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1.- Objecte de l’estudi 
 
 
L’objecte principal d’aquest estudi és el de conèixer l’estat tensional del quadre d’una 
bicicleta reclinada en un ús normal. 
Una bicicleta reclinada, en anglès “recumbent bike”, és un vehicle de dues rodes de 
tracció humana, la característica fonamental del qual és la posició del ciclista, que va, 
assentat o semiestirat, sobre un seient amb cul i respatller, i amb les cames i els 
pedals per davant del tronc. Per a més informació sobre les bicicletes reclinades vegeu 
l’annex C.  
 
Aquest treball es centra en l’estudi d’una bicicleta reclinada concreta, construïda el 
setembre del 2002 per Miquel Caballé Grau i Adolf Pomar Pérez. 
 

 
 

Divisions d’escala cada 20 cm. 
 
 
L’eina de càlcul utilitzada és el programa d’elements finits ANSYS (versió 7.0 ED), que 
permet la simulació estructural (entre d’altres tipus de simulacions disponibles) 
mitjançant la divisió del sòlid estudiat en una quantitat finita d’elements, i que a través 
del càlcul diferencial complex troba una solució aproximada (d’una gran precisió) al 
problema estudiat. Per a més informació sobre els elements finits i ANSYS vegeu els 
annexes A i B. 
 
A través del coneixement de l’estat tensional del quadre es pretén optimar les 
dimensions dels radis exteriors i interiors de cada un dels tubs que el componen per tal 
d’obtenir la suficient rigidesa estructural amb la màxima lleugeresa del conjunt, 
millorant així el primitiu disseny de la bicicleta. 
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2.- Abast de l’estudi 
 
 
Aquest pretén ser un estudi aproximatiu, que parteix del total desconeixement de 
l’estat tensional i de les càrregues a les que està sotmesa la bicicleta. 
 
Aquest treball no és un projecte sobre la construcció del quadre d’una bicicleta 
reclinada, és a dir que no pretén dissenyar totes i cada una de les seves parts amb 
detall suficient com per poder-lo construir. 
 
L’estudi es centra en el quadre, sense tenir en compte el que li succeeix a la forquilla, 
les rodes i a d’altres components i accessoris. 
 
El quadre no disposa de cap mena de suspensió, ni davant ni darrera, tot i que la seva 
instal·lació és molt recomanable en aquestes bicicletes, ja que el ciclista quasi no pot 
absorbir amb les extremitats les vibracions a les que està sotmès.   
 
L’anàlisi es fa únicament amb tubs de secció circular, i no es pretenen estudiar 
modificacions o millores en la geometria del quadre (estructures reticulades), ni 
tampoc l’ús de perfils de secció diferent, qüestions que de segur millorarien moltíssim 
el rendiment del quocient “rigidesa/lleugeresa” (Ashby 1999, pàg. 162).  
 
D’altra banda, en el dimensionat dels tubs, tampoc s’han tingut en compte qüestions 
tecnològiques que fessin viable la construcció del model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota sobre unitats: 
 
La majoria dels números utilitzats en aquest estudi utilitzen notació científica, fent 
servir la lletra E per designar l’exponencial en base 10. En la separació decimal s’usa 
indistintament el punt o la coma (no hi ha en cap cas separacions de milers). 
 
 
Nota sobre ANSYS: 
 
Les rutes de comandes d’ANSYS utilitzades en els diferents apartats d’aquest estudi 
han sigut incloses entre parèntesis i entre cometes, utilitzant com a separador de 
nivells de subordinació el caràcter ‘>’. 
 
Exemple: (“Prepocessor > Modeling > Create > Keypoints > In Active CS”) 
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3.- Situació de partida 
 
 
Tal i com s’ha comentat en l’apartat 1, el punt de partida d’aquest treball és una 
bicicleta reclinada construïda la primera quinzena del setembre del 2002 per Miquel 
Caballé Grau i Adolf Pomar Pérez, que va ser batejada amb el nom de “MiqAdo”. 
 
Amb la seva construcció es pretenia disposar d’un vehicle a baix cost i amb una 
elevada capacitat de regulació en les inclinacions del respatller i en la distància entre 
el seient i els pedals per tal que pogués ser provada i utilitzada per una gran quantitat 
de persones. 
 
El seu disseny i construcció es va portar a terme en 15 dies, i no es van tenir en 
compte qüestions estructurals, de massa total del conjunt, estabilitat o dirigibilitat, i tan 
sols es van seguir unes mínimes directrius ergonòmiques que en permetessin l’ús amb 
comoditat. 
 
La inquietud i inspiració que van impulsar la seva construcció va ser originada per 
fotografies d’aquest tipus de bicicletes trobades a internet mitjançant el buscador 
“www.google.es”. 
 
Les característiques de la bicicleta són: 
 

1. Sistema de direcció a la roda anterior. 
2. Sistema de tracció a la roda posterior mitjançant una cadena.  
3. Les dimensions de les rodes són: 20” (508 mm) de diàmetre i 1,2” de gruix de 

pneumàtic al davant, i 26” (660 mm) de diàmetre i 1,2” de gruix de pneumàtic al 
darrera. 

4. La batalla o distància entre els eixos de les rodes és de 987 mm. 
5. Els pedals estan molt per davant de la roda de davant, i per tant queda inclosa 

en la categoria de les bicicletes reclinades de batalla curta, en anglès “short 
wheel base” (vegeu annex C). 

6. El manillar està situat per sobre del seient, en anglès “above seat steering” 
(vegeu annex C). 

7. La massa de la bicicleta amb tots els components amb els que va ser 
construïda és de 14,84 kg. 

8. La massa del quadre és de 2,845 kg 
9. Disposa de 3 plats i de 6 pinyons. 
10. La longitud de la cadena és de 3,47 m. 
11. Els frens són de tipus pinça, en anglès “caliper”. 
12. El rang d’inclinacions del seient va, aproximadament, dels 30 als 70º, respecte 

la horitzontal. 
13. El rang de distàncies entre el respatller del seient i els pedals (cama estirada) 

va aproximadament dels 100 als 130 cm. 
 
 
En l’estudi s’ha considerat la distància entre el seient i els pedals per a una persona de 
1,8 m, i amb una inclinació del respatller de 58º respecte la horitzontal. 
 
Al plànol 1282.1 de l’annex E es poden veure les dimensions principals de la bicicleta 
MiqAdo en la configuració estudiada. 
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Per a la seva construcció es van utilitzar parts de tres quadres d’acer de diferents 
bicicletes antigues en desús, a més a més d’altres perfils d’acer comercial de secció 
tubular per fer els reforços, la tija de manillar i el seient. Això fa que la massa total de 
la bicicleta sigui gran en comparació amb les bicicletes estàndards d’acer. 
 
El mitjà d’unió entre els tubs va ser per soldadura a l’arc amb elèctrodes revestits de 
diversos diàmetres (1,5; 2 i 2,5 mm). 
 
La seva conducció no requereix especial habilitat i totes les persones que l’han 
conduïda s’hi han pogut mantenir en equilibri i desplaçant-se en la direcció que 
desitjaven. El seu total domini, sobretot a baixes velocitats, requereix més temps 
d’aprenentatge, com en tots els vehicles. 
 
La bicicleta MiqAdo té una manca general de rigidesa estructural que arriba a notar-se 
en condicions de pedalejada normal en la flexió del tub que uneix el pedalier amb la 
direcció, tot i que no s’arriba a superar el límit elàstic de l’acer del quadre. 
 
La comoditat durant la conducció és una de les característiques més destacable 
d’aquest tipus de bicicletes. La corba del seient de la bicicleta MiqAdo és una 
reproducció del d’una bicicleta reclinada comercial. Per tal de millorar el confort de 
marxa es va preveure recobrir tota la superfície del seient amb una espuma d’un 
centímetre de gruix (no inclosa en les fotografies). 
  
Aquesta bicicleta, com quasi totes les de la seva categoria, té un millor comportament 
en carretera, on s’agafen velocitats altes, i on els radis de gir són grans. 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.1: Vista del perfil esquerre. 
 
 

 
 

Nota: El regle d’escala utilitzat en les figures 3.1 a 3.5 té les divisions cada 20 cm. 
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Figura 3.2: Vista del perfil esquerre amb ciclista. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.3: Vista del perfil dret. 
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Figura 3.4: Vista del perfil dret amb ciclista. 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.5: Vista frontal. 
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4.- Estudi 
 

4.1.- Introducció 
 
 
Degut a la intervenció de càrregues dinàmiques, el càlcul dels esforços en bicicletes és 
molt complex, no podent portar-se a terme acuradament de manera manual. En les 
bicicletes estàndards, molts dels dissenys senzills actuals i tots els models de fa unes 
dècades han sigut còpies i adaptacions de models creats a partir de l’experiència i no 
pas del càlcul o la predicció d’esforços (Whitt i Wilson 1995, pàg. 241). De fet, el 
quadre d’una bicicleta estàndard (quadre de diamant) ha patit ben poques alteracions 
durant més d’un segle. 
 
Contràriament, amb les bicicletes reclinades la quantitat produïda, així com la recerca 
que se n’ha fet, ha estat molt menor. Existeixen una gran quantitat de configuracions 
possibles en els quadres, en la posició i mida de les rodes, en la direcció i el manillar, 
en la tracció i també en la posició del ciclista, i és per tant un camp molt ampli on 
investigar. 
 
 

 
4.2.- Qüestions prèvies 

 
 
Anterior a l’inici de l’estudi estructural ha calgut investigar sobre les possibilitats del 
programa ANSYS així com d’algunes de les maneres d’afrontar la simulació. 
Principalment s’ha tingut en compte 4 tipus d’elements (“Preprocessor > Element 
type”): 
 
- Elements PIPE: són una simplificació dels elements BEAM i permeten el càlcul 
estructural de sòlids prismàtics tubulars de secció circular, rectilinis i curvilinis. És un 
tipus d’element especialment dissenyat per a l’estudi del comportament de fluids dins 
de canonades, així com del tub mateix. Els resultats d’esforç vénen orientats segons 
les direccions dels tubs, i no pas segons els eixos globals de coordenades. Els 
elements s’assignen a línies.  
 
- Elements BEAM: permeten el càlcul amb sòlids prismàtics de molt variades seccions, 
fins i tot de formes creades per l’usuari, d’eixos tan rectilinis com curvilinis. Els 
resultats d’esforç surten orientats com en els elements PIPE, i també s’assignen a 
línies.  
 
- Elements SHELL: permeten un dibuix més curós i realista en les unions dels tubs, 
així com l’estudi de materials laminats. D’altra banda els resultats no estan orientats 
segons els eixos de referència locals.  
 
- Elements SOLID: aquest tipus d’elements permeten un gran detall en el 
processament gràfic creant les geometries, així com un mallat de grandíssim detall. 
 
 
En l’estudi m’he decantat per l’ús dels elements BEAM, creant geometries 
simplificades i utilitzant un número baix d’elements en el mallat. La quantitat 
d’elements a utilitzar ha sigut un factor determinant en l’estudi ja que en el tractament 
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de resultats calia eliminar molta informació supèrflua. A falta d’altres mitjans 
(programes informàtics) aquesta tria s’ha hagut de fer de manera manual. A més a 
més la versió d’ANSYS utilitzada té limitat a 500 el número d’elements disponible.  
 
Concretament s’ha utilitzat l’element BEAM188 per a tots els tubs de la geometria. 
Aquest disposa de 2 nodes per cada element, i és exclusiu per línies rectes. 
 
El càlcul portat a terme és únicament de tipus estructural (“Preferences > Structural”), 
sense tenir en compte qüestions tèrmiques, de fluids, magnètiques o elèctriques, que 
s’escapen de l’abast d’aquest estudi. A més a més es suposa un comportament lineal i 
isotròpic del material, i sempre en règim elàstic. 
 
La geometria ha sigut creada directament amb el processador gràfic que ANSYS porta 
incorporat, ja que es tracta de pocs tubs i amb les unions simplificades (sense tenir en 
compte interseccions, interferències ni soldadures entre els tubs).  
 
L’origen global de coordenades s’ha situat en el centre de l’eix del pedalier amb l’eix x 
horitzontal i positiu cap a la roda posterior, l’eix y vertical i positiu cap amunt, i l’eix z 
perpendicular a la direcció d’avanç i positiu a la banda esquerra del ciclista, segons el 
sentit de marxa. 
 
 
 

4.3.- Geometria, seccions i mallat 
 
 
Per dibuixar la geometria del quadre s’han creat inicialment 17 punts (“Prepocessor > 
Modeling > Create > Keypoints > In Active CS”) situats en els extrems o bé en parts 
intermedies dels tubs; la taula 4.3.1 en llista les coordenades i al plànol 1282.3 de 
l’annex E se’n poden veure les posicions.  
 
A continuació s’han traçat 20 línies (“Prepocessor > Modeling > Create > Lines > Lines 
> Straight Line”) entre els punts. Les línies són rectes que segueixen la direcció dels 
eixos dels tubs i passen pels centroids d’aquests. El quadre està format per 11 tubs, 
que s’han designat amb lletres majúscules (vegeu figura 4.3.1). Aquesta designació és 
la que es segueix en tot l’estudi. S’ha procurat que les coordenades dels punts i les 
orientacions de les línies s’ajustés al màxim a la realitat de la bicicleta MiqAdo. D’altra 
banda s’han fet una sèrie de simplificacions respecte del quadre original, evitant la 
representació de les platines de subjecció de l’eix de la roda posterior, del sistema de 
regulació de la distància seient-pedalier (situat en el tub B), dels reforços del quadre i 
d’altres peces sense utilitat estructural. 
 
A més a més de l’estructura principal s’han creat 2 punts i 3 línies més per formar la 
“roda” davantera, i 3 punts i 3 línies per formar la “roda” posterior. Les rodes i la 
forquilla davantera no formen part de l’estudi i per tant s’ha dibuixat la mínima 
expressió que permetés subjectar el quadre i aplicar-hi les càrregues. 
 
Quasi totes les línies originals han sigut posteriorment subdividides (“Prepocessor > 
Modeling > Operate > Booleans > Divide > Line into N Ln’s”) per tal de facilitar el mallat 
controlat. Les línies resultants d’aquesta partició es poden veure a la figura 4.3.2. La 
taula 4.3.2 en mostra les longituds. 
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Figura 4.3.1: Designació dels tubs. 
 
 
Taula 4.3.1: Coordenades del punts del quadre 
 
Punt x [m] y [m] z [m] 

1 0 0 0
2 0.54 0 0
3 0.5323 -2.40E-02 0
4 0.56 6.20E-02 0
5 1.002 -0.146 0
6 1.16 9.50E-02 0
7 1.381 -0.252 6.05E-02
8 1.381 -0.252 -6.05E-02
9 1.08 -0.166 3.25E-02

10 1.08 -0.166 -3.25E-02
11 1.2128 1.20E-02 2.80E-02
12 1.2128 1.20E-02 -2.80E-02
13 0 0 3.40E-02
14 0 0 -3.40E-02
15 0.89 -0.11061 0
16 1.2428 -3.51E-02 3.38E-02
17 1.2428 -3.51E-02 -3.38E-02
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Figura 4.3.2: Línies. 

 
Taula 4.3.2: Longitud de les línies dividides. 
 
Línia Longitud [m] Línia Longitud [m] Línia Longitud [m] 

1 3.40E-02 19 7.20E-02 37 8.62E-02 
2 3.40E-02 20 7.20E-02 38 0.1023 
3 7.71E-02 21 7.20E-02 39 5.61E-02 
4 7.71E-02 22 7.20E-02 40 8.62E-02 
5 7.71E-02 23 4.34E-02 41 8.62E-02 
6 7.71E-02 24 7.86E-02 42 8.62E-02 
7 7.71E-02 25 7.86E-02 43 9.04E-02 
8 7.71E-02 26 7.86E-02 44 0.1116 
9 7.71E-02 27 7.86E-02 45 6.05E-02 

10 2.52E-02 28 4.34E-02 46 6.05E-02 
11 6.52E-02 29 7.86E-02 47 0.318 
12 7.34E-02 30 7.86E-02 48 0.2063 
13 7.34E-02 31 7.86E-02 49 0.26 
14 7.34E-02 32 7.86E-02 50 4.34E-02 
15 7.34E-02 33 0.1023 51 4.34E-02 
16 7.34E-02 34 5.61E-02 52 3.25E-02 
17 5.87E-02 35 8.62E-02 53 5.60E-02 
18 5.87E-02 36 8.62E-02  



Estudi estructural del quadre d’una bicicleta reclinada mitjançant la simulació per elements finits 
Núm. Registre: 1282 

MEMÒRIA 

 18

El pas següent ha estat definir les seccions (“Prepocessor > Sections > Beam > 
Common Sectns”) per a cada tub. Inicialment s’han creat 8 seccions diferents per al 
quadre (vegeu taula 4.3.3), totes elles de secció tubular cilíndrica i assumint un gruix 
de paret de 1 mm. Per al radi exterior de les seccions s’han utilitzat els valors mesurats 
directament dels tubs de la bicicleta. En el cas dels tubs el·líptics de les beines s’ha 
utilitzat la semisuma dels eixos principals de l’el·lipse com a radi exterior del tub 
cilíndric. Per a les rodes i la forquilla s’ha creat una secció circular massissa (secció 9). 
 
 
Taula 4.3.3: Seccions inicials i línies a les que pertanyen. 
 
Secció Ri [m] Ro [m] Línies 

1 0.0189 0.0199 1, 2. 

2 0.01325 0.01425 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

3 0.0090 0.0100 23, 28, 50, 51. 
4 0.0060 0.007 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32. 
5 0.0065 0.0075 33, 38. 
6 0.0050 0.0060 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42. 
7 0.0127 0.0137 10, 11. 
8 0.0055 0.0065 52, 53 
9 0 0.0127 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 

 
Ro: radi exterior, Ri: radi interior, g: gruix de paret. 
 
Degut al gran varietat de seccions que són capaces de suportar els elements BEAM, 
ANSYS necessita algun sistema de referència que li indiqui l’orientació dels eixos 
transversals de la secció. Aquest sistema es fa mitjançant un punt d’orientació 
(“orientation keypoint”) situat en un lloc de l’espai no colinial a l’eix de la biga. L’eix 
vertical (y) de la secció serà paral·lel a la línia perpendicular imaginària entre el punt 
d’orientació i la recta a la que pertany l’eix de la biga (no el segment). 
 
Tot i que els tubs circulars són axisimètrics i la seva orientació és supèrflua, l’ús dels 
elements BEAM ens obliga a crear els punts d’orientació com a part del protocol. No 
així en els elements PIPE que al treballar únicament amb seccions tubulars circulars el 
procés ha sigut simplificat i no és necessària la seva orientació. 
 
Els punts d’orientació són punts qualsevol situats en els llocs adequats per a cada tub. 
Val a dir que no és necessària la creació d’un punt per a cada línia ja que un mateix 
punt pot tenir una posició vàlida per a diversos tubs. 
 
Un cop definits tots els punts d’orientació passem a la fase del mallat (“Prepocessor > 
Meshing”). En els elements BEAM, com en d’altres tipus d’elements, cal crear un nexe 
que relacioni les línies, les seccions, els punts d’orientació i el material de que estan 
fets els tubs; això es fa en l’apartat d’atributs del mallat (“Prepocessor > Meshing > 
Mesh Attributes > Picked Lines”). 
 
