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CAPÍTOL 3:GEOMETRIA 

3.1. Definició 
Pel disseny d’un xassís es requereix que es decideixin tres paràmetres 
vitals en la seva geometria bàsica: 

• distància entre eixos 

• angle de llançament 

• avanç 

Aquests són els paràmetres dels que es parteix pel disseny, d’ells depenen 
en gran mesura l’estabilitat i la maniobrabilitat que tindrà la motocicleta. 

3.2. Distància entre eixos 
En general no es possible parlar d'un aspecte de la geometria d'una 
motocicleta per separat. Tots els aspectes interactuen entre ells i l'efecte 
de la seva combinació és important. Tanmateix s'ha de començar per 
algun lloc i la distància entre eixos es un bon principi. 

La distància entre eixos (wheelbase en anglès) es defineix com la 
distància entre els centres de la roda anterior i posterior quan la direcció 
està recte. En la majoria de motocicletes la distància entre eixos es pot 
ajustar entre uns 20-40mm per  poder acomodar variacions de pinyons, 
corones i per ajustar la tensió de la cadena.  

En una motocicleta la distancia entre eixos no pot ser menor del diàmetre 
d'un dels pneumàtics més la llargada del motor i la caixa de canvis. Per 
una motocicleta d'adults, qualsevol distancia menor de 890mm és poc 
probable que sigui pràctica.  

Encara tenim dos aspectes pràctics més que encara ens l'extendran mes. 
El primer és: podrà el pilot entrar a la moto? I on es situarà? La posició 
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del pilot en la moto determinarà el centre de gravetat però,  ignorant 
qualsevol coneixement tècnic i fent servir el sentit comú, l'esquena del 
pilot no ha de quedar per darrera de l'eix de la roda posterior. Si el pilot 
no és particularment petit, aquest criteri farà difícil que pugui entrar en 
una moto si la distància entre eixos és més petita de 1250mm. La majoria 
de motos estan en el rang de 1300-1400mm. 

 

Figura 22 Distància entre eixos 

La següent consideració és respecte l'acomodació del sistema del tub 
d'escapament del motor. Els reglaments estipulen que cap part  del tub ha 
d'arribar més enllà de qualsevol part de la motocicleta o del seu carenat. 
També denoten que cap part de la màquina podrà sobrepassar la línia 
vertical dibuixada per el límit exterior del pneumàtic posterior. Tot el que 
sobrepassés aquesta línia ajudaria massa a que la moto s’aixequés del 
davant. 

 

Figura 23 Límit posterior que no podem sobrepassar 
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3.2.1. Selecció de la distància entre eixos 

Una distància entre eixos més llarga augmentarà el radi de gir. Dins d'uns 
certs límits això no és un gran problema per les motocicletes de 
competició. 

El moviments de "cabeceo"  produeixen un angle d'inclinació menor pel 
pilot quan la distància entre eixos s'augmenta. 

Per seguir una corba, una distància entre eixos major necessitarà de més 
esforç en la direcció per fer entrar la moto en la corba. La moto es sentirà 
més estable però la direcció més lenta. 

Quan accelerem o frenem una distància entre eixos més gran dóna una 
transferència de pesos menor per una mateixa acceleració. 

Una distància entre eixos gran incrementarà els efectes de torsió del 
xassís, però a menys que parlem de motocicletes "chopper" aquest efecte 
és molt petit. 

Com més potència tingui la moto més acceleració té i per tant, més 
capacitat de transferir pesos, per tant serà necessària una distància més 
gran.  

Taula 1 Distàncies entre eixos de motocicletes de carrer i de 
competició 

Motocicletes de carrer Motocicletes de competició 

Marca i model  mm     Marca i model  mm 

Kawasaki ZZ-R1100 1495 Honda NSR500 (95) 1390 

Suzuki GSX-R750 1400 Honda NSR500 (92) 1410 

Honda Fireblade 1435 Ducati 916 (95) 1400 

Honda RC45 1410 Harley VR100 1410 

Honda CBR600 1405 Muzzy Kawasaki 750 1395 

Kawasaki ZX-7R 1435 Yamaha YZF750race 1400 

BMW R1100RS 1473 Aprilia RSV 1345 

Honda TRX750 1435 Cagiva 500 1390 

 

Encara que la distància entre eixos no és critica en el sentit de que ha de 
ser exacte, en general és extremadament influent en la motocicleta. La  
taula mostra una clara tendència a fer les motocicletes de competició amb 
una distancia entre eixos una mica més reduïda. 

