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Capítol 1: 

DEFINICIÓ DEL 

PROJECTE 

1.1. Objecte 

El present projecte té  dos grans objectius principals. Primer de tot, aprofitant les 

característiques d’aquest mecanisme, s’elaborarà un estudi complet sobre un 

amortidor amb funció progressiva de bieletes d’una motocicleta pròpia, estudiant 

la cinemàtica i la resistència mecànica. Finalment el projecte conclourà amb la  

proposta i estudi de millora de l’amortidor estudiat anteriorment, per tal 

d’optimitzar el mecanisme. 

El més important dins l’àmbit de l’objecte és la capacitat d’anàlisis d’una peça i 

un disseny mecànic ja fabricat per uns altres enginyers. Aquest anàlisis es veu 

complementat per una millora a nivell tècnic que permet l’obtenció d’una 

optimització de tot el procés mecànic ja dissenyat. 

A més a més, permet plantejar una sèrie de paràmetres que d’entrada no es 

coneixen i que es van desenvolupant en diferents anàlisis,  arribant a  entendre 

quina és la funció principal en la disposició de tots els elements mecànics que 

formen el conjunt a estudiar. 

1.2. Justificació 

La motivació general per l’elaboració d’aquest projecte és la necessitat de 

millorar un vehicle propi. Prèviament existeix la necessitat d’analitzar diversos 

elements per tal de poder adaptar-se a la realitat  i conèixer el mercat. Per tant 

d’aquí queda definit el primer objectiu del projecte, que és un anàlisis complet 

dels elements que formen el xassís juntament amb l’amortidor. 
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En aquest estudi es posa en desenvolupament el contingut de diverses 

assignatures estudiades en la carrera. Entre elles trobem: 

 Mecànica i teoria de mecanismes I i II 

 Elasticitat i resistència de materials 

 Tecnologia Mecànica 

 Disseny de màquines 

 Elements d’accionament i transmissió de màquines 

El projecte queda justificat per l’ambició que es té per millorar i projectar 

d’entrada una millora significativa o plantejar noves formes a l’hora de dissenyar 

un amortidor per un vehicle, que en aquest cas és una motocicleta de muntanya. 

1.3.  Abast del projecte 

El projecte queda completament definit per una sèrie de paràmetres a complir i 

estudiar en el PFC2:. 

 Sistema d’amortidor duna sèrie de vehicles 

 Anàlisi cinemàtic de l’amortidor d’una motocicleta pròpia 

 Anàlisi de la resistència dels materials que conformen l’amortidor 

 Millora del sistema d’amortidor 

Els anteriors paràmetres queden coberts per tots els aspectes conceptuals i 

pràctics que fan referència al estudi dels mecanismes que intervenen en el 

vehicle. 

1.4. Objectiu del PFC2 

L’objectiu principal del PFC2 es basa en l’estudi complet de l’amortidor. El 

programa que s’utilitzarà és el Solid Works juntament amb el complement 

Cosmos. El procés que es durà a terme serà el següent: 

 

1. Estudi dels plànols del vehicle. 

2. Esquema general de la motocicleta estudiada 

3. Determinació de les forces externes i centre de gravetat del vehicle 

4. Determinació de les forces que actuen en el mecanisme amortidor 

5. Disseny 2D i 3D del mecanisme a estudiar 

6. Estudi de l’amortidor per elements finits mitjançant CAD (SolidWorks i 

Cosmos) 

7. Estudi CAE del sistema de 4 barres que forma l’amortidor 

8. Proposta de millora del sistema estudiat 
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La determinació de les forces externes es realitzarà mitjançant el vehicle propi. 

S’efectuarà un selecció de  forces externes amb la millor precisió, elaborant 

varies proves per adaptar-se a la realitat. Les forces compreses dins un rang de 

valors, s’agafarà el valor més gran per tal d’obtenir un coeficient de seguretat 

més alt i poder determinar els elements del mecanisme  amb millor seguretat per 

l’enginyer.  

 

La proposta de millora del sistema estudiat pot tenir vincle a dos grans camins 

generals: 

a) Un anàlisis complet del mecanisme per tal de concloure una sèrie 
d’avantatges i inconvenients, amb l’objectiu de fer un predisseny del 

mecanisme i elaborar una optimització del conjunt per millorar el 
rendiment, evitar un sobre dimensionament o un factor de seguretat baix. 

b) Un estudi complet de nous sistemes d’amortidors que s’utilitzen en 
l’actualitat. Amb aquest estudi s’intenta incloure el sistema actual més 

adequat a la motocicleta estudiada i així justificar nous sistemes o intentar 
fer una millora. 