Després d’assignar a cada línia la informació pertinent es podran mallar. Degut a que 
el filtrat de la informació vàlida dels llistats de resultats així com el seu tractament 
s’havia de fer manualment (vegeu annex F), s’ha procurat que la quantitat d’elements 
en joc fos baixa. Així doncs el mallat de les línies ha estat controlat de tal manera que 
es creessin 50 elements en el quadre (figures 4.3.3, 4.3.4 i 4.3.5), a més dels elements 
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en les “rodes”. Els elements BEAM tenen la forma de la secció a la que pertanyen, de 
tal manera que cada element ocupa tota l’àrea transversal de la secció, i tan sols se’n 
pot variar la seva longitud. En el mallat desenvolupat s’han creat elements de longituds 
d’entre 1,7 i 8,6 cm (entre 1 i 3 per a cada línia). Això s’ha aconseguit a través dels 
controls de mida de mallat (“Prepocessor > Meshing > Mesh Tool > Size Controls > 
Lines > Set”). 
 
Aquesta és una mida d’elements inusualment gran en un càlcul d’elements finits per 
ordenador, però d’una precisió suficient per a l’estudi de caràcter aproximatiu que s’ha 
dut a terme. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.3.3: Elements I. 
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Figura 4.3.4: Elements II (ampliació triangle posterior) . 
 

 
 

Figura 4.3.4: Elements III (ampliació triangle posterior) . 
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Després d’executar la simulació de totes les condicions de contorn amb les 8 seccions 
originals (vegeu apartats 4.7 en endavant) s’ha fet una reestructuració del mallat, 
creant una secció per a cada element, per tal de poder-ne variar les dimensions de 
manera independent. 
 
La utilització d’un programa informàtic (de creació pròpia) que filtrés automàticament 
els resultats hagués permès augmentar el número d’elements. Degut a la gran 
quantitat de vegades que calia fer el filtrat es va plantejar, com a part del treball, la 
programació d’una utilitat adequada que minimitzés les operacions manuals de triatge. 
Aquesta opció es va descartar degut al risc de que la seva implementació necessités 
més temps del que podia estalviar. 
 
Un cop determinada la geometria i el mallat s’ha procedit a definir les condicions de 
contorn a les que pot estar sotmesa la bicicleta en diverses situacions usuals. 
 
 
 

 4.4.- Condicions de contorn 
 

4.4.1.- Introducció 
 
 
En l’estudi de les condicions de contorn s’ha procurat tenir en compte un número 
raonable de casos que simulessin estats habituals durant la circulació sobre la bicicleta 
reclinada. És impossible preveure l’ús que farà el ciclista del vehicle, així com les 
situacions inusuals a les que pot estar sotmès, per tant s’han considerat normals 
aquelles condicions de contorn pròpies d’una circulació sense accidents, amb un sol 
ciclista assegut correctament i aplicant les forces (humanament possible) en els llocs 
pertinents. 
 
En cap dels casos es consideren situacions de salts de la bicicleta, ni bonys o 
obstacles en la carretera, ja que el seu càlcul és força complicat. D’altra banda 
aquesta és una simplificació raonable ja que es tracta d’una bicicleta de carretera que 
no està sotmesa habitualment a aquesta mena de situacions. 
 
Les forces i moments han estat aplicades sobre els punts (“keypoints”) del quadre, és 
a dir en elements geomètrics, i no pas sobre nodes o elements. Això permet modificar 
les seccions, i fins i tot els mallats, sense necessitat de borrar cada vegada les 
càrregues.  
 
En aquest apartat també s’ha estudiat quina era la millor manera de subjectar el 
quadre per a cada cas, de tal manera que s’acotés al màxim a les restriccions dels 
graus de llibertat de la realitat. En moltes de les maneres provades s’obtenien valors 
altíssims o baixíssims en els resultats d’algunes parts del quadre. Les aquí 
representades són les que donaven uns valors més coherents. D’altra banda, la 
simulació també és possible sense subjectar el quadre per enlloc, però es fa 
imprescindible que hi hagi un total equilibri en els sumatoris de forces i moments, ja 
que la més mínima descompensació provoca l’acceleració del quadre i donen un error 
en la simulació. 
 
A més a més de determinar les forces i moments que resulten de les diverses 
situacions d’ús (degudes al ciclista, al contacte amb el terra, a la massa del conjunt...), 
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en aquest apartat es realitzen els càlculs per tal de traslladar aquestes forces als punts 
del quadre corresponents (eix de pedalier, direcció, suport del seient...). Així doncs 
s’utilitzen dues nomenclatures diferents per designar els dos tipus de punts. Pel primer 
cas s’utilitzen lletres minúscules (vegeu taula 4.4.1.1), i pel segon cas s’utilitzen 
números àrabics, que corresponen als punts de la geometria creada amb ANSYS 
(vegeu taula 4.4.1.2). Per tal de no confondre-les, a les forces que van aplicades sobre 
la geometria del quadre les anomenarem reaccions. Per veure les localitzacions dels 
diversos punts vegeu els plànols 1282.2 i 1282.3, respectivament, de l’annex E. 
 
 
Taula 4.4.1.1: Punts d’aplicació de les forces. 
 
Punt Comentaris 

a Pedal esquerre 
b Pedal dret 
c Punt d’aplicació del pes de les mans i braços (centre del manillar) 
d Punt d’aplicació del pes del tronc 
e Punt d’aplicació de la força de fricció de la sabata esquerra del fre 
f Punt d’aplicació de la força de fricció de la sabata dreta del fre 
g Punt d’aplicació de la força en el suport esquerre de l’eix posterior 
h Punt d’aplicació de la força en el suport dret de l’eix posterior 

 
 
Taula 4.4.1.2: Coordenades dels punts d’aplicació de les reaccions. 
 
Punt x [m] y [m] z [m] 

3 0.5323 -0.0240 0.0000
4 0.5600 0.0620 0.0000
6 1.1600 0.0950 0.0000
7 1.3810 -0.2520 0.0605
8 1.3810 -0.2520 -0.0605

13 0.0000 0.0000 0.0340
14 0.0000 0.0000 -0.0340
15 0.8900 -0.11061 0.0000
16 1.2428 -0.0351 0.0388
17 1.2428 -0.0351 -0.0388
64 0.4889 -0.1268 0.0000

 
 
 

4.4.2.- Suposicions generals 
 
 

1. L’alçada del ciclista és de 1,8 m, i la seva massa és de 100 kg. La massa del 
quadre és de 2 kg; la massa de la bicicleta amb tots els accessoris és de 12 kg; 
i l’acceleració de la gravetat és de 10 m/s2. 

2. Les dues cames del ciclista, de les cuixes als peus, tenen una massa de 30 kg. 
3. Els dos braços del ciclista, de l’ombro a la mà, tenen una massa de 15 kg. 
4. Sobre les bieles actuen la meitat del pes de les cames: Pb = 150 N. 
5. Sobre el manillar actua la meitat del pes dels braços: Pm = 75 N. 
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6. Sobre el suport inferior del seient actua 2/3 del pes del tronc i la meitat del pes 
de les cames: Pi = 517 N. 

7. Sobre el suport superior del seient actua 1/3 del pes del tronc i la meitat del pes 
dels braços: Ps = 258 N. 

8. El ciclista està recolzat en la totalitat del seient i no varia la seva posició en cap 
moment. 

9. Les forces no tenen una variació apreciable en el temps.  
10. El seient és un element rígid unit al quadre directament, amb suports de 

passador que no provoquen moments flectors en la direcció de l’eix z sobre el 
quadre. 

11. El pes del ciclista es transmet al respatller del seient per fricció. 
12. La inclinació del respatller del seient és de 1,01 rad ≈ 58º respecte la 

horitzontal. 
13. El sistema d’eixos de referència utilitzat és cartesià amb origen en el centre del 

tub del pedalier i eixos: x horitzontal, alineat amb la direcció d’avanç de la 
bicicleta i amb sentit positiu cap a endarrera, y vertical amb el sentit positiu cap 
a dalt, i z perpendicular a la direcció d’avanç amb sentit positiu segons la regla 
de la mà dreta respecte els eixos x i y.  

14. Es menyspreen les forces que provoquen la massa del quadre i dels 
components. 

15. El passador del suport inferior del seient passa pel centroid del tub del quadre i 
no li provoca moments (aquesta condició no es dóna en la situació de partida). 

 
 

 
4.4.3.- Cas 1: Avanç per superfície horitzontal en línia recta sense 
acceleració 

 
 
Aquest cas és possiblement el més bàsic, on es considera que la bicicleta avança a 
velocitat constant sobre una superfície horitzontal. Així doncs les forces existents 
seran fruit del propi pes del ciclista. 
 
A més a més de les suposicions esmentades al principi d’aquest apartat, per a la 
determinació de les forces d’aquest cas es suposa que: 
 

1. El ciclista no pedala ni belluga cap muscle. 
2. El ciclista no llisca sobre el seient i la força de fricció amb aquest és suficient 

per mantenir-lo en equilibri. 
3. La força de fricció es transmet únicament sobre el respatller del seient. 
4. La posició de les cames del ciclista és aquella que deixa la biela dreta a π/2 rad 

i la biela esquerra a 3π/2 rad respecte la horitzontal i en sentitantihorari (0 rad 
en el semieix positiu x). 

5. El ciclista no fa força horitzontal amb els braços sobre el manillar. 
6. La posició de mans i peus és equidistant respecte al pla de simetria del cos. 

 
 
 
 
Per tant les forces que el ciclista aplica sobre la bicicleta són les de la taula 4.4.3.1. 
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Taula 4.4.3.1. 
 

 

 
 
Traslladant les forces de l’espai al quadre, fent l’equilibri de forces i moments, obtenim 
els resultats llistats a la taula 4.4.3.2. 
 
Taula 4.4.3.2. 
 

Punt Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N·m] My [N·m] Mz [N·m] 
4 0 -75.0 0 0 0 -15.8
6 -136.7 -218.8 0 0 0 0

13 0 -75.0 0 8.0 0 0
14 0 -75.0 0 -8.0 0 0
15 0 -517.0 0 0 0 0

 
Els desplaçaments imposats en la simulació d’aquest cas per tal de subjectar el 
quadre són els de la taula 4.4.3.3. 
 
Taula 4.4.3.3. 
 

 Desplaçaments Rotacions 
Punt x y z x y z 
62 0 0 0 - - - 
63 - 0 0 - - - 

(0: moviment immobilitzat; -: moviment lliure) 
 
 
 

4.4.4.- Cas 2: Força de 1500 N sobre un pedal, en superfície 
horitzontal, velocitat zero i el fre posterior accionat 

 
 
Aquest cas pretén simular les condicions de contorn quan el ciclista fa una força 
elevada sobre un únic pedal (1500 N) en condicions estàtiques. Aquestes situació 
podria correspondre a l’instant abans d’una arrancada amb acceleració màxima. De 
seguida que es desfrena la bicicleta les forces disminueixen ràpidament ja que el 
vehicle comença a accelerar. 
 
Aquesta força, superior al pes del ciclista, és possible en les bicicletes reclinades ja 
que el coccis i les lumbars estan perfectament recolzades en el respatller del seient. 
Tot i així es suposa una situació relativament inusual ja que 1500 N és una força molt 
gran per fer-la còmodament amb una cama.  D’altra banda com que es pretén 
dimensionar el quadre a fatiga per vida infinita, es considera una situació possiblement 
habitual. 
 

Punt Fx [N] Fy [N] Fz [N] 
a 0 -75 0
b 0 -75 0
c 0 -75 0
d 0 -775 0
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A més a més de les suposicions esmentades al principi d’aquest apartat, per a la 
determinació de les forces d’aquest cas es suposa que: 
 

1. El ciclista fa una força amb la cama dreta de 1500 N sobre el pedal dret. 
2. La bicicleta es troba en repòs i amb el fre posterior accionat. 
3. La posició de la biela dreta està a π/2 rad respecte la horitzontal i en 

sentitantihorari (0 rad en el semieix positiu x). 
4. El ciclista no fa força horitzontal amb els braços sobre el manillar. 
5. La cama esquerra del ciclista està recolzada a terra. 
6. Els frens són del tipus “V-brake” on la força de frenada es trasllada del quadre 

(suports en els tirants) a la llanda a través d’unes pastilles. 
7. La pastilla de fre actua sobre el centre de la llanda de manera tangencial al 

sentit de gir i paral·lela a la superfície d’aquesta. 
8. La força de fricció entre la pastilla de fre i la llanda és perpendicular al pla de 

moviment del braç del fre. 
9. La llanda té un gruix de 27,6 mm. 
10. La distància horitzontal (direcció z) entre la cadena en el plat i el punt 

d’aplicació de la força en el quadre (punt 14) és menyspreable, i per tant no 
provoca moments en la direcció y. 

11. L’angle vertical (pla x-y) entre la cadena al sortir dels pinyons i el tirant del 
quadre és de 0,70 rad ≈ 40º. 

12. L’angle vertical (pla x-y) entre el tirant del quadre i la horitzontal és de 1,00 rad 
≈ 57º. 

13. L’acció de la cadena no és igual en un punt i l’altre de l’eix de la roda ja que la 
cadena no està centrada. 

14. La longitud de l’eix de la roda posterior és de 13 cm i la distància de la cadena 
al suport dret de l’eix en el quadre és de 1 cm. 

15. La força de la cama dreta es trasllada a una banda del seient i crea un moment 
vertical (My) en els suports del seient. 

16. L’ample de cadera del ciclista és de 15 cm. 
17. La distància z entre els suports del fre posterior i les superfícies de contacte 

sabata-llanda és de 25 mm. 
 
 
Per tant les forces que el ciclista aplica sobre la bicicleta són les de la taula 4.4.4.1. 
 
Taula 4.4.4.1. 
 

 

 
 
Per als càlculs en el trasllat de les forces de l’espai al quadre, s’ha utilitzat el programa 
matemàtic Maple. Seguidament hi ha la transcripció de l’arxiu: 
 
 
 
 
 

Punt Fx [N] Fy [N] Fz [N] 
a 0 0 0
b -1500 -75 0
c 0 -75 0
d 1500 -775 0
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Forces en els plats, la cadena i l’eix de pedalier segons el plat que estigui engranat: 
 
 
Fp: força en l'eix del pedalier. 
Fc: força en la cadena. 
 
Equilibri de forces: 
> eq0:=-1500: 
> eq1:=0=Fp+Fc+(eq0); 
 
                      eq1 := 0 = Fp + Fc - 1500 
 
Equilibri de moments respecte l'eix del pedalier: 
> eq2:=0=-(Fc*R)-(eq0*0.175); 
 
                      eq2 := 0 = -Fc R + 262.500 
 
> eq3:=solve(eq2,Fc); 
 
                                     262.5000000 
                          eq3 := ----------- 
                                           R 
 
Valor de la força en la cadena si està engranada al plat més petit: 
> eq4:=subs(R=0.042,eq3); 
 
                          eq4 := 6250.000000 
 
Valor de la força en la cadena si està engranada al plat més gran: 
> eq5:=subs(R=0.094,eq3); 
 
                          eq5 := 2792.553191 
 
> eq6:=subs(Fc=eq4,eq1); 
 
                     eq6 := 0 = Fp + 4750.000000 
 
Valor de la força en l'eix del pedalier si hi ha engranat el plat més petit: 
> eq7:=solve(eq6,Fp); 
 
                            eq7 := -4750. 
 
> eq8:=subs(Fc=eq5,eq1); 
 
                     eq8 := 0 = Fp + 1292.553191 
 
Valor de la força en l'eix del pedalier si hi ha engranat el plat més gran: 
> eq9:=solve(eq8,Fp); 
 
                         eq9 := -1292.553191 
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Forces en l’eix de la roda posterior i en les pastilles de fre, considerant que la força de 
la cadena és la mateix a la sortida del plat i a l’entrada del pinyó: 
 
 
Ff: força de fricció sobre la llanda. 
Fe: força en l'eix de la roda posterior. 
Fe1: força en l'eix, colinial al tirant.  
Radi de la llanda = 0,29 m 
Rp: radi del pinyó 
 
Equilibri de forces en la direcció perpendicular al tirant del quadre: 
> eq10:=0=Ff+Fc+Fe; 
 
                       eq10 := 0 = Ff + Fc + Fe 
 
Equilibri de moments respecte l'eix de la roda: 
> eq11:=0=-(Ff*0.29)-(Fc*Rp); 
 
                     eq11 := 0 = -.29 Ff - Fc Rp 
 
Angle entre la direcció de la cadena en els pinyons i la direcció del tirant: 
> eq111:=57-15; 
 
                             eq111 := 42 
 
> eq112:=(eq111*2*Pi)/360; 
 
                           eq112 := 7/30 Pi 
 
Component de la força en la cadena que és perpendicular al tirant del quadre si està 
engranat el plat més petit: 
> eq12:=evalf((-eq4)*sin(eq112)); 
 
                         eq12 := -4182.066289 
 
Component de la força en la cadena que és perpendicular al tirant del quadre si està 
engranat el plat més gran: 
> eq13:=evalf((-eq5)*sin(eq112)); 
 
                         eq13 := -1868.582810 
 
Radi del pinyó més petit = 0,027 m: 
> eq14:=subs(Rp=0.027,Fc=eq12,eq11); 
 
                  eq14 := 0 = -.29 Ff + 112.9157898 
 
Força de fricció sobre la llanda si està engranat el plat i el pinyó més petits: 
> eq15:=solve(eq14,Ff); 
 
                         eq15 := 389.3647924 
 
> eq16:=subs(Ff=eq15,Fc=eq12,eq10); 
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                    eq16 := 0 = -3792.701497 + Fe 
 
Força en l'eix (component perpendicular al tirant) si està engranat el plat i el pinyó més 
petits: 
> eq17:=solve(eq16,Fe); 
 
                         eq17 := 3792.701497 
 
Força en l'eix (component colinial al tirant) si està engranat el plat i el pinyó més petits: 
> eq18:=evalf(eq4*cos(eq112)); 
 
                         eq18 := 4644.655159 
 
> eq19:=eq18: 
> eq20:=subs(Rp=0.027,Fc=eq13,eq11); 
 
                  eq20 := 0 = -.29 Ff + 50.45173587 
 
Força de fricció sobre la llanda si està engranat el plat més gran i el pinyó més petit: 
> eq21:=solve(eq20,Ff); 
 
                         eq21 := 173.9715030 
 
> eq22:=subs(Ff=eq21,Fc=eq13,eq10); 
 
                    eq22 := 0 = -1694.611307 + Fe 
 
Força en l'eix (component perpendicular al tirant) si està engranat el plat més gran i el 
pinyó més petit: 
> eq23:=solve(eq22,Fe); 
 
                         eq23 := 1694.611307 
 
Força en l'eix (component colinial al tirant) si està engranat el plat més gran i el pinyó 
més petit: 
> eq24:=eq5*cos(eq112); 
 
                   eq24 := 2792.553191 cos(7/30 Pi) 
 
> eq25:=evalf(eq24); 
 
                         eq25 := 2075.271454 
 
Radi del pinyó més gran = 0,055 m: 
> eq26:=subs(Rp=0.055,Fc=eq12,eq11); 
 
                  eq26 := 0 = -.29 Ff + 230.0136459 
 
Força de fricció sobre la llanda si està engranat el plat més petit i el pinyó més gran: 
> eq27:=solve(eq26,Ff); 
 
                         eq27 := 793.1505031 
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> eq28:=subs(Ff=eq27,Fc=eq12,eq10); 
 
                    eq28 := 0 = -3388.915786 + Fe 
 
Força en l'eix (component perpendicular al tirant) si està engranat el plat més petit i el 
pinyó més gran: 
> eq29:=solve(eq28,Fe); 
 
                         eq29 := 3388.915786 
 
Força en l'eix (component colinial al tirant) si està engranat el plat més petit i el pinyó 
més gran: 
> eq30:=Fe=eq4*cos(eq112); 
 
                eq30 := Fe = 6250.000000 cos(7/30 Pi) 
 
> eq31:=evalf(eq30); 
 
                       eq31 := Fe = 4644.655159 
 
> eq32:=subs(Rp=0.055,Fc=eq13,eq11); 
 
                  eq32 := 0 = -.29 Ff + 102.7720546 
 
Força de fricció sobre la llanda si està engranat el plat més gran i el pinyó més gran: 
> eq33:=solve(eq32,Ff); 
 
                         eq33 := 354.3863952 
 
> eq34:=subs(Ff=eq33,Fc=eq13,eq10); 
 
                    eq34 := 0 = -1514.196415 + Fe 
 
Força en l'eix (component perpendicular al tirant) si està engranat el plat més gran i el 
pinyó més gran: 
> eq35:=solve(eq34,Fe); 
 
                         eq35 := 1514.196415 
 
Força en l'eix (component colinial al tirant) si està engranat el plat més gran i el pinyó 
més gran: 
> eq36:=Fe=eq5*cos(eq112); 
 
                eq36 := Fe = 2792.553191 cos(7/30 Pi) 
 
> eq37:=evalf(eq36); 
 
                       eq37 := Fe = 2075.271454 
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La taula 4.4.4.2 presenta un resum dels resultats obtinguts. 
 