En general es pot dir que lo ideal és tenir una moto el més àgil possible 
però que sigui estable, per tant sempre es buscarà minimitzar la distància 
entre eixos tant com es pugui, sense arribar al punt de que la moto resulti 
extremadament inestable. 

Per aquest projecte s'ha determinat una distància entre eixos de 1390 
mm. 



 24 

3.3. Llançament o angle de llançament. 
El llançament (en anglès Castor o Rake), no és més que la inclinació de 
l'eix de direcció. És possible que no sigui realment necessari, encara que 
quan llançament és petit fa que la direcció es converteixi directament en 
gir de la roda i per tant, la direcció passa a ser més directe però és més 
dura. A més a més si les forquilles estan en una posició completament 
recte, en el moment de frenar tindrem un considerable "chatter"2. 

No es pot negar que a més és d'una gran conveniència des del punt de 
vista de la construcció de xassís, ja que sinó per tal de mantenir la 
distància entre eixos i l'avanç, la pipa de direcció quedaria molt separada 
del xassís i del manillar. 

 

Figura 24 Conveniència del llançament pel muntatge de la 
direcció al xassís 

 

 

Figura 25 Tres possibles angles de llançament que proporcionen 
el mateix avanç 

                                                        
2 El chatter o chattering és un efecte de la vibració de la forquilla del tren davanter, produeix uns salts 
de 2-3mm a una freqüència de 20-22Hz 
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Podria semblar que el llançament i l'avanç van lligats, però tal com mostra 
la figura 25 es pot aconseguir el mateix avanç amb angles de llançament 
diferents.  

Per motocicletes convencionals de carretera o competició l'angle està 
típicament entre els 22º i 29º, els valors compresos fora d'aquest marge 
són per aplicacions especials i rares. 

Taula 2 Angles de llançament en motocicletes de carrer i de 
competició 

Motocicletes de carrer Motocicletes de competició 

Marca i model  deg     Marca i model   deg 

Honda VFR750 28 Honda NSR500 (95) 22.5 

Suzuki GSX-R750 24 Honda NSR500 (92) 23 

Honda Fireblade 24 Ducati 916 (95) 24.5 

Triumph Trophy 1200 27 Harley VR100 23 

Honda CBR600 25 Muzzy Kawasaki 750 24.5 

Kawasaki ZX-7R 25 Yamaha YZF750race 23 

BMW K1100LT 27 Aprilia RSV 21 

Yamaha FZR600 25 Cagiva 500 24-25 

 

En aquesta taula també veiem com l'angle de llançament tendeix a ser 
una mica menor en les motocicletes de competició que en les de carrer. 

Per aquest projecte s’ha optat per agafar un angle de 23º. 

3.4. Avanç 
Anomenarem avanç (en anglès Trail), a la distància entre el centre de la 
petjada del pneumàtic davanter i l'eix de direcció. La funció principal de 
l'avanç és proporcionar una certa estabilitat direccional i també és de gran 
importància a la fase inicial d'inclinació de la moto al prendre una corba.  

 

Figura 26 L’avanç o trail 
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D'aquesta definició és clar que l'avanç no és una cosa que pugui ser 
mesurada fàcil o directament amb una regla, tanmateix és el paràmetre 
més influent en el comportament de la direcció de la motocicleta. Els 
valors típics d'avanç en motocicletes de competició van dels 80mm als 
120mm, però petites variacions dins d'aquest rang poden tenir grans 
efectes. 

Podem veure com tant el pneumàtic anterior com el posterior toquen al 
terra per darrere del punt on ho fa l'eix de direcció, això provoca un efecte 
d'autocentrat a les dues rodes. En altres paraules, una moto pilotada en 
línia recta està dissenyada per continuar en línia recta a no ser que es faci 
alguna força per impedir-ho. Aquestes forces poden ser del pilot o 
externes com el vent o sotracs.  

 

Figura 27 Efecte de l’avanç en l’estabilitat 

A la figura 27 veiem com afecta l'avanç a l'estabilitat. Quan l'avanç és 
negatiu, qualsevol desviament del pneumàtic davanter provoca un efecte 
de gir del manillar que tendeix a empitjorar les coses. Quan l'avanç és 
positiu, tal com hauria de ser, la situació es completament diferent. Si la 
roda està en un angle de la direcció actual de moviment, la fricció entre el 
pneumàtic i el l'asfalt produeix també un efecte de gir. Però aquest cop és 
un que té l'efecte de moure la roda per posar-la en línia amb la direcció 
del moviment. 

• En condicions normals l'avanç ha de ser sempre positiu per donar 
un efecte d'auto centratge. 

• Avanços petits donen moments petits de auto centratge, la direcció 
és més fàcil però és més fàcilment afectada pels sots. 

