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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals: x Sí No
PROJECTE FI DE GRAU
RESUM

En aquest projecte, s'ha volgut aportar un canvi en la mentalitat de fabricació de les grans
empreses automobilístiques, introduint el concepte d'una multiplataforma estàndard.
Aquest concepte, es basa en adaptar diverses carrosseries de diferents segments de vehicles
catalogats dins el mercat en una sola plataforma.
D'aquesta manera, i amb l'ajuda de les noves tecnologies, s'ha conceptualitzat una flota de
vehicles que, al reduir i estandarditzar la màxima quantitat de peces possibles, juntament
amb la facilitat de poder-les reemplaçar, ens permet allargar com a mínim, un 40% la vida
útil del vehicle.
A més, es dóna una visió general de les parts que integren un vehicle elèctric, i es busquen
solucions, tant a nivell de materials com de tecnologia motriu elèctrica, que contribueixin a
millorar el medi ambient.
Abstract
This concept, tries to change the manufacture mentality of big car companies, introducing
the concept of a standard multiplatform.
This concept, tries to suit different bodyworks from different car types, scheduled in market,
in one platform.
In this way, with the help of the new technologies, this project shows a shipping
conceptualization of vehicles, which with reducing and standardizing the highest number of
pieces and changing them easily, allow us to increase, at least 40%, the helpful life of the
product.
Furthermore, it gives a general vision of integrated parts of electric vehicles, and seek for
solutions about materials and electric mobility technology, to improve the health of the
environment.
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1 Introducció
Els objectius marcats per a aquest projecte, han estat els de dissenyar una plataforma estàndard per a un
cotxe amb tracció elèctrica, sobre la qual es puguin muntar diferents carrosseries que cobreixin les
necessitats de diferents usuaris, o d'un mateix usuari al llarg de la vida útil del producte.
Dins aquesta recerca, s'han conegut diversos sistemes de tracció elèctrica ja existents, per a que aquest
nou concepte pugui ser realitzable en un futur.
Pel que respecta al disseny de la plataforma, s'han definit els punts d'ancoratge entre la pròpia plataforma
i les diferents carrosseries a adaptar.
Pel que respecta al disseny de les carrosseries, s'ha aportat un disseny estàndard que s'adapti tant a la
plataforma com a les necessitats de l'usuari.
No s'ha valorat en cap moment el cost d'industrialització ni el preu de venda del producte acabat, així com
l'anàlisi CAE, ja que es tracta d'aportar la idea, el canvi conceptual dels cotxes tal i com els entenem avui
dia.
Per altra banda, s'han realitzat els plànols de les peces funcionals metàl·liques i plàstiques per a la
fabricació de les carrosseries. Aquestes, han estat realitzades en 3d per a ser importades en centres de
CNC per a construir els postissos de figura per a les matrius d'embotició. Per tant, la seva geometria
queda definida amb el 3D, en la fase de disseny per a simplificar la geometria mitjançant l'ús de cotes.
Aquest procés realitzat amb aquesta eina 3D CAD CAM, permet escurçar el temps de desenvolupament
de nous productes i eliminar les errades d'interpretació tant de geometries com de cotes dels plànols.
Pel que fa a millores, amb aquest nou concepte aprofita i allarga almenys un 40% la vida útil de
l'estructura del producte, augmentant el nombre de peces a estandarditzar i disminuint les peces totals del
vehicle.
Pel que respecta a aspectes mediambientals, s'ha minimitzat la diversificació de materials per a facilitar la
seva separació i utilitzar aquells que siguin reciclables en alt percentatge.
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2 Cos de la memòria
2.1

Disseny de la multiplataforma
Segons la distància entre eixos (batalla) i la
distància entre les rodes d'un eix (via), veure
fig.1, obtindrem diferents comportaments del
vehicle.

Fig.1 Representació esquemàtica de la batalla
(wheelbase) i la via (track). Font: commons.wikimedia.org

La distància de batalla afecta de dues maneres,
si la distància és petita, el comportament del
vehicle serà àgil i nerviós (inestable), en canvi
si la distància és gran, el comportament
guanyarà en estabilitat.

Pel que fa referència a la distància de la via,
afecta a l'estabilitat en corba, de manera que si la distància és petita, l'estabilitat serà baixa, i si és gran,
l'estabilitat augmentarà.
S'hauran de buscar uns valors, tant de batalla com de via, que s'aproximin al comportament del vehicle
que vulguem obtenir, ja que no hi ha valors tabulats que et diguin quines són les distàncies més estables o
quines són les més àgils.
Això ho podrem esbrinar mitjançant un estudi de les dimensions dels esportius actuals, ja que són els
tipus de vehicles que més desenvolupats estan per a poder agafar-se bé a les corbes i suportar altes
velocitats gràcies en part per mantenir el centre de gravetat el més baix possible.
També s'haurà de tenir en compte, que aquestes dimensions hauran de ser suficientment grans per a
poder-hi adaptar les carrosseries de diferents segments de vehicles.
2.1.1

Estudi de mercat

Dins el mercat, hi ha molts tipus de vehicles, segons pes, volum, potència del motor, etc. En aquest estudi,
només ens centrem en els vehicles anomenats turismes, ja que, són automòbils especialment concebuts i
construïts per al transport de persones i amb capacitat de fins a 9 persones inclòs el conductor.
2.1.1.1

Tipus d'automòbils per carrosseria

Compactes
Volum 1

Formats per dos volums. Coneguts com de tres o
cinc portes. S'assemblen als vehicles familiars en
quant a forma, però no respecte a les mesures, ja
que són més petits. Generalment estan pensats per a
transportar 4 passatgers. Un exemple de vehicle
compacte, seria un Mini Cooper (fig.2).

Volum 2

Fig.2 Imatge de perfil d'un Mini Cooper visualitzant els
volums que el componen. Font: Blueprints.com
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Esportius
Vehicles de dues portes, 3 volums i motors potents. Tenen poc volum de maleter, alguns són
descapotables amb sostre dur (metàl·lic) o tou (de lona) i tenen una configuració de seients 2+2, dos
adults al davant i dos nens al darrere, tot i que alguns esportius eliminen els seients del darrere, ja que en
molts casos l'espai posterior no ho permet. Un exemple de vehicle esportiu seria un Audi R8 (fig.3).
Volum 1

Volum 3

Volum 2

Fig.3 Imatge de perfil d'un Audi R8 amb els volums que el formen. Font: Blueprints.com

Berlines
Composades per 3 volums. Permeten viatjar còmodament 4 persones, però alguns aprofiten la 5a plaça
central de la segona fila de seients. Un exemple de berlina, seria un BMW sèrie 5 (fig.4).
Volum 1

Volum 3

Volum 2

Fig.4 Imatge de perfil d'un BMW sèrie 5 amb els volums que el composen. Font: Blueprints.com

Familiars
Tenen 2 volums. Són una versió de els berlines, ja que el que canvia és que el sostre s'estén fins el
maleter. Amb això s'aconsegueix més espai per a equipatge. Un exemple de familiar seria un Opel
Insignia Sports Tourer (fig.5).

Volum 1

Volum 2

Fig.5 Imatge de perfil d'un Opel Insignia Sports Tourer amb els volums que el formen. Font: Blueprints.com
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Monovolums
Com que la inclinació entre el capó i el parabrises és pràcticament col·lineal, es considera com un sol
volum. D'aquí prové el nom de la carrosseria monovolum. Pensats per a famílies nombroses entre 5 i 8
ocupants. Els seients es poden desplaçar o desmuntar per a adaptar l'espai interior a les necessitats de
l'usuari. Tenen un confort semblant al d'una berlina o familiar. Un exemple de monovolum seria un
Volkswagen Touran (fig.6).

Volum 1

Fig.6 Imatge de perfil d'un Volkswagen Touran amb el volum que el composa. Font: Blueprints.com

Limusines
Estructurats en 3 volums, però el de l'habitacle, és molt més gran i llarg. Acostumen a superar els 5m de
longitud. Un exemple de limusina seria un Maybach 62S (fig.7).

Volum 1

Volum 3

Volum 2

Fig.7 Imatge de perfil d'un Maybach 62S amb els volums que el formen. Font: Blueprints.com

Tot terrenys
Formats per 2 volums i dissenyats per circular per tot tipus de terrenys. Coneguts també com 4x4,
vehicles de tracció a les 4 rodes. Aquest tipus de tracció, ajuda en terrenys difícils, com neu, grava, fang,
terreny escarpat, etc. Un exemple de tot terreny seria un Mercedes Classe G (fig.8).

