc – maluc > 90 o 1 

Flexió entre 0 o i 20 o 2 

Flexió > 20 o i ≤ 60 o 3 

Flexió > 60 o 4 

Taula 8-11: Puntuació del tronc RULA 

 

Fig. 8-9: Modificadors puntuació del coll 

Fig. 8-10: Mesura del angle del tronc 
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La puntuació obtinguda valora la flexió del tronc. 

Aquesta puntuació augmentarà en un punt si hi ha 

rotació o inclinació lateral del tronc. Les dues 

circumstàncies poden ocórrer simultàniament, igual 

que al coll, de manera que la puntuació del tronc pot 

augmentar fins a dos punts Si no es dóna cap 

d'aquestes circumstàncies la puntuació del tronc no es 

modificarà. Per obtenir la puntuació definitiva pot 

obtenir-se mitjançant la taula 8.12 i la figura 8.11. 

 

Posició Puntuació 

Tronc amb rotació +1 

Tronc amb inclinació lateral +1 

Taula 8-12: Modificadors puntuació tronc RULA 

Puntuació de les cames: La puntuació de les cames, a diferencia dels membres descrits fins ara on es 

tenia en compte un angle, dependrà de diversos factors, com son la distribució del pes entre elles, els 

suports existents i si la posició és sedentària. La puntuació de les cames s'obtindrà mitjançant la taula 

8.13. 

 

Posició Puntuació 

Assegut, amb cames i peus ben recolzats 1 

De peu amb el pes distribuït simètricament i espai per a canviar de posició 1 

Els peus no estan recolzats o el pes no es simètricament distribuït 2 

Taula 8-13: Puntuació de les cames RULA 

Una vegada obtingudes les puntuacions de cada un dels membres que conformen els grups A i B es 

calcularà les puntuacions globals de cada grup. Per obtenir la puntuació del grup A s'emprarà la taula 

8.14, mentre que per a la del grup B s'utilitzarà la taula 8.15. 

 

Fig. 8-11: Modificadors puntuació del tronc 
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Canell 

 

1 2 3 4 

Gir de canell Gir de canell Gir de canell Gir de canell 

Braç Avantbraç 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 

1 1 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 

3 2 3 3 3 3 3 4 4 

2 

1 2 3 3 3 3 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 

1 3 3 4 4 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 4 4 4 4 4 5 5 5 

4 

1 4 4 4 4 4 5 5 5 

2 4 4 4 4 4 5 5 5 

3 4 4 4 5 5 5 6 6 

5 

1 5 5 5 5 5 6 6 7 

2 5 6 6 6 6 7 7 7 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 

6 

1 7 7 7 7 7 8 8 9 

2 8 8 8 8 8 9 9 9 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 

Taula 8-14: Puntuació final del grup A RULA 
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Tronc 

 1 2 3 4 5 6 

 Cames Cames Cames Cames Cames Cames 

Coll 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

Taula 8-15: Puntuació final grup B RULA 

A continuació es valorarà el caràcter estàtic o dinàmic de la postura de l’individu i les forces exercides 

durant la seva adopció. 

La puntuació dels grups A i B s'incrementarà en un punt si l'activitat és bàsicament estàtica, es a dir, 

que la postura es manté més d'un minut seguit o bé si és repetitiva, la qual, es pot considerar així si es 

repeteix més de quatre vegades cada minut. Si la tasca és ocasional, poc freqüent i de curta durada, es 

considera activitat dinàmica i les puntuacions no es modificaran (taula 8.16). 

D'altra banda s'incrementaran les puntuacions dites anteriorment en funció de les forces exercides. La 

taula 8.17 mostra l'increment en funció de la càrrega suportada o de les forces exercides. 

Les puntuacions dels grups A i B, incrementades per les puntuacions corresponents al tipus d'activitat 

i les càrregues o forces exercides passaran a dir-se puntuacions C i D respectivament. 

Les puntuacions C i D permeten obtenir la puntuació final del mètode utilitzant la taula 8.18. Aquesta 

puntuació final tindrà un valor d’entre 1 i 7, sent major com més elevat sigui el risc. 
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Tipus d’activitat Puntuació 

Estàtica (es manté més d’un minut) +1 

Repetitiva (es repeteix mes de 4 vegades per minut) +1 

Ocasional, poc freqüent i de curta duració 0 

Taula 8-16: Puntuació segons tipus d'activitat 

Càrrega o força Puntuació 

Càrrega menor a 2 Kg mantinguda intermitentment 0 

Càrrega entre 2 i 10 Kg mantinguda intermitentment +1 

Càrrega entre 2 i 10 Kg estàtica o repetitiva +2 

Càrrega superior a 10 Kg mantinguda intermitentment +2 

Càrrega superior a 10 Kg estàtica o repetitiva +3 

Es produeixen cops o forces brusques o sobtades +3 

Taula 8-17: Puntuació segons càrregues o forces exercides 

 Puntuació D 

Puntuació C 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 2 3 3 4 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 

3 3 3 3 4 4 5 6 

4 3 3 3 4 5 6 6 

5 4 4 4 5 6 7 7 

6 4 4 5 6 6 7 7 

7 5 5 6 6 7 7 7 
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8 5 5 6 7 7 7 7 

Taula 8-18: Puntuació final RULA 

Una vegada obtinguda la puntuació final, la taula 8.19 mostra diferents nivells d'actuació sobre la 

posició objecte d’estudi:  

- Puntuacions entre 1 i 2 indiquen que el risc de la tasca resulta acceptable i no es necessari 

aplicar canvis.  

- Puntuacions entre 3 i 4 indiquen que cal un estudi en profunditat del lloc perquè es poden 

requerir canvis.  

- Puntuacions entre 5 i 6 indiquen que els canvis són necessaris i 7 indica que els canvis són 

urgents.  

Les puntuacions de cada membre i grup, així com les puntuacions de força i activitat muscular, 

indicaran els aspectes en els quals actuar per millorar la posició de treball, en aquest cas, la posició 

de pilotatge. 

 

Puntuació Nivell Actuació 

1 o 2 1 Risc acceptable 

3 o 4 2 Poden requerir-se canvis. Es convenient profunditzar en l’estudi 

5 o 6 3 Es requereix un re-disseny 

7 4 Es requereixen canvis urgents 

Taula 8-19: Nivells d'actuació segons la puntuació final obtinguda RULA 
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Finalment, la figura 8.12 resumeix el procés d'obtenció del Nivell d'Actuació en el mètode RULA. 

 
Fig. 8-12: Resum del mètode RULA. 

8.2. MÉTODE REBA 

El mètode REBA, igual que el mètode RULA, avalua postures individuals i no conjunts o seqüències de 

postures, per això, cal seleccionar les postures que seran examinades d'entre les que adopta l’individu 

en el lloc que volem estudiar. Es seleccionaran aquelles que suposin una major càrrega postural tant 

per la seva durada, per la seva freqüència o perquè presenten major desviació respecte a la posició 

neutra. 

El primer pas, igual que en el mètode anterior, consisteix en l'observació de les tasques que 

desenvolupa l’individu, s’observaran diversos cicles de treball i es determinaran les postures que 

s'avaluaran. Si el cicle és molt llarg o no hi ha cicles, es poden realitzar avaluacions a intervals regulars. 

En aquest cas es considerarà, a més, el temps que passa el treballador en cada postura que adopti. 

En aquest cas les mesures a realitzar sobre les postures de l’individu són fonamentalment angulars. Si 

s'utilitzen fotografies cal fer un nombre suficient de preses des de diferents punts de vista ja sigui alçat, 

perfil, vistes de detall, etc.. És molt important en aquest cas assegurar-se que els angles a mesurar 

apareixen en la seva veritable magnitud en les imatges, és a dir, que el pla en què es troba l'angle a 

mesurar és paral·lel al pla de la càmera. 

El mètode pot ser aplicat tant al costat dret com al costat esquerre del cos per separat. L'avaluador pot 

triar el costat que aparentment estigui sotmès a major càrrega postural, però en cas de dubte és 

preferible analitzar els dos costats. 
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El mètode REBA també divideix el cos en dos grups, el grup A que inclou les cames, el tronc i el coll i el 

grup B, que comprèn els membres superiors, i que inclou braços, avantbraços i canells. Utilitzant les 

taules associades al mètode, s'assigna una puntuació a cada zona per a, en funció d'aquestes 

puntuacions, assignar valors globals als grups A i B. 

