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CAPÍTOL 4:HIPÒTESIS 

DE CÀLCUL 

4.1. Introducció 
Per poder fer un disseny òptim d’una motocicleta de competició s’han de 
realitzar estudis de les situacions que es poden produir i els efectes que 
comporten, a més de comprovar que la motocicleta aguantarà sense 
problemes aquestes condicions. 

Per aquest estudi de comportaments s’han realitzat uns càlculs dels 
esforços, forces que intervenen i en quin lloc de la geometria actuen. 
D’aquesta manera per l’estudi d’elements finits posterior es poden aplicar 
i extreure resultats. 

Les situacions que més endavant s’expliquen són: 

• Una acceleració màxima 

•  Una frenada màxima tant en el tren anterior com en el tren 
posterior 

• Un pas per corba al límit d’adherència dels pneumàtics 

4.2. Determinació del centre de gravetat 
Per determinar la posició del centre de gravetat haurem de fer algunes 
suposicions, ja que a part de que aquest projecte no fa el disseny complet 
de tota la motocicleta, hem de recordar que a més a més tenim una 
massa mòbil dins el sistema que és el pilot. És completament imprevisible 
saber com es mourà el pilot sobre la motocicleta i a més a més com 
veurem més endavant, la massa del pilot és casi un 50% la massa de la 
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motocicleta, amb la qual cosa aquest pot influir d’una manera molt gran 
en la variació de posició del centre de gravetat. 

4.2.1. Posició en l’eix x 

En principi considerarem un repartiment de pesos que deixarà un 55% del 
pes a la tren anterior i un 45% al posterior. Això el situarà a: 

1390·0,55 764,5x mm= =      (4) 

Aquesta posició està mesurada a partir de l’eix de la roda davantera. 

4.2.2. Posició en l’eix y 

En l’eix suposarem que el centre de gravetat estarà situat a una altura de 
650mm 

 

Figura 40 Situació del centre de gravetat de la motocicleta 

4.3. Hipòtesis de càlcul 
Pel càlcul per elements finits de la motocicleta farem les següents 
hipòtesis: 

• Una acceleració màxima 

•  Una frenada màxima tant en el tren anterior com en el tren 
posterior 

• Un pas per corba al límit d’adherència dels pneumàtics 
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Abans de tot definirem alguns paràmetres també necessaris per fer el 
càlcul de les forces. 

Pes de la moto: 145Kg (el límit per reglament està en 135Kg, però 
actualment la majoria de motos en la categoria de Moto2 estan en 
aquesta franja de pes) 

Pes del pilot: 80Kg 

Això ens dóna una massa total de 225Kg i un pes de 2205N 

4.3.1. Forces en acceleració màxima 

 

Figura 41 Forces en acceleració màxima 

A partir d’aquest esquema de forces podem fer la següent equació: 

· ·f

wb b h
N mg T

wb wb

−= −
  (5)

 

En una acceleració màxima la condició que tenim és quan just la roda 
anterior perd el contacte amb el terra. A partir d’aquest moment, 
qualsevol augment de l’acceleració només portarà a que la motocicleta 
començaria a girar en un eix imaginari perpendicular en el pla del dibuix i 
que passa pel punt de contacte del pneumàtic posterior amb el terra. Per 
tant la nostre condició serà Nf=0 

· · 0f

b h
N mg T

wb wb
= − =

  (6)
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625,5
· 2205· 2121,89

650

b
T mg N

h
= = =

  (7)
 

4.3.2. Màxima frenada anterior 

 

Figura 42 Forces en màxima frenada anterior 

 

Com en el cas d’acceleració màxima, la frenada màxima serà en el punt 
en el que la roda posterior perdi contacte amb el terra. A partir d’aquest 
punt si la frenada fos més forta la motocicleta també giraria sobre un eix 
imaginari i a més crearia una situació de gran inestabilitat. Per tant la 
nostre condició pel càlcul en aquest cas és Nr=0. 

· · 0r

b h
N mg F

wb wb
= − =

  (8)

 
764,5

· 2205· 2593,42
650

b
F mg N

h
= = =

  (9)
 

4.3.3. Màxima frenada posterior 
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Figura 43 Forces en màxima frenada posterior 

Aquest cas és diferent a la frenada anterior. Quan es frena amb la roda 
posterior tenim una transferència de pesos cap al tren davanter d’un 20% 
i en últim moment tindrem un derrapatge quan la força de frenada 
sobrepassi la força de roçament dinàmic entre el pneumàtic i el terra. 

Suposarem un coeficient de roçament dinàmic de µe=0,9 

0,8·2205·0,45 793,8rN N= =
  (10)

 
· 793,8·0,9 714,42f r eF N Nµ= = =

  (11) 

4.3.4. Pas per corba 

 

 

Figura 44 Forces en pas per corba 
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En aquesta hipòtesis tenim en compte que existeix una força centrífuga 
que es compensada per la força de roçament dinàmic dels pneumàtics 
amb el terra. Per la situació del nostre centre de gravetat, les normals en 
ambdues rodes seran diferents així que haurem d’agafar la que sigui més 
petita, ja que la seva força de roçament també ho serà i un cop superada 
aquesta per la força centrífuga la motocicleta perdrà l’adherència. 

min 992,25N N=
  (12)

 

max 0,9·992,25 893,03fF N= =
  (13) 


