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CAPÍTOL 1:DEFINICIÓ 

DEL PROJECTE 

1.1. Objecte 

L'objecte d'aquest projecte és el disseny i anàlisis per ordinador d'un 
xassís multitubular de motocicleta de competició, partint de la base d'un 
motor de quatre temps, 600cc, de la marca Honda i amb un sistema de 
suspensió davantera alternatiu del tipus Hossack. Basat en el reglament 
de Moto2 de la FIM. 

 

Figura 1 El motor en el que es basarà el disseny 

Com a bibliografia bàsica es fa servir el llibre: "Motocicletas, 
comportamiento dinámico y diseño de chasis. El arte y la ciencia." de 
l'autor Tony Foale. 
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Tony Foale és un conegut  expert dissenyador i constructor, responsable 
de moltes idees avançades de disseny. A nivell acadèmic és enginyer, 
però també domina els aspectes pràctics, com soldadura, mecanitzat, 
etc., necessaris per construir xassís i motors partint de zero. Autor de 
nombrosos articles en revistes especialitzades, actualment és consultor 
independent de disseny amb un interès particular en el desenvolupament 
de models de simulació per ordinador que estudien i preveuen el 
comportament de les motocicletes. Escriu regularment articles i és un dels 
editors de la revista americana "Motorcycle Consumer News". També és 
responsable del contingut referent  a motocicletes del Máster en 
Especialización Técnica en Competición Automovilística (METCA) donat per 
la universitat de Mondragón i impartit per Epsilon Euskadi. 

Pel disseny es necessitarà d'un programa de CAD en 3D, en el qual es 
dibuixarà l'estructura en tres dimensions del xassís. Posteriorment es farà 
un estudi del mateix mitjançant un programa d'anàlisi per elements finits 
per tal de tenir una idea de com es comportaria aquest disseny en la 
pràctica. 

1.2. Motivació 

El xassís és, sens dubte, una de les parts més importants d'una 
motocicleta, ja que dicta completament el seu comportament en marxa. 
La motivació principal d'aquest projecte és la d'assolir els coneixements 
necessaris per a dur a terme el mateix i després poder aplicar-ho en el 
futur durant la vida professional. 

A més, la utilització d'un sistema de suspensió no convencional dóna 
l'oportunitat d'innovar en un terreny molt poc explorat per part de quasi 
bé tots els fabricants.  

1.3. Abast 

En aquest projecte es veurà el primer disseny, la geometria bàsica i 
anàlisis del xassís, no es veurà la validació final ja que per això, faria falta 
la construcció d'un prototip i fer proves reals sobre el mateix. Tampoc 
entra en l'àmbit del projecte, degut al temps limitat que es disposa per 
dur a terme el mateix, el disseny del basculant ni dels amortidors ni de 
cap altre element. 

Per completar aquest projecte serà necessari un procés gradual 
d'aprenentatge i entrenament a l'ús de determinades tècniques i el domini 
dels programes que es faran servir en ell. 


