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CAPÍTOL 2:DESCRIPCIÓ 

2.1. Introducció històrica 
Les primeres motos no eren més que bicicletes dotades d'un petit motor, 
així que els dissenyadors prenien de partida una estructura en forma de 
diamant, derivada dels xassís de bicicleta. Fins que la suspensió posterior 
va començar-se a utilitzar la gran majoria de xassís eren d'aquest tipus, 
això no és d’estranyar ja que aquests xassís eren molt alts i resultaven 
ideals pels populars motors monocilíndrics d'aquella època.  

 

Figura 2 Primitius xassís de simple cuna desdoblada i doble 
cuna sense suspensió posterior 

El següent pas en l'evolució va ser el xassís de doble cuna en el que els 
tubs de la cuna continuaven fins arribar a la pipa de direcció i per darrere 
arribaven fins l'eix posterior. 

Quan van començar a aparèixer les suspensions posteriors molts 
fabricants simplement van afegir dos amortidors la part del darrera dels 
seus xassís de doble cuna que s’enclaven directament a la roda. 
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Figura 3 Suspensió posterior primitiva 

 

El 1950 Norton va revolucionar el món de les carreres amb el xassís 
"featherbed", inclòs avui, mig segle després, els dissenys actuals encara 
mostren una descendència directa d'aquest disseny. El disseny 
proporcionava una rigidesa adequada, encara que no molt elevada, un 
repartiment de pesos bastant bo i un centre de gravetat relativament 
baix. El més notable era un basculant equipat amb dos amortidors 
hidràulics en posició vertical. La seva geometria permetia una conducció 
suau i precisa. 

 

Figura 4 El llegendari xassís Norton "featherbed" 

Més endavant els xassís tubulars han anat guanyant rigidesa a base de 
afegir barres i triangular completament la seva estructura. 

La següent gran revolució va arribar a finals dels anys 80 de la mà de 
l'enginyer català Antonio Cobas, fundador de JJ Cobas.  
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Figura 5 La Kobas-Rotax Mr 1, la primera moto amb xassís de 
doble biga d'alumini 

Fins aquell moment els xassís de bigues s'havien limitat a una biga central 
que recorria tota la moto. Cobas, un dels tècnics espanyols motociclistes 
més reconeguts del món, va adoptar per primera vegada una xassís de 
doble biga d'alumini amb forma de U que rodejava el motor. Va tenir gran 
èxit en competició en el campionat del món de motociclisme. 

Actualment es podria dir que al mercat actual de les motos de gran 
cilindrada només hi ha tres tipus de xassís diferents, el doble biga 
d'alumini, els multitubulars (d'ús quasi bé exclusiu per part de fabricants 
italians) i els xassís de doble cuna d'acer, que com són xassís de baixa 
rigidesa estructural solen ser muntats en motocicletes de baixa potència o 
que no necessitin d'altes prestacions per ser utilitzades. 

Encara que no són tan comuns hi ha algun tipus més de xassís que s'han 
de mencionar: 

• Xassís d'espina central: utilitzats sobretot en scooters de petita 
cilindrada i alguna moto de fabricació molt senzilla. 

• Xassís autoportant: en realitat són un conjunt de subxassís anclats 
al motor, que fa la funció de xassís principal. 

2.2. Sistemes de suspensió 
Quan una moto està rodant a una certa velocitat es tracta d’un exercici 
constant de control de la tracció. La tracció està afectada, sobretot, per 3 
qüestions: 

1. Les condicions de la carretera 

2. Les suspensions 

3. Els pneumàtics 
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Aquests tres factors són els més importants per determinar la tracció i 
poder-la controlar a benefici. 

2.2.1. Les condicions de la carretera 

Les condicions de la carretera i els pneumàtics són els factors més 
importants per determinar la tracció de la que es disposa. 

Els perills de la carretera com la pluja, pols, grava, entre d’altres, poden 
reduir considerablement la tracció. Davant d’aquestes situacions uns 
pneumàtics es comporten millor que altres. 