8

Volum 1
Volum 2

Fig.8 Imatge de perfil d'un Mercedes Clase G amb els volums que el composen. Font: Blueprints.com

SUV (Sport Utility Vehicle)
Composats per 2 volums. Tenen propietats mixtes entre un vehicle còmode i un tot terreny, ja que es
tracta d'un vehicle de dimensions entre un compacte i un familiar amb una alçada respecte al terra major
que aquests però inferior a la d'un tot terreny. Tot i aquestes apreciacions, és poc pràctic per circular per
terrenys molt irregulars. Un exemple de SUV seria un Mitsubishi ASX (fig.9).
Volum 1

Volum 2

Fig.9 Imatge de perfil d'un Mitsubishi ASX amb els volums que el formen. Font: Blueprints.com

2.1.1.2

Tipus d'automòbils per segment comercial

Varien respecte la llargada total, i hi ha 6 segments diferents, que van de la lletra A fins la lletra F:
Segment A
Es tracta dels vehicles més petits del mercat, amb configuració de 3 o 5 portes. Les mides d'aquest
segment oscil·len entre els 3,3m per a 2 ocupants i els 3,7m de longitud per a 4 ocupants. Dins aquest
segment, només trobem vehicles compactes.
Segment B
Tenen capacitat per a 4 adults i un nen. Aquest segment parteix dels 3,9m i pot arribar fins als 4,2m. En
aquest segment, trobem compactes i alguns esportius, monovolums, SUV's, berlines i familiars.
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Segment C
Són els vehicles més petits de 5 ocupants adults. Parteixen dels 3,8m, i poden arribar a mesurar fins a
4,5m de longitud. Trobem tots els tipus de vehicles a excepció de les limusines.
Segment D
Es tracta de vehicles de 5 places amb grans maleters. Tenen una mida al voltant dels 4,6m de longitud.
Dins aquest segment trobem bàsicament berlines, familiars i tot terrenys.
Segment E
Inclou bàsicament berlines elegants i de gran confort. La mida d'aquests, es situa al voltant dels 4,8m de
longitud.
Segment F
Trobem berlines i limusines d'alta gamma. Tenen una mida que supera els 5m de longitud.
2.1.1.3

Dimensionat de la multiplataforma

Per a dimensionar la nostra proposta de multiplataforma, com ja s'ha mencionat en la introducció,
s'analitzen els esportius que estan considerats els millors, però també tenint en compte les dimensions de
les diferents carrosseries a adaptar.
Segons l'estudi, tant de les carrosseries com dels segments dels vehicles, es considera que el millor
segment per al qual dimensionar la plataforma és el C, ja que es poden dimensionar tots els tipus de
carrosseries (veure apartats 2.1.1.1 i 2.1.1.2).
Com a conclusió de l'estudi de mercat sobre els vehicles esportius (veure apartat 2.2.1.1), la plataforma
hauria de tenir una longitud mitja de batalla de 2,5m.
Tot i això, i tenint en compte que en el cas del monovolum o de les berlines i familiars, el que
necessitaríem seria augmentar aquesta longitud de batalla, per poder incorporar la segona fila de seients, o
la tercera en el cas del monovolum, els passatgers deixant suficient espai per a les cames dels passatgers,
ja que en la majoria de vehicles del segment C és limitada.
D'aquesta manera, la distància de batalla que es creu oportuna seria de 2,8m, per aprofitar al màxim les
dimensions més amples del vehicle per a transportar els passatgers i distribuir les bateries. El fet
d'augmentar la batalla, disminuïm agilitat del vehicle però guanyem estabilitat i confort.
Pel que respecta a l'amplada del vehicle, també fent referència als esportius, la distància de la via varia
força entre la del davant i la del darrere, però la mitja d'ambdues resultaria de 1,7m. En principi es creu
raonable aquesta mida, ja que si resultés més ample, hi hauria molta més dificultat per aparcar en bateria,
al intentar obrir les portes per poder entrar o sortir del vehicle.
2.1.2

Elements i connexions

Com que el que es vol aconseguir és un cotxe impulsat per energia elèctrica, simplifiquem molt la
quantitat d'elements per a fer funcionar el vehicle. Pel que respecta a la plataforma només necessitarem
poder collar-li el xassís de cada carrosseria, col·locar-li un motor o motors elèctrics, rodes, bateries per
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alimentar els motors elèctrics, endolls de càrrega de les bateries i connectors per a distribuir l'energia
emmagatzemada als diferents elements de confort del vehicle.
2.1.2.1

Motor elèctric

Per poder explicar el perquè s'ha preferit impulsar el vehicle amb un motor elèctric en comptes d'un motor
de combustió, cal veure els avantatges respecte aquest últim:






Per a iguals condicions de potència, són de mida i pes inferiors.
Es poden fabricar de la mida que es vulguin.
Tenen un par de gir elevat, i alguns d'aquests motors, pràcticament giren a ritme constant.
El seu rendiment és molt alt, a partir del 75% per a potències baixes.
Exclusivament si ens fixem en el funcionament del motor, no contamina.

Per a poder-lo accionar, necessita estar connectat a un element que l'alimenti en forma d'energia elèctrica,
com estar connectat permanentment a la xarxa elèctrica, a una bateria, a un supercondesador (tecnologia
en fase experimental), a un motor nuclear, a un motor de combustió o a un element que utilitzi energies
renovables, com plaques fotovoltaiques o turbines eòliques.
Dins el mercat de fabricants de motors elèctrics n'hi ha molts, però s'ha observat que existeixen motors
elèctrics incorporats en una roda, com és el cas de Michelin Active Wheel, que va sortir el prototip al
mercat el 2008, i que actualment ja la incorporen alguns vehicles prototips.

Fig.10 Vistes de la roda amb motor elèctric Michelin Active Wheel des de diferents angles.
Font: circulaseguro.com i clubchevrolet.foroactivo.com

Es tracta d'un invent molt innovador i pràctic, ja que l'espai interior d'una llanda normal, es desaprofita,
però al incorporar-hi tots aquests elements, com un motor elèctric per fer moure el vehicle, suspensió
elèctrica per adaptar el vehicle segons la irregularitat del paviment, frens i absorbidor de cops, fan que
s'alliberi molt espai a la zona de l'habitacle, permetent oferir més espai per a emmagatzemar o viatjar
còmodament.
D'aquesta manera, i amb la possibilitat d'obtenir 1 motor independent a cada roda, es facilita el muntatge,
desmuntatge i reemplaçament en cas d'averia. Per altra banda, no seria necessari el gir de les rodes, per a
fer girar el cotxe cap a la dreta o esquerra, ja que només es requeriria augmentar o disminuir la velocitat
d'una o les dues rodes d'un lateral per a fer que el cotxe giri cap a un sentit o un altre.
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Com tots els productes, també hi ha inconvenients, com és el cost en el cas de voler que les quatre rodes
tinguin aquest sistema. Tot i això es pot aconseguir una potència conjunta de 220kW (55kW per roda), és
a dir, l'equivalent a 295CV.

Fig.11 Imatge de detall dels elements que integren la Michelin Active Wheel, prototip de 2008.
Font: circulaseguro.com

Com ja havíem comentat abans les parts que composen aquesta roda amb motor (veure fig.10 i fig.11), val
a dir que ja hi ha dos prototips en marxa que comptin amb aquesta tecnologia, el Heuliez Will (vehicle
que pren com a base un Opel Agila) i el Venturi Volage (veure fig.12).

Fig.12 Imatge del Heuliez Will i del Venturi Volage, respectivament. Font: autoescuela.tv i onelectriccars.com

2.1.2.2

Bateries

Acostuma a ser l'apartat més crític dels vehicles de propulsió elèctrica, ja que degut al cost de fabricació
que ronden actualment, si es vol igualar o superar l'autonomia entre recàrrega d'un vehicle de combustió,
molts fabricants de vehicles i possibles compradors no li veuen sortida a fer la inversió necessària per a
fabricar o adquirir, respectivament, un vehicle elèctric.
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Tot i aquest factor tant important, el govern ha posat varis plans d'ajuda per la compra de vehicles poc
contaminants com és el cas del "Plan PIVE" i "Plan MOVELE", amb els quals pots obtenir unes ajudes de
fins a 8000€, o bé ajudes per a desenvolupadors d'aquestes tecnologies per a investigar sobre com
augmentar la capacitat de càrrega i com reduir la dimensió i temps de recàrrega de les bateries del "Plan
Avanza".
Fabricants com Renault, amb el seu Twizy, o Nissan amb el seu Leaf de segona generació, per
promocionar-lo a un preu més assequible, han optat per a llogar mensualment les bateries d'aquest
vehicle, per a reduir el cost de venda inicial.
Dins la fabricació d'aquestes bateries, hi ha diversos tipus, però les més utilitzades són les de ió-liti. Dins
aquest grup, trobem 5 tecnologies principals, que segons l'element o elements amb els que es barreja,
donen unes propietats o unes altres, (veure fig.13).