El pas més important per a l'assignació de puntuacions a cada un membres és el mesurament dels 

angles que formen les diferents parts del cos de l'individu. El mètode estableix per a cada membre la 

forma de mesurar el angle. Posteriorment, es quan apareixen les diferencies respecte al mètode RULA, 

ja que les puntuacions globals dels grups A i B són modificades en funció del tipus d'activitat muscular 

desenvolupada, el tipus i qualitat amb la qual s’agafen els objectes amb la mà així com de la força 

aplicada durant la realització de la tasca. Finalment, s'obtindrà la puntuació final a partir d'aquests 

valors globals modificats. 

El mètode organitza les puntuacions finals en nivells d'actuació que orienten sobre les decisions a 

prendre després de l'anàlisi. Els nivells d'actuació que proposa el mètode van del nivell cero, el qual 

indica que la postura avaluada resulta acceptable, al nivell quatre, que indica la necessitat urgent de 

canvis en la postura. 

8.2.1. Aplicació del mètode 

El procediment per aplicar el mètode REBA pot resumir-se mitjançant els següents passos: 

1. Determinar els cicles de treball i observar a l’individu durant diversos d'aquests cicles. Si el cicle 

és molt llarg o no existeixen cicles, es poden realitzar avaluacions en intervals de temps 

regulars. 

2. Seleccionar les postures que s'avaluaran. Es seleccionaran les que suposin una major càrrega 

postural ja sigui per la seva durada, per la seva freqüència o perquè presenten major desviació 

respecte a la posició neutra. 

3. Determinar si s'avaluarà el costat esquerre del cos o el dret. En cas de dubte s'analitzaran les 

dues bandes. 

4. Prendre les dades angulars requerides. Es poden prendre fotografies des dels punts de vista 

adequats per a realitzar els mesuraments. 

5. Determinar les puntuacions per a cada part del cos. Per fer-ho, s’utilitzarà la taula 

corresponent a cada membre. 

6. Obtenir les puntuacions parcials i finals del mètode per determinar l'existència de riscos. 

7. Si és necessari, determinar quin tipus de mesures s'han d'adoptar. Revisar les puntuacions de 

les diferents parts del cos per determinar on cal aplicar correccions. 

8. Redissenyar el lloc d’estudi o introduir els canvis necessaris per millorar la postura, si cal. 
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9. En cas d'haver introduït canvis, avaluar de nou la postura amb el mateix mètode REBA per 

comprovar l'efectivitat de la millora. 

8.2.2. Avaluació i puntuació 

La puntuació del grup A s'obté a partir de les puntuacions de cada un dels membres que el componen. 

Per això, com a pas previ a l'obtenció de la puntuació del grup cal obtenir les puntuacions de cada 

membre i les quals es mostren a continuació: 

Puntuació del tronc: La puntuació del tronc dependrà de l'angle de flexió del tronc mesurat per l'angle 

format entre l'eix del tronc i la vertical. La figura 8.10 mostra les referències per a realitzar el 

mesurament. La puntuació del tronc s'obtindrà mitjançant la taula 8.20. 

 

Posició Puntuació 

Tronc alçat 1 

Flexió o extensió entre 0o i 20 o  2 

Flexió > 20 o i ≤ 60o o extensió > 20 o 3 

Flexió > 60o 4 

Taula 8-20: Puntuació del tronc REBA 

La puntuació obtinguda valora la flexió del tronc. Aquesta puntuació s’augmentarà en un punt si hi ha 

rotació o inclinació lateral del tronc. Si no es dóna cap d'aquestes circumstàncies la puntuació del tronc 

no es modificarà. Per obtenir la puntuació definitiva del tronc s’han d’utilitzar la taula 8.21 i la figura 

8.11. 

 

Posició Puntuació 

Tronc amb inclinació lateral o rotació +1 

Taula 8-21: Modificadors puntuació del tronc REBA 

Puntuació del coll: La puntuació del coll s'obtindrà a partir de la flexo - extensió mesurada per l'angle 

format entre l'eix del cap i l'eix del tronc. Es consideraran tres possibilitats: flexió de coll menor de 20o, 
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flexió major de 20o i extensió. La figura 8.8 mostra les puntuacions que s’han d’assignar en funció de la 

posició del cap. A més, la puntuació del coll es pot obtenir mitjançant la taula 8.22. 

 

Posició Puntuació 

Flexió entre 0 o i 20 o 1 

Flexió > 20 o o extensió 2 

Taula 8-22: Puntuació del coll REBA 

La puntuació obtinguda valora la flexió del coll. Aquesta puntuació s’augmentarà en un punt si hi ha 

rotació o inclinació lateral del cap. Si no es dóna cap de les circumstàncies dites, la puntuació del coll 

no es modificarà. Per obtenir la puntuació definitiva del coll pot consultar-se la taula 8.23 i la figura 8.9. 

 

Posició Puntuació 

Cap rotat o amb inclinació lateral +1 

Taula 8-23: Modificadors puntuació del coll REBA 

Puntuació de les cames: La puntuació de les cames dependrà de la distribució del pes entre elles i els 

suports externs existents que puguin existir. Aquesta s'obté mitjançant la taula 8.24. 

 

Posició Puntuació 

Assegut, caminant o en peu amb un suport bilateral simètric 1 

En peu amb suport unilateral, suport lleuger o postura inestable 2 

Taula 8-24: Puntuació de les cames REBA 

La puntuació de les cames s'incrementarà si hi ha flexió d'un 

o dels dos genolls (taula 8.25 i figura 8.13). L'increment 

podrà ser de fins a dos punts si hi ha flexió de més de 60°. Si 

l’individu es troba en una posició en les que les cames no 

han de suportar cap pes no s'incrementarà la puntuació 

d’aquestes. Fig. 8-13: Modificador puntuació cames 
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Posició Puntuació 

Flexió d’un o dos genolls entre 30 i 60 o +1 

Flexió d’un o dos genolls superior a 60 o +2 

Taula 8-25: Modificador puntuació cames REBA 

Pel que fa a la puntuació del grup B, aquesta, igual que en el grup A s'obté a partir de les puntuacions 

de cada un dels membres que el componen. Així doncs, el pas previ a l'obtenció de la puntuació final 

del grup es basa en l’obtenció de les puntuacions de cada membre. Degut a que el mètode avalua 

només una part del cos, les dades del grup B s'han de recollir només d'un dels dos costats sempre que 

sigui possible. 

Puntuació del braç: La puntuació del braç s'obté a partir de la seva flexo - extensió, mesurant l'angle 

format entre l'eix del braç i l'eix del tronc. La figura 8.1 mostra els diferents graus de flexo - extensió 

considerats pel mateix mètode. La puntuació del braç s'obtindrà mitjançant la taula 8.26. 

 

Posició Puntuació 

Des de 20o d’extensió a 20 o de flexió 1 

Extensió > 20 o o flexió > 20 o i 45 o 2 

Flexió > 45 o i 90 o 3 

Flexió > 90 o 4 

Taula 8-26: Puntuació del braç REBA 

Aquesta puntuació augmentarà en un punt si hi ha elevació de l'espatlla, si el braç està abducció o si hi 

ha rotació del braç. Si hi ha un punt de suport sobre el qual pot reposar el braç del individu mentre 

aquest desenvolupa la tasca, la puntuació del braç disminuirà en un punt. Si no es dóna cap d'aquestes 

circumstàncies la puntuació del braç no es modificarà. 

Per un altre costat, una altre circumstància que disminueix el risc, disminuint la puntuació inicial del 

braç, és l'existència de punts de suport per al braç o que aquest adopti una posició a favor de la 

gravetat. Un exemple, és el cas en què, amb el tronc flexionat cap endavant, el braç penja verticalment. 

Per obtenir la puntuació definitiva del braç pot consultar-se la taula 8.27 i la figura 8.2. 
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Posició Puntuació 

Braç en abducció, rotat o espatlla elevada +1 

Existeix un punt de recolzament o la postura a favor de la gravetat -1 

Taula 8-27: Modificador puntuació braç REBA 

Puntuació del avantbraç: La puntuació de l'avantbraç s'obté a 

partir del seu angle de flexió, mesurat com l'angle format entre 

l'eix de l'avantbraç i l'eix del braç. La figura 8.14 mostra els 

intervals de flexió considerats pel mètode. La puntuació de 

l'avantbraç s'obté mitjançant la taula 8.28. 

La puntuació de l'avantbraç no serà modificada per altres 

circumstàncies addicionals, sent l'obtinguda degut a la flexió 

la puntuació definitiva. 

 

Posició Puntuació 

Flexió entre 60 o i 100 o 1 

Flexió < 60o o > 100 o 2 

Taula 8-28: Puntuació del avantbraç REBA 

Puntuació del canell: La puntuació del canell s'obté 

a partir de l'angle de flexo - extensió mesurat des 

de la posició neutra. La figura 8.15 mostra les 

referències per a realitzar d’una manera correcta el 

mesurament. La puntuació del canell s'obtindrà 

mitjançant la taula 8.29. 