Taula 4.4.4.2 
 

Plat Pinyó 
Força (x) en 
l’eix pedalier 

[N] 
Força en la 
cadena [N] 

Força (tg) de 
fricció en la 
llanda [N] 

Força (⊥) en 
l’eix de la 
roda [N] 

Força (//) en 
l’eix de la 
roda [N] 

petit -1292.55 2792.55 173.97 1694.61 2075.27 
gran 

gran -1292.55 2792.55 354.39 1514.20 2075.27 

petit -4750. 6250.00 389.36 3792.70 4644.65 
petit 

gran -4750. 6250.00 793.15 3388.92 4644.66 

(tg: tangent; ⊥: perpendicular; //: paral·lela) 
 
Es pot observar que quan està engranat el plat petit totes les forces són clarament 
superiors a quan ho està el plat gran, així doncs només analitzarem les forces per al 
plat petit. 
 
Per tant el cas 2 es subdivideix en: 
 

Cas 2.1: Plat petit i pinyó petit. 
Cas 2.2: Plat petit i pinyó gran. 

 
Val a dir que la combinació de plat i pinyó petits no és recomanable per al sistema de 
tracció ja que la cadena no treballa alineada i es disminueix la vida útil d’aquesta. 
 
 
 

4.4.4.1.- Cas 2.1: Plat petit i pinyó petit 
 
 
En aquest subapartat també s’ha utilitzat el programa Maple. La transcripció del procés 
és: 
 
Descomposició de forces segons els eixos principals: 
 
 
Passar a radians l'angle del tirant respecte la horitzontal: beta = 57º 
> eq38:=(57*2*Pi)/360; 
 
                                         19 
                            eq38 := --- Pi 
                                         60 
 
Força de fricció en la direcció x: 
> eq39:=-Ff*sin(eq38); 
 
                                           19 
                        eq39 := -Ff sin(--- Pi) 
                                           60 
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> eq40:=subs(Ff=eq15,eq39); 
 
                                                 19 
                   eq40 := -389.3647924 sin(--- Pi) 
                                                  60 
 
> eq41:=evalf(eq40); 
 
                         eq41 := -326.5487916 
 
Força de fricció en la direcció y: 
> eq42:=-Ff*cos(eq38); 
 
                                            19 
                        eq42 := -Ff cos(--- Pi) 
                                            60 
 
> eq43:=subs(Ff=eq15,eq42); 
 
                                                  19 
                   eq43 := -389.3647924 cos(--- Pi) 
                                                  60 
 
> eq44:=evalf(eq43); 
 
                         eq44 := -212.0632647 
 
Força en l'eix colinial al tirant: 
> eq45:=eq19; 
 
                         eq45 := 4644.655159 
 
Força en l'eix perpendicular al tirant: 
> eq46:=eq17; 
 
                         eq46 := 3792.701497 
 
Força en l'eix de la roda segons la direcció x: 
> eq47:=Fex=-(Fe1*cos(eq38))-(Fe*sin(eq38)); 
 
                                        19                   19 
            eq47 := Fex = -Fe1 cos(--- Pi) - Fe sin(--- Pi) 
                                        60                    60 
 
> eq48:=subs(Fe1=eq45,Fe=eq46,eq47); 
 
                                     19                            19 
    eq48 := Fex = -4644.655159 cos(--- Pi) - 3792.701497 sin(--- Pi) 
                                     60                             60 
 
> eq49:=evalf(eq48); 
 
                      eq49 := Fex = -5710.487622 
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Força en l'eix de la roda segons la direcció y: 
> eq50:=Fey=+(Fe1*sin(eq38))-(Fe*cos(eq38)); 
 
                                       19                   19 
             eq50 := Fey = Fe1 sin(--- Pi) - Fe cos(--- Pi) 
                                        60                    60 
 
> eq51:=subs(Fe1=eq45,Fe=eq46,eq50); 
 
                                            19                           19 
    eq51 := Fey = 4644.655159 sin(--- Pi) - 3792.701497 cos(--- Pi) 
                                             60                            60 
 
> eq52:=evalf(eq51); 
 
                      eq52 := Fey = 1829.682298 
 
 
 
Taula 4.4.4.1.1: Taula resum de resultats per al cas 2.1. 
 

Força de fricció [N] Força en l’eix [N] 
x y x y 

-326.5 -212.1 -5710.5 1829.7 
 
 
Les forces i moments en els punts del quadre per a la simulació són les de la taula 
4.4.4.1.2. 
 
Taula 4.4.4.1.2. 
 
Punt Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N·m] My [N·m] Mz [N·m] 

4 0 -75 0 0 0 -15.8
6 500 -258 0 0 -37.5 0
7 -439.3 140.7 0 0 0 0
8 -5271.2 1688.9 0 0 0 0

14 -4750 -75 0 -8.0 503.5 0
15 1000 -517 0 0 -75 0
16 -163.3 -106.0 0 -2.7 4.1 5.8
17 -163.3 -106.0 0 2.7 -4.1 5.8

 
 
Els desplaçaments imposats en la simulació d’aquest cas per tal de subjectar el 
quadre són els de la taula 4.4.4.1.3. 
 
 
 
 
 
 



Estudi estructural del quadre d’una bicicleta reclinada mitjançant la simulació per elements finits 
Núm. Registre: 1282 

MEMÒRIA 

 33

Taula 4.4.4.1.3. 
 

 Desplaçaments Rotacions 
Punt x y z x y z 
62 0 0 0 0 - - 
63 - 0 0 - - - 

(0: moviment immobilitzat; -: moviment lliure) 
 
 
 

4.4.4.2.- Cas 2.2: Plat petit i pinyó gran 
 
 
En aquest subapartat també s’ha utilitzat el programa Maple. La transcripció del procés 
és: 
 
Descomposició de forces segons els eixos principals: 
 
Passar a radians l'angle del tirant respecte la horitzontal: beta = 57º 
> eq53:=(57*2*Pi)/360; 
 
                                         19 
                            eq53 := --- Pi 
                                          60 
 
Força de fricció en la direcció x: 
> eq54:=-Ff*sin(eq53); 
 
                                                19 
                        eq54 := -Ff sin(--- Pi) 
                                                 60 
 
> eq55:=subs(Ff=eq27,eq54); 
 
                                                 19 
                   eq55 := -793.1505031 sin(--- Pi) 
                                                  60 
 
> eq56:=evalf(eq55); 
 
                         eq56 := -665.1919830 
 
Força de fricció en la direcció y: 
> eq57:=-Ff*cos(eq53); 
 
                                            19 
                        eq57 := -Ff cos(--- Pi) 
                                            60 
 
> eq58:=subs(Ff=eq27,eq57); 
 
 



Estudi estructural del quadre d’una bicicleta reclinada mitjançant la simulació per elements finits 
Núm. Registre: 1282 

MEMÒRIA 

 34

                                                  19 
                   eq58 := -793.1505031 cos(--- Pi) 
                                                   60 
 
> eq59:=evalf(eq58); 
 
                         eq59 := -431.9807245 
 
Força en l'eix colinial al tirant: 
> eq60:=eq19; 
 
                         eq60 := 4644.655159 
 
Força en l'eix perpendicular al tirant: 
> eq61:=eq29; 
 
                         eq61 := 3388.915786 
 
Força en l'eix de la roda segons la direcció x: 
> eq62:=Fex=-(Fe1*cos(eq53))-(Fe*sin(eq53)); 
 
                                       19                     19 
            eq62 := Fex = -Fe1 cos(--- Pi) - Fe sin(--- Pi) 
                                        60                    60 
 
> eq63:=subs(Fe1=eq60,Fe=eq61,eq62); 
 
                                     19                             19 
    eq63 := Fex = -4644.655159 cos(--- Pi) - 3388.915786 sin(--- Pi) 
                                     60                             60 
 
> eq64:=evalf(eq63); 
 
                      eq64 := Fex = -5371.844430 
 
Força en l'eix de la roda segons la direcció y: 
> eq65:=Fey=+(Fe1*sin(eq53))-(Fe*cos(eq53)); 
 
                                       19                   19 
             eq65 := Fey = Fe1 sin(--- Pi) - Fe cos(--- Pi) 
                                        60                    60 
 
> eq66:=subs(Fe1=eq60,Fe=eq61,eq65); 
 
                                             19                           19 
    eq66 := Fey = 4644.655159 sin(--- Pi) - 3388.915786 cos(--- Pi) 
                                             60                            60 
 
> eq67:=evalf(eq66); 
 
                      eq67 := Fey = 2049.599758 
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Taula 4.4.4.2.1: Resum de resultats per al cas 2.2: 
 

Força de fricció [N] Força en l’eix [N] 
x y x y 

-665.2 -432.0 -5371.8 2049.6 
 
 
Les forces i moments en els punts del quadre per a la simulació són les de la taula 
4.4.4.2.2. 
 
Taula 4.4.4.2.2. 
 
Punt Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N·m] My [N·m] Mz [N·m] 

4 0 -75.0 0 0 0 -15.8
6 500.0 -258.0 0 0 -37.5 0
7 -413.2 157.7 0 0 0 0
8 -4958.6 1891.9 0 0 0 0

14 -4750 -75 0 -8.0 503.5 0
15 1000 -517 0 0 -75 0
16 -332.6 -216.0 0 -5.4 8.3 11.9
17 -332.6 -216.0 0 5.4 -8.3 11.9

 
Els desplaçaments imposats en la simulació d’aquest cas per tal de subjectar el 
quadre són els de la taula 4.4.4.2.3: 
 
Taula 4.4.4.2.3 
 

 Desplaçaments Rotacions 
Punt x y z x y z 
62 0 0 0 0 - - 
63 - 0 0 - - - 

(0: moviment immobilitzat; -: moviment lliure) 
 
 
 
 

4.4.5.- Cas 3: Arrancada des de velocitat zero aplicant 1500 N de 
força en un pedal 

 
 
Aquest cas és molt similar al número 2 però menys sol·licitant pel quadre ja que no 
apareixen les forces en els frens i al començar a accelerar, la cadena, els eixos de 
pedalier i de la roda posterior, estan sotmesos a forces de valors inferiors a les del 2n 
cas, ja que les forces contribueixen a accelerar la bicicleta. És per això que aquest cas 
no es simularà per elements finits. 
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4.4.6.- Cas 4: Desacceleració màxima en línia recta sobre 
superfície horitzontal 

 
 
Aquest cas procura simular les forces durant una frenada límit, on actua el fre de 
davant i es trasllada la força de fricció segons la seqüència: pneumàtic – llanda – fre – 
forquilla - quadre. La frenada límit és aquella en que la roda de darrera deixa de 
suportar pes degut a que la desacceleració produeix un moment que tendeix a fer 
bolcar la bicicleta. El valor de la frenada límit ve determinat geomètricament per la 
posició del centre de gravetat del conjunt bicicleta-ciclista respecte el punt de contacte 
de la roda davantera amb el terra. La mínima pressió de les pastilles de fre sobre la 
llanda del darrera produiran el seu bloqueig i la pèrdua d’adherència degut a la falta de 
força normal al terra i per tant de fricció. 
 
A més a més de les suposicions esmentades al principi d’aquest apartat, per a la 
determinació de les forces d’aquest cas es suposa que: 
 

1. Les rodes no perden en cap moment adherència amb el terra i el coeficient de 
fricció estàtic té valor 1,0 (web: College Physics for Students of Biology and 
Chemistry). 

2. El centre de gravetat del conjunt es troba a xCM = 0,799 m, yCM = 0,167 m, zCM = 
0 m, respecte l’origen de coordenades global (vegeu annex D). 

3. L’angle entre la línia que uneix el centre de gravetat del conjunt bicicleta-
ciclista, i el punt de contacte amb el terra de la roda davantera és de 0,51 rad ≈ 
29º (vegeu annex D). 

4. La força de fricció que han de fer les pastilles és de 616 N. 
5. El ciclista no fa força sobre el respatller del seient degut a la desacceleració. 
6. Només actua el fre davanter. 
7. Un 15% de la força de desacceleració que experimenta el ciclista l’aplica al 

manillar mitjançant les mans. 
8. Un 5% de la força de desacceleració que experimenta el ciclista l’aplica a la 

part inferior del seient per fricció. 
9. Un 80% de la força de desacceleració que experimenta el ciclista l’aplica als 

pedals, simètricament amb els peus. 
10. Menyspreo les forces de desacceleració a les que estan sotmesos cada un 

dels tubs per la seva pròpia massa, així com les que provoquen les masses 
dels diversos components. 

11. La posició de les cames del ciclista és aquella que deixa la biela dreta a π/2 rad 
i la biela esquerra a 3π/2 rad respecte la horitzontal i en sentitantihorari (0 rad 
en el semieix positiu x). 

12. La posició de mans i peus és equidistant respecte al pla de simetria del cos. 
13. La component vertical del pes del tronc que correspon al respatller es recolza 

en la part inferior del seient. 
14. La component horitzontal del pes del tronc es trasllada al manillar. 
15. La força de frenada és perpendicular a la projecció del tub de direcció. 
16. L’angle entre el tub de direcció i la horitzontal és de 0,31 rad ≈ 18º. 

 
 
 
Per tant les forces que el ciclista aplica sobre la bicicleta són les de la taula 4.4.6.1. 
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Taula 4.4.6.1. 
 

 

 
Les forces de la taula 4.4.6.1 són resultat de la suma vectorial entre les forces 
degudes a la gravetat i les degudes a la desacceleració. 
 
 
Forces i moments en els punts del quadre: 
 
Taula 4.4.6.2. 
 
Punt Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N·m] My [N·m] Mz [N·m] 

4 -253.8 -65.6 0 0 0 69.5
13 -282.8 -65.6 0 7.0 -30.0 0
14 -282.8 -65.6 0 -7.0 30.0 0
15 -281.4 -677.8 0 0 0 0
64 585.9 -190.4 0 0 0 -18.4

 
 
Els desplaçaments imposats en la simulació d’aquest cas per tal de subjectar el 
quadre són els de la taula 4.4.6.3. 
 
Taula 4.4.6.3. 
 

 Desplaçaments Rotacions 
Punt x y z x y z 
62 0 0 0 - - - 
63 - 0 0 - - - 

(0: moviment immobilitzat; -: moviment lliure) 
 
 
 

4.4.7.- Cas 5: Avanç en corba amb acceleració normal màxima i 
acceleració tangencial zero 

 
 
En aquest cas es tracta de simular les forces durant el gir en una corba en el límit 
teòric d’adherència. Les forces que hi actuen són fruit de la gravetat i de l’acceleració 
normal del gir. Degut a que es tracta d’un gir en el límit d’adherència l’acceleració 
(pedalejar) o desacceleració (frenar) del vehicle afegirien una component tangencial 
que faria augmentar el vector resultant i per tant la bicicleta lliscaria sobre el terra. 
 
A més a més de les suposicions esmentades al principi d’aquest apartat, per a la 
determinació de les forces d’aquest cas es suposa que: 
 

Punt Fx [N] Fy [N] Fz [N] 
a -282.8 -65.6 0
b -282.8 -65.6 0
c 253.8 -65.6 0
d -281.4 677.8 0
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1. La bicicleta gira cap a la dreta. 
2. El ciclista no llisca sobre el seient i la força de fricció amb aquest és suficient 

per mantenir-lo en equilibri. 
3. La bicicleta no perd adherència en cap moment. 
4. El coeficient de fricció estàtic amb el terra té un valor de 1,0 (web: College 

Physics for Students of Biology and Chemistry). 
5. La superfície sobre la que gira la bicicleta és horitzontal, és a dir sense peralt. 
6. El ciclista no pedaleja ni frena ni belluga cap muscle. 
7. La posició de les cames del ciclista és aquella que deixa la biela dreta a π/2 rad 

i la biela esquerra a 3π/2 rad respecte la horitzontal i en sentitantihorari (0 rad 
en el semieix positiu x). 

8. La posició de mans i peus és equidistant respecte al pla de simetria del cos. 
9. La força de fricció amb el terra és reparteix en igual valor a les dues rodes 

(centre de gravetat pràcticament equidistant a les dues rodes. Vegeu annex D). 
10. Menyspreo l’efecte de l’acceleració normal sobre la massa de cada un dels 

tubs del quadre així com sobre els components. 
11. El centre de gravetat del conjunt es troba a xCM = 0,799 m, yCM = 0,167 m, zCM = 

0 m, respecte l’origen de coordenades global (vegeu annex D). 
12. El ciclista no fa força horitzontal amb els braços sobre el manillar. 

 
 
Càlcul de la força de fricció límit: 
 
N: força normal que fa el terra 
P: pes del conjunt bicicleta-ciclista 
g: acceleració de la gravetat = 10 m/s2 
Fr: força de fricció 
µ: coeficient de fricció = 1,0 
m: massa del conjunt bicicleta-ciclista = 112 kg 
an: acceleració normal 
v: velocitat del conjunt en la corba 
R: radi de gir 
 
Forces en la direcció vertical: 
N + P = 0 
N = m · g 
 
Forces en la direcció horitzontal: 
Fr = µ·N = m · an = m · v2/R 
Fr = µ· m · g = 1120 N 
 
La força de fricció es repartirà uniformement entre les dues rodes ja que el centre de 
gravetat del conjunt està pràcticament centrat. 
 
Acceleració normal: 
 
an = Fr / m = 10 m/s2 
 
 
La taula 4.4.7.1 mostra radis de gir límit (segons la situació estudiada) per a velocitats 
usuals en bicicleta: 
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Taula 4.4.7.1. 
 

v (km/h) R (m) 
5 0.2 

10 0.8 
15 1.7 
20 3.1 
25 4.8 
30 6.9 
35 9.5 
40 12.3 
45 15.6 
50 19.3 
55 23.3 
60 27.8 

 
 
 
Càlcul de l’angle límit d’inclinació de la bicicleta respecte de l’horitzontal: 
 
 
tg θ = N / Fr = 1 
 
θ = π / 4 = 45º 
 
En el límit d’adherència l’angle d’inclinació (θ) és extraordinàriament petit. 
 
 
 
Per tant les forces que el ciclista aplica sobre la bicicleta són: 
 
 
Taula 4.4.7.2 
 

 

 
 
Les forces de la taula 4.4.7.2 són resultat de la suma vectorial entre les forces 
degudes a la gravetat i les degudes a l’acceleració normal. 
 
 
Per a la simulació, la bicicleta es manté dreta i són les forces que s’inclinen. És per 
això que no hi ha forces en la direcció z.  
 