Fig.13 Imatge dels 5 grups principals de bateries ió-liti. Font: bcg.com (Boston Consulting Group)

Tot i la gran utilització d'aquestes bateries d'ió-liti, s'estan desenvolupant les bateries, sobretot per
vehicles de transport, d'ànode de Silici-"Grafeno" per a ser comercialitzades l'any vinent, el 2014. El cas
analitzat, ha estat el de la proposta de la col·laboració entre el Departament d'Energia dels EE.UU.
(DOE), Argonne National Laboratory (ANL) i California Lithium Battery Inc. (CalBattery).
Es preveu que multipliquin per quatre la densitat energètica dels actuals acumuladors de les bateries ióliti, donant una autonomia homologada entre 300 i 400km, i major durada de la vida útil. A nivell
comercial, es pretén arribar al mercat amb possibilitats de ser adaptades per altres fabricants.
El fet d'introduir el grafit, fa que el temps de recàrrega d'aquestes bateries sigui molt inferior, entre 20 i 30
vegades. D'aquesta manera, l'espera per a obtenir el 100% d'energia disponible, passa d'hores a minuts.
Això és degut a que el carregament de les bateries normals es produeix des de fora (zona propera a la
corrent) cap a l'interior, i en les de grafit, la càrrega és homogènia.
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Fig.14 Imatge de la bateria d'ànode Silici-"Grafeno" mencionada anteriorment. Font: tecmovia.com

El disseny d'aquestes bateries està més pensat de cara als vehicles, ja que al tenir poca alçada i molta
base, ajudem a l'estabilitat del vehicle, baixant el centre de gravetat.
2.1.3

Solució 3D

La plataforma que es proposa a continuació, parteix d'un xassís soldat amb perfils rectangulars
extrusionats, i alguns d'ells, doblegats d'una manera determinada per a donar més rigidesa.

Fig.15 Imatge en perspectiva del xassís de la plataforma del cotxe vist des del frontal

Com que la zona dels compartiments de les bateries pot costar entendre com s'ha elaborat a base de perfils
rectangulars extrusionats i xapa doblegada, es procedeix a fer un explosionat del xassís per a entendre
millor la seva composició.
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Fig.16 Imatge en perspectiva del xassís explosionat de la plataforma del cotxe vist des del frontal

En aquest explosionat de la fig.16 es poden apreciar les diferents seccions dels perfils que formen el
xassís. Per altra banda, es veuen les orientacions dels perfils per a suportar esforços en diferents sentits i
repartir la càrrega per tota la plataforma.

Fig.17 Imatge en perspectiva de la plataforma del cotxe a nivell extern vista des del frontal

La imatge de la fig. 17, mostra tal i com es veuria la plataforma un cop soldada i preparada per a ser
utilitzada en el muntatge del vehicle. Es tracta d'una plataforma molt senzilla, amb espai per a 6 bateries
(color vermell) de dimensions aproximades de 570 x 475 x 150 mm cadascuna.
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Té 8 punts d'ancoratge de fàcil accés (color verd) situats, en el cas de la carrosseria esportiu, en els dos
maleters disponibles (color groc), el frontal i el posterior.
Compta amb 4 rails fixes (color blau) per a poder desplaçar els seients i pedals del cotxe al llarg de
l'habitacle i fer més confortable la conducció.
Al utilitzar les rodes amb motor Michelin Active Wheel, els punts d'ancoratge amb la plataforma (color
taronja) són exclusius per a aquest sistema motriu.
Els cercles que es veuen als extrems de la part frontal i posterior, corresponen els ancoratges dels paraxocs amb la plataforma.

Fig.18 Explosionat de les parts que integren la plataforma
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Aquesta plataforma proposada compta, per ordre descendent, amb els 4 rails esmentats anteriorment, una
cobertura superior, cobertures laterals i inferiors per a encaixar els maleters (en el cas de la carrosseria
esportiu), una estructura principal per a fer encaixar i orientar els elements com les rodes, bateries,
cablejat i ancoratge amb les carrosseries. Finalment una tapa inferior amb un nervat a la base per a donar
estructura al fons dels maleters.
Tots els elements esmentats es preveuen d'alumini a excepció dels inserits d'ancoratge (fig. 17 color
verd), que es preveuen d'acer. Si es vol saber més sobre els materials escollits, veure apartat "2.4.3
Ecodisseny".
Si es vol conèixer amb més detall les dimensions dels principals elements i la seva distribució, veure els
plànols de conjunt que fan referència a la plataforma a l'apartat "4 Plànols".

1

1

1

2
Fig.19 Imatge sobre com apilar o guardar les plataformes

Un altre aspecte que s'ha tingut en compte en el disseny de la plataforma ha estat la possibilitat de ser
apilada una sobre l'altre sense fer malbé els elements entre ells. En concret, en aquesta plataforma
(fig.19), els punts que resisteixen el pes de les plataformes superiors, són els inserits d'acer (1) més
propers a les bateries, que fan contacte amb el reforç nervat de la cobertura inferior (2).
D'aquesta manera, s'aconsegueix que amb poc espai es disposi de molta quantitat. Aquest detall és molt
important, ja que per a cada vehicle que es produeixi, sigui de la carrosseria que sigui, aquest component
és comú, voluminós i imprescindible.
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2.2

Disseny de les carrosseries

Tenint en compte que el segment de vehicle del qual partim és el C, per poder dissenyar vàries
carrosseries, que tinguin la mateixa longitud total, s'hauria de tenir en compte la mida màxima d'aquest
segment, al voltant dels 4,5m de longitud.
Tot i la gran varietat de carrosseries que se li poden adaptar, en aquest projecte, es proposen les
carrosseries que més es venen o que més interès aporten en el mercat. Aquestes carrosseries serien, la
d'un esportiu, pel públic jove-adult-gran, la d'una berlina per al públic adult-gran, i les modalitats familiar
i monovolum per al públic adult-gran, de família nombrosa i molt nombrosa, respectivament. Es
considera per a persona jove entre 18-35 anys, persona adulta entre 36-65 anys i persona gran a partir de
66 anys.
Pel que fa al segment de carrosseria compacta, tot i ser molt important dins el mercat, no es creu
oportuna, ja que al tenir les mateixes dimensions que un familiar, la diferència de formes seria mínima.
En base a això, s'analitza per a cada carrosseria, quins són els vehicles més venuts i/o millor aconseguits
per cada carrosseria, dins el mercat europeu. Per altra banda s'intenta adoptar formes comunes entre les
carrosseries a dissenyar, per tal que tota la gamma sigui semblant, conservant dimensions i proporcions,
per tal que cada carrosseria s'adapti fàcilment a la plataforma de la manera més senzilla possible.
2.2.1

Esportiu

Aquest apartat, s'ha basat en una visió més funcional que no pas estètica, tot i que de per sí, els esportius
són atractius per a qualsevol públic.
2.2.1.1

Estudi de mercat

S'ha buscat, segons vàries fonts, els millors esportius de tots els temps. Un cop analitzats els motius per
als que s'han guanyat aquest renom, s'han descartat els que no entraven dins el perfil de bon maneig del
vehicle. Un cop feta aquesta segona tria, s'ha arribat a 10 candidats que, segons les crítiques són realment
els millors. Aquests vehicles són per ordre descendent segons el propi criteri:
Mclaren F1
Llargada /mm
4288

Amplada /mm
1820

Alçada /mm
1140

Pes /kg
1140

Fabricació /anys
1992 - 1998

Fig.20 Vistes del McLaren F1 amb les dimensions més rellevants del vehicle. Font: Blueprints.com

Aquest vehicle es caracteritza per ser conceptualitzat per un gran dissenyador de la Formula 1, Gordon
Murray. Per altra banda, va ser un dels cotxes pioners en tenir un xassís monocasc de fibra de carboni i
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utilitzar materials com titani, magnesi, kevlar i or. La innovació d'aquest vehicle, per la seva època, és
realment considerable.
Per ser un súper esportiu és relativament petit, ja que la majoria d'aquest mesuren al voltant dels 4,4m. És
un vehicle que té 3 seients, dels quals el pilot està localitzat al centre del vehicle, millorant la visibilitat i
control del vehicle. El seu maneig és impressionant i avui dia encara està considerat com un dels vehicles
més ràpids del món.
Bugatti Veyron
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Pes /kg

Fabricació /anys

4462

1998

1204

1800

2005 - present

Fig.21 Vistes del Bugatti Veyron amb les dimensions més rellevants del vehicle. Font: Blueprints.com

Considerat, per alguns, com el McLaren F1 del segle XXI, per la innovació tecnològica que conté. Molts
especialistes, després de molts tests, el defineixen com el millor cotxe del món per la combinació entre
mecànica i luxe.
És el primer vehicle comercial que ha superat la barrera dels 400km/h per terra accelerant de 0 a 100
km/h en un temps inferior als 3s (2,5-2,8s en funció de la versió). A mesura que augmenta la velocitat
(superior als 375 km/h), el cotxe va adaptant-se per a poder aconseguir aquestes altes velocitats sense
sortir volant. Ha aconseguit varis rècords Guinness i ha estat anomenat el primer cotxe més car del món,
ja que cada unitat supera el milió d'euros, i algunes versions, els 2 milions d'euros.
Pagani Zonda
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Pes /kg

Fabricació /anys

4435

2055

1143

1230

2001 - 2012

Fig.22 Vistes del Pagani Zonda amb les dimensions més rellevants. Font: Blueprints.com

Aquest vehicle, va comptar amb la col·laboració d'un campió de la Formula 1, Juan Manuel Fangio, per a
desenvolupar la part mecànica. Inicialment aquest model s'anava a dir Fangio F1, però al morir el
corredor, el van anomenar Zonda, en honor a un vent sec i càlid argentí.
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El model, destaca per les crítiques dels experts, destacant el seu comportament dinàmic com excel·lent.
Aquesta característica és gràcies a l'estructura tubular d'acer al crom-molibdè per l'alta rigidesa de torsió,
juntament amb materials lleugers i resistents com la fibra de carboni en la carrosseria.
Ferrari Enzo
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Pes /kg