 

 

 

Fig. 8-14: Intervals de flexió del avantbraç 

Fig. 8-15: Referencies per a mesurar el canell 
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Posició Puntuació 

Posició neutra 1 

Flexió o extensió > 0 o i < 15 o 1 

Flexió o extensió > 15 o 2 

Taula 8-29: Puntuació del canell REBA 

La puntuació obtinguda valora la flexió del canell. Aquesta puntuació s'augmentarà en un punt si hi ha 

desviació radial o cubital del canell o si aquest presenta torsió (fig. 8.16). La taula 8.30 mostra 

l'increment a aplicar. 

 

 

 

 

 

 

Posició Puntuació 

Torsió o desviació radial o cubital +1 

Taula 8-30: Modificador puntuació del canell REBA 

Una vegada obtingudes les puntuacions de cada un dels membres que conformen els grups A i B, igual 

que en el mètode RULA, es calcularan les puntuacions globals de cada grup. Per obtenir la puntuació 

del grup A s'utilitzarà la taula 8.31, mentre que per a la puntuació del grup B s'utilitzarà la taula 8.32 

 

 

 

 

Fig. 8-16: Modificador puntuació canell mètode REBA 
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Coll 

1 2 3 

Cames Cames Cames 

Tronc 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

Taula 8-31: Puntuació del grup A REBA 

 

 Avantbraç 

 1 2 

 Canell Canell 

Braç 1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 

Taula 8-32: Puntuació del grup B REBA 
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Les puntuacions globals dels grups A i B consideren únicament la postura del individu. A continuació, 

es valoraran les forces exercides durant la adopció de la postura per modificar la puntuació del grup A. 

Pel que fa al grup B, es valorarà el tipus d'adherència d'objectes per modificar la puntuació d’aquest. 

La càrrega manipulada o la força aplicada modificarà la puntuació assignada al grup A, excepte si la 

càrrega no supera els cinc quilograms de pes, quan no s'incrementarà la puntuació. La taula 8.33 

mostra l'increment a aplicar en funció del valor de la càrrega aplicada. A més, si la força s'aplica d’una 

manera brusca s'haurà d'incrementar una unitat més a la puntuació anterior. A partir d’aquest moment 

la puntuació del grup A, incrementada per la càrrega o força, es denominarà Puntuació A. 

Càrrega o força Puntuació 

Càrrega o força menor a 5 Kg. 0 

Càrrega o força entre 5 i 10 Kg. +1 

Existeixen forces o càrregues aplicades bruscament. +1 

Càrrega o força superior a 10 Kg. +2 

Taula 8-33: Increment de la puntuació del grup A REBA segons càrrega i forces 

La qualitat de l'adherència dels objectes amb la mà augmentarà la puntuació del grup B, excepte en el 

cas que la qualitat d’aquesta sigui bona o  en el cas que no existeixi aquest moviment. La taula 8.34 

mostra els increments a aplicar segons la qualitat de l’ adherència. La puntuació del grup B modificada 

per la qualitat de l’adherència es denominarà Puntuació B. 

Qualitat segons l’adherència Descripció Puntuació 

Bo 
L’adherència és bona i la força d’adherència de rang 

medi 
0 

Regular 
L’adherència és acceptable però no ideal o es 

acceptable utilitzant altres parts del cos 
+1 

Dolent L’adherència és possible però no acceptable +2 

Inacceptable 

L’adherència és difícil o insegura, no és possible 

l’adherència manual o és inacceptable utilitzant altres 

parts del cos. 

+3 

Taula 8-34: Increment de la puntuació del grup B REBA per qualitat de l'adherència 
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Les puntuacions dels grups A i B han estat modificades per acabar obtenint la Puntuació A i  la Puntuació 

B respectivament. A partir d'aquestes dues puntuacions, i utilitzant la taula 8.35, s'acabarà obtenint la 

Puntuació C. 

 Puntuació B 

Puntuació 

A 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Taula 8-35: Puntuació C REBA 

Finalment, per obtenir la puntuació final, la Puntuació C recent obtinguda s'incrementarà segons el 

tipus d'activitat muscular desenvolupada durant tasca realitzada. Els tres tipus d'activitat considerades 

pel mètode no són excloents i per tant la puntuació final podria ser superior a la Puntuació C fins a tres 

punts (taula 8.36). 
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Tipus d’activitat muscular Puntuació 

Una o més parts del cos romanen estàtiques, per exemple suportades durant més d’un 

minut. 
+1 

Es produeixen moviments repetitius, per exemple repetits més de quatre vegades per 

minut (excloent caminar). 
+1 

Es produeixen canvis de postura importants o s’adopten postures inestables.  +1 

Taula 8-36: Increment de la puntuació C REBA per tipus d'activitat muscular 

Una vegada obtinguda la puntuació final, s’estudien diferents nivells d'actuació sobre el lloc d’estudi. 

El valor de la puntuació obtinguda serà més gran com més gran sigui el risc per a l’individu. Un valor 

igual a 1 indica un risc inapreciable mentre que el valor màxim, el qual pot ser 15, indica un risc molt 

elevat i, per tant, s’hauria d’actuar de manera immediata. Les puntuacions es classifiquen en cinc rangs 

de valors tenint cada un d'ells associat un nivell d’actuació determinat. Cada valor estableix un nivell 

de risc i va lligat una actuació sobre la postura avaluada, dient en cada cas la urgència de la intervenció 

a realitzar. La taula 8.37 mostra els nivells d’actuació segons la puntuació final. 

 

Puntuació Nivell Risc Actuació 

1 0 Inapreciable No es necessària cap actuació. 

2 o 3 1 Baix Pot ser necessària l’actuació. 

4 a 7 2 Mitjà Es necessària l’actuació. 

8 a 10 3 Alt Es necessària una actuació urgent. 

11 a 15 4 Molt alt Es necessària una actuació immediata. 

Taula 8-37: Nivells d'actuació segons la puntuació final obtinguda REBA 

. 
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Finalment, la figura 8.17 resumeix el procés d'obtenció del Nivell d'Actuació en el mètode REBA. 

 
Fig. 8-17: Resum mètode REBA 

8.3. MÉTODE PRÀCTIC DE VALIDACIÓ 

Degut a la implementació del model de validació en V, el qual s’explica en els annexos d’aquest treball, 

dins de l’equip de formula Student durant la temporada 2018-2019, es va decidir buscar un mètode 

amb el qual es pogués validar l’ergonomia del monoplaça tenint en compte la pròpia experiència de 

cada pilot durant el temps que aquests es troben dins del vehicle.  

Aquest mètode de validació es basa en una avaluació totalment pràctica en la que es valora com es 

sent el pilot en la posició en la que es troba durant cadascuna de les conduccions que es realitzaran. 

Aquest te com a objectiu final utilitzar el camí preestablert pels mètodes RULA i REBA i tenint aquests 

en compte, acabar no només validant la feina feta, sinó poder utilitzar-lo com a primer pas per la 

obtenció d’una posició de pilot òptima sobre la que poder treballar amb total seguretat sabent que 

aquests sempre estaran en les millors condicions ergonòmiques possibles. Aquesta avaluació la 

realitzarà sempre un membre encarregat de l’ergonomia del monoplaça poc després de que el pilot es 

baixi del vehicle i es basarà en que aquest doni respostes a un test que se li facilitarà i el qual tindrà 

que complimentar. Els moments en els que se’ls hi facilitarà aquest test als pilots seran durant la 

realització de test, després de cada pilotatge, així com durant les competicions quan aquests acabin 

cada una de les proves dinàmiques en les que participa l’equip.  

Com s’ha comentat en punts anteriors en els quals s’explicava com funciona la formula Student, les 

proves dinàmiques es divideixen en 4 tipus diferents: Acceleration, skid-pad, autocross i endurance. 
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Aquestes són probes totalment diferents entre elles. A continuació es farà una breu descripció de cada 

una d’elles per poder entendre com treballarà el pilot en cada cas. 

L’acceleration, com els seu propi nom indica és una prova d’acceleració, en la que el vehicle ha de 

recórrer una recta de 75 metres en el mínim temps possible. Després dels 75 metres el pilot deixa 

d’accelerar i frena el cotxe en la distancia que consideri oportuna, es a dir, no hi ha una distancia de 

frenada preestablerta.  