 
 

Punt Fx [N] Fy [N] Fz [N] 
a -282.8 -65.6 0
b -282.8 -65.6 0
c 253.8 -65.6 0
d -281.4 677.8 0
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Les forces i moments en els punts del quadre queden per: 
 
Taula 4.4.7.3. 
 
Punt Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N·m] My [N·m] Mz [N·m] 

3 0 396.0 -396.0 216.2 0 0
4 0 -75 0 0 0 -15.8
6 -136.7 -218.8 0 0 0 0
7 0 198.0 -198.0 63.0 0 0
8 0 198.0 -198.0 63.0 0 0

13 0 -75 0 8.0 0 0
14 0 -75 0 -8.0 0 0
15 0 -517 0 0 0 0

 
La força deguda a la fricció a la roda de davant s’ha aplicat al punt 3 de la simulació, 
afegint-hi un moment en x. 
 
Tan sols apareixen forces en la direcció y en els punts 4, 13, 14 i 15 degut a que en la 
simulació és la bicicleta la que es manté dreta i són les forces les que s’inclinen, i per 
tant la suma vectorial de les forces en y i z té la direcció paral·lela al quadre (45º).  
 
Els desplaçaments imposats en la simulació d’aquest cas per tal de subjectar el 
quadre són els de la taula 4.4.7.4: 
 
Taula 4.4.7.4. 
 

 Desplaçaments Rotacions 
Punt x y z x y z 
60 - 0 0 0 - - 
62 0 0 0 - - - 

(0: moviment immobilitzat; -: moviment lliure) 
 
 
 

4.4.8.- Cas 6: Avanç per superfície horitzontal en línia recta 
desenvolupant 40 N·m 

 
 
En aquest cas es tracta de simular les forces circulant recte sobre una superfície 
horitzontal (pedalejant). Segons la bibliografia consultada (Whitt i Wilson, 1995: Fig. 
2.9) un parell aplicat a les bieles de 40 N·m és un valor elevat per a un humà “normal” i 
que tan sols pot mantenir durant uns pocs segons. Així doncs el considero un valor 
proper al màxim. Depenent de les revolucions a les que es facin girar les bieles la 
potència de sortida variarà notablement segons la fórmula: P = M · w, on P és la 
potència, M és el parell i w és la velocitat angular. 
 
 
La taula 4.4.8.1 mostra uns quants valors que pot prendre la potència en funció de les 
revolucions als pedals, per un parell de 40 N·m. 
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Taula 4.4.8.1. 
 

w [rpm] P [W] 
20 84 
40 168 
60 251 
80 335 

100 419 
120 503 
140 586 
160 670 

 
Degut a que les acceleracions que és capaç de desenvolupar un ciclista són bastant 
baixes, en aquest cas suposarem que els 40 N·m s’apliquen per mantenir una velocitat 
constant vencent les forces de fricció mecàniques i aerodinàmiques. 
 
Així doncs si l’acceleració lineal és zero també o serà l’acceleració tangencial de la 
roda i el parell de sortida en l’eix del pedalier serà igual al parell en l’eix de la roda 
(suposant una eficiència del 100% del sistema de transmissió). 
 
Per tal de traslladar les forces de l’espai al quadre, s’ha utilitzat el programa matemàtic 
Maple. La transcripció de l’arxiu és: 
 
Forces sobre l'eix del pedalier i la cadena: 
 
 
M: moment desenvolupat pel ciclista 
Fp: força en el pedal. 
Fpe: força en l'eix del pedalier. 
Fe: força en l'eix del pedalier. 
Fc: força en la cadena. 
Ft: força en el contacte amb el terra. 
Fe1: força perpendicular al tirant en l'eix de la roda 
Fe2: força colinial al tirant en l'eix de la roda 
d1: llargada de la biela. 
d2: radi del pinyó més petit. 
d3: radi de la roda posterior. 
d4: radi del plat més petit. 
alfa: angle entre la cadena i el tirant. 
beta: angle entre el  tirant i la horitzontal. 
 
> eq0:=M=Fp*d1; 
 
                           eq0 := M = Fp d1 
 
> eq1:=subs(M=40,d1=0.175,eq0); 
 
                         eq1 := 40 = .175 Fp 
 
> eq2:=solve(eq1,Fp); 
 
                          eq2 := 228.5714286 
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> eq3:=M=Fc*d2; 
 
                           eq3 := M = Fc d2 
 
> eq4:=subs(M=40,d2=0.03,eq3); 
 
                          eq4 := 40 = .03 Fc 
 
> eq5:=solve(eq4,Fc); 
 
                          eq5 := 1333.333333 
 
> eq6:=M=Ft*d3; 
 
                           eq6 := M = Ft d3 
 
> eq7:=subs(M=40,d3=0.29,eq6); 
 
                          eq7 := 40 = .29 Ft 
 
> eq8:=solve(eq7,Ft); 
 
                          eq8 := 137.9310345 
 
Sumatori de forces horitzontals en el pedalier: 
> eq9:=0=Fp+Fc+Fpe; 
 
                       eq9 := 0 = Fp + Fc + Fpe 
 
Sumatori de moments en el pedalier: 
> eq10:=0=-(Fpe*d1)+(Fc*(d1-d4)); 
 
                  eq10 := 0 = -Fpe d1 + Fc (d1 - d4) 
 
> eq11:=subs(Fc=eq5,d1=0.175,d4=0.042,eq10); 
 
                 eq11 := 0 = -.175 Fpe + 177.3333333 
 
> eq12:=solve(eq11,Fpe); 
 
                         eq12 := 1013.333333 
 
 
Comparant els resultats amb els valors obtinguts en el 2n cas (2.1 i 2.2) podem 
menysprear aquest cas i no simular-lo ja que la sol·licitació és molt menor. 
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4.4.9.- Cas 7: Avanç en línia recta en pendent màxim positiu 
(pujada) desenvolupant 40 N·m 

 
 
La inclinació màxima que podrà superar en pujada la bicicleta ve determinada 
geomètricament per la posició relativa entre el centre de gravetat del conjunt i el punt 
de contacte de la roda posterior amb el terra. En aquest cas la roda davantera no 
suporta pes i just toca el terra, ja que tot el pes recau sobre la roda posterior. En 
aquesta inclinació el ciclista no pot accelerar ja que provocaria un moment sobre la 
roda posterior que tendiria a bolcar la bicicleta cap endarrera. 
 
La inclinació màxima de pujada de la bicicleta estudiada és de 0,66 rad ≈ 38º (vegeu 
annex D). 
 
 
Si el ciclista no accelera: 
M1 = M2 = M3 
 
M1: moment aplicat pel ciclista 
M2: moment aplicat a l’eix de la roda posterior (pinyons). 
M3: moment aplicat a l’eix de la roda posterior (força de fricció amb el terra). 
 
 
Per tal de traslladar les forces de l’espai al quadre, s’ha utilitzat el programa matemàtic 
Maple. La transcripció de l’arxiu és: 
 
Forces sobre l'eix del pedalier i la cadena: 
 
 
M: moment desenvolupat pel ciclista 
Fp: força en el pedal. 
Fpe: força en l'eix del pedalier. 
Fe: força en l'eix del pedalier. 
Fc: força en la cadena. 
Ft: força en el contacte amb el terra. 
Fe1: força perpendicular al tirant en l'eix de la roda 
Fe2: força colinial al tirant en l'eix de la roda 
d1: llargada de la biela. 
d2: radi del pinyó més petit. 
d3: radi de la roda posterior. 
d4: radi del plat més petit. 
alfa: angle entre la cadena i el tirant. 
beta: angle entre el  tirant i la horitzontal. 
gamma: angle entre la cadena i la horitzontal: 17º 
 
> eq0:=M=Fp*d1; 
 
                           eq0 := M = Fp d1 
 
> eq1:=subs(M=40,d1=0.175,eq0); 
 
                         eq1 := 40 = .175 Fp 
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> eq2:=solve(eq1,Fp); 
 
                          eq2 := 228.5714286 
 
> eq3:=M=Fc*d2; 
 
                           eq3 := M = Fc d2 
 
> eq4:=subs(M=40,d2=0.03,eq3); 
 
                          eq4 := 40 = .03 Fc 
 
> eq5:=solve(eq4,Fc); 
 
                          eq5 := 1333.333333 
 
> eq6:=M=Ft*d3; 
 
                           eq6 := M = Ft d3 
 
> eq7:=subs(M=40,d3=0.29,eq6); 
 
                          eq7 := 40 = .29 Ft 
 
> eq8:=solve(eq7,Ft); 
 
                          eq8 := 137.9310345 
 
Sumatori de forces horitzontals en el pedalier: 
> eq9:=0=Fp+Fc+Fpe; 
 
                       eq9 := 0 = Fp + Fc + Fpe 
 
Sumatori de moments en el pedalier: 
> eq10:=0=-(Fpe*d1)+(Fc*(d1-d4)); 
 
                  eq10 := 0 = -Fpe d1 + Fc (d1 - d4) 
 
> eq11:=subs(Fc=eq5,d1=0.175,d4=0.042,eq10); 
 
                 eq11 := 0 = -.175 Fpe + 177.3333333 
 
> eq12:=solve(eq11,Fpe); 
 
                         eq12 := 1013.333333 
 
> eq13:=Fey=Fc*sin(gamma); 
 
                     eq13 := Fey = Fc sin(gamma) 
 
> eq14:=subs(Fc=eq5,gamma=((17*2*Pi)/360),eq13); 
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                                                          17 
                eq14 := Fey = 1333.333333 sin(--- Pi) 
                                                         180 
 
> eq15:=solve(eq14,Fey); 
 
                         eq15 := 389.8289395 
 
Sumatori de forces horitzontals en l'eix de la roda: 
> eq16:=0=Fex+Ft+(Fc*cos((17*2*Pi)/360)); 
 
                                                      17 
                eq16 := 0 = Fex + Ft + Fc cos(--- Pi) 
                                                      180 
 
> eq17:=subs(Ft=eq8,Fc=eq5,eq16); 
 
                                                                   17 
       eq17 := 0 = Fex + 137.9310345 + 1333.333333 cos(--- Pi) 
                                                                   180 
 
> eq18:=solve(eq17,Fex); 
 
                         eq18 := -1413.004042 
 
 
En aquests càlculs cal fer un  canvi en els eixos de referència i sumar les components 
del pes degudes al pendent.   
 
En aquest tipus de bicicletes no és necessari ajudar-se dels braços per mantenir-se 
subjecte a la bicicleta i per tant suposem que el ciclista no fa força sobre el manillar. 
 
 
Forces i moments en els punts del quadre: 
 
Taula 4.4.9.1. 
 
Punt Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N·m] My [N·m] Mz [N·m] 

4 46.2 -59.1 0 0 0 -27.6
6 235.0 -203.3 0 0 0 0
7 -108.7 30.0 0 0 0 0
8 -1304.3 359.8 0 0 0 0

13 -460.5 -59.1 0 6.3 -48.8 0
14 -460.5 -59.1 0 -6.3 48.8 0
15 470.7 -407.4 0 0 0 0

 
 
 
Els desplaçaments imposats en la simulació d’aquest cas per tal de subjectar el 
quadre són els de la taula 4.4.9.2.: 
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Taula 4.4.9.2. 
 

 Desplaçaments Rotacions 
Punt x y z x y z 
60 - 0 0 0 - - 
62 0 0 0 0 - - 

(0: moviment immobilitzat; -: moviment lliure) 
 
 

 
4.4.10.- 8é cas: Avanç en línia recta en pendent màxim negatiu 
(baixada) desenvolupant 40 N·m 

 
 
La inclinació màxima que podrà baixar la bicicleta ve determinada geomètricament per 
la posició relativa entre el centre de gravetat del conjunt i el punt de contacte de la 
roda davantera amb el terra. En aquest cas la roda posterior no suporta pes i just toca 
el terra. En aquesta inclinació el ciclista no pot frenar ja que provocaria un moment 
sobre la roda del davantera que tendiria a bolcar la bicicleta cap endavant. 
 
La inclinació màxima de baixada de la bicicleta estudiada és de 0,51 rad ≈ 29º (vegeu 
annex D). Aquest angle d’inclinació és el mateix que el que determina la 
desacceleració en frenada límit ja que la situació de moments és la mateixa. 
 
En el cas realment extrem el ciclista no podria ni pedalejar per que no hi hauria 
suficient força de fricció amb el terra com per transmetre el moment de tracció, ja que 
la força de fricció és proporcional a la força normal. Per tant suposarem que el ciclista 
pedaleja però no transmet potència a la roda.  
 
Suposarem també que el ciclista no fa força sobre el respatller i tot el pes es recolza 
en el cul del seient. La força horitzontal del pes es transmet un 10% en el seient i un 
90% directament als peus. 
 
Forces i moments en els punts del quadre: 
 
Taula 4.4.10.1. 
 
Punt Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N·m] My [N·m] Mz [N·m] 

4 36.4 -59.1 0 0 0 -24.3
13 -205.4 -65.6 0 7.0 -21.8 0
14 -205.4 -65.6 0 -7.0 21.8 0
15 -1.9 -677.8 0 0 0 0

 
 
 
Els desplaçaments imposats en la simulació d’aquest cas per tal de subjectar el 
quadre són els de la taula 4.4.10.2: 
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Taula 4.4.10.2. 
 

 Desplaçaments Rotacions 
Punt x y z x y z 
60 - 0 0 - - - 
62 0 0 0 - - - 

(0: moviment immobilitzat; -: moviment lliure) 
 
 
 

4.5.- Material 
 
 
El material triat per al dimensionat dels tubs és un acer. Concretament es tracta d’un 
acer aliat al crom-molibdè de mig carboni, d’una elevada trempabilitat i duresa.  
 
Tot i que els acers no són el material més eficient en la relació resistència/densitat 
(Ashby 1999, pàg. 420), s’ha fet aquesta tria ja que es pretén dimensionar el quadre a 
fatiga per a vida infinita, i pocs materials econòmics, a banda de l’acer, disposen d’un 
límit a la fatiga. 
 
Concretament l’acer seleccionat gaudeix d’una dilatada experiència en el camp de la 
construcció de bicicletes de gamma mitja-alta, si bé, abans de la popularització de 
l’alumini i dels materials compòsits, va dominar com a material per a les bicicletes de 
gamma alta. 
 
Segons la norma espanyola es pot nomenclar com: 
UNE F.8372-AM26CrMo4,  UNE F.8330AM25CrMo4 i UNE F.125630CrMo41 
tot i que és molt més conegut amb el nom de 4130 que li dóna la norma d’acers nord-
americana (AISI). 
 
Per l’estudi s’ha seleccionat aquest acer amb uns tractaments tèrmics (TT) concrets, 
que n’augmenten notablement el límit elàstic sense minvar-ne la tenacitat: 
Trempat en aigua a 1128 K (855°C) i posteriorment revingut a 753 K (480°C). 
 
 
La seva composició química és: 
 
Taula 4.5.1. 
 

Component Percentatge en pes 
C 0.28 - 0.33 
Cr 0.8 - 1.1 
Fe 97.3 - 98.22 
Mn 0.4 - 0.6 
Mo 0.15 - 0.25 
P Max 0.035 
S Max 0.04 
Si 0.15 - 0.35 

Font: www.matweb.com 
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Les propietats físiques i mecàniques bàsiques són les de la taula 4.5.2: 
 
Taula 4.5.2. 
 
Densitat 7850 kg/m3 
Duresa Brinell 331 
Resistència a la fractura 1145 · 106 Pa 
Límit elàstic 1110 · 106 Pa 
Allargament a la fractura 16,4 % 
Reducció d’àrea 61 % 
Mòdul d’elasticitat1 205 · 109 Pa 
Coeficient de Poisson2 0,29 
Mecanibilitat3 70 % 
Mòdul de cisalladura1 80 · 109 Pa 
1 Valor típic dels acers 
2 Valor calculat 
3 un cop recuit. Basat en la mecanibilitat del 100% de l’acer AISI 1212  
Font: www.matweb.com 
 
 
El criteri de disseny d’aquest estudi no és només que els esforços màxims als que es 
sotmeten els tubs no superin el límit elàstic del material, sinó que no superi el límit a la 
fatiga per tal que el quadre no es trenqui per la propagació d’escletxes degudes a les 
carregues cícliques habituals en qualsevol vehicle. 
 
El límit a la fatiga és una dada que s’aconsegueix experimentalment a base d’assajos 
destructius d’una gran quantitat de provetes que es sotmeten a esforços cíclics. És per 
tant un valor estadístic aproximat. En els acers varia entre el 40 i el 60% de la 
resistència a la tensió σu (Shigley i Mischke 2002, fig. 7-7). En aquest estudi s’ha 
escollit el valor promig de 0,5 (50%). 
 
A més a més, com en tots els dissenys de responsabilitat, s’introdueix un coeficient de 
seguretat per tal de disminuir la probabilitat de la fallada de l’estructura, que 
comportaria de ben segur conseqüències nefastes per al ciclista. El coeficient de 
seguretat escollit és de 1,5. 
 
Així doncs l’esforç de disseny és de: 
 
 

60,5 370 10  Pa
1,5
u

d
σσ ⋅

= = ⋅  

 
 
Les dues úniques dades necessàries per definir el material en aquesta simulació per 
ANSYS (“Prepocessor > Material props > Material models > Structural  > Lineal > 
Elastic > Isotropic”) són el mòdul de Young o mòdul elàstic (“EX”) i el coeficient de 
Poisson (“PRXY”). 
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4.6.- Dimensionat a través de forces i moments 
 
 
Una primera línia d’estudi pretenia dimensionar els tubs del quadre mitjançant 
l’aplicació de les equacions d’esforç normal i esforç tallant màxim de la mecànica 
clàssica. L’objectiu era obtenir unes equacions d’una sola incògnita (el radi exterior o 
l’interior del tub) que donessin directament el valor que optimitza la relació 
resistència/lleugeresa per a cada un dels elements de la simulació del quadre, ja que 
les forces i moments en els membres d’una estructura són teòricament independents 
de l’àrea resistent de la secció, així com del material.  
 
Un dels resultats en forma de llistat que és capaç de lliurar ANSYS, en els elements 
BEAM, són les forces i moments en cada un dels elements (“Element Solution > Nodal 
Force Data > All Forces”) segons els tres eixos cartesians absoluts. 
 
Aquests valors es poden reorientar fàcilment, mitjançant una matriu de canvi d’eixos, 
segons els sistemes locals de coordenades de cada un dels tubs, obtenint així les 
forces i moments locals en cada un dels elements. 
 
Les dues equacions que descriuen les tensions en una secció són: 
 
Esforç normal: 
 

( ) yzx
d

z y

M zM yF
A I I

σ
⋅− ⋅

= + +   (4.6.1) 

 
on, 
σd és el l’esforç de disseny 
Fx és la força axial 
A és l’àrea de la secció 
Mz i My són els moments flectors 
y i z són les distàncies d’un punt qualsevol a la fibra neutra 
Iz i Iy són els segons moments d’àrea. 
 
  
Esforç tallant màxim per a un tub cilíndric: 
 

2 22 y z x
F F M R

A J
τ

⋅ + ⋅
= +   (4.6.2) 

 
on, 
τ és el l’esforç de disseny per tallant 
Fy i Fz són les forces tallants 
A és l’àrea de la secció 
Mx és el moment torsor 
R és el radi del tub 
J és el segon moment polar d’àrea. 
 