 

L’objectiu bàsic del PFC2 és seguir tots els punts i, en la proposta de millora, 
buscar l’equilibri entre els dos camins, és a dir, fer un anàlisis del mecanisme de 

l’amortidor, veure els seus punt dèbils (elements finits) i finalment implantar un 
nou sistema d’amortidor que sigui un reflex de l’actualitat o una adaptació amb 
millora de mecanismes que s’utilitzin en actualitat, en la construcció de nous 

vehicles. 

 

 

1.5. Alternatives 

c) En cas de no poder obtenir els plànols per part de Rieju S.A, es disposa de 
la motocicleta físicament per tal de poder obtenir mides aproximades i 
executar l’elaboració del estudi mitjançant elements finits. 

d) En cas que l’estudi a realitzar es compliqués a nivell d’incoherències de 
SolidWorks, es disposa d’una segona motocicleta on l’objectiu del PFC2 

seria adaptar un amortidor amb sistema de quatre barres ,a la motocicleta 
que disposa d’un mono-amortidor amb sistema convencional. 
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1.6. Agraïments 

El dia 01/05/09 s’envia un mail a Rieju S.A demanant assistència per l’obtenció 

dels plànols de la motocicleta a estudiar. El dia 02/06/09 s’obté resposta per part 

de Ginés Pérez (Technical Manager) dels quals contesta que tota la informació 

d’aquesta motocicleta no està informatitzada, cosa que inviten a passar per 

fàbrica i fer còpies de tota la informació sol·licitada, a més a més de la 

possibilitat de preguntar tots els dubtes o qüestions que es puguin plantejar. 

Es disposa informació i direcció de Rieju S.A: 

RIEJU, S.A. 

Borrassà 41 - P.O.Box 9 

17600 Figueres (Girona-Spain) 

web www.riejumoto.com 

mail gines@riejumoto.com (persona de contacte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.riejumoto.com/
mailto:gines@riejumoto.com
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Capítol 2: 

EL MECANISME DE 4 

BARRES 

2.1. Definicíó 

El mecanisme de 4 barres també és conegut com quadrilàter articulat. És un 

mecanisme format per tres barres mòbils i una quarta fixa. Aquestes barres 

estan unides mitjançant nusos articulats. 

2.2. Tipus 

2.2.1. Mecanisme de quatre barres de Grashof:   

Condició necessària perquè el mecanisme pugui realitzar girs complets és:  

 S+L<Q+P  (1) 

S: barra més curta 

L: la barra més llarga 

Q: altres  

P: altres 
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e) Mecanisme Manovella - balancí : La barra més curta és una manovella, on 
fa girs complerts a la vegada que la barra articulada a terra fa de balancí.  

 

Figura 1 : Mecanisme Manovella - Balancí 

 

f) Mecanisme de doble manovella: La barra més curta és fixa. Les dos barres 

articulades a la barra fixa poden realitzar girs complets.      

 

 

Figura 2: Mecanisme doble Manovella 

 

g) Mecanisme de doble balancí: La barra més curta fa d’acoblador. El 
mecanisme està format per dos balancins articulats a la barra fixa i un 
acoblador pot donar voltes completes. 

 

Figura 3: Mecanisme de doble balancí 

 

Tot mecanisme de 4 barres es pot muntar segons dos configuracions diferents, 

sense modificar les longituds de les barres. Aquestes dos configuracions 

proporcionen mecanismes simètrics respecte la barra fixa. 
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2.2.2. Mecanisme de quatre barres no Grashof.  

Tots els mecanismes són tres balancins. Compleix  quan:  

 S+L>P+Q (2) 

 

Figura 4: Mecanisme 4 barres NO Grashof. 

2.2.3. Mecanismes plegables. 

Compleix quan: 

 S+L=P+Q (3) 

Els mecanismes que compleixen aquesta igualtat són mecanismes plegables, és 

a dir, que totes les barres en alguna posició estan alineades. 

 

2.3. Aplicacions 

En la vida quotidiana trobem una varietat d’aplicacions del mecanisme de quatre 

barres. La utilitat d’aquest mecanisme és molt elevada per els següents motius: 

 Senzillesa 

 Fàcil construcció 

 Intervenció de pocs elements 

 Alt comportament cinemàtic 

 Baix manteniment 
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A continuació es mostren uns quants exemples, identificant els elements. 

a) Mecanisme d’accionament d’un neteja parabrises: 

Constitueix clarament un mecanisme de quatre barres. El mecanisme 

comença per un moviment d’entrada circular a velocitat constant i 
s’aconsegueix un moviment circular oscil·lant de sortida a una 
determinada amplitud. 

 

Figura 5: Accionament motor neteja parabrises 

 

b) Mecanisme de moviment làmpada amb dos mecanisme de quatre barres: 

En l’esquema es pot veure com els hi ha dos mecanismes de quatre barres 

units entre ells. 