Pel que fa a l’Skid-pad, aquest es basa en un petit circuit en forma de  vuit, format per dos cercles de 

diàmetre interior de 15,25 metres i diàmetre exterior de 21,25 metres tal i com es mostra en la figura 

8.18. El pilot ha de donar dues voltes a cadascun dels cercles ho més ràpid possible en el següent ordre: 

Dues voltes consecutives al cercle dret i tot seguit dues voltes seguides al cercle esquerre per acabar 

sortint del circuit marcat.  

 
Fig. 8-18: Circuit Skidpad 

L’autocross es basa en donar una única volta al circuit establert per cada competició. Aquest circuit ha 

de complir un seguit de característiques, les quals s’anomenen a continuació: 

- Les rectes no seran de més de 80 metres de llarg. 

- El girs constants tindran fins a 50 metres de diàmetre. 

- Els girs pronunciats tindran un mínim de 9 metres de diàmetre exterior. 

- Els eslàloms formats per cons en mig d’una recta estaran separats entre 7,5 i 12 metres. 

- L’amplada mínima del traçat serà de 3 metres. 

- La longitud de la volta serà inferior a 1,5 kilòmetres. 
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Finalment, l’endurance es basa en una prova de resistència de 22 kilòmetres al voltant d’un circuit. Per 

completar la prova es fan dues tongades de 11 kilòmetres fetes per pilots diferents. Les característiques 

que ha de tenir el circuit són pràcticament les mateixes de les que ha de tenir el de l’autocross, però 

amb dues diferencies:  

- Els eslàloms formats per cons en mig d’una recta estaran separats entre 9 i 15 metres. 

- La llargada del circuit serà aproximadament d’1 kilòmetre. 

Sabent el tipus de probes esmentades, la que tindrà un pes superior per a prendre les decisions 

necessàries serà l’endurance degut al temps de pilotatge i al tipus de circuit que es trobaran els dos 

pilots que hi participaran.  

Tornant al mètode, en aquest es valoraran diferents aspectes com poden ser de dolor físic durant la 

conducció, sensacions del propi pilot i valoració de la comoditat que te aquest en les condicions que es 

pugui trobar.  En els annexos es pot trobar un exemple del test s’ha complimentar tant per part del 

pilot com per part del membre d’ergonomia.  

En la part que ha de complimentar el membre del departament d’ergonomia hi ha paràmetres per fer 

una avaluació prèvia tant de l’estat del vehicle com el tipus de circuit i les condicions en les que es troba 

aquest, ja sigui per el tipus de asfalt, possibles irregularitats o condicions climatològiques que puguin 

afectar en qualsevol moment al circuit. També s’avaluarà les condicions físiques del pilot abans de 

pujar al monoplaça per tal d’evitar l’obtenció de dades falsejades degut a possibles molèsties o 

condicions adverses que puguin afectar al resultat finals de l’avaluació. 

Resultats del mètode 

Els resultats obtinguts durant tot el desenvolupament d’aquest treball es basaran en el període de 

temps comprès entre Setembre i Desembre de 2018. La raó es que, degut a períodes d’entrega i a que 

la competició es realitza durant els mesos d’estiu, el període que compren des de Gener a Juny es 

centra en la construcció del nou monoplaça i, per tant, no hi ha tests ni competicions. 

Pel que fa a la obtenció de dades, aquestes es van fer únicament durant la realització de tests i a un 

únic pilot degut a que durant el període de temps esmentat no hi havia disponibilitat de més pilots 

aptes capaços de poder conduir el monoplaça. Tot i així les dades obtingudes poden utilitzar-se com a 

referencia per dissenys posteriors. La mitja dels resultats obtinguts durant les avaluacions fetes es 

poden veure a continuació, en la taula 8.38. 
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Dolor/molèstia a: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coll  x          

Cervicals  x          

Dorsals    x        

Lumbars    x        

Maluc   x         

Espatlla dreta x           

Espatlla esquerra x           

Tronc        x    

Braç dret    x        

Braç esquerra    x        

Colze dret x           

Colze esquerra x           

Avantbraç dret     x       

Avantbraç esquerra     x       

Canell dret  x          

Canell esquerra  x          

Abdomen    x        

Cuixa esquerra        x    

Cuixa dreta       x     

Genoll esquerra        x    

Genoll dret       x     

Cama esquerra        x    

Cama dreta       x     

Turmell esquerra      x      

Turmell dret      x      

Peu esquerre     x       

Peu dret     x       

Taula 8-38: Mitjana de resultats test de validació 

Observant els valors obtinguts en la taula, es poden obtenir diferents conclusions i les quals s’exposen 

a continuació: 

- Un dels valors més alts es troba en el dolor en el tronc. Aquest valor és esperat i no sorprèn 

degut a que el vehicle es tracta d’un monoplaça sense cap tipus d’assistència en la direcció, 

sinó que aquesta funciona mitjançant una transmissió directa i, per tant, és el propi pilot qui 

ha d’aplicar tota la força necessària per fer girar el monoplaça. L’únic remei que es pot trobar 

en aquest punt és el desenvolupament d’un treball de preparació física per als pilots que 

tinguin que treballar durant estones més llargues. 
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- Altres valors alts es troben en les extremitats superiors. Les raons en aquest cas poden ser més 

diverses. Una d’aquestes raons pot ser la pròpia posició del pilot i que aquesta afecti 

directament al seu físic. Una altre raó pot ser la ubicació dels pedals i la duresa que puguin 

tenir aquests durant la conducció del monoplaça. 

Una vegada obtingut els resultats i després de fer l’avaluació corresponent, s’han de tenir en compte 

aquests per al disseny dels elements que poden afectar en els paràmetres avaluats com pot ser el 

seient, el volant, els pedals o el reposa caps.  

Cal dir que aquest es el primer pas per a la implementació d’aquest mètode i que l’objectiu es continuar 

treballant durant els mesos d’estiu per acabar obtenint resultats que avaluïn la nova ergonomia del 

vehicle i que alhora ajudin a establir els futurs paràmetres de disseny. 

8.4. Altres mètodes 

Els mètodes mostrats durant el treball no són els únics que s’utilitzen per fer valoracions 

ergonòmiques. Per realitzar aquestes avaluacions podem trobar un grup de mètodes diferents i els 

quals es poden dividir en diferents grups: 

- Mètodes de valoració d’objectius: S'utilitzen per recollir i valorar els diferents aspectes de les 

condicions de treball i ajuda a emetre un diagnòstic global tenint en compte aspectes com la 

càrrega física i factors ambientals. Alguns exemples d’aquests mètodes són: 

- Mètode LEST: Laboratori d’Economia i Sociologia de França. 

- Mètode RNUR: Régie National des Usines Renault (França). 

 

- Mètodes de valoració subjectius: Aquests es basen en el principi que els mateixos treballadors 

i els seus encarregats més directes, són els que estan en millor disposició per poder detectar 

els incidents i els problemes que puguin sorgir durant el desenvolupament del seu treball. Un 

exemple es: 

- Mètode ANACT: Agencia Nacional per Minorar les Condicions de Treball (França). 

 

- Mètodes de valoració mixta: Combina els dos mètodes anteriors, d'aquesta manera es pot 

obtenir una idea del grau de convergència o divergència existent entre tots dos, el que servirà 

per tenir una visió clara del que s’ha d'analitzar amb més profunditat. Alguns exemples de 

mètodes de valoració mixta són:  

- Equació de Niosh 

- Mètode MAPFRE (Espanya). 

- Mètode ANSI. 
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A continuació s’explicaran breument alguns dels mètodes alternatius: 

Biomecànica: Realitza avaluacions biomecàniques d'esforços estàtics a partir de la postura adoptada, 

la càrrega i la freqüència i durada dels esforços. Permet conèixer el risc de sobrecàrrega per a  

l’articulació, la càrrega màxima recomanable i l'estabilitat de la postura adoptada. 

LCE: És una llista de comprovació de principis ergonòmics bàsics aplicats a 128 ítems que proposa 

intervencions ergonòmiques senzilles i de baix cost. Aquest permet aplicar millores pràctiques a 

condicions de treball ja existents. 

JSI: Avalua els riscos relacionats amb les extremitats superiors. A partir de dades semi-quantitatives 

ofereix un resultat numèric que creix amb el risc associat a la tasca. 

NIOSH: L'equació revisada de NIOSH permet identificar riscos relacionats amb les tasques en les que 

es realitzen aixecaments manuals de càrrega, molt relacionades amb les lesions lumbars, servint de 

suport a la recerca de solucions de disseny del lloc de treball per reduir l'estrès físic derivat d’aquest 

tipus de tasques. 