Fabricació /anys

4702

2035

1147

1355

2002 - 2004

Fig.23 Vistes del Ferrari Enzo amb les dimensions més rellevants. Font: Blueprints.com

Té aires d'un monoplaça de Formula 1, no només a nivell estètic, sinó també a nivell mecànic, i va
comptar amb l'ajut d'un pilot de Formula 1 (Michael Schumacher) per a ajudar a desenvolupar i posar a
punt aquest vehicle. El seu nom va ser denominat en honor al fundador de la Marca automobilística, Enzo
Ferrari.
Porsche Carrera GT
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Pes /kg

Fabricació /anys

4615

1920

1165

1380

2003 - 2006

Fig.24 Vistes del Porsche Carrera GT. Font: Blueprints.com

Va sorgir per rivalitzar amb el Ferrari Enzo i per l'oportunitat de mercat de fer un esportiu d'edició
limitada de gran cilindrada de la marca Porsche. Està basat en 2 prototips de carreres de la pròpia marca
(911 GT1-98 i LMP1-98) que no van poder competir degut al canvi en el reglament de la FIA (Federació
Internacional de l'Automòbil) l'any 1998. Va ser anomenat l'any 2005 com el cotxe més ràpid.
Ferrari F40
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Pes /kg

Fabricació /anys

4358

1989

1130

1100

1987 - 1992

Fig.25 Vistes del Ferrari F40 amb les dimensions més rellevants. Font: Blueprints.com
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Considerat com l'últim gran Ferrari de la vella escola degut al seu concepte, comportament i preu. Es va
crear com a commemoratiu dels 40 anys de l'empresa, per demostrar la capacitat d'aquesta per ser
competitiva i poder rivalitzar amb el Porsche 959. Es va dissenyar per circular en carretera oberta, però
amb especificacions molt properes a un automòbil de competició. Va ser dels primers vehicles fabricats
en gran part per materials compòsits, cosa que va influenciar molt a la reducció del pes total del vehicle.
Porsche 911
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Pes /kg

Fabricació /anys

4615

1920

1265

1380

1964 - present

Fig. 26 Vistes del Porsche 911 GT2 del 2010 amb les dimensions més rellevants. Font: Blueprints.com

Estava pensat com a substitut del Porsche 356, i inicialment es va anomenar 901, tot i que per conflictes
amb Peugeot, el nom comercial es va canviar per 911. És un dels pocs models que s'ha mantingut al llarg
dels anys. S'han anat actualitzant en quant a millores mecàniques i estètiques, però moltes de les
característiques del model original es conserven, com la configuració tracció i motor posterior, carrosseria
coupé "fastback", el motor de 6 cilindres bòxer i una configuració de l'interior 2+2. Al llarg dels anys s'ha
anat establint com una icona del món de l'automòbil, fins i tot en alguns grups, el consideren el millor
vehicle del món.
Nissan GT-R
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Pes /kg

Fabricació /anys

4671

1895

1369

1740

2007 - present

Fig.27 Vistes del Nissan GT-R. Font: Blueprints.com

Aquest model prové del conegut Nissan Skyline GT-R que es va deixar de fabricar l'any 2002. És un
vehicle tecnològicament molt avançat, tant per la precisió d'assemblatge com per l'ús de materials
compostos i l'electrònica que conté. Es tracta d'un vehicle de carrer de gran maneig que permet fer uns
grans temps en circuits enrevessats com el de Nurbürgring, superant a vehicles com el Porsche 911. Ha
guanyat molts premis, entre els quals destaquen "Japan's Most Advanced Technology" l'any 2008, i
"International Car of the Year" i "World Performance Car" l'any 2009.
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Lexus LFA
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Pes /kg

Fabricació /anys

4505

1895

1220

1575

2010- present

Fig.28 Vistes del Lexus LFA amb les dimensions més rellevants. Font: Blueprints.com

Es tracta d'un vehicle molt fiable, molt avançat, suau i còmode. El seu desenvolupament va començar 10
anys abans del seu llançament al mercat, sense límit de costos ni de temps però sí com a mostra de
capacitat tecnològica. Utilitza tres tipus de fibra de carboni, segons la orientació de la càrrega dinàmica.
Audi R8
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Pes /kg

Fabricació /anys

4437

1930

1300

1600

2007 - present

Fig.29 Vistes del Audi R8 amb les dimensions més rellevants. Font: Blueprints.com

Es tracta del primer Audi amb motor central. Va sortir per rivalitzar amb vehicles de Ferrari, Porsche,
Lamborgini, entre d'altres. Com a característiques que el fan destacar, trobem el bon comportament
dinàmic, influenciat en part per la intel·ligent tecnologia "Quattro" d'Audi (tracció a les 4 rodes).
2.2.1.2

Anàlisi de forma i funció

Tots els models analitzats, i els esportius en sí, tenen vàries coses en comú, estan pensats per ser el més
baix i ample possible, ja que com més baix i ample és un vehicle, s'obté més estabilitat i menys
possibilitats de bolcar. Per altra banda, la secció frontal o posterior intenta ser el més petita possible,
perquè el fregament amb l'aire sigui menor, i no li costi tant al vehicle arribar a altes velocitats.
Pel que respecta a la vista de perfil del vehicle, el que es busca és una forma semblant a la pilota de futbol
americà o rugby, ja que la forma el·líptica, és la que menor fregament provoca amb l'aire. En quant a la
longitud del vehicle, varia en funció del dissenyador, si decideix fer unes formes més musculades o més
estilitzades, de la distància de batalla i de les dimensions de les llandes.
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2.2.1.3

Solució 3D

En base a les idees generades gràcies a els esportius analitzats anteriorment, es comença a desenvolupar la
idea de la proposta en forma d'esbossos. Aquests esbossos són els que donaran les pautes per a
desenvolupar el projecte de les carrosseries i altres elements estètics que definiran, tant el propi esportiu
com les línies generals de la resta de vehicles de la gamma que es vol proposar.
Esbós

Fig.30 Vistes en perspectiva a mà alçada de la idea

Pel que respecta a la solució proposada, s'ha tingut en compte una forma musculada, ja que és més fàcil
de combinar amb les altres carrosseries. En quant a mides, s'han respectat totes les d'un esportiu de carrer,
a excepció de la distància de batalla, que com ja hem comentat anteriorment, és superior degut a poder-hi
encabir còmodament les altres carrosseries (veure apartat 2.1.1.3).
En quant a visibilitat, per a incrementar-la, s'ha dissenyat un parabrises que no té suports laterals. Aquest
aspecte, li dona un aire més atractiu i distintiu, ja que no hi ha cap vehicle matriculat en l'actualitat que
ofereixi més de 180º de visió, cosa que incrementa la seguretat al no tenir punts morts de visió en la part
frontal.
Mitjançant tècniques d'ombrejat, s'ha volgut donar el volum per a poder visualitzar certes curvatures que
ajudaran a dissenyar-lo correctament amb un programa de disseny CAD.
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Vista 3D

Fig.31 Vistes en perspectiva de la carrosseria esportiu proposat per aquest projecte

Com es pot observar, tot i l'esbós fet anteriorment, només s'ha dissenyat el que seria la carrosseria en sí,
sense els elements del conjunt que li donen un aspecte més definitiu, com serien les òptiques i les rodes.
En aquestes imatges es vol comparar les formes generals del vehicle i les divisions d'acoblament dels
elements amb el esbós inicial, per a respectar-lo el millor possible.
S'han inclòs els vidres per a tenir una visió més clara de la forma i elements que no s'havien tingut en
compte, com serien els retrovisors tapa de dipòsit i manetes de les portes. Se li ha afegit un nervi de reforç
al maleter frontal per augmentar la rigidesa de l'estructura i afegir cert caràcter a la carrosseria.
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Vistes 2D

Fig.32 Vistes 2D de la carrosseria esportiu amb les dimensions més rellevants en mm

Per si no quedava prou clar amb les vistes 3D de la carrosseria, s'han extret aquestes vistes que permeten
veure més clarament, sense interferència d'ombres, les proporcions i formes. Per altra banda, per
comprovar que realment compleixen les dimensions de batalla i via, s'ha acotat la primera. Com que
l'amplada total supera els 1,7m previstos de via, es creu que no hi haurà cap problema per a adaptar-la en
la dimensió total d'1,96m.
En quant als retrovisors, s'ha decidit dissenyar-los per a que no sobresurtin de l'amplada total del vehicle
(fig.32, mesura de 1940mm), per a disminuir la possibilitat que es trenquin per una mala maniobra.
Si es volen conèixer més detalls sobre les dimensions de la carrosseria, i alguns dels canvis que es
proposen, veure els plànols de la carrosseria esportiu en l'apartat "4 Plànols".
2.2.2

Berlina i Familiar

Com que ambdues carrosseries, la majoria d'elles, parteixen de les mateixes dimensions, les considerarem
com un sol apartat, ja que normalment, el que varia, és l'acabament de la part posterior del vehicle.
Segons les dimensions del esportiu que ens marquen els límits per a encaixar la plataforma, tenim una
longitud de 4,55m i una amplada de 1,96m.
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A partir d'aquí, busquem longituds de vehicle semblants a aquesta amb una tolerància de variabilitat de
±0,1m. Un cop buscat aquest valor, observem que no hi ha gaires candidats, ja que les marques tendeixen
a sobre dimensionar-los fins a arribar al voltant dels 4,7m. Tot i això, n'hi ha suficients.
2.2.2.1