 5  

 4 

  7 

 2 3            6            

 

                            1  

 

Figura 6: Làmpada amb dos mecanismes de quatre barres 

 

El primer mecanisme de quatre barres està format per les el triangle 1, 
barra 2, barra 3 i el triangle 4. El segon mecanisme està format pel 

triangle 4, barra 5, barra 6 i el triangle 7. Aquesta disposició permet un 
moviment pràcticament lliure en el pla a més a més de tenir una bon 
suport. 

 

 

 



 Aplicacions reals del mecanisme de les quatre barres. Anàlisi i millora del mecanisme d’amortiment d’un vehicle 

 - 99 - 

 

c) Selector de posició: 

El mecanisme de 4 barres va unit a un altre mecanisme que pot tenir 

multitud d’utilitats. El mecanisme genera un moviment lineal en el pla 
horitzontal d’anada i tornada. 

 

 

 

                                               2                       

                                                          3 

           1 

Figura 7: Mecanisme de quatre barres amb moviment horitzontal  

 

 

d) Mecanisme suspensió vehicle automòbil 

El mecanisme permet el moviment vertical de la roda i està limitat per una 

barra amb amortidor. 

 

 

     

                                          3 

          2 

 

                          1 

 

Figura 8: Suspensió vehicle automòbil 
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e) Mecanisme suspensió bicicleta: 

El mecanisme permet el moviment vertical de la roda per tal d’adaptar-se 
a les irregularitats del terreny. 

 

                                                           1 

   

                                  2 

 

   

        3 

Figura 9: Suspensió darrera bicicleta 

 

Igual que el mecanisme del vehicle, un amortidor situat a la bancada 

limita el moviment del mecanisme de quatre barres. 

 

 

f) Grua mecànica 

El mecanisme permet el moviment vertical de la barra 2 en tota la seva 

allargada. Si la bancada a més a més és mòbil, permet una bona llibertat 
pel que fa la barra 2. 

                                           2 

                                                    3 

               1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Grua mecànica 
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g) Braç de robot: 

El mecanisme és igual que la grua. Permet un moviment vertical de la 
punta. 

 

            

               2          

             

1 3 

 

 

 

 

Figura 11: Braç de robot 

 

h) Articulació d’una porta: 

El mecanisme està format per les dos barres articulades, la porta que està 
articulada mitjançant una frontissa i la bancada. 

 

           1  

     2 

 

                     3 

 

 

 

 

 

Figura 12: Articulació porta 

 

 

i) Altres: 

En aquest punt s’inclouen tot tipus d’articulacions de portes, articulacions 
per obrir el maleter d’un cotxe i altres. Com tots aquests mecanismes són 

idèntics a l’articulació de la porta, ja queden explicats en aquest. 
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Capítol 3: 

CARACTERÍSTIQUES 

GENERALS 

MOTOCICLETA 

3.1. Característiques tècniques motocicleta 

3.1.1. Generals 

 Marca. Rieju 

 Model: MRX 50 

 Any de fabricació: 2004 

3.1.2. Dimensions 

 Longitud total: 2050 mm 

 Amplitud total: 790 mm 

 Altura total: 1170 mm 

 Altura del seient: 920 mm 

 Distància entre eixos. 1332 mm 

 Distància mínima del terra: 358 mm 

3.1.3. Pes bàsic 

 Amb oli i dipòsit ple: 98 Kg 
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3.1.4. Motor 

 Tipus: 2 temps 

 Número velocitats: 6 

 Marca: Minarelli 

 Model: AM 6 

 Cilindres: 1 inclinat cap endavant 

 Cilindrada: 49,7 cc. 

 Diàmetre per carrera: 40,3 x 39 mm 

 Sistema d’arrencament: palanca 

 Sistema lubricació. Bomba d’oli 

 Tipus d’oli. 2 temps injecció 

3.1.5. Oli de la transmissió 

 Tipus: SAE 10W 30 

 Capacitat: 820 cc 

3.1.6. Filtre d’aire 

 Goma espuma tipus humit 

3.1.7. Combustible 

 Tipus: Gasolina sense plom 

 Capacitat: 8,4 l 

3.1.8. Carburador 

 Dellorto PHBN 12 hs 

3.1.9. Bugia 

 Tipus: NGK BR 9 ES 

 Separació elèctrodes: 0,6 – 0,7 mm 

3.1.10. Embragament 

 Multi disc en bany d’oli 

3.1.11. Transmissió primària 

 Corona embragament: Z=71 

 Pinyó d’atac: Z=20 

 Relació de transmissió: 1/3,55 

3.1.12. Transmissió secundària 

 Pinyó sortida del motor: Z=11 

 Plat d’arrossegament: Z=48 

 Relació de transmissió: 1/4 

 Cadena: 420 x 124 passos 
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3.1.13. Suspensió: 

 Davanter: Forquilla hidràulica invertida SHOWA 35 mm. 