LEST: El mètode LEST avalua les condicions de treball, tant en la seva vessant física, com en la 

relacionada amb la càrrega menta. És un mètode de caràcter general que contempla de manera global 

gran quantitat de variables que influeixen sobre la qualitat ergonòmica del lloc de treball. 

OWAS: És un mètode senzill i útil destinat a l'anàlisi ergonòmic de la càrrega postural. Basa els seus 

resultats en l'observació de les diferents postures adoptades pel treballador durant el 

desenvolupament de la tasca. 

EPR: Es defineix com avaluació postural ràpida i permet valorar, de manera global, la càrrega postural 

del treballador al llarg de la jornada. El mètode està pensat com a un primer examen de les postures 

del treballador que indiqui la necessitat d'un examen més exhaustiu. 

G-INSHT: És un mètode per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la manipulació manual de 

càrregues desenvolupat per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball d'Espanya. Permet 

identificar les tasques o situacions on hi ha risc no tolerable, i per tant s’han han de millorar o 

redissenyar, o bé requereixen d’una valoració més detallada. 

FANGER: El mètode FANGER permet estimar la sensació tèrmica global dels treballadors en un ambient 

tèrmic determinat mitjançant el càlcul del PMH i el Percentatge de Persones Insatisfetes (PPD). 

OCRA: El mètode OCRA permet l'avaluació ràpida del risc associat a moviments repetitius dels 

membres superiors. El mètode valora factors com: els períodes de recuperació, la freqüència, la força, 

la postura i elements addicionals de risc com vibracions, contraccions, precisió i ritme de treball. 
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SNOOK: Les taules de Snook i Ciriello permeten determinar els pesos màxims acceptables per a 

diferents accions com l'aixecament, el descens, l'empenta, l'arrossegament i el transport de càrregues. 

. 
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9. Anàlisis del impacte ambiental 

Durant els últims quaranta anys, els materials compostos basats en fibres han competit directament 

amb l’acer o l’alumini entre d’altres per fer-se un lloc en sectors de l’industria com els de l’automoció, 

l’aeronàutic o el naval entre altres. Aquest fet es degut a l’ampli rang d’aplicacions que dóna la 

possibilitat de combinar una bona resistència mecànica i rigidesa amb un baix pes, com també el baix 

manteniment que requereix un objecte fet amb aquests materials compostos. És per aquesta raó que 

s’està realitzant molta feina d’investigació per tal de convertir-los en materials molt més sostenibles. 

 
Fig. 9-1: Percentatge d'aplicació de compòsits amb matriu polimèrica en diferents sectors productius de la UE 

El desenvolupament de tècniques per al reciclatge dels materials compostos és cada cop més 

important degut a l’alt potencial que pot donar el fet de poder recuperar les fibres, considerant el alt 

preu d’aquests materials i la vida útil que tenen en estat de filaments, la qual es pot considerar gairebé 

infinita. 

Per tant, les principals raons per les quals es necessari reciclar els materials compostos són les 

següents:  

- Conservar les fonts de recursos no renovables  

- Reduir residus sòlids 

- Reduir residus contaminants 

- Obtenció de beneficis econòmics  

- Compliment de normatives pròpies de cada govern 

La contribució actual dels materials compostos pel que fa a la quantitat de residus sòlids és 

d’aproximadament 4000 tones generades només als EUA i Europa. Un exemple de producció d’aquest 
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tipus de residu es que fins al 2030 es te previst que es deixaran d’estar en actiu entre 7000 i 8000 avions 

comercials. Aquest fet comporta uns residus en forma de fibres. També es preveu que es generi una 

producció de fins a més de 100000 tones de fibra de carboni fins al 2020. 

 
Fig. 9-2: Percentatge dels diferents tipus de residus compòsits a la UE 

Els mètodes actuals de reciclatge, eliminació, incineració o emmagatzematge, de residus de compostos 

en fibres de carboni són poc efectives, fet que les normatives mediambientals tindran en compte en 

els pròxims anys. Per un altre costat, s’ha de considerar que el desenvolupament de mètodes de 

reciclatge de CFRP es troba encara en una etapa molt inicial i, per tant, tots els processos tenen uns 

costos molt elevats i amb una efectivitat, de moment, poc desenvolupada. 

9.1. Reciclatge de compòsits 

Pel que fa als sistemes de reciclatge del materials compòsits, actualment es pot dir que hi ha dos 

mètodes fonamentals i els quals son:  

- Piròlisis en buit. 

- Piròlisis amb microones. 

A continuació s’explicarà amb més profunditat cadascun d’ells. 
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Piròlisi en buit 

La piròlisi en buit és un procés en sec que es realitza al voltant dels 500oC i el qual recupera les resines 

en forma de líquid. Es tracta d’un procés que és fàcilment reproduïble a gran escala, es a dir, aquest es 

pot aplicar a múltiples tones de capacitat.  

L’empresa Nord-Americana ATI (Adherent Technologies Inc.) ha desenvolupat un tipus de procés, 

mitjançant la piròlisis en buit, que opera a aproximadament 150oC i funciona en equips estàndard. 

Aquest procés és capaç de produir fibra preparada per ser comercialitzada. Per un altre costat, aquest 

procés no tolera materials com el metall, filaments, pintura o aïllants.  

L’altre procés que s’ha desenvolupat és a 300oC i produeix fibra neta de la majoria de materials 

compostos, però requereix equipament especial i es considera molt poc rentable. 

Piròlisi amb microones 

La piròlisi amb microones és una altra alternativa per al reciclatge de materials compostos. En la seva 

investigació hi estan participant diverses empreses i universitats d’arreu del món. En aquest procés, les 

microones són absorbides degut a les propietats conductores del carboni, aconseguint que 

l’escalfament de la matriu de resina sigui des de l’interior i no  partint des de l’exterior. 

El que s’aconsegueix amb aquest mètode, és una descomposició més ràpida de les resines i una 

recuperació de les en un període de temps menor al de la piròlisis en buit i uns equips amb una mida 

molt més reduïda. 

 
Fig. 9-3: A la dreta, fibra no reciclada. A l'esquerra, fibra reciclada amb microones. 
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9.2. Impacte sobre el medi ambient 

Tot i la dificultat que comporta el reciclat dels materials compostos, la seva contribució al medi ambient 

és força important. 

Actualment, Espanya és un país capdavanter pel que fa  a energies renovables i d’entre elles l’energia 

eòlica és la més potenciada. És en aquest sector on els materials compostos tenen una incidència força 

elevada, degut a que és un dels materials més utilitzats per la fabricació dels àleps dels aerogeneradors 

més actuals. 

Com en l’exemple explicat, la incidència dels materials compostos en altres sectors pot resultar 

beneficiós per al medi ambient. Un exemple d’això és l’ús de materials compostos per fabricar peces 

en els sectors de l’automoció, l’aeronàutica o el sector naval. Fabricant ales d’avions, llantes, 

carrosseries, xassís d’automòbils i cascs de vaixells, el que s’aconsegueix és reduir el pes d’aquests i 

com a conseqüència se’n redueix el consum de combustibles, la gran majoria d’aquests fòssils, al 

mateix temps que es deixen d’utilitzar altres materials que tindrien diversa incidència sobre el medi 

ambient. 

Pel que fa a la fabricació d’elements amb materials compostos en els que s’hi pot trobar resina epoxy 

pot comportar alguns riscos per la salut. És per això que a continuació es detallarà els perills que pot 

comportar i les precaucions que s’han de tenir en compte a l’hora de treballar amb aquest tipus de 

materials. 

Els riscos que poden aparèixer durant la utilització de les resines són els següents: 

- Risc de dermatitis per contacte amb la pell: 

- Materials no curats i resines pures 

- Enduridors i productes de curat 

- Dissolvents 

- Risc d’intoxicació per via respiratòria:  

- Vapors que poden aparèixer durant la mescla 

- Vapors dels dissolvents 

- Pols causada per mecanitzats de fibra curada 

- Risc ocular: 

- Vapors causats en qualsevol moment de la manipulació en estat líquid 

- Pols causada per mecanitzats de fibra curada 

- Esquitxades i partícules en suspensió 

- Risc per ingestió accidental 
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També s’ha de tenir en compte que durant la mecanització de la fibra un cop ja curada, es molt possible 

que aquesta causi punxades i talls a les mans degut a la seva duresa i la finesa de les seves capes. 

9.3. Prevenció de riscos 

Malgrat el perill que comporta la utilització de resines epoxy és possible evitar les anomenades 

malalties professionals. Aquestes són definides per la Llei General de la Seguretat Social, en l'article 

116, com la que contreu el treballador o la treballadora com a conseqüència del treball que executa 

per compte d'altre, en les activitats que s'especifiquen en el quadre aprovat i que estigui provocada 

per l'acció dels elements o substàncies que s'indiquen al quadre per a cada malaltia. La manera de 

poder evitar aquestes malalties en el cas de les resines epoxy s’aconsegueix fonamentalment evitant 

el contacte directe de la pell amb el material no curat i amb l’existència d’una bona ventilació en el lloc  

on es realitzen els treballs. 