L’esforç per tallant a la fractura τu per als acers és igual a ¾ del valor de l’esforç 
normal a la fractura σu (Fogiel 1996, pàg. 1106). 
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3

4u uτ σ=   (4.6.3) 

 
Per a tubs cilíndrics els valors de l’àrea i dels moments segons són: 
 

( )2 2
o iA R Rπ= ⋅ −    (4.6.4) 

( )4 4

4y z o iI I R Rπ
= = ⋅ −   (4.6.5) 

 

( )4 4

2 o iJ R Rπ
= ⋅ −    (4.6.6) 

 
on Ro és el radi exterior del tub i Ri és el radi interior del tub. 
 
 
Si en l’equació (4.6.2) hi afegim les equacions (4.6.4) i (4.6.6) obtenim l’equació (4.6.7) 
 

( ) ( )
2 2

2 2 4 4

2 2y z x o

o i o i

F F M R
R R R R

τ
π π

⋅ + ⋅ ⋅
= +

⋅ − ⋅ −
  (4.6.7) 

 
de la qual coneixem l’esforç per tallant, les forces tallants i el moment  torsor (Fy, Fz i 
Mx) obtingudes de l’ANSYS. Així doncs ens queda 1 equació amb 2 incògnites: Ro i Ri. 
 
Si introduïm la relació: 
 

i oR R t= −     (4.6.8) 
 
on t és el gruix de paret del tub, dins l’equació (4.6.7), podrem aïllar t, obtenint una 
equació de 4t grau, amb dues solucions reals i dues imaginaries. L’equació (4.6.9) és 
la vàlida: 
 

2 2 2 2 4 2 2 2 2 22 2oy z o y z y z o x
o

F F R R F F F F R M
t R

τ π τ π τ π

π τ

+ − − + + + −
= − −

⋅
 (4.6.9) 

 
 
Amb aquesta equació és possible saber el gruix de paret, en funció del radi exterior del 
tub, que resisteix les forces tallants i el moment torsor sense superar l’esforç tallant de 
disseny. 
 
Si s’introdueix una relació numèrica entre Ro i Ri establint un gruix de paret determinat, 
i s’intenta aïllar Ro de l’equació (4.6.7) ens trobem amb una dificultat matemàtica, ja 
que apareix una equació d’una incògnita però de grau superior al 4t, que no pot ser 
resolta per radicals (Galois 1832). 
 
Amb l’equació (4.6.7) es pot dimensionar fàcilment els tubs tot i que no s’evita el 
procés iteratiu de tempteig per tal de buscar la secció de mínima àrea transversal. 
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Si bé val a dir que els esforços tallants en els acers no acostumen a ser gaire 
importants, i no són tant restrictius com els esforços normals. 
 
 
 
D’altra banda, si a l’equació (4.6.1) hi afegim les equacions (4.6.4) i (4.6.5) obtenim 
l’equació (4.6.10), de la qual coneixem l’esforç de disseny (σd = 370 MPa), la força 
axial i els moments flectors (Fx, My i Mz) obtinguts de l’ANSYS. Així doncs ens queda 1 
equació amb 4 incògnites: Ro, Ri, y i z. 
 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

2 2

4 4

2 2x o y z x i
d

o i

F R M z M y F R

R R
σ

π

⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅
=

⋅ −
  (4.6.10) 

 
Degut a que, a més a més de moments flectors, hi pot haver aplicades, de manera 
general, forces axials de tracció o compressió, la línia neutra (lloc geomètric de la 
secció on l’esforç normal és zero) no passa pel centroid de la secció, i té una posició 
indeterminada. Els valors de y i z que ens interessen són els més allunyats de la línia 
neutra, on hi haurà l’esforç màxim. 
 
La manera de trobar la posició de la línia neutra és substituint tots els valors de les 
forces i moments en l’equació (4.6.10), per una secció determinada (Ro i Ri 
conegudes), fent σd = 0. Així tindrem una equació amb dues incògnites y i z. Si en un 
primer moment fem y = 0, obtindrem el valor de la distància z entre la línia neutra i el 
centroid (origen de coordenades). Si després repetim l’operació amb z = 0, obtindrem 
la distància y. 
 
Establint una relació entre els radis exterior i interior, a criteri del dissenyador, com per 
exemple Ri = Ro – 0,005, és a dir que el gruix de paret sigui de 5 dècimes de 
mil·límetre, es pot aconseguir reduir a 3 el número d’incògnites de l’equació (4.6.10). 
 
Les distàncies y i z d’un punt qualsevol es poden relacionar entre elles amb el 
Teorema de Pitàgores: 
 

2 2 2R y z= +     (4.6.11) 
 
però això no ens ajuda a reduir el número d’incògnites, ja que queda en funció de R, 
un radi desconegut i no necessàriament igual a Ro. 
 
 
Així doncs, la manera d’aconseguir l’optimació d’un dimensionat de seccions coneixent 
les forces i moments, és a través d’un procés iteratiu de tempteig. L’algorisme del qual 
podria ser: 
 

- Començar d’un radi exterior qualsevol de gruix prefixat (condició de disseny). 
- Trobar la posició de la línia neutra amb el procediment descrit anteriorment. 
- Trobar la distància entre la fibra més allunyada del tub i la línia neutra. 
- Calcular l’esforç normal amb l’equació (4.6.10). 
- Comparar l’esforç trobat amb el de disseny: 

o Si és igual, aturar la iteració. 
o Si és superior, fer el radi exterior més gran. 
o Si és inferior, fer el radi exterior més petit. 
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El procés també es pot fer sense prefixar el gruix del tub, i llavors trobarem infinitat de 
seccions que compleixen la condició de disseny. La secció de mínima àrea (i per tant 
de mínima massa) serà aquella amb el mínim gruix de paret (és a dir: zero), ja que la 
funció de l’àrea de la secció, per a un moment d’inèrcia determinat, presenta un mínim 
igual a zero quan el gruix de paret és zero. 
 
La figura 4.6.1 mostra la gràfica de l’àrea transversal [m2] (ordenades) en funció del 
diàmetre [m] (abscisses) per a un tub circular de moment segon d’àrea constant i de 
valor Ix = Iy = 2 · 10-8 m4. Es dedueix que el gruix de paret decreix a mida que 
augmenta el diàmetre del tub. A més a més la funció presenta un màxim (fora 
d'escala) quan el tub és massís. 
 
 

 
Figura 4.6.1. 

 
 
Com ja és sabut, el càlcul iteratiu és un procés feixuc no gens desitjable de fer a mà, 
però d’altra banda ideal per a resoldre’l mitjançant un programa informàtic (de creació 
pròpia) que, a través d’un mètode numèric adequat, trobi la solució amb un precisió 
determinada i en un temps acceptable. 
 
 
Durant la realització d’aquest estudi es va plantejar la possibilitat de crear un programa 
informàtic amb aquest fi, si bé es va descartar l’opció davant del risc que la seva 
programació ocupés un temps excessiu que impedís el lliurament del projecte a 
termini. 
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4.7.- Dimensionat a través d’esforços 
 
 
Com a resultat de la dificultat de dimensionar els tubs mitjançant els valors de forces i 
moments es va decidir d’afrontar el dimensionat a través de l’esforç equivalent de Von 
Mises que llista ANSYS en el seu postprocessador (“Section Solution > Stress > 
Principals”). 
 
La fórmula de l’esforç equivalent de Von Mises que ANSYS utilitza per al càlcul de 
cada element és, en unitats de pressió: 
 

el
eq eqEσ ε= ⋅   (4.7.1) 

 
on E és el mòdul de Young del material i el

eqε és la deformació equivalent per a cada 
element que equival a: 
 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

1
22 2 2 2 2 21 3

22 1 '
el
eq x y y z z x xy yz xzε ε ε ε ε ε ε γ γ γ

υ
 = − + − + − + + + +  

 (4.7.2) 

 
on 'υ  és el coeficient de Poisson, ε  i γ  són els valors de les deformacions. 
 
El dimensionat consisteix en variar els valors dels radis exterior i interior de cada 
element fins que s’ajustin a l’esforç de disseny de 370 MPa, procurant que la massa 
del tub sigui mínima. Aquest és un procés iteratiu que es fa manualment analitzant els 
resultats d’ANSYS d’una condició de contorn determinada, traient-ne conclusions i 
reintroduint les modificacions de la/les secció/ns altre cop en l’ANSYS per tornar a 
calcular. 
 
Tal i com es pot observar en l’annex F, la quantitat d’informació supèrflua (per aquest 
estudi) que dóna ANSYS en els seus llistats (“General Postproc > List Results”) fa que 
sigui necessari, a falta d’una eina adequada, invertir un temps considerable destriant-la 
manualment.  
 
No pas com amb les forces i moments que tenen orientacions determinades en l’espai, 
l’esforç de Von Mises és un equivalent entre totes les components principals d’esforç, i 
per tant no té sentit la seva orientació. 
 

 
 
4.7.1.- Resultats i gràfiques 

 
 
Del total de dades que lliura ANSYS com a esforços principals (“Section Solution > 
Stress > Principals”) tan sols s’ha utilitzat el màxim global de cada element (vegeu 
Annex F). 
 
Després d’eliminar la informació supèrflua obtenim 50 valors d’esforç, un per a cada 
element del quadre, que em traslladat a una fulla de càlcul (Excel) per tal de poder-los 
graficar. Tot i el gran número de xifres significatives que s’obté en els resultats de 



Estudi estructural del quadre d’una bicicleta reclinada mitjançant la simulació per elements finits 
Núm. Registre: 1282 

MEMÒRIA 

 54

l’ANSYS, s’ha procurat arrodonir a dues les xifres decimals en els valors dels esforços 
ja que és incoherent mantenir una precisió tan elevada en un estudi tan aproximat com 
aquest. 
 
La taula 4.7.1.1 conté tots els resultats de l’esforç equivalent de Von Mises (en Pa) per 
a les 7 situacions de contorn simulades, així com una columna que recull els màxims 
per a cada element. 
 
Les gràfiques (figures 4.7.1.1 a 4.7.1.8) ens permeten de veure clarament la situació 
d’esforç dels elements per a cada cas. 
 
La línia horitzontal de les gràfiques correspon a l’esforç límit de disseny de 370 MPa. 
 
Tal i com es pot observar en les gràfiques, la major part dels màxims es concentren en 
el cas 2.2. Si considerem que les condicions de contorn no simulen tot el cicle de 
pedaleig sinó un instant determinat, podem aplicar la simetria als esforços de tal 
manera que els elements que disposen d’un simètric (1 i 2 amb 3 i 4, 27...32 amb 
33...38, i 39...43 amb 44...48) hauran de ser dimensionats per a suportar l’esforç 
major. 
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Taula 4.7.1.1. Resultats. 
 
Tub Element Cas 1  Cas 2.1  Cas 2.2  Cas 4  Cas 5  Cas 6  Cas 7  Cas 8   Màxims 

1 7.86E+06 0 3.79E-06 2.95E+07 7.81E+06 4.79E+07 2.14E+07 4.79E+07 4.79E+07 
2 9.02E+06 2.80E-05 4.31E-05 3.38E+07 8.97E+06 5.51E+07 2.46E+07 5.51E+07 5.51E+07 
3 9.02E+06 5.68E+08 5.68E+08 3.38E+07 8.97E+06 5.51E+07 2.46E+07 5.68E+08 5.68E+08 A 

4 7.86E+06 4.95E+08 4.95E+08 2.95E+07 7.81E+06 4.79E+07 2.14E+07 4.95E+08 4.95E+08 
5 1.06E+07 1.27E+09 1.27E+09 1.58E+07 1.06E+07 1.90E+07 1.40E+07 1.27E+09 1.27E+09 
6 3.17E+07 1.27E+09 1.27E+09 3.43E+07 3.17E+07 3.57E+07 3.25E+07 1.27E+09 1.27E+09 
7 5.29E+07 1.27E+09 1.27E+09 5.28E+07 5.29E+07 5.23E+07 5.10E+07 1.27E+09 1.27E+09 
8 7.40E+07 1.27E+09 1.27E+09 7.13E+07 7.40E+07 6.90E+07 6.95E+07 1.27E+09 1.27E+09 
9 9.52E+07 1.27E+09 1.27E+09 8.98E+07 9.52E+07 8.57E+07 8.80E+07 1.27E+09 1.27E+09 

10 1.16E+08 1.27E+09 1.27E+09 1.08E+08 1.16E+08 1.02E+08 1.07E+08 1.27E+09 1.27E+09 

B 

11 1.37E+08 1.27E+09 1.27E+09 1.27E+08 1.37E+08 1.19E+08 1.25E+08 1.27E+09 1.27E+09 
12 1.10E+08 4.04E+08 4.13E+08 2.84E+07 1.37E+08 1.02E+08 1.21E+08 4.13E+08 4.13E+08 
13 6.70E+07 2.05E+08 2.09E+08 5.42E+07 7.70E+07 7.40E+07 8.05E+07 2.09E+08 2.09E+08 
14 3.32E+07 9.14E+07 9.34E+07 4.75E+07 3.57E+07 3.99E+07 4.17E+07 9.34E+07 9.34E+07 C 

15 3.20E+06 3.38E+07 3.47E+07 4.07E+07 1.60E+07 6.32E+06 2.86E+06 4.07E+07 4.07E+07 
16 7.25E+07 1.09E+09 1.09E+09 1.37E+08 1.92E+08 9.17E+07 1.19E+08 1.09E+09 1.09E+09 
17 1.22E+08 9.75E+08 9.79E+08 6.68E+07 1.97E+08 9.82E+07 1.61E+08 9.79E+08 9.79E+08 
18 1.71E+08 8.61E+08 8.89E+08 1.28E+07 2.18E+08 1.05E+08 2.03E+08 8.89E+08 8.89E+08 
19 2.20E+08 7.48E+08 8.05E+08 8.29E+07 2.50E+08 1.17E+08 2.45E+08 8.05E+08 8.05E+08 
20 2.70E+08 6.45E+08 7.21E+08 1.53E+08 2.89E+08 1.28E+08 2.88E+08 7.21E+08 7.21E+08 
21 2.87E+08 4.62E+08 5.44E+08 1.78E+08 3.07E+08 1.23E+08 2.89E+08 5.44E+08 5.44E+08 

D 

22 2.73E+08 3.76E+08 4.65E+08 1.55E+08 3.01E+08 1.13E+08 2.53E+08 4.65E+08 4.65E+08 
23 1.82E+08 1.97E+08 2.49E+08 9.59E+07 2.36E+08 4.72E+07 1.59E+08 2.49E+08 2.49E+08 
24 1.25E+08 1.53E+08 1.75E+08 6.57E+07 1.72E+08 3.29E+07 1.09E+08 1.75E+08 1.75E+08 
25 6.73E+07 1.22E+08 1.21E+08 3.56E+07 1.11E+08 1.87E+07 5.91E+07 1.22E+08 1.22E+08 E 

26 9.85E+06 1.18E+08 1.36E+08 5.53E+06 6.15E+07 5.72E+06 9.00E+06 1.36E+08 1.36E+08 
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Tub Element Cas 1  Cas 2.1  Cas 2.2  Cas 4  Cas 5  Cas 6  Cas 7  Cas 8   Màxims 

27 6.04E+07 1.29E+08 1.44E+08 3.89E+07 6.13E+07 8.40E+07 5.48E+07 1.44E+08 1.44E+08 
28 5.23E+07 2.42E+08 2.45E+08 3.13E+07 6.28E+07 4.20E+07 4.79E+07 2.45E+08 2.45E+08 
29 8.78E+07 5.22E+08 5.26E+08 5.28E+07 1.07E+08 4.76E+07 8.05E+07 5.26E+08 5.26E+08 
30 5.34E+07 2.82E+08 2.93E+08 3.44E+07 6.67E+07 3.67E+07 5.03E+07 2.93E+08 2.93E+08 
31 1.92E+07 1.91E+08 1.90E+08 1.61E+07 5.64E+07 2.65E+07 2.02E+07 1.91E+08 1.91E+08 

F 

32 2.56E+07 4.29E+08 4.30E+08 1.90E+07 9.71E+07 3.14E+07 2.56E+07 4.30E+08 4.30E+08 
33 6.04E+07 2.66E+08 2.86E+08 3.89E+07 8.92E+07 5.20E+07 5.48E+07 2.86E+08 2.86E+08 
34 5.23E+07 2.23E+08 2.25E+08 3.13E+07 9.48E+07 2.91E+07 4.79E+07 2.25E+08 2.25E+08 
35 8.78E+07 3.28E+08 3.23E+08 5.28E+07 1.65E+08 3.41E+07 8.05E+07 3.28E+08 3.28E+08 
36 5.34E+07 1.26E+08 1.25E+08 3.44E+07 9.05E+07 2.56E+07 5.03E+07 1.26E+08 1.26E+08 
37 1.92E+07 1.29E+08 1.35E+08 1.61E+07 5.49E+07 1.71E+07 2.02E+07 1.35E+08 1.35E+08 

G 

38 2.56E+07 3.31E+08 3.27E+08 1.90E+07 1.15E+08 1.53E+07 2.56E+07 3.31E+08 3.31E+08 
39 3.69E+07 1.35E+08 1.84E+08 1.90E+07 6.45E+07 1.43E+07 3.20E+07 1.84E+08 1.84E+08 
40 3.63E+07 1.37E+08 2.15E+08 1.86E+07 7.84E+07 3.45E+07 3.14E+07 2.15E+08 2.15E+08 
41 1.67E+07 9.54E+07 1.37E+08 8.35E+06 4.99E+07 2.16E+07 1.43E+07 1.37E+08 1.37E+08 
42 2.24E+07 6.76E+07 8.74E+07 1.20E+07 4.68E+07 1.43E+07 1.96E+07 8.74E+07 8.74E+07 

H 

43 4.71E+07 6.49E+07 6.76E+07 2.48E+07 4.15E+07 2.90E+07 4.12E+07 8.15E+07 6.76E+07 
44 3.69E+07 1.23E+08 1.60E+08 1.90E+07 8.03E+07 2.17E+07 3.20E+07 1.60E+08 1.60E+08 
45 3.63E+07 7.87E+07 1.44E+08 1.86E+07 9.82E+07 1.59E+07 3.14E+07 1.44E+08 1.44E+08 
46 1.67E+07 6.58E+07 1.02E+08 8.35E+06 6.86E+07 8.96E+06 1.43E+07 1.02E+08 1.02E+08 
47 2.24E+07 5.79E+07 7.55E+07 1.20E+07 5.87E+07 9.11E+06 1.96E+07 7.55E+07 7.55E+07 

I 

48 4.71E+07 6.45E+07 7.19E+07 2.48E+07 5.80E+07 1.72E+07 4.12E+07 9.80E+07 7.19E+07 
J 49 9.05E+06 9.34E+07 1.02E+08 1.39E+07 1.71E+07 9.92E+06 1.28E+07 1.02E+08 1.02E+08 
K 50 4.47E+06 1.50E+07 2.27E+07 2.43E+06 3.91E+06 2.55E+06 3.95E+06 2.27E+07 2.27E+07 

Màxim 2.87E+08 1.27E+09 1.27E+09 1.78E+08 3.07E+08 1.28E+08 2.89E+08 1.27E+09 1.27E+09 
Mínim 3.20E+06 0.00E+00 3.79E-06 2.43E+06 3.91E+06 2.55E+06 2.86E+06 2.27E+07 2.27E+07 
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Figura 4.7.1.1. Cas 1
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Figura 4.7.1.2. Cas 2.1
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Figura 4.7.1.3. Cas 2.2
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Figura 4.7.1.4. Cas 4
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Figura 4.7.1.5. Cas 5
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Figura 4.7.1.6. Cas 7
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Figura 4.7.1.7. Cas 8
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Figura 4.7.1.8. Màxims
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4.7.2.- Dimensionat dels tubs 
 
 
Si una biga està sotmesa a esforços constants i del mateix tipus, les dimensions 
adequades del membre seran uniformes en tota la longitud. Ara bé, per a estats 
tensionals més complexes, en que els esforços són variables, i fins i tot de distinta 
procedència, és necessari variar adequadament la secció resistent de cada segment 
de longitud si es pretén optimar-ne la lleugeresa. 
 