• Grans avanços donen un moment més gran d'auto centratge. La 
motocicleta es sentirà més estable però necessitarà que l'esforç 
físic per canviar de direcció sigui considerablement major. 
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Així doncs, les motos esportives i de competició tendeixen a tenir els 
avanços més petits que motos de caràcter més tranquil. 

Taula 3 Avanços de motocicletes de carrer i competició 

Motocicletes de carrer Motocicletes de competició 

Marca i model mm     Marca i model  mm 

Honda VFR750 108 Honda NSR500 (95) 95 

Suzuki GSX-R750 96 Honda NSR500 (92) 95 

Honda Fireblade 90 Ducati 916 (95) 100 

Triumph Trophy 1200 105 Harley VR1000 96 

Honda CBR600 94 Muzzy Kawasaki 750 100 

Kawasaki ZX-7R 99 Yamaha YZF750race 95 

BMW K1100LT 101 Aprilia RSV 76 

Yamaha FZR600 94 Honda RC45 92 

Com quasi tots els paràmetres en una motocicleta, l’avanç ha de ser un 
compromís. 

L’avanç que es farà servir en aquest projecte serà de 95mm 

3.5. Diàmetre exterior dels pneumàtics 
Necessitarem el diàmetre exterior del pneumàtic per dibuixar la 
geometria. Aquest diàmetre ve determinat pels pneumàtics utilitzats. En 
aquest cas s’utilitzarà els pneumàtics que venen obligats pel reglament de 
la marca Dunlop i amb unes mides que són: 

120/70/R17 

180/55/R17 

Aquesta designació es un estàndard. La primera xifra és l'amplada de la 
banda de rodadura en mil�límetres. La segona xifra indica el percentatge 
de l'altura del perfil del pneumàtic en funció de la seva amplada, per 
exemple, amb 180/55, tindrem una amplada de 180mm i una altura del 
perfil d'un 55% de 180mm. L'ultima xifra indica el diàmetre en polzades 
de la llanta. 

Per calcular el diàmetre exterior farem servir la següent fórmula: 

2· (%)
( ) ( )·25,4 · ( )

100ext llanta

Perfil
D mm D in Amplada mm= +

 (3) 

Això ens donarà com a resultat un diàmetre de 599.8mm a la roda 
anterior i de 629.8mm en la roda posterior. 
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3.6. Dibuix de la geometria 
Una vegada calculades totes les mesures de partida per la geometria 
bàsica tenim: 

• Una distància entre eixos de 1390mm 

• Un angle de llançament de 23º 

• Un avanç de 95mm 

• Un diàmetre de 599.8mm de la roda anterior i un de 629.8mm de 
la posterior 

Tal com podem veure a la figura següent: 

 

Figura 28 L’avanç, distància entre eixos, angle de llançament i 
diàmetre de les rodes utilitzat  

 

Per acabar de definir la geometria bàsica encara ens quedaria situar el 
basculant i el seu angle. Aquest apartat no entra a l’abast d’aquest 
projecte, així que s’ha optat per mesurar la longitud del basculant i l’altura 
del seu eix d’una motocicleta existent, en concret d’una Honda 
CBR600RR. 

Un cop fet això, ja tenim la geometria bàsica de la motocicleta al complet. 
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Figura 29 Geometria bàsica completa 

3.7. Disseny 
A partir d’aquí començarem a dissenyar el xassís pròpiament dit. 

El primer pas serà la col�locació del motor, pel dibuix d’aquest es parteix 
d’un escanejat 3D del mateix: 

 

Figura 30 Escanejat 3D del motor 
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Aquest escanejat és un fitxer molt pesat i difícil de treballar, per la qual 
cosa crearem un model simplificat: 

 

Figura 31 Motor simplificat 

Com el propi motor també fa de suport de l’eix del basculant la posició en 
el disseny ja esta fixada: 

 

Figura 32 Posició del motor en la geometria 

Després dibuixarem les rodes i el basculant per tenir una referència dels 
seus tamanys: 
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Figura 33 Dibuix de les rodes 

 

Figura 34 Dibuix del basculant 

Els següent pas serà dibuixar la forquilla: 

 

Figura 35 Dibuix de la forquilla 
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El xassís: 

 

Figura 36 Dibuix del xassís 

El triangles que formaran el quadrilàter articulat de la suspensió: 

 

Figura 37 Dibuix dels triangles suspensió 

I finalment per tenir una visió de com quedaria el disseny a la realitat es 
dibuixen la resta d’elements:  
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Figura 38 Dibuix complet 

 

Figura 39 Dibuix complet 