El que es considera com al moment de risc més greu es dóna quan s’ha produït contacte directe amb 

resina pura. Per aquesta raó s’han d’utilitzar sempre guants protectors i en cap cas vestir amb màniga 

curta durant la manipulació de les resines. Per un altre costat, es preveu també que es pugui donar el 

cas de contacte, quan succeeix aquesta situació, s’ha d’eliminar totalment el producte que estigui en 

contacte amb la pell mitjançant els productes adequats. 

Algunes resines epoxy poden contenir agents irritants i sensibilitzadors molt actius, per aquest motiu, 

és recomanable que a més d’utilitzar guants s’utilitzin  ulleres protectores i mascaretes per evitar la 

inhalació de gasos nocius. 

Durant la manipulació d’aquests productes es totalment recomanable mantenir l’ordre i higiene del 

lloc de treball. Els operaris han de poder reconèixer en tot moment els productes amb què estan en 

contacte i les mesures de prevenció que s’han d’aplicar. 
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Conclusions 

Un cop acabat el projecte i després d’analitzar els resultats obtinguts pel que fa a l’ergonomia del 

monoplaça i en general per tot el departament de xassís i ergonomia, veient els resultats obtinguts 

se’n pot extreure que tant l’experiència obtinguda com els coneixements obtinguts durant tot el 

desenvolupament d’aquest treball son molt positius. Durant aquestes conclusions s’analitzarà per 

separat tots els elements d’estudi del treball per obtenir les conclusions de cada element d’una manera 

individual. 

Pel que fa al seient i al Firewall, es pot dir que s’ha fet un primer pas per a poder arribar a l’objectiu 

final de fer que aquests dos acabin sent una única peça. El fet de treballar sobre el Firewall amb un 

material compost com la fibra de carboni suposa un gran pas endavant que marca una diferencia amb 

el treball que s’havia fet fins a la present temporada. L’estudi de materials fet, així com l’avanç en el 

disseny d’aquest serà una base per a que en un futur proper es pugui complir l’objectiu esmentat. 

Respecte al pedal box, tot i no ser un disseny que sorgia de cero, sinó que aquest partia d’un molt bon 

disseny d’anys anteriors, aquest s’ha intentat optimitzar al màxim amb dos objectius: compliment de 

normativa i la cerca de facilitats per poder treballar-hi còmodament en ells quan s’han de muntar o 

desmuntar. Pel que fa a la consecució d’objectius, es pot dir que aquests dos s’han complert. També 

cal afegir que amb la inclusió de la guia de pedals es dóna una passa endavant respecte al disseny del 

monoplaça, el qual es necessitarà optimitzar en futurs any pel que fa al pes ja que, tot i ser un avanç el 

guany en pes és força notable. 

Amb el bracket es pot dir que els resultats obtinguts així com els coneixements i experiència obtinguda 

són molt bons. Per primera vegada s’ha utilitzat el programa Autodesk Fusion 360 per a disseny i 

simulació d’elements i els resultats han sigut mes que positius ja que els valors de la simulació es van 

aproximar als valors reals obtinguts durant l’assaig aplicat sobre la peça. Amb aquests resultats s’ha 

assegurat que compleix normativa i , per tant, serà un element de seguretat validat per al monoplaça.  

Finalment, pel que fa a l’estudi de la posició del pilot dins del vehicle, aquest s’ha fet amb l’objectiu de 

poder establir pel futur una metodologia de validació fiable basada en mètodes contrastats com són 

el RULA i el REBA. Amb la inclusió del test de validació creat durant aquest treball es podrà certificar 

durant les següents temporades si tots els elements ergonòmics compleixen amb la seva funció, fent 

que els futurs pilots tinguin una experiència de conducció cent per cent segura i sense patir cap 

molèstia, fent que aquests sempre puguin aportar el màxim de les seves capacitats. 
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Pressupost i Anàlisi Econòmica 

El present apartat te com objectiu valorar els recursos necessaris per a la fabricació de tots els elements 

descrits durant els apartats anteriors així com la valoració de tot el TFG d’una forma global. Per tant, 

es valoraran des de preus dels materials necessaris a hores de treball.  

Cal a dir que, fet que aquest treball queda emmarcat dins de la feina feta pel departament xassís i 

ergonomia de l’equip e-Tech Racing, aquests recursos s’estudiaran des de la perspectiva de 

funcionament d’un equip de Formula Student, és a dir, des de la perspectiva que gran part dels 

processos de fabricació queden a disposició d’empreses externes que decideixin col·laborar amb 

l’equip, degut a que els seus costos són inassequibles per aquest i que en gran part dels elements a 

fabricar no es disposa de la maquinària necessària. 

Pel que fa als recursos necessaris, aquests es dividiran en dues parts, una primera que reunirà els 

recursos econòmics necessaris per adquirir tots els materials per a la construcció, i una segona en què 

es reuniran tots els processos necessaris que s’hauran d’aconseguir mitjançant la relació amb les 

empreses col·laboradores. 

La primera part de l’avaluació econòmica es basa en el càlcul pressupostari de la fibra de carboni 

utilitzada en cada un dels elements, així com altres elements necessaris per poder realitzar les peces 

fetes amb aquest material i que es divideix en les taules que es mostren a continuació: 

SEIENT: 

Element Quantitat Preu unitari Preu total 

1 Capa Sakai ovex 60g/m2 0,4179 m2 86,67 €/m2 36,219 € 

2 Capes Bidireccional 500g/m2 Saertex 0,8358 m2 40 €/m2 33,432 € 

3 Reforços 300g/m2 unidireccional Saertex 0,1393 m2 30,25 €/m2 4,213 € 

 TOTAL: 73,865 € 
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FIREWALL: 

Element Quantitat Preu unitari Preu total 

2 Capes Bidireccional 500g/m2 Saertex 0,8358 m2 40 €/m2 33,432 € 

 TOTAL: 33,432 € 

PEDAL BOX: 

Element Quantitat Preu unitari Preu total 

8 Capes Bidireccional 240g/m2 Gurit 0,324 m2 101,07 €/m2 32,747 € 

4 Capes Bidireccional 240g/m2 Gurit 0,0304 m2  101,07 €/m2 3,073 € 

20 Capes Bidireccional 240g/m2 Gurit 0,2426 m2 101,07 €/m2 24,520 € 

5 Capes Bidireccional 500g/m2 Saertex 0,0247 m2 40 €/m2 1,000 € 

5 Capes Bidireccional 240g/m2 Gurit 0,0413 m2 101,07 €/m2 4,174 € 

 TOTAL: 65,514 € 

PROVETA CINTURONS: 

Element Quantitat Preu unitari Preu total 

8 Capes Bidireccional 240g/m2 Gurit 1,280 m2 101,07 €/m2 129,370 € 

40 Capes Bidireccional 240g/m2 Gurit 0,800 m2 101,07 €/m2 80,856 € 

 TOTAL: 210,226 € 

RESINA EPOXY: 

Element Quantitat Preu unitari Preu total 

Clear Casting Epoxy Resin 2 Kg 34.05 €/Kg 68,10 € 

 TOTAL: 68,10 € 
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Una vegada fetes les taules, es pot obtenir el preu total de fibra de carboni utilitzada, el qual es de 

383,037 €. Cal dir que aquesta suma no cal pagar-la degut a convenis de patrocini obtinguts per e-Tech 

Racing amb diverses empreses proveïdores de fibra de carboni, així com altres elements com son les 

resines necessàries per a infusionar la fibra seca i bosses per a fer el buit entre altres. 