De mètodes de dimensionat de tubs n’hi ha bàsicament de dos tipus: 
 
- Conificat interior: el radi exterior es manté constant i és el radi interior que varia per 
adaptar-se a les sol·licitacions de cada porció de tub. Tecnològicament aquest procés 
es fa mitjançant l’estirat en fred de tubs de secció constant, preferiblement sense 
soldadura. 
 
- Conificats exteriors: el radi exterior varia i habitualment el gruix de paret es manté 
constant. Per a tubs de radi decreixent això es pot aconseguir enrotllant una làmina de 
gruix constant sobre si mateixa i soldant-ne els extrems, o bé, per formes més 
complexes, deformar un tub rodó (amb o sense soldadura) de manera que deixi de ser 
axisimètric (Ix ≠ Iy). 
 
 
En bicicletes estàndards (quadre de diamant) el segon tipus de conificat s’utilitza per 
les beines, mentre que el primer s’utilitza per als tubs més grans (tub horitzontal, tub 
diagonal i tub del seient) en forma de biconificats, és a dir que són més gruixuts en els 
extrems i més prims en la part central. 
 
Tal i com s’ha comentat en l’apartat 4.7 el procés de dimensionat a través d’esforços 
es fa mitjançant un procés iteratiu que analitza els resultats de la simulació per 
elements finits, n’extreu conclusions (esforç excessiu o insuficient), aplica les 
modificacions correctives i reintrodueix les dades en l’ANSYS. Aquesta és una tasca 
ideal per un programa informàtic, ja que hi ha un gran nombre de repeticions i l’anàlisi 
es limita al concepte “més gran que” o “més petit o igual que”. 
 
 
A banda de l’esforç màxim de 370 MPa, l’altre criteri de disseny important és el gruix 
mínim que pot prendre un tub. Tal i com s’explica en l’apartat 4.6 (figura 4.6.1) és 
necessari introduir un valor de gruix determinat que estableixi un mínim en el 
dimensionat per que sinó la secció de mínima massa serà la de gruix de paret zero. 
 
El criteri de gruix mínim dels tubs en la construcció de bicicletes ve determinat per el 
fenomen de pandeig local (en anglès “local buckling”) que, per parets excessivament 
primes, crea inestabilitats locals que col·lapsen el tub en valors de forces i moments 
inferiors als que teòricament pot resistir aquella secció (caracteritzada per la seva àrea 
transversal i els moments segons d’àrea). La resistència al pandeig local depèn del 
mòdul elàstic del material així com al factor de forma de la secció (Ashby 1999, pàg. 
176). És per això que l’acer, amb un mòdul elàstic d’uns 205 GPa, permet fer tubs de 
parets més primes que no pas l’alumini amb un mòdul elàstic d’uns 69 GPa.  
 
Existeixen en el mercat bicicletes amb tubs d’acer de fins a 6; 5 i 4 dècimes de 
milímetre de gruix de paret mínim (web: TET Cycles Tubing). En aquest estudi s’han 
considerat les 5 dècimes com a gruix límit. 
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D’aquesta manera el quadre de mínima massa que suporti els esforços de disseny 
serà aquell amb el major nombre de seccions de tub amb paret de 5 dècimes.  
 
En els apartats posteriors, Ri és el radi interior del tub, Ro és el radi exterior i g és el 
gruix de paret (g = Ro - Ri). La designació dels tubs i dels elements és la definida a 
l’apartat 4.3. 
 
 
 

4.7.2.1.- Tub A 
 
 
En aquest tub van mecanitzades dues rosques interiors on s’acollen les pistes dels 
rodaments de l’eix de pedalier, i per tant és una dimensió invariable del disseny. 
Existeixen diversos diàmetres estàndards; en aquest cas el radi interior és de 0,0189 
m, equivalent a 1,5”. Degut a que es tracta d’un tub molt curt, de longitud 0,068 m, no 
es considerarà el conificat interior. 
 
Per a la situació de partida: 
Ri = 0,0189 m Ro = 0,0199 m g = 1,0 mm 
les condicions de contorn que produeixen uns esforços majors en els elements del 
pedalier són els casos 2.1, 2.2 i 7, amb valors en Pascals: 
 
Element Cas 2.1 Cas 2.2 Cas 7 

1 0 3.79E-06 4.79E+07 
2 2.80E-05 4.31E-05 5.51E+07 
3 5.68E+08 5.68E+08 5.51E+07 
4 4.95E+08 4.95E+08 4.79E+07 

 
El màxim en els elements 1 i 2 es produeix en el cas 7 (vegeu figura 4.7.1.6), mentre 
que en els elements 3 i 4 es produeix amb els mateixos valors en els casos 2.1 i 2.2. 
(vegeu figures 4.7.1.2 i 4.7.1.3). 
 
Els casos considerats en les condicions de contorn només assajaven les forces i 
moments en un costat del quadre, i per tant en una situació real es produirien els 
esforços màxims de manera simètrica. Com que el dimensionat es fa per gruix 
uniforme, es variarà el radi exterior del tub fins que el valor en l’element 3 per al cas 
2.2 sigui igual o inferior a l’esforç de disseny. 
 
 
Procés iteratiu: 
 
1a iteració: 
 
Ri = 0,0189 m Ro = 0,0219 m g = 3,0 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
3 0.27588E+09 
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2a iteració: 
 
Ri = 0,0189 m Ro = 0.0204 m g = 1,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
3 0.37331E+09 

 
3a iteració: 
 
Ri = 0,0189 m Ro = 0.0205 m g = 1,6 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
3 0.34896E+09 

 
Degut a que la tolerància de disseny és de 1 dècima de mil·límetre , el gruix de tub que 
més s’acosta sense excedir-se és de 1,6 mm de paret. 
 
 
 

4.7.2.2.- Tub B 
 
 
Per a la situació de partida: 
Ri = 0,01325 m Ro = 0,01425 m g = 1,0 mm 
les condicions de contorn que produeixen uns esforços majors són els casos 2.1 i 2.2, 
amb valors en Pascals (vegeu figures 4.7.1.2 i 4.7.1.3): 
 
Element Cas 2.1 Cas 2.2 

5 1.27E+09 1.27E+09 
6 1.27E+09 1.27E+09 
7 1.27E+09 1.27E+09 
8 1.27E+09 1.27E+09 
9 1.27E+09 1.27E+09 

10 1.27E+09 1.27E+09 
11 1.27E+09 1.27E+09 

 
L’estat de tensions equivalent de Von Mises dóna uns resultats homogènis en tot el 
tub, i per tant no és necessari l’ús de conificats. Mantenint constant el gruix de paret en 
el valor mínim de 0,5 mm es varien els radis fins a complir la condició d’esforç per al 
cas 2.2. 
 
 
Procés iteratiu: 
 
1a iteració: 
 
Ri = 0.0245 m Ro = 0.0250 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
5 0.79344E+09 
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2a iteració: 
 
Ri = 0.0295 m Ro = 0.0300 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
5 0.55686E+09 

 
 
3a iteració: 
 
Ri = 0.0345 m Ro = 0.0350 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
5 0.41397E+09 

 
 
4a iteració: 
 
Ri = 0.0355 m Ro = 0.0360 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
5 0.39225E+09 

 
 
5a iteració: 
 
Ri = 0.0365 m Ro = 0.0370 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
5 0.37225E+09 

 
 
6a iteració: 
 
Ri = 0.0366 m Ro = 0.0371 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
5 0.37034E+09 
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Comprovació que no es supera el límit en cap element: 
 

Element Esforç (Pa) 
5 0.37034E+09 
6 0.37034E+09 
7 0.37034E+09 
8 0.37034E+09 
9 0.37034E+09 

10 0.37034E+09 
11 0.37034E+09 

 
 
 

4.7.2.3.- Tub C 
 
 
En els extrems d’aquest tub van inserides interiorment les dues pistes exteriors dels 
rodaments de l’eix de direcció, i per tant és una dimensió invariable del disseny. 
Existeixen diversos diàmetres estàndards; en aquest cas el radi interior és de 0,0127 
m, equivalent a 1”. Degut a que es tracta d’un tub relativament curt, de longitud 0,090 
m, no es considerarà el conificat interior. 
 
Per a la situació de partida:  
Ri = 0,0127 m Ro = 0,0137 m g = 1,0 mm 
les condicions de contorn que produeixen uns esforços majors en els elements del 
pedalier són els casos 2.2 i 4, amb valors en Pascals (vegeu figures 4.7.1.3 i 4.7.1.4): 
 
Element Cas 2.2 Cas 4 

12 4.13E+08 2.84E+07 
13 2.09E+08 5.42E+07 
14 9.34E+07 4.75E+07 
15 3.47E+07 4.07E+07 

 
El màxim en els elements 12, 13 i 14 es produeix en el cas 2.2, mentre que per  
l’element 15 es produeix en el cas 4, tot i que el seu valor és molt inferior als 370 MPa. 
El valor màxim absolut es dóna en l’element 12. Com que el dimensionat es fa per 
gruix uniforme, es variarà el radi exterior del tub fins que el valor en l’element 12 per al 
cas 2.2 sigui igual o inferior al valor de disseny. 
 
 
Procés iteratiu: 
 
1a iteració: 
 
Ri = 0.0127 m Ro = 0.0147 m g = 2,0 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
12 0.22256E+09 
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2a iteració: 
 
Ri = 0.0127 m Ro = 0.0142 m g = 1,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
12 0.28756E+09 

 
 
3a iteració: 
 
Ri = 0.0127 m Ro = 0.0138 m g = 1,1 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
12 0.37927E+09 

 
 
4a iteració: 
 
Ri = 0.0127 m Ro = 0.0139 m g = 1,2 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
12 0.35085E+09 

 
 
Comprovació per al cas 2.2 de que no es superi el límit en cap element: 
 

Element Esforç (Pa) 
12 0.35085E+09 
13 0.20421E+09 
14 0.10414E+09 
15 0.14401E+08 

 
 
 

4.7.2.4.- Tub D 
 
 
Per a la situació de partida: 
Ri = 0,01325 m Ro = 0,01425 m g = 1,0 mm 
la condició de contorn que produeix un esforç major en els elements del tub és el cas 
2.2, amb valors en Pascals (vegeu figura 4.7.1.3): 
 
Element Cas 2.2 

16 1.09E+09 
17 9.79E+08 
18 8.89E+08 
19 8.05E+08 
20 7.21E+08 
21 5.44E+08 
22 4.65E+08 
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L’esforç màxim es produeix en l’element 16 i va decreixent de forma lineal fins al 
mínim en l’element 22 (vegeu figura 4.7.1.3). 
Si es manté el radi exterior del tub, el conificat que donarà la menor massa serà el que 
comenci amb 0,5 mm de gruix en l’element 22 i vagi creixent fins a un màxim en 
l’element 16.  
 
 
Procés iteratiu: 
 
1a iteració: 
 
Element 22: 
Ri = 0.0195 m Ro = 0.020 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
22 0.46009E+09 

 
 
2a iteració: 
 
Element 22: 
Ri = 0.0215 m Ro = 0.022 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
22 0.38392E+09 

 
 
3a iteració: 
 
Element 22: 
Ri = 0.0220 m Ro = 0.0225 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
22 0.36796E+09 

 
 
4a iteració: 
 
Element 21: 
Ri = 0.0220 m Ro = 0.0225 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
21 0.42693E+09 

 
 
5a iteració: 
 
Element 21: 
Ri = 0.0219 m Ro = 0.0225 m g = 0,6 mm 
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Element Esforç (Pa) 
21 0.35797E+09 

 
 
6a iteració: 
 
Element 20: 
Ri = 0.0218 m Ro = 0.0225 m g = 0,7 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
20 0.40894E+09 

 
 
7a iteració: 
 
Element 20: 
Ri = 0.0217 m Ro = 0.0225 m g = 0,8 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
20 0.36004E+09 

 
 
8a iteració: 
 
Element 19: 
Ri = 0.0217 m Ro = 0.0225 m g = 0,8 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
19 0.40005E+09 

 
 
9a iteració: 
 
Element 19: 
Ri = 0.0216 m Ro = 0.0225 m g = 0,9 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
19 0.35781E+09 

 
 
10a iteració: 
 
Element 18: 
Ri = 0.0216 m Ro = 0.0225 m g = 0,9 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
18 0.39369E+09 
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11a iteració: 
 
Element 18: 
Ri = 0.0215 m Ro = 0.0225 m g = 1,0 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
18 0.35655E+09 

 
 
12a iteració: 
 
Element 17: 
Ri = 0.0215 m Ro = 0.0225 m g = 1,0 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
17 0.39131E+09 

 
 
13a iteració: 
 
Element 17: 
Ri = 0.0214 m Ro = 0.0225 m g = 1,1 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
17 0.35799E+09 

 
 
14a iteració: 
 
Element 16: 
Ri = 0.0214 m Ro = 0.0225 m g = 1,1 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
16 0.39748E+09 

 
 
15a iteració: 
 
Element 16: 
Ri = 0.0213 m Ro = 0.0225 m g = 1,2 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
16 0.36668E+09 

 
 
 

4.7.2.5.- Tub E 
 
 
Per a la situació de partida: 
Ri = 0,01325 m Ro = 0,01425 m g = 1,0 mm 
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la condició de contorn que produeix un esforç major en els elements del tub és el cas 
2.2, amb valors en Pascals: 
 
Element Cas 2.2 

23 2.49E+08 
24 1.75E+08 
25 1.21E+08 
26 1.36E+08 

 
L’esforç màxim es produeix en l’element 23 i el menor en l’element 25. Tots els 
esforços estan per sota del límit de disseny de 370 MPa (vegeu figura (4.7.1.3).  
 
Si es manté el radi exterior del tub, el conificat que donarà la menor massa serà el que 
comenci amb 0,5 mm de gruix en l’element 25 i varii de manera creixent en els altres 
elements. 
 
 
Procés iteratiu: 
 
1a iteració: 
 
Element 25: 
Ri = 0.0095 m Ro = 0.0100 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
25 0.14691E+09 

 
 
2a iteració: 
 
Element 25: 
Ri = 0.0005 m Ro = 0.001 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
25 0.20835E+09 

 
 
La 2a iteració prova un diàmetre exterior de 2mm, i fins i tot així no s’aconsegueix 
arribar a l’esforç de disseny. 
 
Les forces i moments en els elements segons els eixos de referència absoluts són: 
 
Element Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N·m] My [N·m] Mz [N·m] 

23 -563.6 192.4 -237.2 -70.2 -5.1 113.4 
24 -563.6 192.4 -237.2 -55.9 -14.5 71.8 
25 -563.6 192.4 -237.2 -41.6 -23.9 30.3 
26 -563.6 192.4 -237.2 -27.3 -33.2 -11.3 

 
Si fem un canvi a eixos locals segons l’orientació del tub, on l’eix x’ és paral·lel a l’eix 
del tub, l’eix z’ és perpendicular a l’eix x’ i paral·lel a l’eix z absolut, i l’eix y’ és 
perpendicular a x’ i z’ i de sentit coherent segons la regla de la mà dreta, tenim:  
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Element F’x [N] F’y [N] F’z [N] M’x [N·m] M’y [N·m] M’z [N·m]
23 -148.4 576.7 -237.2 -42.8 55.8 113.4
24 -148.4 576.7 -237.2 -42.8 38.8 71.8
25 -148.4 576.7 -237.2 -42.8 21.7 30.3
26 -148.4 576.7 -237.2 -42.8 4.6 -11.3

 
Podem observar com el tub treballa a compressió, tallants i moment torsor constants, i 
uns moments flectors en y’ i z’ que decreixen de l’element 23 al 26 de manera 
totalment lineal. En algun punt entre els elements 25 i 26 el moment flector en z’ és 
igual a zero. 
 
Càlculs interns no reflectits en aquest estudi han comprovat que també és impossible 
dimensionat els elements 24 i 26 per tal que s’acostin a l’esforç de 370 MPa, si més no 
amb gruixos de paret de 0,5 mm.  
 
Sense entrar en més consideració dimensiono el tub amb un gruix de 0,5 mm per que 
pugui suportar els esforços en l’element 23, on són màxims, i fent tot de gruix 
uniforme, encara que això el sobredimensioni i ens allunyem de la massa mínima. 
 
 
3a iteració: 
 
Element 23: 
Ri = 0.0150 m Ro = 0.0155 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
23 0.35175E+09 

 
 
4a iteració: 
 
Element 23: 
Ri = 0.0140 m Ro = 0.0145 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
23 0.38658E+09 

 
 
5a iteració: 
 
Element 23: 
Ri = 0.0145 m Ro = 0.0150 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
23 0.36871E+09 

 
 
6a iteració: 
 
Per a l’element 23: 
Ri = 0.0144 m Ro = 0.0149 m g = 0,5 mm 
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Element Esforç (Pa) 
23 0.37221E+09 

 
 
Comprovació per al cas 2.2 de que no es superi el límit en cap element: 
 

Element Esforç (Pa) 
12 0.37221E+09 
13 0.20656E+09 
14 0.12645E+09 
15 0.15432E+09 

 
 
 

4.7.2.6.- Tubs F i G 
 
 
En aquest apartat del dimensionat es tracten les dues beines a l’hora ja que existeix 
simetria entre elles respecte el pla x-y (dels eixos cartesians absoluts).  
 
Cada un d’aquests tubs no és rectilini, i inicialment han estat dividits en dues parts 
rectilínies de seccions diferents: 
 
de la unió entre els tubs D i E cap enrera, i amb una longitud de 8,68 cm:  
Ri = 0,009 m Ro = 0,010 m g = 1,0 mm 
de la secció anterior fins a l’eix de la roda: 
Ri = 0,0060 m Ro = 0,0070 m g = 1,0 mm 
 
La condició de contorn que produeix un esforç major en els elements del tub és el cas 
2.2, amb valors en Pascals: 
 
Element Cas 2.2 

27 1.44E+08 
28 2.45E+08 
29 5.26E+08 
30 2.93E+08 
31 1.90E+08 
32 4.30E+08 
33 2.86E+08 
34 2.25E+08 
35 3.23E+08 
36 1.25E+08 
37 1.35E+08 
38 3.27E+08 

 
L’esforç màxim es produeix en l’element 29 i el menor en l’element 36. Aquests 
elements pertanyen a tubs diferents (vegeu figura 4.7.1.3).  
 
Tot i que les beines formen part d’un triangle tancat, amb les càrregues aplicades en 
els vèrtexs, en aquests tubs es produeix un fenomen diferent al que seria d’esperar, ja 
que els esforços no decreixen linealment de l’element 27 al 32, i del 33 al 38. Això 
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possiblement es degut a que es transmet un fort moment flector procedent del tub D, 
que sumat a les altres forces puntuals dóna aquesta condició d’esforç. 
 
L’alt valor en l’element 29 probablement sigui degut a la concentració d’esforços per la 
gran diferència de diàmetres entre una secció inicial i l’altra. 
 