Entre pneumàtics de carretera i els de competició existeix la diferència del 
dibuix, els pneumàtics de carretera tenen un dibuix marcat que 
normalment els de competició no tenen. Aquest dibuix ajuda a canalitzar 
l’aigua i brutícia fora de la superfície de contacte. Els pneumàtics de 
competició no tenen dibuix lateral per la qual cosa tenen més superfície 
de contacte quan estan inclinades. 

A més hi ha un altre punt d’inflexió en la tracció, l’asfalt. Hi ha asfalts 
molt brillants que es converteixen en pistes de gel, així com asfalts més 
agressius en els que l’adherència és superior però destrossa els 
pneumàtics en poc temps. 

2.2.2. Les suspensions 

Les suspensions tenen relació amb la tracció de la que es disposa. 

El major objectiu de les suspensions no és eliminar els efectes produïts 
per les irregularitats de la carretera sino mantenir els pneumàtics en 
contacte constant amb el paviment, aplicant sobre elles més o menys 
pressió en tot moment. 

Si hi ha poca pressió el coeficient de fricció serà insuficient per mantenir la 
tracció. Però si hi ha massa pressió es pot provocar que la moto llisqui. 

Si la suspensió no està ben calibrada o té un mal manteniment provocarà 
que els pneumàtics es moguin amunt o avall de manera que no es 
mantingui una pressió constant sobre l’asfalt. 

2.2.3. Els pneumàtics 

Són una part molt crítica de la moto. Generen fricció al roçar amb la 
superfície de la carretera. Es crea un petit punt de contacte quan el fons 
de la base de la roda s’aplana i forma una petjada el�líptica sobre l’asfalt. 

Els pneumàtics molt grans i tous ofereixen una zona de contacte més gran 
i per tant més fricció i tracció. Hi ha molts factors que afecten a aquesta 
superfície de contacte o a la tracció directament. 

La pressió d’inflat dels pneumàtics és la que indica quanta serà la 
superfície del a roda que s’aixafarà contra l’asfalt. Uns pneumàtics poc 
inflats generen major major contacte i més fricció. 
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El perfil del pneumàtic és el que ens indica quanta tracció tindrem 
depenent de l’angle d’inclinació. 

2.3. La suspensió 
Els elements bàsics de la suspensió son una motlla i un amortidor. 

2.3.1. La motlla 

La feina de la motlla és aguantar el pes de la motocicleta, la seva càrrega 
i permetre el moviment de les rodes per poder lidiar amb les irregularitats 
en el camí. L’amortidor bàsicament frena la motlla, sigui en compressió o 
extensió perque no oscil�li incontroladament. 

Les motlles que típicament s’utilitzen en les motos són normalment lineals 
(les motlles progressives també s’utilitzen però en menor mesura). 

La força necessària per comprimir una motlla es caracteritza per: 

·F k x=   (1) 

Augmentar la precàrrega no canvia les característiques de la motlla. La 
resistència a la compressió o extensió de la mateixa es defineix per la 
constant k. No importa quanta càrrega porti acumulada, si k és igual a 2 
Kg/mm, sempre es comprimirà 1 mm per cada 2 Kg de càrrega. 

2.3.2. L’amortidor 

Si la nostra motlla no tingués un amortidor inclos com part de la 
suspensió, oscil�laria sense parar amb qualsevol sinuositat en el camí. En 
teoria, una motlla mai pararia d’oscil�lar després de la primera sinuositat, 
però en realitat la fricció dels elements faria disminuir la freqüència 
d’oscil�lació fins parar-la en algun moment. 

L’amortidor es l’element que s’encarrega de dissipar l’energia acumulada 
per la motlla, normalment per fregament fluid, en forma de calor. 

L’amortiguació ideal  és el que s’anomena “amortiguació crítica”, és a dir, 
l’amortidor impedeix que la motlla faci més d’una oscil�lació1. Òbviament 
una suspensió calibrada d’aquesta manera seria molt dura i a la practica 
és impossible d’aconseguir. 