Pel que fa als mecanitzats necessaris per l’obtenció dels elements d’aquest treball, igual que amb la 

fibra, han estat proporcionats per empreses patrocinadores i, per tant, no hi ha una despesa 

econòmica personal. Tot i així es pot fer una valoració estimada dels mecanitzats realitzats. El primer 

pas és saber el preu per hora en el que es valora el treball d’un operari i el treball d’un enginyer 

projectista i els quals trobem en la següent taula:  

Tipus treballador Cost Cost hora extra 

Enginyer Projectista 20,00 €/h 30,00 €/h 

Operari 7,00 €/h 15,00 €/h 

Per tant, una vegada sabem els costos de treball i tenint en compte els períodes de temps establerts 

per l’equip per la fabricació de cada peça i la informació facilitada per les empreses corresponents 

sobre el temps dedicat a cada una d’elles, el pressupost aproximat és el següent: 

Element Hores treball Operari Hores treball Enginyer Preu total 

3 x Bracket cinturons 12 16 404 € 

1 x Base accelerador 6 8 202 € 

1x Base fre 6 10 242 € 

1 x Motlle Seient* 10 8 230 € 

1 x Motlle Firewall* 10 8 230 € 

 TOTAL: 1308 € 

Cal dir que per als casos del mecanitzar dels motlles tant del seient com el motlle, només s’han tingut 

en compte hores de treball com si aquest fos un mecanitzat igual que la resta. Després del mecanitzat 

i la preparació de la peça s’ha de tenir en compte el post-curat que s’aplica a l’empresa Nexus i el qual, 

igual que altres passos d’aquest treball es pagat per la pròpia empresa com a part del patrocini que 

tenen aquests amb l’equip.  
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Pel que fa al pressupost del propi treball, com a conseqüència del fet aquest document es troba dins 

del treball realitzat dins de l’equip de formula Student i que, com s’ha dit anteriorment, gran part dels 

costos els assumeixen empreses col·laboradores, els únics costos per a la realització del mateix són les 

hores d’enginyeria, i els programes de disseny i computació, els quals es poden consultar en la següent 

taula: 

Element Quantitat Preu unitari Preu total 

Hores enginyer junior 400h 20€/hora 8000 € 

Hores enginyer sènior 10h 10€/hora 1000 € 

Llicencia SolidWorks 2018 1 5500 € 5500 € 

Llicencia Ansys 17.0 amb mòdul ACP 1 17500 € 17500 € 

Llicencia Autodesk Fusion 360 1 502,15 € 502,15 € 

 TOTAL: 32502,15 € 

Respecte al pressupost obtingut, cal afegir que pel que fa a la llicencia de SolidWorks 2018 i Ansys 17.0, 

aquestes han estat facilitades per l’equip de Formula Student gràcies a una col·laboració amb les 

empreses corresponents i que, pel que fa a la llicencia de Autodesk Fusion 360, al ser estudiant de la 

UPC, la llicencia es gratuïta durant tot el període d’estudiant degut a convenis de col·laboració entre 

universitats i l’empresa Autodesk. 
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Annex A – Test de validació ergonòmica 

En aquest annex es poden consultar els dos tests realitzats per la validació de l’ergonomia, sent part 

aquesta d’aquest treball. Es trobaran dos test, el primer serà omplert per un membre d’ergonomia de 

l’equip de Formula Student i amb el qual s’avaluaran les condicions tant de la pista on es realitzi la 

conducció com les condicions del propi pilot abans de pujar al monoplaça i, així, poder evitar l’obtenció 

de resultats falsejats. El segon test serà el omplert pel pilot corresponent al baixar del vehicle i el qual 

serà el que s’utilitzi per a la avaluació de tots el components ergonòmics del vehicle. 

Avaluador:                                                                                             Data: 

 

Lloc: 

 

Run:                                                     Tipus de proba: 

 Condicions de la pista: 

Condicions climatològiques:  

Asfalt:  

Sec Humit Mullat 

   

Avaluació de les condicions en les que es troba la pista abans i durant la realització del test: 

 Molt 
Deficient 

Deficient Regular Bona 
Molt 
bona 

Excel·lent 

Quantitat de sotracs        

Neteja asfalt       

Temperatura        

Condicions vehicle: 

 Deficient Bona 

Condicions seient   

Condicions direcció – volant   

Condicions pedal accelerador   

Condicions pedal fre   

Condicions Head Restraint   

Condicions Rodes   
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Condicions Frens   

Condicions Suspensions   

Observacions: 

 

 

 

 

 

Avaluació del pilot 

 NO PASA OK 

Aptitud del pilot per pilotar   

Callositat en les mans   

Ferides en les mans   

Ferides en peus   

 

Signatura responsable/s ergonòmic: 
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TEST ERGONOMIA PILOT 

Nom pilot:                                                                                                     Data: 

 

Lloc: 

 

Temps de conducció: 

 

Run pilot:                           Tipus de proba: 

 

Abans de pilotar: 

Tens alguna molèstia física en aquest moment?                 SI                   NO 

En cas de respondre SI en la pregunta anterior, on tens la molèstia? 

 

 

Seient i cockpit: 

Valora del 0 al 10 (on 0 es nul i 10 es màxim) el dolor o molèstia: 

 

Dolor/molèstia a: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coll            

Cervicals            

Dorsals            

Lumbars            

Maluc            

Sacre            
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Avalua els següents apartats marcant amb una X la opció que consideris oportuna per a cada una de 

les següents situacions: 

 

 Molt 
Deficient 

Deficient Regular Bona 
Molt 
bona 

Excel·lent 

La comoditat del seient       

La forma en la que el meu tronc 
s’adapta a la forma del seient  

      

La rigidesa       

L’alçada del seient       

L’amplada del seient       

 

Volant: 

Valora del 0 al 10 (on 0 es nul i 10 es màxim) el dolor o molèstia: 

 

Dolor/molèstia a: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Espatlla dreta            

Espatlla esquerra            

Tronc            

Braç dret            

Braç esquerra            

Colze dret            

Colze esquerra            

Avantbraç dret            

Avantbraç esquerra            

Canell dret            

Canell esquerra            

Abdomen            

 

Avalua els següents apartats marcant amb una X la opció que consideris oportuna per a cada una de 

les següents situacions: 
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 Molt 
Deficient 

Deficient Regular Bona 
Molt 
bona 

Excel·lent 

Espai per a moure els braços dins del 
cockpit 

      

Adaptació de les empunyadures a la 
mà 

      

Duresa en el gir 
      

Posició del volant 
      

Alineació del volant 
      

Vibracions 
      

Pedals: 

Valora del 0 al 10 (on 0 es nul i 10 es màxim) el dolor o molèstia: 

 

Dolor/molèstia a: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cuixa esquerra            

Cuixa dreta            

Genoll esquerra            

Genoll dret            

Cama esquerra            

Cama dreta            

Turmell esquerra            

Turmell dret            

Peu esquerre            

Peu dret            

 

Avalua els següents apartats marcant amb una X la opció que consideris oportuna per a cada una de 

les següents situacions: 

 

 Molt 
Deficient 

Deficient Regular Bona 
Molt 
bona 

Excel·
lent 

Duresa del pedal accelerador       

Duresa del pedal de fre       

Espai per al peu en pedal de fre       

Espai per al peu en pedal accelerador       

Altura dels pedals       
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Observacions del pilot: 

 

 

 

Signatura del pilot:                                                                                          Signatura responsable ergonomia: 
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Annex B – Propietats de diversos materials. 

Durant el treball s’ha pogut veure una taula amb algunes de les propietats mecàniques de l’alumini, 

però, apart d’aquestes propietats mecàniques també s’han tingut en compte altres propietats de 

l’alumini. En aquests annex s’adjunta una taula amb mes propietats físiques i químiques de l’alumini. 

 

Taula AB.1: Propietats de l’Alumini. 

A part de l’alumini, s’han estudiat altres materials durant la selecció d’aquests, on s’han avaluat 

diverses propietats de materials compòsits. A continuació s’adjunta una taula de propietats físiques de 

diversos materials metàl·lics, fibres i resines. 

  

Nom propietat Valor de l’ Alumini Nom propietat Valor de l’ Alumini 

Massa atòmica 

(g/mol) 
26,9815 

Mòdul elàstic: 

rigidesa 
26 GPa 

Densitat 2,7 Mòdul elàstic Young 70 GPa 

Punt d’ebullició (°C) 2467 Entalpia d’atomització 322,2 kJ/mol a 25ºC 

Punt de fusió (°C) 660 Entalpia de fusió 10,67 kJ/mol 

Volum atòmic 10 cm3/mol 
Entalpia de la 

vaporització 
293,7 kJ/mol 

Estat d’oxidació 3 Calor específic 0,9J/gk 

Calor de fusió 10,79kj/mol 
Conductivitat 

elèctrica 
0,377 106/cm 

Mòdul elàstic: bult 76 GPa Conductivitat termal 2,37 W/cmK 
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Material ρ (kg/m3) E (GPa) σ𝑅
𝑡 GPa) ε𝑅 α (oC-1) K (W/mC) 

METALLS  

Acer 7800 205 0,4 – 1,6 1,8 1,3 E-5 20 – 100 

Aliatge 
lleuger Al. 