Les forces i moments en els elements de la beina esquerra, segons els eixos de 
coordenades absoluts són: 
 
Element Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N·m] My [N·m] Mz [N·m] 

27 1665.1 -280.17 1769.4 -19.474    -33.741 12.845 
28 4212.3 -1140.1 773.08 -16.531 -22.075 14.040 
29 4212.3 -1140.1 773.08 -27.327 -60.375 16.382 
30 4212.3 -1140.1 773.08 -18.687 -31.687 11.612 
31 4212.3 -1140.1 773.08 -10.047 -2.9992 6.8421 
32 4212.3 -1140.1 773.08 -1.4064 25.689 2.0723 
33 1782.1 -515.11 -789.00 -22.752 -35.396 5.6717 
34 273.09 -112.23 323.97 -31.161 -68.751 3.9693 
35 273.09 -112.23 323.97 -26.098 -51.679 5.6155 
36 273.09 -112.23 323.97 -18.347 -25.388 8.1897 
37 273.09 -112.23 323.97 -10.596 0.90176 10.764 
38 273.09 -112.23 323.97 -2.8451 27.192 13.338 

 
 
Sense passar-ho a eixos locals podem observar com les forces són constants (excepte 
en l’element 27), i com els únics moments que varien linealment són els x. En 
l’element 29 hi ha forts canvis de valor pel que fa al moment en x i en y respecte els 
elements contigus. Entre els elements 31 i 32 hi ha un pas pel zero en el moment en y. 
És per això que l’esforç en l’element 31 (My proper a zero) té un valor relativament 
baix. El mateix passa en l’element 37 de la beina dreta. 
 
Possiblement serà difícil dimensionar els tubs amb radi exterior uniforme ja que estan 
sotmesos a forces i moments molt canviats. Per exemple l’element 31, tindrà uns 
esforços normals deguts principalment a una força de tracció (≈ Fx), mentre que el 29, 
30 i 32 tenen forts moments flectors. Degut a aquesta discontinuïtat no es tindran en 
compte els esforços en els elements 31 i 37. 
 
Com que no té sentit dimensionar un tub amb informació barrejada de les dues beines, 
es dimensionarà els dos tubs segons els esforços en la beina esquerra, on hi ha la 
major sol·licitació. Començarem per l’element menys sol·licitat, el número 27. 
 
 
Procés iteratiu: 
 
1a iteració: 
 
Element 27: 
Ri = 0,009 m Ro = 0,0095 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
27 0.34436E+09 
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2a iteració: 
 
Element 27: 
Ri = 0,0085 m Ro = 0,0090 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
27 0.34876E+09 

 
 
3a iteració: 
 
Element 27: 
Ri = 0,007 m Ro = 0,0075 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
27 0.35301E+09 

 
 
L’esforç en l’element 27 augmenta molt lentament, mentre que els esforços en els 
elements 28 i 29 agafen valors molt més elevats. 
 
4a iteració: 
 
Element 27: 
Ri = 0,0065 m Ro = 0,0070 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
27 0.35055E+09 

 
 
Aquí podem observar com de la tercera a la quarta iteració hi ha una inversió de 
l’esforç de Von Mises, ja que decreix tot i disminuir la secció resistent. 
 
D’altra banda els valors de l’esforç en els elements 28 i 29 tenien valors molt grans, 
difícils de compensar amb un conificat interior de poques dècimes. 
 

Element Esforç (Pa) 
28 0.85485E+09 
29 0.92412E+09 
30 0.48719E+09 
31 0.41750E+09 
32 0.86632E+09 

 
 
Presumiblement passarà el mateix amb el dimensionat de l’element 30, i per tant 
intentarem dimensionar les beines a partir dels elements 28, 29 i 32. Continuem la 
iteració fixant-nos en la variació de tots els elements de la beina, al canviar-ne la 
secció. 
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5a iteració: 
 
Tots els elements: 
Ri = 0,008 m Ro = 0,0085 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
27 0.35184E+09 
28 0.63636E+09 
29 0.66004E+09 
30 0.38137E+09 
31 0.31857E+09 
32 0.62829E+09 

 
 
6a iteració: 
 
Tots els elements: 
Ri = 0,0100 m Ro = 0,0105 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
27 0.33253E+09 
28 0.49290E+09 
29 0.47791E+09 
30 0.29484E+09 
31 0.24580E+09 
32 0.43780E+09 

 
 
7a iteració: 
 
Tots els elements: 
Ri = 0,0110 m Ro = 0,0115 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
27 0.31795E+09 
28 0.44083E+09 
29 0.42105E+09 
30 0.26423E+09 
31 0.21979E+09 
32 0.37392E+09 

 
 
8a iteració: 
 
Tots els elements: 
Ri = 0,0111 m Ro = 0,0116 m g = 0,5 mm 
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Element Esforç (Pa) 
27 0.31639E+09 
28 0.43613E+09 
29 0.41600E+09 
30 0.26148E+09 
31 0.21745E+09 
32 0.36833E+09 

 
Prenem 0,0116 m com a radi exterior del tub i 0,0111 m com a radi interior per als 
elements 27, 30, 31 i 32. Seguidament dimensionem els elements 28 i 29. 
 
 
9a iteració: 
 
Element 28: 
Ri = 0,0109 m Ro = 0,0116 m g = 0,7 mm 
 
Element 29: 
Ri = 0,0110 m Ro = 0,0116 m g = 0,6 mm 
 
 

Element Esforç (Pa) 
27 0.32726E+09 
28 0.32981E+09 
29 0.36384E+09 
30 0.27624E+09 
31 0.21279E+09 
32 0.35380E+09 

 
 
10a iteració: 
 
Element 28: 
Ri = 0,0110 m Ro = 0,0116 m g = 0,6 mm 
 
Element 29: 
Ri = 0,0110 m Ro = 0,0116 m g = 0,6 mm 
 
 

Element Esforç (Pa) 
27 0.32475E+09 
28 0.37812E+09 
29 0.36133E+09 
30 0.27348E+09 
31 0.21363E+09 
32 0.35697E+09 
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4.7.2.7.- Tub J 
 
 
Un cop dimensionades les beines passem a mirar l’estat de tensions en el pont de 
beines, que correspon a l’element 49. 
 
Inicialment la secció del pont de beines és: 
Ri = 0,0055 m Ro = 0,0065 m g = 1,0 mm 
i l’esforç equivalent de Von Mises, abans de dimensionar els altres tubs, és de 
1.02E+08 Pa per al cas més sol·licitant que és el 2.2. És a dir que està molt 
sobredimensionat. 
 
Un cop dimensionats els altres tubs l’esforç en el pont de beines, amb la mateixa 
secció, és de 9.5258E+07 Pa, és a dir que està una mica menys tensionat i per tant 
més sobredimensionat encara. 
 
 
Procés iteratiu: 
 
1a iteració: 
 
Element 49: 
Ri = 0,0030 m Ro = 0,0035 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
49 0.13969E+09 

 
 
2a iteració: 
 
Element 49: 
Ri = 0,0020 m Ro = 0,0025 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
49 0.16096E+09 

 
 
3a iteració: 
 
Element 49: 
Ri = 0,0010 m Ro = 0,0015 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
49 0.22013E+09 

 
 
Tal i com es pot veure amb els valors dels radis, el dimensionat fins a 370 MPa no és 
possible, sense agafar valors absurds.  
 
Mirant les forces i moments (segons els eixos absoluts de referència) a les que està 
sotmès el pont de beines podem comprovar com l’únic valor una mica elevat és en la 
força Fz, que correspon a tracció, mentre que tots els moments són pràcticament zero.  
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Element Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N·m] My [N·m] Mz [N·m] 

49 -58.541 13.115 767.96 0.19867 0.90449 -0.292E-01
 
A falta d’altres condicions de contorn deixarem el pont de beines dimensionat a 1 cm 
de diàmetre amb un gruix de paret de 0,5 mm, per assegurar-ne la viabilitat. 
 
Ri = 0,0045 m Ro = 0,0050 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
49 0. 969E+08 

 
 
 

4.7.2.8.- Tubs H i I 
 
 
En aquest apartat del dimensionat es tracten les dues beines a l’hora ja que existeix 
simetria entre elles respecte el pla x-y (dels eixos cartesians absoluts).  
 
Cada un d’aquests tubs no és rectilini, i inicialment han estat dividits en dues parts 
rectilínies de seccions diferents: 
 
en la part superior, del suport superior del seient fins al pont de tirants:  
Ri = 0,0065 m Ro = 0,0075 m g = 1,0 mm 
i en la part inferior, del pont de tirants fins a l’eix de la roda: 
Ri = 0,0050 m Ro = 0,0060 m g = 1,0 mm 
 
La condició de contorn que produeix un esforç major en els elements del tub és el cas 
2.2, amb valors en Pascals: 
 
Element Cas 2.2 

39 1.84E+08 
40 2.15E+08 
41 1.37E+08 
42 8.74E+07 
43 6.76E+07 
44 1.60E+08 
45 1.44E+08 
46 1.02E+08 
47 7.55E+07 
48 7.19E+07 

 
L’esforç màxim es produeix en l’element 40 i el menor en l’element 43, els dos en el 
tirant esquerre. L’esforç en l’element 40 és 3 vegades més gran que en l’element 43 
(vegeu figura 4.7.1.3) fet que possiblement doni problemes. 
 
Es comença la iteració buscant el dimensionat del radi exterior de l’element 43 amb un 
gruix de paret de 0,5 mm. 
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Procés iteratiu: 
 
1a iteració: 
 
En tots els elements: 
Ri = 0,0050 m Ro = 0,0055 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
39 0.32030E+09 
40 0.49743E+09 
41 0.29523E+09 
42 0.13071E+09 
43 0.22427E+09 

 
 
2a iteració: 
 
En tots els elements: 
Ri = 0,0040 m Ro = 0,0045 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
39 0.46880E+09 
40 0.73222E+09 
41 0.41715E+09 
42 0.16063E+09 
43 0.32932E+09 

 
 
3a iteració: 
 
En tots els elements: 
Ri = 0,0035 m Ro = 0,0040 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
39 0.58939E+09 
40 0.92592E+09 
41 0.51661E+09 
42 0.18520E+09 
43 0.41087E+09 

 
 
Observem com el mínim ha passat a estar a l’element 42, i amb una gran diferència 
amb el màxim que segueix estan al 40 (5 vegades menys). 
 
Donant un cop d’ull a les forces i moments en els elements del tirant esquerre veiem 
com els moments Mx i My en l’element 42 són pràcticament iguals però de signe 
canviat. Fent una aproximació amb l’orientació del tirant (eix en la direcció x / -y) veiem 
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que la suma vectorial dels moments x i y donarà un moment flector x/y molt proper a 
zero, fet que sol·licita menys aquesta secció. 
 
Element Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N·m] My [N·m] Mz [N·m] 

39 -923.23 858.36 -232.78 -4.6718 -5.6103 -25.470 
40 -918.93 853.68 -150.96 -0.31737 8.1816 5.8559 
41 -586.33 1069.7 -150.96 2.9235 0.68239 11.627 
42 -586.33 1069.7 -150.96 1.5289 -1.0537 4.7418 
43 -586.33 1069.7 -150.96 0.13432 -2.7899 -2.1433 

 
Així doncs serà molt difícil trobar uns radis que satisfacin l’esforç de disseny per a 
elements tan diferentment carregats. 
Tal i com s’ha fet amb les beines, s’ignoren els esforços en l’element 42 i es busca la 
secció de 0,5 mm de gruix que compleix per a l’element 43. 
 
4a iteració: 
 
En tots els elements: 
Ri = 0,0037 m Ro = 0,0042 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
39 0.53578E+09 
40 0.83957E+09 
41 0.47238E+09 
42 0.17427E+09 
43 0.37498E+09 

 
 
5a iteració: 
 
En tots els elements: 
Ri = 0,0038 m Ro = 0,0043 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
39 0.51184E+09 
40 0.80112E+09 
41 0.45263E+09 
42 0.16939E+09 
43 0.35876E+09 

 
 
Un cop hem trobat la secció que compleix per a l’element 43, la mantenim en els 
elements 42 i 43, i incrementem el gruix en els altres elements per tal que compleixin. 
 
 
6a iteració: 
 
Elements 42 i 43: 
Ri = 0,0038 m Ro = 0,0043 m g = 0,5 mm 
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Elements 39, 40  i 41: 
Ri = 0,0037 m Ro = 0,0043 m g = 0,6 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
39 0.44747E+09 
40 0.69322E+09 
41 0.39494E+09 
42 0.18071E+09 
43 0.33899E+09 

 
 
7a iteració: 
 
Elements 42 i 43: 
Ri = 0,0038 m Ro = 0,0043 m g = 0,5 mm 
Elements 39, 40  i 41: 
Ri = 0,0036 m Ro = 0,0043 m g = 0,7 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
39 0.40107E+09 
40 0.61622E+09 
41 0.35286E+09 
42 0.18921E+09 
43 0.32441E+09 

 
 
8a iteració: 
 
Elements 42 i 43: 
Ri = 0,0038 m Ro = 0,0043 m g = 0,5 mm 
Element 41: 
Ri = 0,0036 m Ro = 0,0043 m g = 0,7 mm 
Elements 39 i 40: 
Ri = 0,0035 m Ro = 0,0043 m g = 0,8 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
39 0.37179E+09 
40 0.55415E+09 
41 0.35045E+09 
42 0.19001E+09 
43 0.31710E+09 

 
 
9a iteració: 
 
Elements 42 i 43: 
Ri = 0,0038 m Ro = 0,0043 m g = 0,5 mm 
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Element 41: 
Ri = 0,0036 m Ro = 0,0043 m g = 0,7 mm 
Elements 39 i 40: 
Ri = 0,0034 m Ro = 0,0043 m g = 0,9 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
39 0.34889E+09 
40 0.50643E+09 
41 0.34814E+09 
42 0.19054E+09 
43 0.31129E+09 

 
 
10a iteració: 
 
Elements 42 i 43: 
Ri = 0,0038 m Ro = 0,0043 m g = 0,5 mm 
Element 41: 
Ri = 0,0036 m Ro = 0,0043 m g = 0,7 mm 
Element 39: 
Ri = 0,0034 m Ro = 0,0043 m g = 0,9 mm 
Element 40: 
Ri = 0,0031 m Ro = 0,0043 m g = 1,2 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
39 0.33420E+09 
40 0.43023E+09 
41 0.35833E+09 
42 0.19627E+09 
43 0.30966E+09 

 
 
11a iteració: 
 
Elements 42 i 43: 
Ri = 0,0038 m Ro = 0,0043 m g = 0,5 mm 
Element 41: 
Ri = 0,0036 m Ro = 0,0043 m g = 0,7 mm 
Element 39: 
Ri = 0,0034 m Ro = 0,0043 m g = 0,9 mm 
Element 40: 
Ri = 0,0029 m Ro = 0,0043 m g = 1,4 mm 
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Element Esforç (Pa) 
39 0.32808E+09 
40 0.39830E+09 
41 0.36262E+09 
42 0.19874E+09 
43 0.30900E+09 

 
 
12a iteració: 
 
Elements 42 i 43: 
Ri = 0,0038 m Ro = 0,0043 m g = 0,5 mm 
Element 41: 
Ri = 0,0036 m Ro = 0,0043 m g = 0,7 mm 
Element 39: 
Ri = 0,0034 m Ro = 0,0043 m g = 0,9 mm 
Element 40: 
Ri = 0,0028 m Ro = 0,0043 m g = 1,5 mm 
 
 

Element Esforç (Pa) 
39 0.32572E+09 
40 0.38589E+09 
41 0.36428E+09 
42 0.19971E+09 
43 0.30875E+09 

 
 
13a iteració: 
 
Elements 42 i 43: 
Ri = 0,0038 m Ro = 0,0043 m g = 0,5 mm 
Element 41: 
Ri = 0,0036 m Ro = 0,0043 m g = 0,7 mm 
Element 39: 
Ri = 0,0034 m Ro = 0,0043 m g = 0,9 mm 
Element 40: 
Ri = 0,0027 m Ro = 0,0043 m g = 1,6 mm 
 
 

Element Esforç (Pa) 
39 0.32372E+09 
40 0.37530E+09 
41 0.36570E+09 
42 0.20054E+09 
43 0.30853E+09 
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Probablement la punta d’esforç en l’element 40 sigui deguda al canvi de direcció en el 
tub. Mirant els Plot Results d’ANSYS es pot observar que els esforços més grans 
comencen en el contacte entre els elements 39 i 40, on a més a més hi ha la unió amb 
el pont de tirants. Per tal de minimitzar aquest fenomen es suggereix un disseny dels 
tirants i les beines el més rectilini possible. 
 
 

 
 
 
14a iteració: 
 
Elements 42 i 43: 
Ri = 0,0038 m Ro = 0,0043 m g = 0,5 mm 
Element 41: 
Ri = 0,0036 m Ro = 0,0043 m g = 0,7 mm 
Element 39: 
Ri = 0,0034 m Ro = 0,0043 m g = 0,9 mm 
Element 40: 
Ri = 0,0026 m Ro = 0,0043 m g = 1,7 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
39 0.32202E+09 
40 0.36622E+09 
41 0.36691E+09 
42 0.20126E+09 
43 0.30835E+09 

 
 
Totes les seccions compleixen amb el criteri de disseny, però cal observar que la gran 
diferència de gruixos entre l’element 40 i els seus contigus, pot donar problemes 
constructius. 
 
 
 

4.7.2.9.- Tub K 
 
 
Tal i com s’ha fet amb el pont de beines passem a mirar l’estat de tensions en el pont 
de tirants (element 50) un cop hem dimensionat els tirants. 



Estudi estructural del quadre d’una bicicleta reclinada mitjançant la simulació per elements finits 
Núm. Registre: 1282 

MEMÒRIA 

 85

 
Inicialment la secció del pont de tirants és: 
Ri = 0,0055 m Ro = 0,0065 m g = 1,0 mm 
i l’esforç equivalent de Von Mises, abans de dimensionar els altres tubs, és de 
2.27E+07 Pa per al cas més sol·licitant que és el 2.2. És a dir que està molt 
sobredimensionat. 
 
Un cop dimensionats els altres tubs l’esforç en el pont de beines, amb la mateixa 
secció, és de 0.40505E+08 Pa, és a dir que està més sol·licitat que abans del 
dimensionat, però segueix tenint una secció excessiva. 
 
 
Procés iteratiu: 
 
1a iteració: 
 
Element 50: 
Ri = 0,0030 m Ro = 0,0035 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
50 0.14492E+09 

 
 
2a iteració: 
 
Element 50: 
Ri = 0,0020 m Ro = 0,0025 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
50 0.15857E+09 

 
 
3a iteració: 
 
Element 50: 
Ri = 0,0010 m Ro = 0,0015 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
50 0.13236E+09 

 
 
En aquest cas, a més a més de no aconseguir arribar a l’esforç de disseny, veiem que 
es produeix una inversió dels valors de l’esforç que decreixen tot i disminuir la secció 
resistent. 
 
Mirant les forces i moments (segons els eixos absoluts de referència) a les que està 
sotmès el pont de tirants podem comprovar que tenen valors baxíssims tots ells, 
pràcticament menyspreables. 
 
 
Element Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mx [N·m] My [N·m] Mz [N·m] 

50 -4.5552 1.5013 -82.830 0.16457 -0.61E-01 -0.14E-01 
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L’eix del tub té la direcció z, i per tant Fx i Fy són els tallants, Fz és la força axial, Mx i 
My són moments flectors i Mz és el moment torsor. 
 
 
Tal i com s’ha fet en el pont de beines a falta d’altres condicions de contorn deixarem 
el pont de tirants dimensionat a 1 cm de diàmetre amb un gruix de paret de 0,5 mm, 
per assegurar-ne la viabilitat. 
 