La calibració més comú dels amortidors és bastant menor a la 
amortiguació crítica i varia segons els tipus de conducció que es desitgi. 
Es pot modelar la suspensió ideal de la manera següent: 

· · ·m a k x c v= − −    (2) 

On: 

                                                        
1 En termes tècnics, l’energia estàtica acumulada en la motlla és completament dissipada per 
l’amortidor. 
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• m=massa 

• a=acceleració 

• k=constant de la motlla 

• x=compressió de la motlla 

• c=constant d’amortiguació 

• v=velocitat 

2.3.3. Evolució dels sistemes de suspensió alternatius 

Els sistemes de suspensió alternatius sempre han estat a la ment dels 
dissenyadors i tècnics degut als defectes que una forquilla telescòpica té 
inherents. Quan una moto “convencional” frena, la forquilla davantera es 
comprimeix, fent-se més curta. Això fa que variïn tan l’avanç, com l’angle 
de llançament, com la distància entre eixos, afectant a la direccionabilitat 
de la moto. 

 

Figura 6 Variació de l’avanç (verd), angle de llançament 
(taronja) i distància entre eixos (vermell) durant una volta al 

circuit de Montmeló. 

A més a més tots els sistemes de forquilla telescòpica tenen una 
característica en comú: totes van muntades i giren sobre la pipa de 
direcció i aquesta forma part a la vegada del propi xassís. 
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Figura 7 Esquema d'un sistema clàssic de suspensió amb 
forquilla telescòpica 

Això presenta alguns grans desavantatges, com per exemple, la gran 
força de palanca que pot presentar-se en la pipa de direcció, fent que en 
aquest punt el xassís hagi de ser molt reforçat i per tant sigui pesat. 

La figura 7, també mostra com qualsevol força de flexió lateral fa moure 
la zona de contacte del pneumàtic de l'eix de direcció. Això és un 
problema perquè les vibracions poden ser causades o incrementades per 
aquesta desalineació. 

Així doncs, amb el desig de solucionar aquests problemes, els enginyers 
han estat molts anys darrera d’un nou disseny, com ha resultat, s’han vist 
i es veuen, diversos exemples de les diferents solucions a les que arriben. 

Encara que hi ha exemples molt anterior, a partir dels anys 70 es van 
començar a veure diferents maneres d’afrontar la qüestió. 

En aquesta època, Norman Hossack, seguint aquestes idees bàsiques, 
dissenya un sistema basat en dos triangles que, juntament amb el 
corresponent amortidor, formen el sistema universalment utilitzat en 
fórmula 1. 

Una mica més endavant, a principis dels anys 80, James Parker, un 
dissenyador i enginyer nord-americà, va inventar un sistema que va 
portar a la realitat a la seva petita fàbrica anomenada RADD. La primera 
vegada la va aplicar sobre una Honda XL 600 i més tard sobre una 
Yamaha FZ 750 (anomenada RADD MC2), sobre aquesta última van fer un 
treball espectacular i molt avançat per l’època juntament amb l’estudi de 
disseny GK Design. Finalment Yamaha va comprar els drets sobre aquest 
sistema a Parker i va crear la GTS 1000, de la que parlarem més 
endavant. Aquest concepte consisteix en posar la roda davantera sobre un 
monobasculant amb amortidor, fent-se càrrec de la direcció un altre 
monobraç independent del primer. 
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Figura 8 Honda XL 600 de RADD 

 

Figura 9 La RADD Mc2 

Durant els anys 80 va aparèixer en el món de les carreres una motocicleta 
que combinava el monobraç de yamaha amb un amortidor central situat 
sobre la columna de direcció, la Elf Honda. És una de les poques ocasions 
en les que els sistemes de suspensió alternatius han aparegut en el món 
de la competició. 