Estudi de mercat

Dins aquesta recerca, hem trobat 7 marques que compleixen les toleràncies de longitud, i a més, tenen
ambdues carrosseries, les quals gairebé només canvia la part posterior. A continuació s'exposen per ordre
alfabètic.
BMW Serie 3
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4624

1811

1429

1975- present

Fig.33 Vistes del BMW Serie 3 i Serie 3 Touring del 2012 amb les dimensions més rellevants. Font:
medidasdecoches.com

Aquest model, manté les dimensions totals, i només varia la forma posterior. Ha estat considerat com un
dels millors cotxes durant força temps per la revista "Car & Driver". Respecte la versió anterior, ha
augmentat de dimensió en tots els aspectes, inclosa la distància de batalla, per a donar més espai a les
places posteriors. Per la seva longitud, pertany al segment D.
Ford Focus
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4534 - 4556

1823

1484 - 1505

1998 - present

Fig.34 Vistes del Ford Focus Berlina i Sportbreak del 2011 amb les dimensions més rellevants. Font:
medidasdecoches.com
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Després de l'èxit de vendes de la versió compacta, Ford, l'any 2010, va decidir fer una versió berlina i
familiar per a obrir un nou mercat entre el Focus i el Mondeo. Pel que respecta a dimensions, només
manté les distàncies de batalla, de via i l'amplada total del vehicle. Per la seva longitud, pertany al
segment C.
Mazda 3
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4460 - 4580

1755

1470

2004 - present

Fig.35 Vistes del Mazda 3 i 3 Sport berlina del 2012 amb les dimensions més rellevants. Font:
medidasdecoches.com

El seu nom per al mercat japonès és Mazda Axela, però per a la resta del món, s'anomena Mazda 3. En
quant a dimensions es refereix, només varia la longitud total. Pel que respecta a la plataforma, utilitza la
del Ford Focus de segona generació. A nivell estètic, la segona generació d'aquest model del 2009, ha
anat canviant a una imatge més esportiva. Per la seva longitud, pertany al segment C.
Mercedes Classe C
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4591 - 4606

1770

1447 - 1459

1990 - present

Fig.36 Vistes del Mercedes Classe C i Classe C Estate de 2011 amb les dimensions més rellevants. Font:
medidasdecoches.com

Aquest model varia en les dimensions de longitud i altura totals. Tot i que sempre ha mantingut més o
menys les mateixes dimensions, pel que respecta a l'interior cada vegada l'espai era menor. Tant és així,
que van fer un primer "restyling" de la tercera generació per augmentar l'espai de les places posteriors.
Tot i això, no ho han pogut solucionar, i pel 2014, s'anuncia una nova generació amb més espai interior.
Per la seva longitud, pertany al segment D.
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Mitsubishi Lancer
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4570 - 4585

1760

1490 - 1515

1973 - 2013

Fig.37 Vistes del Mitsubishi Lancer i Lancer Sportback del 2008 amb les dimensions més rellevants. Font:
medidasdecoches.com

Després de 8 generacions d'aquest model, per temes de vendes en el mercat espanyol, s'ha descatalogat a
finals de gener d'aquest any 2013. Tot i això es segueix venent a la resta del món. Pel que respecta a
dimensions, canvia la longitud i alçada totals. Per la seva longitud, pertany al segment C.
Skoda Octavia
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4569

1769

1462 - 1468

1996 - present

Fig.38 Vistes del Skoda Octavia i Octavia Combi del 2009 amb les dimensions més rellevants. Font:
medidasdecoches.com

Es tracta d'unes versions que busquen la comoditat interior, capacitat de càrrega i gaudir-lo conduint.
Aquest són alguns dels motius per els quals siguin comprats, sobretot, per els taxistes. Pel que fa a
dimensions, només varia en alçada total. Per la seva longitud, pertany al segment C.

28

Volvo 60
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4628

1865

1484

2000 - present

Fig.39 Vistes del Volvo S60 i V60 del 2010 amb les dimensions més rellevants. Font: medidasdecoches.com

Tots els Volvo es caracteritzen per la seva seguretat, entreteniment i comoditat. Aquest model, manté les
dimensions totals, i només varia la forma posterior. Per la seva longitud, pertany al segment D.
2.2.2.2

Anàlisi de forma i funció

Tots els models analitzats, tenen en comú un factor, maximitzar l'espai interior, de manera que el segon
volum d'ambdós models (veure apartat 2.1.1.1), intenta ser el més llarg i ample possible. Per altra banda,
les longituds de la batalla, són lleugerament més llargues, uns 200 mm més que els respectius compactes
o segment inferior.
Pel que respecta a la forma global, el que es busca és aprofitar peces, de manera que en alguns casos, com
el del Volvo, tant el capó, com parafangs i portes de davant, entre altres, són compatibles tant per la
versió berlina com familiar. En quant a l'amplada total, el que es busca, en alguns casos, és poder
aprofitar la 3a plaça de la fila de seients posterior situada al mig.
Les alçades de les berlines i familiars, intenten ser baixes, no tant per a arribar a altes velocitats, sinó per a
consumir menys combustible, ja que la secció frontal o posterior, és molt més voluminosa que la d'un
esportiu.
2.2.2.3

Solució 3D

Tenint en compte les observacions anteriors, i les dimensions marcades per la carrosseria de l'esportiu,
s'ha aprofitat la forma musculada per augmentar l'alçada total i canviar alguns punts, com la curvatura del
sostre de l'habitacle. El fet d'haver augmentat la distància de batalla de la plataforma, entrem perfectament
en les distàncies de batalla de les berlines i familiars del segment D, cosa que ens beneficia per l'espai
interior.
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Vista 3D

Fig.40 Vistes en perspectiva de la carrosseria berlina proposada per aquest projecte

Com en el cas de la carrosseria esportiu, s'han inclòs alguns detalls com retrovisors i reixa d'entrada d'aire
per donar una visió més general i acabada de la carrosseria.
Pel que es pot observar, el disseny proposat manté les línees generals amb la carrosseria esportiu, de fet
les úniques coses que canvien és, l'alçada del vehicle, la reixa d'entrada d'aire, l'acabament de la part
posterior de l'habitacle (s'ha aixecat per deixar lloc a les places de la segona fila de seients) i les portes,
que han passat de 2 a 4.
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Fig.41 Vistes en perspectiva de la carrosseria familiar proposada per aquest projecte

Com es pot veure, entre la berlina i el familiar, només canvia la part posterior, ja que les altres peces, de
mig vehicle cap al frontal, manté les mateixes parts.
Pel que respecta a la forma de la part posterior del vehicle, s'ha basat amb la forma de la majoria dels
vehicles familiars del mercat, la diferència ha estat la seva inclinació més esportiva i els arrodoniments,
que ajuden a reforçar la imatge robusta del vehicle.
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Vistes 2D

Fig.42 Vistes 2D de la carrosseria berlina amb les dimensions més rellevants en mm

Fig.43 Vistes 2D de la carrosseria familiar amb les dimensions més rellevants en mm
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Bàsicament es mostren les vistes 2D de la carrosseria berlina i familiar per veure que realment entre elles
mantenen les mateixes dimensions generals. En comparació amb la carrosseria esportiu, totes les
dimensions també s'han mantingut, només ha variat l'alçada total.
Si es volen conèixer més detalls sobre les dimensions de la carrosseria, veure els plànols de la carrosseria
berlina i esportiu en l'apartat "4 Plànols".
2.2.3

Monovolum

Com en el cas, tant de l'esportiu com de la berlina i familiar, disposem d'una longitud de 4,55m i una
amplada de 1,96m.
Com en el cas de la berlina i familiar, busquem monovolums entre els segments C i D, amb una tolerància
de ±0,1m respecte la longitud total nominal de 4,55m. Com en el cas anterior, un cop feta la recerca,
s'observa que no hi ha gaires candidats, ja que per trobar un monovolum, que incorpori una tercera fila de
seients amb prou espai per a les cames, hauríem de buscar longituds a partir dels 4,7m.
Pel que respecta a la longitud de batalla, ja s'assembla més a la que s'ha proposat, degut a que aquesta
longitud mitja dels models analitzats s'aproxima als 2,72m.
2.2.3.1

Estudi de mercat

En aquesta recerca s'han trobat 9 monovolums que complissin amb els requisits dimensionals que
disposem. S'ha observat que hi ha només dues marques (Mazda i Ford) que disposin, a nivell dimensional
semblant al proposat, tant de berlina i familiar com de monovolum. A continuació s'exposen, per ordre
alfabètic.
Citroën Grand C4 Picasso
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4590

1830

1680

2006 - present

Fig.44 Vista del Citroën Grand C4 Picasso del 2011 amb les dimensions més rellevants. Font:
medidasdecoches.com