Ri = 0,0045 m Ro = 0,0050 m g = 0,5 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
50 0.11083E+08 

 
 
 
 
 
 
   4.7.2.10.- Comprovacions 

 
 
Un cop hem dimensionat tots els elements un per un, tornem a executar el càlcul amb 
ANSYS per comprobar que el límit de disseny es compleix en el conjunt. Tots els 
dimensionats han sigut fets a partir del cas 2.2, el de major sol·licitació, i per tant la 
comprovació també es fa per aquest cas (vegeu taula 4.7.2.10.1 i figura 4.7.2.10.1). 
 
 

Figura 4.7.2.10.1. 1a comprovació
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Taula 4.7.2.10.1: Resultats de la 1a i 2a comprovacions (cas 2.2) [Pa]. 
 

Tub Element 1a comprovació 2a comprovació 
1 1.95E-06 0 
2 4.14E-06 2.76E-06 
3 3.49E+08 3.49E+08 A 

4 3.04E+08 3.04E+08 
5 3.70E+08 3.70E+08 
6 3.70E+08 3.70E+08 
7 3.70E+08 3.70E+08 
8 3.70E+08 3.70E+08 
9 3.70E+08 3.70E+08 

10 3.70E+08 3.70E+08 

B 

11 3.70E+08 3.70E+08 
12 3.06E+08 3.06E+08 
13 2.04E+08 2.04E+08 
14 1.04E+08 1.04E+08 C 

15 1.44E+07 1.44E+07 
16 3.67E+08 3.67E+08 
17 3.58E+08 3.58E+08 
18 3.57E+08 3.57E+08 
19 3.58E+08 3.58E+08 
20 3.60E+08 3.60E+08 
21 3.58E+08 3.58E+08 

D 

22 3.68E+08 3.68E+08 
23 3.14E+08 3.14E+08 
24 2.05E+08 2.06E+08 
25 1.26E+08 1.26E+08 E 

26 1.56E+08 1.54E+08 
27 3.70E+08 3.70E+08 
28 3.31E+08 3.31E+08 
29 3.65E+08 3.65E+08 
30 2.77E+08 2.77E+08 
31 2.16E+08 2.16E+08 

F 

32 3.59E+08 3.59E+08 
33 3.17E+08 3.17E+08 
34 2.42E+08 2.43E+08 
35 1.87E+08 1.87E+08 
36 1.38E+08 1.37E+08 
37 1.56E+08 1.56E+08 

G 

38 2.49E+08 2.48E+08 
39 3.21E+08 3.13E+08 
40 3.75E+08 3.71E+08 
41 3.71E+08 3.41E+08 
42 1.98E+08 2.05E+08 

H 

43 3.10E+08 3.06E+08 
44 2.93E+08 2.85E+08 
45 3.25E+08 3.22E+08 
46 3.01E+08 2.79E+08 
47 1.39E+08 1.45E+08 

I 

48 2.23E+08 2.19E+08 
J 49 1.30E+08 1.30E+08 
K 50 1.12E+08 1.12E+08 

Màxim 3.75E+08 3.71E+08 
Mínim 1.95E-06 0.00E+00 
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Tal i com podem veure en la figura 4.7.2.10.1 hi ha una sèrie d’elements (40 i 41) que 
sobrepassen els 370 MPa, per tant és necessari tornar a variar les dimensions dels 
tubs en aquests punts per tal que compleixin. 
 

Element Esforç (Pa) 
40 3.75E+08 
41 3.71E+08 

 
 
Seccions inicials: 
 
Element 40: 
Ri = 0,0026 m Ro = 0,0043 m g = 1,7 mm 
Element 41: 
Ri = 0,0036 m Ro = 0,0043 m g = 0,7 mm 
 
 
1a iteració: 
 
Element 40: 
Ri = 0,0026 m Ro = 0,0043 m g = 1,7 mm 
Element 41: 
Ri = 0,0035 m Ro = 0,0043 m g = 0,8 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
40 0.37848E+09 
41 0.34041E+09 

 
 
2a iteració: 
 
Element 40: 
Ri = 0,0025 m Ro = 0,0043 m g = 1,8 mm 
Element 41: 
Ri = 0,0035 m Ro = 0,0043 m g = 0,8 mm 
 

Element Esforç (Pa) 
40 0.37050E+09 
41 0.34143E+09 

 
 
Tornem a llençar el càlcul per al cas 2.2 i obtenim la 2a comprovació (vegeu taula 
4.7.2.10.1 i figura 4.7.2.10.2). Hi podem observar com ara tots els elements 
compleixen l’esforç de disseny sense sobrepassar la tolerància de 1 MPa. 
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Figura 4.7.2.10.2. 2a comprovació
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4.7.2.11.- Resum dels dimensionats 
 

Taula 4.7.2.11.1: Resum dels dimensionats. 
Tub Element Radis interiors Radis exteriors Gruixos de paret 

1 Ri = 0,0189 m Ro = 0.0205 m g = 1,6 mm 
2 Ri = 0,0189 m Ro = 0.0205 m g = 1,6 mm 
3 Ri = 0,0189 m Ro = 0.0205 m g = 1,6 mm A 

4 Ri = 0,0189 m Ro = 0.0205 m g = 1,6 mm 
5 Ri = 0.0366 m Ro = 0.0371 m g = 0,5 mm 
6 Ri = 0.0366 m Ro = 0.0371 m g = 0,5 mm 
7 Ri = 0.0366 m Ro = 0.0371 m g = 0,5 mm 
8 Ri = 0.0366 m Ro = 0.0371 m g = 0,5 mm 
9 Ri = 0.0366 m Ro = 0.0371 m g = 0,5 mm 
10 Ri = 0.0366 m Ro = 0.0371 m g = 0,5 mm 

B 

11 Ri = 0.0366 m Ro = 0.0371 m g = 0,5 mm 
12 Ri = 0.0127 m Ro = 0.0139 m g = 1,2 mm 
13 Ri = 0.0127 m Ro = 0.0139 m g = 1,2 mm 
14 Ri = 0.0127 m Ro = 0.0139 m g = 1,2 mm C 

15 Ri = 0.0127 m Ro = 0.0139 m g = 1,2 mm 
16 Ri = 0.0213 m Ro = 0.0225 m g = 1,2 mm 
17 Ri = 0.0214 m Ro = 0.0225 m g = 1,1 mm 
18 Ri = 0.0215 m Ro = 0.0225 m g = 1,0 mm 
19 Ri = 0.0216 m Ro = 0.0225 m g = 0,9 mm 
20 Ri = 0.0217 m Ro = 0.0225 m g = 0,8 mm 
21 Ri = 0.0219 m Ro = 0.0225 m g = 0,6 mm 

D 

22 Ri = 0.0220 m Ro = 0.0225 m g = 0,5 mm 
23 Ri = 0.0145 m Ro = 0.0150 m g = 0,5 mm 
24 Ri = 0.0145 m Ro = 0.0150 m g = 0,5 mm 
25 Ri = 0.0145 m Ro = 0.0150 m g = 0,5 mm E 

26 Ri = 0.0145 m Ro = 0.0150 m g = 0,5 mm 
27 Ri = 0,0111 m Ro = 0,0116 m g = 0,5 mm 
28 Ri = 0,0109 m Ro = 0,0116 m g = 0,7 mm 
29 Ri = 0,0110 m Ro = 0,0116 m g = 0,6 mm 
30 Ri = 0,0111 m Ro = 0,0116 m g = 0,5 mm 
31 Ri = 0,0111 m Ro = 0,0116 m g = 0,5 mm 

F 

32 Ri = 0,0111 m Ro = 0,0116 m g = 0,5 mm 
33 Ri = 0,0111 m Ro = 0,0116 m g = 0,5 mm 
34 Ri = 0,0109 m Ro = 0,0116 m g = 0,7 mm 
35 Ri = 0,0110 m Ro = 0,0116 m g = 0,6 mm 
36 Ri = 0,0111 m Ro = 0,0116 m g = 0,5 mm 
37 Ri = 0,0111 m Ro = 0,0116 m g = 0,5 mm 

G 

38 Ri = 0,0111 m Ro = 0,0116 m g = 0,5 mm 
39 Ri = 0,0034 m Ro = 0,0043 m g = 0,9 mm 
40 Ri = 0,0025 m Ro = 0,0043 m g = 1,7 mm 
41 Ri = 0,0035 m Ro = 0,0043 m g = 0,7 mm 
42 Ri = 0,0038 m Ro = 0,0043 m g = 0,5 mm 

H 

43 Ri = 0,0038 m Ro = 0,0043 m g = 0,5 mm 
44 Ri = 0,0034 m Ro = 0,0043 m g = 0,9 mm 
45 Ri = 0,0025 m Ro = 0,0043 m g = 1,7 mm 
46 Ri = 0,0035 m Ro = 0,0043 m g = 0,7 mm 
47 Ri = 0,0038 m Ro = 0,0043 m g = 0,5 mm 

I 

48 Ri = 0,0038 m Ro = 0,0043 m g = 0,5 mm 
J 49 Ri = 0,0045 m Ro = 0,0050 m g = 0,5 mm 
K 50 Ri = 0,0045 m Ro = 0,0050 m g = 0,5 mm 
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Figura 4.7.2.11.1: Aspecte del quadre dimensionat. 
 
 
 

4.7.3.- Massa del quadre 
 
 
En aquest apartat es presenten els càlculs de la massa del quadre de la simulació, 
abans (taula 4.7.3.1) i després (taula 4.7.3.1) del dimensionat. En cap dels dos casos 
es té en compte qüestions com soldadures, platines, reforços, suports de fre, longitud 
real dels tubs, etc. i per tant no és més que una aproximació de l’ordre de magnitud 
que podrien tenir un quadre d’aquestes dimensions.  
 
A més a més de la massa total del quadre, en les taules es pot trobar la massa de 
cada tub, l’àrea de la secció transversal de cada element, el volum de tub que 
correspon a cada element i la massa d’aquest volum de tub. La densitat de l’acer s’ha 
considerat de 7850 kg/m3. 
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Taula 4.7.3.1: Massa inicial del quadre. 
Tub Element Longitud [m] Àrea [m2] Volum [m3] Massa [kg] Massa tubs [kg] 

1 0.01700 1.22E-04 2.07E-06 0.016
2 0.01700 1.22E-04 2.07E-06 0.016
3 0.01700 1.22E-04 2.07E-06 0.016A 

4 0.01700 1.22E-04 2.07E-06 0.016

0.065 

5 0.07714 8.64E-05 6.66E-06 0.052
6 0.07714 8.64E-05 6.66E-06 0.052
7 0.07714 8.64E-05 6.66E-06 0.052
8 0.07714 8.64E-05 6.66E-06 0.052
9 0.07714 8.64E-05 6.66E-06 0.052

10 0.07714 8.64E-05 6.66E-06 0.052

B 

11 0.07714 8.64E-05 6.66E-06 0.052

0.366 

12 0.02520 8.29E-05 2.09E-06 0.016
13 0.02172 8.29E-05 1.80E-06 0.014
14 0.02172 8.29E-05 1.80E-06 0.014C 

15 0.02172 8.29E-05 1.80E-06 0.014

0.059 

16 0.07341 8.64E-05 6.34E-06 0.050
17 0.07341 8.64E-05 6.34E-06 0.050
18 0.07341 8.64E-05 6.34E-06 0.050
19 0.07341 8.64E-05 6.34E-06 0.050
20 0.07341 8.64E-05 6.34E-06 0.050
21 0.05873 8.64E-05 5.07E-06 0.040

D 

22 0.05873 8.64E-05 5.07E-06 0.040

0.329 

23 0.07204 8.64E-05 6.22E-06 0.049
24 0.07204 8.64E-05 6.22E-06 0.049
25 0.07204 8.64E-05 6.22E-06 0.049E 

26 0.07204 8.64E-05 6.22E-06 0.049

0.195 

27 0.04342 5.97E-05 2.59E-06 0.020
28 0.04342 5.97E-05 2.59E-06 0.020
29 0.07857 4.08E-05 3.21E-06 0.025
30 0.07857 4.08E-05 3.21E-06 0.025
31 0.07857 4.08E-05 3.21E-06 0.025

F 

32 0.07857 4.08E-05 3.21E-06 0.025

0.141 

33 0.04342 5.97E-05 2.59E-06 0.020
34 0.04342 5.97E-05 2.59E-06 0.020
35 0.07857 4.08E-05 3.21E-06 0.025
36 0.07857 4.08E-05 3.21E-06 0.025
37 0.07857 4.08E-05 3.21E-06 0.025

G 

38 0.07857 4.08E-05 3.21E-06 0.025

0.141 

39 0.10230 4.40E-05 4.50E-06 0.035
40 0.05614 3.46E-05 1.94E-06 0.015
41 0.08619 3.46E-05 2.98E-06 0.023
42 0.08619 3.46E-05 2.98E-06 0.023

H 

43 0.08619 3.46E-05 2.98E-06 0.023

0.121 

44 0.10230 4.40E-05 4.50E-06 0.035
45 0.05614 3.46E-05 1.94E-06 0.015
46 0.08619 3.46E-05 2.98E-06 0.023
47 0.08619 3.46E-05 2.98E-06 0.023

I 

48 0.08619 3.46E-05 2.98E-06 0.023

0.121 

J 49 0.03250 3.77E-05 1.23E-06 0.010 0.010 
K 50 0.05600 3.77E-05 2.11E-06 0.017 0.017 

Totals 3.1960   1.993E-04 1.565 1.565 
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Taula 4.7.3.2: Massa del quadre dimensionat. 
Tub Element Longitud [m] Àrea [m2] Volum [m3] Massa [kg] Massa tubs [kg] 

1 0.01700 1.98E-04 3.37E-06 0.026
2 0.01700 1.98E-04 3.37E-06 0.026
3 0.01700 1.98E-04 3.37E-06 0.026A 

4 0.01700 1.98E-04 3.37E-06 0.026

0.106 

5 0.07714 1.16E-04 8.93E-06 0.070
6 0.07714 1.16E-04 8.93E-06 0.070
7 0.07714 1.16E-04 8.93E-06 0.070
8 0.07714 1.16E-04 8.93E-06 0.070
9 0.07714 1.16E-04 8.93E-06 0.070

10 0.07714 1.16E-04 8.93E-06 0.070

B 

11 0.07714 1.16E-04 8.93E-06 0.070

0.491 

12 0.02520 1.00E-04 2.53E-06 0.020
13 0.02172 1.00E-04 2.18E-06 0.017
14 0.02172 1.00E-04 2.18E-06 0.017C 

15 0.02172 1.00E-04 2.18E-06 0.017

0.071 

16 0.07341 1.65E-04 1.21E-05 0.095
17 0.07341 1.52E-04 1.11E-05 0.087
18 0.07341 1.38E-04 1.01E-05 0.080
19 0.07341 1.25E-04 9.15E-06 0.072
20 0.07341 1.11E-04 8.15E-06 0.064
21 0.05873 8.37E-05 4.92E-06 0.039

D 

22 0.05873 6.99E-05 4.11E-06 0.032

0.469 

23 0.07204 4.63E-05 3.34E-06 0.026
24 0.07204 4.63E-05 3.34E-06 0.026
25 0.07204 4.63E-05 3.34E-06 0.026E 

26 0.07204 4.63E-05 3.34E-06 0.026

0.105 

27 0.04342 3.57E-05 1.55E-06 0.012
28 0.04342 4.95E-05 2.15E-06 0.017
29 0.07857 4.26E-05 3.35E-06 0.026
30 0.07857 3.57E-05 2.80E-06 0.022
31 0.07857 3.57E-05 2.80E-06 0.022

F 

32 0.07857 3.57E-05 2.80E-06 0.022

0.121 

33 0.04342 3.57E-05 1.55E-06 0.012
34 0.04342 4.95E-05 2.15E-06 0.017
35 0.07857 4.26E-05 3.35E-06 0.026
36 0.07857 3.57E-05 2.80E-06 0.022
37 0.07857 3.57E-05 2.80E-06 0.022

G 

38 0.07857 3.57E-05 2.80E-06 0.022

0.121 

39 0.10230 2.18E-05 2.23E-06 0.017
40 0.05614 3.85E-05 2.16E-06 0.017
41 0.08619 1.96E-05 1.69E-06 0.013
42 0.08619 1.27E-05 1.10E-06 0.009

H 

43 0.08619 1.27E-05 1.10E-06 0.009

0.065 

44 0.10230 2.18E-05 2.23E-06 0.017
45 0.05614 3.69E-05 2.07E-06 0.016
46 0.08619 1.74E-05 1.50E-06 0.012
47 0.08619 1.27E-05 1.10E-06 0.009

I 

48 0.08619 1.27E-05 1.10E-06 0.009

0.063 

J 49 0.03250 1.49E-05 4.85E-07 0.004 0.004 
K 50 0.05600 1.49E-05 8.36E-07 0.007 0.007 

Totals 3.1960   2.066E-04 1.622 1.622 
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5.- Conclusions 
 
 
Tot i el caràcter aproximatiu de l'estudi (nombre alt de simplificacions, baixa quantitat 
de condicions de contorn i pocs elements) l'autor considera que s'han aconseguit uns 
bons resultats en el dimensionat.  
 
La figura 4.7.2.11.1 dóna una idea força clara del que podria ser la bicicleta acabada. 
Sorprèn potser el gran diàmetre del tub B, que arriba a duplicar els dels tubs A i C, 
però si donem un cop d'ull a la figura 5.1 podrem observar que no difereix gaire de la 
configuració d'una bicicleta reclinada de gamma alta. Això ens fa creure que el 
dimensionat ha sigut adequat, o si més no ben encaminat. 
 
 

 
 

Figura 5.1. Bicicleta reclinada de gamma alta. 
 
 
Analitzant les taules 4.7.3.1 i 4.7.3.2 podem observar que un cop dimensionat, els tubs 
davanters del quadre (A...D) són més pesats que els inicials, si bé passa el contrari 
amb els tubs posteriors (E...K). Això fa que la massa total variï poquíssim abans i 
després del dimensionat. Amb una increment de només 57 grams s’aconsegueix un 
increïble augment de la rigidesa. D’altra banda és dedueix que la bicicleta MiqAdo té 
més aviat infradimensionats els tubs davanters, i sobredimensionats els posteriors. Val 
a dir que de ben segur l'estudi de condicions de contorn més complexes com els salts 
o els bonys desobririen valors d'esforç majors, sobretot al voltant de les rodes. 
 
Si bé les masses teòriques difereixen molt de la del quadre real (2,845 kg), no és 
d'estranyar ja que no s'han considerat els múltiples reforços, les brides de subjecció, 
les platines de l'eix posterior, el sistema de regulació de la longitud en el tub B, les 
soldadures, els suports del fre posterior, ni incomptables vestigis dels antics quadres 
que no es van eliminar. A més a més, en el desmuntatge dels components del quadre 
per tal de pesar-lo, s'ha observat que molts dels tubs tenen gruixos de paret de 1,5 o 2 
mm, i no pas del mil·límetre considerat. 
 
Com ja s’ha comentat repetides vegades en diversos punts de l’estudi, s’ha trobat a 
faltar l’ajuda de petits programes informàtics que facilitessin el tractament de resultat 
així com les iteracions pròpies del dimensionat. La voluntat de l'autor és la de seguir 
investigant sobre el disseny dels vehicles reclinats mitjançant elements finits, cosa que 
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fa prioritaria la creació d'una o més eines que agilitzin el procés, així com n'augmentin 
la precisió i confiabilitat.  
 
Estudis posteriors sobre el mateix tema podrien:  
 
- augmentar el detall en el dibuix. 
- augmentar el nombre d'elements de la simulació i utilitzar-ne altres tipus. 
- augmentar el nombre de condicions de contorn contemplades. 
- investigar sobre millores geomètriques. 
- estudiar la introducció de membres de formes no circulars. 
- aplicar d'altres materials. 
- considerar qüestions de viabilitat constructiva. 
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