2800 75 0,45 - 2,2 E-5 80 – 150 

Coure 8600 125 0,2 – 0,5 - 1,7 E-5 380 

FIBRES  

Vidre R 2500 86 3,2 5,0 0,3 E-5 2500 

Vidre E 2600 74 2,5 4,5 0,5 E-5 1000 

Carboni HR 1750 230 3,2 1,3 0,02 E-5 30000 

Carboni HM 1800 390 2,5 0,6 0,08 E-5 35000 

Bor 2600 400 3,4 0,8 0,04 E-5 70000 

Ceràmica 3900 380 1,4 0,4 - - 

Aramida 1450 130 2,6 2,6 0,2 E-5 10000 

RESINES  

Polipropilè 900 1,1 – 1,4 0,025 - - - 

Poliamida 1200 2,7 0,075 17 8,5 E-5 - 

Policarbonat 1200 2,4 0,06 - - - 

Fenòliques 1300 3,0 0,04 - - - 

Epoxy 1200 4 – 5 0,13 3 – 6 9  – 13 E-5 800 

Polièster 1200 4 0,06 – 0,1 2,5 2 E-5 800 

 
Taula AB.2: Propietats físiques de diversos materials. 

 

Pel que fa únicament als materials compòsits, per a la fabricació de la proveta d’assaig dels cinturons 

es va tindre en compte que el bracket va fixat al monocasc i, per tant, es va tindre que recrear 

l’estructura sandvitx per la que està format aquest. Els compòsits es caracteritzen en molts casos per 

tenir límits elàstics molt elevats, arribant a alguns casos als 2.000 MPa, mentre que el seus mòduls 

elàstics són relativament baixos en comparació a materials convencionals com l’acer, amb valors 

inferiors en molts casos als 100 GPa. 

Aquest fet dóna com a resultat que un material compost pugui patir grans deformacions quan és 

sotmès a una força abans de fallar per tensió. En moltes aplicacions industrials, aquestes deformacions 

no són desitjades degut a que podrien afectar geometries de sistemes dinàmics, comprometre 

l’estanqueïtat d’un sistema, etc. 

Per resoldre aquesta problemàtica, hi ha dues solucions. La primera és afegir més material per tal de 

reduir el nivell de tensions i per tant el nivell de deformacions i l’altre és l’anomenada estructura, o 

panell sandvitx, que neix com una analogia de les bigues d’acer estructural 
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Fig. AB.1: Esquema estructura sandvitx. 

A aquest tipus de construccions, el que es fa és separar el laminat en dues parts, i separar aquestes 

parts amb un material de baixa densitat. Amb aquesta operació s’aconsegueix dotar a la peça de major 

inèrcia i per tant, major rigidesa amb un cost en pes realment baix. 

 

Fig. AB.2: Influència de l’espessor de nucli a la rigidesa, resistència flexural i pes d’un panell. 

De la mateixa manera que en una biga, els esforços de tracció i compressió són suportats per les ales 

del material compost, mentre que els esforços de cisalla són suportats pel nucli. 

Els materials més utilitzats com a nucli són la fusta de balsa, l’espuma de PVC i el honeycomb, ja sigui 

d’alumini o d’aramida. Les seves avantatges i desavantatges es resumeixen a la Taula AB.3. 
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 Avantatges Desavantatges 

Fusta de balsa  

Relació mòdul elàstic / mòdul cisalla 

molt alt, pel que transmet els esforços 

al laminat de manera transversal  

Densitat elevada  

Sensible a la humitat  

Necessitat de mecanitzar en molts 

casos  

Espuma de PVC  

Densitat baixa  

Fàcil de manipular  

Baixa resistència a la compressió  

Baixa resistència a cisalla  

Honeycomb 

d’alumini  

Densitat baixa  

Resistència a compressió alta  

Resistència a cisalla alta  

Absorció de energia alta  

Necessitat de mecanitzar en alguns 

casos  

Honeycomb 

d’aramida  

Densitat baixa  

Fàcil de manipular  

Resistent al foc i a la humitat  

Menor resistències a compressió i 

cisalla i energia absorbida que 

l’alumini  

Taula AB.3: Avantatges i desavantatges dels principals materials utilitzats com a nucli. 
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Annex C – Mètode de validació en V. 

Un dels mètodes de treball utilitzats durant la realització d’aquest treball a sigut el mètode de validació 

en V, el qual s’ha aplicat per a la validació de tots els elements muntats en el monoplaça. En aquests 

annex s’explicarà en que consisteix aquest. 

El Mètode en V està basat en un procediment uniforme per al desenvolupament informàtic de 

productes per a les TIC i una extensió del model cascada. Aquest és una representació gràfica del cicle 

de vida de desenvolupament de sistemes. En ell es resumeixen les principals mesures que s'han 

d'adoptar en relació amb les prestacions corresponents en el marc informatitzat de validació del 

sistema. 

El Mètode en V va ser desenvolupat per regular el procés de desenvolupament de programari per 

l'Administració Federal Alemanya. Descriu les activitats i els resultats que es produeixen durant el 

desenvolupament del programari. En el nostre cas s’aplicarà en el desenvolupament d’un element 

tecnològic, com pot ser un monoplaça. 

Proporciona una guia per a la planificació i realització de projectes. Aquest te diversos objectius, els 

quals estan destinats a ser assolits durant l'execució del projecte, i són: 

- Minimització dels riscos del projecte: Millora el control que es te sobre el projecte, especificant 

els enfocaments estandarditzats, descriu els resultats corresponents i  les funcions de 

responsabilitat. Aquest permet una detecció ràpida de les desviacions i els riscos i millora la 

gestió de processos, reduint així els riscos del projecte. 

- Millora i garantia de qualitat: Com un model de procés estàndard, assegura que els resultats 

que es proporcionen siguin complerts i continguin la qualitat que es vol obtenir. Els resultats 

provisionals definits es poden comprovar en una fase molt inicial. 

- Reducció de les despeses totals durant tot el projecte: L'esforç per al desenvolupament, 

producció, operació i manteniment del sistema pot ser calculat i controlat mitjançant 

l'aplicació d'un model de processos estandarditzats, reduint així la dependència en els 

proveïdors i l'esforç per a les següents activitats i projectes. 

- Millora de la comunicació entre tots els participants en el projecte: La descripció 

estandarditzada i uniforme de tots els elements és la base per a la comprensió mútua entre 

tots els inversors. D'aquesta manera, es redueix la pèrdua de fricció entre l'usuari, comprador, 

proveïdor i desenvolupador. 

El Mètode en V és una representació gràfica del cicle de vida del desenvolupament del projecte i del 

qual es pot veure un exemple en la figura AC.1. Resumeix els passos principals que cal tenir en compte 

amb els corresponents lliuraments dels sistemes de validació. 
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Fig. AC.1: Representació del model en V. 

Tal i com es pot veure en la figura, el model es divideix en dos parts ben diferenciades i les quals 

s’expliquen a continuació: 

El corrent d'especificació, la qual és la que conforma la part esquerra i que consta principalment de: 

- Especificacions del requeriment del usuari 

- Especificacions funcionals 

- Especificacions de disseny 

El corrent de proves, el qual és el que trobem en la part dreta del esquema, per la seva banda, sol 

consistir de: 

- Qualificació de la instal·lació 

- Qualificació operacional 

- Qualificació del rendiment 

El concepte de la Model en V va ser desenvolupat de forma simultània, a Alemanya i als Estats Units a 

la dècada de 1980. 

Una característica fonamental d’aquest model creat als Estats Units és que el temps i la maduresa del 

projecte es mouen d'esquerra a dreta i no es pot moure's cap enrere en el temps. Tota l’iteració és al 

llarg d'una línia vertical als nivells més alts o més baixos en la jerarquia del sistema. Això ha demostrat 

ser un aspecte important del model. 
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Annex D – Plànols de fabricació. 
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Annex E – Imatges de procés de fabricació del seient. 

En aquest annex s’adjuntaran imatges realitzades durant el procés de laminació del seient, així com 

durant la preparació de la bossa i l’aplicació de la resina. També es podran veure imatges del seient un 

cop desemmotllat i treballat per treure totes les rebaves sorgides durant tot el procés. 

En la primera imatge es pot observar el motlle de fusta utilitzat per fer tota la laminació a sobre 

d’aquest. 

En la segona imatge es pot veure el resultant obtingut després d’haver realitzat tot el laminat i haver 

fet tot el muntatge del “tubbing” i la bossa de buit per fer ja el curat de la peça. 

En la tercera, s’observa el seient pocs moments després d’haver sigut desemmotllat. Com es pot veure 

en la imatge, aquest es ple de rebaves les quals s’han de treure i arribar a obtenir un acabat final com 

el de la última imatge. 
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