De tots els monovolums analitzats, és el que més longitud total té. Tot i això, la tercera fila de seients no
es veu recompensada per aquest increment de distància. D'altra banda, és el monovolum que més paral·lel
té el parabrises respecte al capó, de manera que hauria de tenir més espai interior que la resta. Per la seva
longitud, pertany al segment C.
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Dacia Lodgy
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4498

1751

1661

2012 - present

Fig.45 Vista del Dacia Lodgy del 2012 amb les dimensions més rellevants. Font: medidasdecoches.com

De tots els monovolums, és relativament el més nou de tots. Està construït sobre l'anterior plataforma del
Renault Scénic, de manera que els costos de fabricació es redueixen. En part per aquest motiu, és el més
econòmic de tots els monovolums analitzats. Tot i això ofereix gran espai interior, fins i tot per a adults de
gran volum a les places de la tercera fila. Per la seva longitud, també pertany al segment C.
Ford Grand C-MAX
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4520

1828

1684

2003 - present

Fig.45 Vista del Ford Grand C-MAX del 2011 amb les dimensions més rellevants. Font:
medidasdecoches.com

Aquest model aposta per portes posteriors corredores, seguint l'estil dels monovolums clàssics i permetent
aprofitar millor la obertura de la porta, element que valoren els usuaris amb fills que utilitzen seients
infantils. Pel que respecta a les places de la tercera fila, són estretes i no recomanades per a viatges llargs.
Ford ha desenvolupat un sistema per a plegar la plaça central de la segona fila de seients per a poder
accedir a la tercera fila. Per la seva longitud, com els altres, pertany al segment C.
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Mazda 5
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4585

1750

1615

1999 - present

Fig.46 Vista del Mazda 5 del 2011 amb les dimensions més rellevants. Font: medidasdecoches.com

El seu nom per al mercat japonés és Mazda Premacy. Com en el cas del Ford Grand C-MAX, també usa
el sistema de portes posteriors corredores. Pel que respecta a les places de la tercera fila, i la central de la
segona fila, són estretes i incòmodes. Per la seva longitud, pertany al segment C.
Opel Zafira
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4467

1801

1670

1998 - present

Fig.47 Vista del Opel Zafira del 2008 amb les dimensions més rellevants. Font: medidasdecoches.com

És un vehicle comú per a marques com Vauxhall, Holden o Chevrolet amb el mateix nom de model, ja
que pertanyen al mateix grup GM (General Motors). Pel que respecta a Subaru, també l'utilitza, però amb
el nom de Traviq. El model de tercera generació (a partir de 2010), té elements comuns entre els models
de la pròpia marca (Astra i Insignia), com per exemples els eixos. Per la seva longitud total, pertany al
segment C.
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Peugeot 5008
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4529

1837

1639

2009 - present

Fig.48 Vista del Peugeot 5008 del 2010 amb les dimensions més rellevants. Font: medidasdecoches.com

Utilitza la mateixa plataforma que el Citroën Grand C4 Picasso. Es tracta d'un model àgil però menys
còmode que la majoria de monovolums. Per la seva longitud, pertany al segment C.
Renault Grand Scénic
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4573

1845

1645

2009 - present

Fig.49 Vista del Renault Grand Scénic del 2012 amb les dimensions més rellevants. Font:
medidasdecoches.com

Es tracta d'una versió més llarga del Renault Scénic, utilitzant la plataforma del Renault Mégane de
tercera generació. Respecte a les places de la tercera fila, té força espai per a que hi càpiguen adults de
1,80m, gràcies a la longitud total d'aquest i el bon aprofitament de l'espai interior. Per la seva longitud,
pertany al segment C.
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Seat Altea XL
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4469

1768

1581

2006 - present

Fig.50 Vista del Seat Altea XL del 2009 amb les dimensions més rellevants. Font: medidasdecoches.com

Respecte a la resta de monovolums analitzats, aquest, és el més baix. Pel que respecta al nombre de
places, aquest només té la configuració de 5 places, ja que per espai, no té la possibilitat d'incorporar la
tercera fila de seients. Per la seva longitud, pertany al segment C.
Toyota Verso
Llargada /mm

Amplada /mm

Alçada /mm

Fabricació /anys

4460

1790

1620

2002 - present

Fig.51 Vista del Toyota Verso del 2013 amb les dimensions més rellevants. Font: medidasdecoches.com

Inicialment s'anomenava Toyota Corolla Verso, però a partir de la tercera generació d'aquest, presentat el
2009, va perdre la paraula Corolla. La tercera fila de seients és prou ampla i alta per a que s'hi puguin
assentar adults. No obstant això, la distància per a les cames és petita, de manera que és més aconsellable
per a nens. Per la seva longitud, pertany al segment C.
2.2.3.2

Anàlisi de forma i funció

Com en el cas de les berlines i familiars, el que es busca és maximitzar l'espai interior del vehicle. A
diferència dels anteriors, els monovolums, fins i tot recol·loquen la posició del conductor, situant-lo a una
posició més avançada, gairebé sobre les rodes del davant. Això degut a que s'intenta incorporar una 3a
fila de seients
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Pel que respecta a la forma global, no es busca tant l'estètica com el ser el més quadrat possible per
aprofitar més la secció frontal o posterior. Pel que fa a l'amplada, per augmentar la comoditat, la distància
mitja es situa al voltant dels 1,8m.
En quant a la longitud de batalla, alguns monovolums, utilitzen les plataformes de vehicles compactes de
la pròpia marca, d'altres marques o fins i tot de vehicles berlina o familiar.
2.2.3.3

Solució 3D

Recopilant alguns punts a millorar i els que ja són correctes dels monovolums, s'ha fet la proposta que es
mostra a continuació. S'ha partit de la forma del vehicle familiar, dissenyat en l'apartat anterior, però s'ha
augmentat tant l'alçada total, com la dels vidres. Per altra banda s'ha augmentat, per la part posterior,
l'amplada de l'habitacle per a tenir una tercera fila de seients còmode, tant per a adults com per a nens.
Vista 3D

Fig.52 Vistes en perspectiva de la carrosseria monovolum proposada per aquest projecte
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Com es pot observar, també ha mantingut les formes amb la resta de carrosseries. Particularment, està
basat amb la carrosseria familiar, tot i que per poder mantenir el para-xocs frontal, se li ha hagut d'inclinar
força el capó, cosa que el fa ser més semblant amb la resta de monovolums del mercat, que tenen gairebé
paral·lel el parabrises amb el capó.
Per altra banda, el fet de tenir el capó més aixecat per un costat, ens permet allotjar-hi més coses al
maleter, ja que en aquesta configuració només tenim un maleter (el frontal) si utilitzem les 6 amples
places que ens ofereix.
Vistes 2D

Fig.53 Vistes 2D de la carrosseria monovolum amb les dimensions més rellevants en mm

Com en els casos anteriors de les carrosseries, es mostra que tots ells mantenen les mides de batalla,
llargada i amplada, però l'alçada varia en tots ells, per a facilitar la comoditat dels passatgers i conductor.
Pel que respecta a l'alçada, aquesta proposta de monovolum fa 1,59m sense contar amb els 100mm que el
separen del terra. Un cop s'allotgen les rodes en la seva posició, obtenim una alçada total de 1,69mm.
Aquesta alçada, respecte a la resta de monovolums és força alta, ja que supera en 10mm a l'alçada total
del monovolum més elevat. Tot i això, és beneficiós en quant a comoditat ja que s'ofereix més espai per a
la tercera fila de seients i més facilitat d'accés a les places.
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2.3

Disseny de l'interior

En aquest punt, com en el cas del disseny de les carrosseries de l'apartat anterior, s'analitzen les formes
que més ben resoltes estan dels vehicles més reconeguts, i es dissenya en conseqüència l'interior que més
bé s'adapti a les formes globals de la flota de vehicles proposats.
2.3.1

Estudi de mercat i anàlisi de forma i funció

S'han trobat llocs a on cada any reconeixen als millors interiors de vehicles, com és el cas de la publicació
nord americana "Ward's Automotive" que, segons criteris de disseny, habitabilitat, ergonomia, seguretat i
qualitat dels materials, entre d'altres,, defineixen el 10 millors interiors.
En aquest cas, ens hem basat amb la publicació del 2012, ja que és l'última que s'ha realitzat i és la que
mostra la tendència actual i futura dels interiors dels vehicles. A continuació, es mostren els 10
guanyadors per ordre alfabètic.