 Darrera: Amortidor SHOWA hidràulic. 

3.1.14. Frens 

 Davanter: Disc 260 mm Ø 

 Darrere: Disc 200 mm Ø 

3.1.15. Pneumàtics 

 Davanter: 80/90-21 amb càmera 1,7 kg/cm2 

 Darrere: 110/80-18 amb càmera 1,8 kg/cm2 

3.1.16. Equip elèctric 

 Encesa: Electrònic 12 V 95 W 

 Generador: Ducati 

 Avanç encesa: 20º, 1.4 mm abans del P.M.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuel Abella Duran  

 - 106 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Aplicacions reals del mecanisme de les quatre barres. Anàlisi i millora del mecanisme d’amortiment d’un vehicle 

 - 107 - 

 

Capítol 4: 

ESPECIFICACIONS 

BÀSIQUES DE LA 

MOTOCICLETA 

4.1. Esquema del xassís 

Per començar a entendre el mecanisme, s’ha de situar en un esquema bàsic 

l’estructura completa que forma la motocicleta. 

A continuació es mostra una imatge de la motocicleta sense tapes, per tal de 

veure el xassís i la seva forma. 

  

Figura 13: Perfil motocicleta 
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En la següent figura es pot apreciar de forma aproximada la forma del xassís 

 

 Figura 14: Esquema bàsic xassís 

 

En el PFC 2 s’efectuarà un estudi aproximat de pesos per tal de trobar el centre 

de gravetat de la motocicleta. Un cop obtingut el centre de gravetat, s’aplicaran 

les forces adients per tal de simplificar el conjunt i estudiar més detingudament 

el amortidor. 

4.2. Amortidor  

El projecte fi de carrera es basa principalment en l’estudi de l’amortidor del 

darrere. Aquest amortidor està format per un mecanisme de quatre barres. 

Aquestes quatre barres són les següents: 

a) Bancada 

b) Biela 

c) Triangle 

d) Basculant 

El triangle va articulat amb l’amortidor, que és la que limita el moviment del 

conjunt. A més a més de limitar, produeix la funció d’oposar-se al moviment, i 
absorbir les irregularitats del terreny. En les següents figures es desglossa 

detalladament el mecanisme i les seves parts. 
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     1 

 

 

                   2                 3 

 

 

 Figura 15: Amortidor. Mecanisme de quatre barres 

 

La barra 1 correspon al basculant que va articulat al xassís i la barra 2. La barra 

2 uneix la barra 1 amb la biela, que correspon a la barra 3. La barra 3 correspon 

a la biela que va articulat al xassís i a la barra 2. 

 

A continuació es mostren diferents perspectives del conjunt del mecanisme que 

forma l’amortidor de la motocicleta. 

     1  

 

                                                2 

                                                                  3 

 

 

Figura 16: Vista de perfil del mecanisme 
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                     2                       3 

 

 

 

Figura 17: Vista inferior amortidor 

 

En la imatge es veu com l’amortidor va articulat a la barra 2. Aquest amortidor 

és el que limita el moviment de tot el mecanisme. 

4.3. Graus de llibertat 

Per determinar els graus de llibertat del mecanisme utilitzarem la fórmula 

següent: 

 GLL: 3·(n-1) -2·p1l (4) 

n: número de barres 

p1l: número d’articulacions 

En el nostre cas, el mecanisme té 1 Grau de Llibertat. 

4.4. Proposta de millora 

El pes fonamental del projecte es basa estudiar un mecanisme que ja ha estat 

fabricat, però a més a més l’opció principal a seguir serà buscar una alternativa 

per adaptar el mecanisme d’una motocicleta fabricada l’any 2003 a l’actualitat, i 

així muntar un amortidor que s’utilitza en les motocicletes d’avui en dia i 

adaptar-la de la millor manera possible, i en tot cas millorar el sistema perquè 

funcioni correctament a la Rieju. Tot aquest procés començarà amb un petit 

estudi de mercat dels mecanismes més utilitzats en les motocicletes més 

modernes i buscar la millor alternativa per adaptar-ho a la Rieju. 
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Capítol 5:     

DIAGRAMA DE GANTT   

 

A continuació es mostra el diagrama de Gantt corresponent a la planificació de 

les tasques a realitzar en el Projecte Final de Carrera 2. Aquestes tasques 

marquen el resum de les parts del projecte i defineixen les dates previstes per la 

execució d’aquest. 

El diagrama de Gantt està elaborat mitjançant Microsoft Project 2007. 
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 Figura 18: Diagrama de Gantt
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