 

Figura 10 La Honda Elf 
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Figura 11 La Honda Elf sense carenat 

El 1993, la marca BMW, va començar a desenvolupar el seu sistema 
anomenat Telelever, que es basa en utilitzar una forquilla telescòpica 
només per guiar la roda davantera i dirigir la moto. La suspensió i la 
amortiguació corren a compte d’un conjunt central, que integra la motlla 
helicoidal i l’amortiguador, i va muntat sobre el trapezi oscil�lant i el 
xassís. 

 

Figura 12 Esquema del sistema Telelever 

És precisament a començaments dels anys 90 quan es veu un ressorgir 
d’aquests sistemes i així, a més del telelever de BMW, Yamaha posa al 
mercat la espectacular GTS 1000, que va ser no obstant un fracàs en 
vendes, degut potser a la radicalitat del concepte 
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Figura 13 Xassís de la Yamaha GTS 1000 

 

Figura 14 La Yamaha GTS 1000 

Gilera també va fer un sistema amb l’extraordinària CX 125, anomenat 
SSS, que va donar problemes de joventut i que el tancament de la fàbrica 
molt poc temps després de posar aquest model al mercat, no va donar 
temps a solucionar. Aquest sistema era com el dels trens d’aterratge dels 
avions, amb un amortidor sobre el monobraç davanter. 

 

Figura 15 Dibuix del sistema de suspensió de la Gilera CCX 
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Figura 16 Monobraç davanter de la Gilera CCX 

Per la seva part Bimota va presentar la Tesi 1D, amb basculant davanter 
amb monoamortidor i direcció a base de reenviaments per barres de 
control 

 

Figura 17 La Bimota Tesi 1D 

També per aquestes dates, Britten apareix amb la seva V 1000, amb un 
sistema molt semblant als dissenys de Hossack i a l’actual Duolever de 
BMW. 
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Figura 18 La Britten V1000 

Més endavant Bimota va fabricar les Tesi 2D i 3D, així com també va 
aparèixer la VDM Vyrus, producte d’un antic mecànic de Bimota i amb un 
sistema molt similar al de la Tesi 2D. 

 

Figura 19 La VDM Vyrus 

Avui en dia, BMW ha posat al mercat el sistema Duolever, basat en el 
sistema proposat per Hossack els anys 70 i sembla decidida a que aquest 
sigui el nou sistema de suspensió universal. 
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Figura 20 El sistema Duolever de BMW 

Hi ha altres idees i conceptes d’algunes marques sobre sistemes de 
suspensió alternatius, però l’única marca que ha apostat fort per aquestes 
tecnologies, de moment, és l’alemanya BMW.   

2.4. Descripció del disseny 
El disseny de xassís triat es de tipus multitubular degut a la seva facilitat 
de fabricació i perquè ofereix un molt bon compromís entre rigidesa i pes, 
la fabricació d'un xassís de doble biga es molt més complicada, necessita 
d'un disseny, una tècnica  i una maquinaria molt més elaborada.  

Com a sistema de suspensió davanter alternatiu es proposa una sistema 
tipus Hossack/Fior (comercialitzat fa pocs anys  per la marca BMW com a 
Duolever). 

 

Figura 21 Esquema del sistema de suspensió Hossack 
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El sistema Hossack separa totalment les forces de suspensió de les de 
direcció i també ofereix idealment una distància entre eixos constant, un 
angle de llançament constant i un avanç constant, cosa que els sistemes 
tradicionals de forquilla telescòpica com hem vist no poden oferir. 

Es un sistema clarament inspirat en els monoplaces de competició ja que 
utilitza dos tirants triangulars. El seu creador, Norman Hossack, va 
treballar durant alguns anys a l'equip McLaren de Formula 1. 

2.4.1. Avantatges i inconvenients 

Avantatges: 

• separació total de les forces de suspensió i direcció 

• poca variació de l’avanç, podent arribar a ser constant 

• poca variació de l’angle de llançament, podent arribar a ser constat 

• menor fregament 

• amortidor no està sotmès a flexió ni torsió 

Inconvenients: 

• disseny més complicat 

• menor sensació de la roda davantera 

• cost major 