Fig.54 Imatge de l'interior de l'audi A7

Fig.55 Imatge de l'interior del Chevrolet Sonic
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Fig.56 Imatge de l'interior del Chrysler 300 Luxury

Fig.57 Imatge de l'interior del Dodge Dart

Fig.58 Imatge de l'interior del Hyundai Accent
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Fig.59 Imatge de l'interior del Hyundai Azera

Fig.60 Imatge de l'interior del Infiniti JX35

Fig.61 Imatge de l'interior del Mazda CX-5
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Fig.62 Imatge de l'interior del Range Rover Evoque

Fig.63 Imatge de l'interior del Volkswagen Beetle

Com a conclusió de tots ells, la tendència que hi ha, passa per donar protagonisme a la part central del
taulell, a on està situada la pantalla de menú. També s'ha vist que hi ha dos tipus de formes generals
d'unió entre la part del taulell i la consola central amb el recolza braços, amb continuïtat (com el Hyundai
Azera) o en blocs separats (com l'infiiti JX35).
Com a curiositat, s'ha vist que pel que fa a les 4 reixes de la sortida del aire condicionat, tots ells tenen les
formes externes diferents de les internes a excepció del Range Rover Evoque, que en aquest aspecte és
millor per a facilitar la reproductibilitat d'aquests.
En quant a volum tant del taulell com de la consola central, també es veuen 2 característiques diferents,
els vehicles europeus com l'Audi A7, el Range Rover Evoque i el Volkswagen Beetle utilitzen formes
més planes per a aprofitar més l'espai interior, en canvi els vehicles americans i japonesos tenen la
tendència d'incrementar el seu volum per a donar més importància a l'interior o per a remarcar més les
formes.
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Com a norma general, tots tenen perfils amb insercions d'altres materials o acabats que ressegueixen
certes formes com per separar les parts de la consola central i/o taulell, zona per agafar-se a la porta i en
el volant o bé simplement per remarcar i donar cert caràcter al vehicle.
En quant a aquestes insercions, hi ha 3 tendències bàsiques, en color (Dodge Dart), en alumini (Range
Rover Evoque) i fusta o imitació a aquesta (Audi A7). Aquesta gamma es creu que també va en
conseqüència als gustos de cada perfil d'usuari, jove (color i alumini) i adult-gran (alumini i fusta).
Finalment, en quant a qüestions de colors dels acabats generals dels interiors, bàsicament n'hi ha 2 tipus,
els grisos foscos i marrons clars.
2.3.2

Solució 3D

En aquest apartat es visualitzen i comenten els interiors de les diferents carrosseries de forma funcional,
amb els elements que integra i alguns detalls. Per a visualitzar aspectes de color i acabats, veure apartat
"3.5 Aspecte dels vehicles".
2.3.2.1

Esportiu

Aquest ha estat l'interior base per a la resta de carrosseries. Ha consistit en agafar algunes de les idees dels
10 millors interiors del 2012, segons la publicació " Ward's Automotive ", i barrejar-les amb les pròpies.

1

2
Fig.64 Imatge de l'interior de la carrosseria esportiu vist des del frontal del vehicle

3

4
Fig.65 Imatge de l'interior de la carrosseria esportiu vist des de la càmera posterior
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10

6
6

8

9
7

5

Fig.66 Imatge de l'interior de la carrosseria esportiu vist des de la finestra del conductor

Com a comentaris de la proposta d'interior, val a dir que es tracta d'un interior senzill, però que té
contemplat tots els elements de confort (veure apartat "2.4.11 Elements de confort") que un bon cotxe pot
oferir.
Pel que respecta a detalls, el fet de tenir una visió de més de 180º dona molta més sensació d'amplitud en
l'interior, una sensació que en alguns cotxes resulta difícil d'aconseguir.
S'ha volgut aportar la integració de les noves tecnologies com pantalles multimèdia, per a la zona del
quadre de rellotges i per a la interfície del cotxe, que ofereix la possibilitat de ser controlada mitjançant
una entrada tàctil i/o manual a través dels botons de control (5). El volant, també permet el control
d'ambdues pantalles mitjançant les multi funcions incorporades (6).
També compta amb una càmera (1) de visió interior i posterior per a substituir al retrovisor interior, i
botons de control per al funcionament del vehicle, engegar i parar, marxa endavant, enrere i punt mort,
entre d'altres (7).
Respecte a la regulació de posició del conductor i acompanyant, al ser un vehicle esportiu, s'ha buscat que
el seient fos el més baix i segur possible (veure apartat "2.4.5 Seients"), s'ha eliminat la regulació
d'alçada.
No obstant això, hi ha la regulació de distància del seient i pedals endavant i enrere, segons si l'usuari és
més llarg o més curt de cames. En quant al volant, ofereix les mateixes opcions que qualsevol dels que hi
ha al mercat, regulació en alçada i profunditat.
Pel que respecta a compartiments per a allotjar coses, tenim 3 llocs, en el recolza braços i la part més
propera al taulell de la consola central (8 i 9, respectivament), i en les portes (10).
En quant a so, compta amb un sistema de 6 altaveus de mitjos (2 frontals, 2 laterals i 2 posteriors) i un
altaveu de greus situat a la part central superior del taulell (2).
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Respecte al bloquejador de portes (3), en l'esportiu només està en el conductor, però en la resta de
carrosseries, també està present en les portes dels acompanyants com a substitut del tradicional botó puja
vidre (4).
2.3.2.2

Berlina i Familiar

Com s'ha comentat anteriorment, aquests interiors estan basat amb el de la carrosseria esportiu, de manera
que no hi ha gaires canvis a excepció de la disposició dels elements a diferents distàncies i la incorporació
d'alguns nous.

Fig.67 Imatge de l'interior de la carrosseria berlina vista des del frontal del vehicle

Fig.68 Imatge de l'interior de la carrosseria familiar vista des del frontal del vehicle
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La forma general de l'interior, és la mateixa entre les dues carrosseries, berlina i familiar, a excepció de
l'acabament de la part superior i l'espai total del que es disposa per a emmagatzemar. Per la resta, conté
els mateixos elements de confort, i manté les mateixes distàncies per a la comoditat dels usuaris.

Fig.69 Imatge de l'interior de la carrosseria familiar vista des de la finestra del conductor

Fig.70 Imatge de l'interior de la carrosseria berlina vista des de la finestra del passatger posterior al seient
del conductor

Respecte a la carrosseria esportiu, s'ha afegit la segona fila de seients amb un altre recolza braços més
llarg i regulable en alçada i longitud, que permet emmagatzemar més coses en el seu interior.
Conseqüentment, també s'han afegit les portes de la segona fila de seients amb les mateixes comoditats
que les de la primera, recolza braços, manetes per obrir i tancar les portes, altaveus i més lloc per guardar
coses.

47

Pel que respecta a la distància entre les places de la primera i segona fila, és suficient per a anar còmode
en viatges de llarg recorregut.
Respecte als seients, com que la carrosseria d'ambdós vehicles és més elevada que la carrosseria de
l'esportiu, ofereix la regulació en alçada a les 4 places disponibles en la modalitat familiar i a les 2 de la
primera fila de la carrosseria berlina.

Fig.71 Imatge de l'interior de la carrosseria berlina vista des de la darrera fila de seients

Fig.72 Imatge de l'interior de la carrosseria familiar vista des de dalt dels seients de la primera fila

Per a poder donar més espai a les places de la segona fila, el taulell i la consola central, juntament amb els
seients i la disposició dels elements de les portes, s'han hagut de desplaçar la posició de conducció més
cap endavant, de manera que s'ha disminuït la distància per a les cames.
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Tot i això, al haver incrementat l'alçada de la posició del seient del conductor, i el volant, aquesta
diferència de profunditat gairebé no es nota.

2.3.2.3

Monovolum

Com en el cas de la carrosseria, el monovolum està basat en el familiar, amb la diferència que s'elimina el
maleter posterior per a incorporar la tercera fila de seients, es desplaça més cap endavant la posició de
conducció per a deixar més espai a les cames dels usuaris de la darrera fila, i s'augmenta l'alçada interior
en 200mm.

Fig.73 Imatge de l'interior de la carrosseria monovolum vista des del frontal del vehicle

Fig.74 Imatge de l'interior de la carrosseria monovolum vista des de la part posterior del vehicle
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Al incorporar la tercera fila de seients, juntament amb les grans finestres, el vehicle mostra una gran
profunditat, amplitud i alçada interior.
En aquesta darrera fila, es pot veure que és prou ample per encabir els mateixos seients que s'utilitzen per
a la primera i segona fila, gràcies en part per al sistema motriu que ens ofereix la Michelin Active Wheel,
al incorporar els sistemes de suspensió dins la roda.

Fig.75 Imatge de l'interior de la carrosseria monovolum vista des de la finestra del passatger posterior al
seient del conductor

Fig.76 Imatge de l'interior de la carrosseria monovolum vista des de dalt dels seients de la primera fila

Respecte als elements de confort que integra, conté els mateixos que en les carrosseries berlina i familiar.
Pel que respecta a emmagatzematge, les consoles centrals de la primera i segona fila s'han aixecat més, ja
que l'alçada dels seients, i la resta d'elements també s'ha incrementat, permetent més espai per a
emmagatzemar en les portes i consoles centrals.
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Com s'ha comentat anteriorment, la tercera fila de seients suprimeix el espai destinat al maleter posterior.
Tot i això, els seients de la darrera fila són extraïbles, de manera que en cas de necessitar més espai, com
per exemple per marxar de viatge, si amb l'espai del gran maleter frontal no n'hi ha prou, es pot comptar
amb l'espai ocupat per la tercera fila de seients, que seria l'equivalent al maleter posterior del familiar però
amb 200mm més d'alçada.

2.4

Disseny i anàlisi d'elements

En aquest bloc, es defineixen els elements que no es veuen a simple vist i/o que exerceixen un paper
important per a l'ús del vehicle. Dins aquest apartat, trobem elements com el xassís, productes de confort i
els apartats d'Ecodisseny i DFMA ("Design For Manufacturing and Assembly").
Tot i que en aquest apartat trobaríem els elements pròpiament del xassís, també s'han inclòs els elements
que, en el seu conjunt, ajuden a l'estructura general del vehicle.
Dins d'aquests elements que donen, o ajuden a donar l'estructura del xassís, trobem, el xassís general del
vehicle, les portes, el capó de davant i darrere, els maleters (2 en el cas de l'esportiu), la pròpia carcassa
de l'interior de l'habitacle, els para-xocs i els seients.
2.4.1
2.4.1.1

Xassís general
Estudi de mercat

Es tracta d'un element que dóna estructura al vehicle. Per altra banda, és l'encarregat de resistir els
impactes en cas de xoc i permet unir la plataforma, carrosseria i demés elements funcionals.
Cada vehicle, o classe de vehicle segons la seva carrosseria, té el seu propi xassís. Aquest element, està
fet a base de soldar xapes, normalment metàl·liques, a una estructura principal de secció quadrada,
rectangular o tubular.

Fig.77 Imatge del xassís d'alumini d'un audi S8. Font: caricos.com
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Les noves tecnologies i nous materials, han permès incorporar altres elements, igual o més resistents que
l'acer o l'alumini, com és el cas de la fibra de carboni o el kevlar, amb el que es poden fer estructures
monocasc que amb materials metàl·lics seria difícil d'aconseguir.

Fig.78 Imatge del xassís monocasc de fibra de carboni del Lamborghini Aventador. Font:
blog.caranddriver.com

Pel que s'ha pogut observar de l'estudi de mercat, si els materials que s'utilitzen són reciclables, hi ha una
estructura principal a la qual se li uneixen elements reforçat per a donar forma a la xapa, i finalment se li
afegeixen les parts de xapa que es queda fixa.
En cas contrari, si el material és per exemple el monocasc de fibra de carboni del Lamborghini Aventador
de la fig.78, la pròpia estructura, és el xassís i la carrosseria.
El problema d'aquest sistema, és el temps i el cost de fabricació de cada peça, i la poca o nul·la
reciclabilitat d'aquest.
2.4.1.2

Anàlisi i solució 3D

Per a realitzar el xassís, s'ha tingut en compte una estructura principal, formada per perfils extrusionats
rectangulars, i planxes d'alumini doblegades amb la forma exterior per a encaixar una segona estructura.
Aquesta última, serveix per a donar forma al conjunt i poder acoblar els elements d'encaix, com podrien
ser la xapa de la carrosseria, els capós dels maleters i el parabrises, entre d'altres.
Finalment, hi ha parts de la xapa de la carrosseria que són estàtiques, i per tenir una unió permanent
mitjançant soldadura, com en els casos anteriors del xassís, també tenen marques de posicionament en el
lloc correcte.
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Fig.79 Imatge de les parts fonamentals que composen el xassís de la carrosseria esportiu

Com es pot veure en la fig.79, les formes de l'estructura central, intueixen l'allotjament de les peces a
soldar. per altra banda, per alleugerir l'estructura, s'han tallat per làser les parts innecessàries de material
que posteriorment es pot tornar a fondre, ja que es tracta d'un aliatge d'alumini.
En l'estructura principal, la part inferior de la fig. 79, es veu la part superior dels 8 punts d'ancoratge (1)
per a unir i separar la plataforma de cada carrosseria.
Per a saber amb detall com estan elaborats els ancoratges i les dimensions generals de les 3 parts que
formen el xassís soldat, veure apartat "4 Plànols", els plànols que fan referència al xassís general.
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Fig.80 Imatges en perspectiva del xassís soldat de la carrosseria esportiu

Com es pot veure en la fig. 80, el conjunt resulta lleuger i rígid alhora, amb els espais necessaris per a
encabir-hi els components com les bateries (6), el pas del cablejat elèctric de les portes (3), les frontisses
per a rotar les portes (4) amb la seva fixació (5), l'ancoratge amb els capó dels maleters (1), els espais per
a instal·lar els retrovisors (2) i entrades d'energia per alimentar les bateries (7).
2.4.2
2.4.2.1

Portes
Estudi de mercat

Les portes dels vehicles tenen una estructura soldada i altres parts, que es veuen detallades en la fig.81,
una imatge sobre un conjunt explotat de la porta d'un Toyota Hilux del 1997, que a pesar dels anys, les
parts importants no han variat gaire.
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Fig.81 Imatge en perspectiva de les parts de la porta dreta d'un Toyota Hilux del 1997. Font:
twistedandes.com

Com es pot apreciar en la imatge de la fig.81, podem veure que la xapa de la carrosseria (1), va soldada
amb el xassís de la porta (2), ja que no es veuen unions roscades ni clipades, i a continuació, tot i que en
aquest cas es tracta d'una cobertura entre el xassís i la cobertura de la porta, tindríem una cobertura de
plàstic (3)
2.4.2.2

Anàlisi i solució 3D

Per a que la zona de la porta també sigui resistent a impactes laterals, per exemple si algú es salta un
semàfor en vermell, necessita una estructura, per a protegir al usuari del vehicle, i també per a protegir els
elements que incorpora en el seu interior, com el puja vidres elèctric, els altaveus i els controladors
electrònics d'alguns d'aquests sistemes.
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Fig.82 Imatges en perspectiva de la porta esquerra de la carrosseria esportiu des d'una vista de conjunt fins
al desglossat de les parts

En la fig.82, s'observa com quedaria el conjunt muntat (part esquerra), i els elements que s'integren en el
xassís. D'esquerra a dreta tenim:







Tapa altaveus, regulador puja vidres elèctric i maneta interna porta.
Carcassa de plàstic.
Xassís estructural de la part interna amb subjeccions per a la carcassa de plàstic.
Xassís estructural de la carrosseria de la porta.
Carrosseria de la porta.
Maneta exterior de la porta.

Els últims tres elements (sense tenir en compte la maneta de la porta exterior) conformarien el que seria el
xassís de la porta. Les tres estructures, aniran soldades, per assegurar que la unió sigui hermètica.
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Fig.83 Imatges en perspectiva del xassís soldat de la porta esquerra de la carrosseria esportiu

Com es veu en la fig. 83, els panells que integrarien els elements, no tenen una forma exacta a la carcassa
interior de la porta, degut a que ja es té en compte possibles actualitzacions de les peces per a fer canvis
en el disseny en cas de necessitar un nou "restyling".
També s'observen els punts d'ancoratge amb el xassís complet per a rotar la porta (2), i la fixació (1) per a
que no es mogui la porta un cop tancada, i el lloc de pas del cablejat elèctric de la porta (3).
2.4.3
2.4.3.1

Capó i maleter frontal i posterior
Estudi de mercat

Com que el que s'ha buscat és un accés molt gran al maleter tant frontal com posterior, en el cas de la
proposta de la carrosseria esportiu, hi ha pocs vehicles en el mercat, però tots ells segueixen una
estructura semblant.

Fig.84 Imatges en diferents punts de vista del xassís del capó frontal d'un Honda Jazz. Font: b2bage.com

Tots els capó que s'han observat, tant frontals com posteriors tenen la mateixa estructura, la xapa de la
carrosseria va soldada a una estructura de reforç, com es pot observar en la fig.84.
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Fig.85 Imatges de les cobertures interiors del maleter i capó, respectivament. Font: lxforums.com i
spanish.alibaba.com

Tots els vehicles, porten una cobertura interior de revestiment per a que no es vegi l'estructura per la part
del maleter, i alguns vehicles també la utilitzen per al capó frontal, tot i que és menys corrent, ja que sota
el capó frontal, acostuma a haver-hi el motor, i normalment no s'hi accedeix a menys que hi hagi algun
problema.

Fig.86 Imatges de l'estructura del capó i maleter d'un Audi R8 del 2008. Font: diecast-utopia.com i
automobilemag.com

Com s'ha comentat al principi de l'estudi, hi ha pocs cotxes que s'obri o es pugui accedir al maleter per
complet. Tot i això se n'han trobat alguns, com és el cas d'un Audi R8, on es pot observar com per la part
del capó es veu l'estructura del xassís, i per la banda del maleter, només en aquella part on hi van allotjats
els objectes, està recobert per una cobertura més pròpia dels maleters.
2.4.3.2

Anàlisi i solució 3D

S'ha considerat que, per aprofitar al màxim l'espai disponible de maleter, el capó hauria de ser poc
voluminós però força reforçat. D'aquesta manera, s'ha optat per aprofitar les corbes de la pròpia
carrosseria per a tenir els nervis de reforç, ja que les línees tant marcades ens faciliten la feina.

Fig.87 Imatges en perspectiva del capó amb la cobertura del maleter de la carrosseria esportiu
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En la fig. 87 es mostra com de prim arriba a ser el capó. Tot i ser tant prim, la distribució d'espessors es
creu suficient per a resistir certs impactes, ja que per la carrosseria del capó, tenim un espessor d'1mm,
per a l'estructura del capó, que conté les frontisses per a obrir-lo, un espessor entre 2 i 5mm, i per la
carcassa de plàstic inferior, bàsicament decorativa, un espessor d'1,5mm.
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Fig.88 Imatges en perspectiva desglossada del capó amb la cobertura del maleter de la carrosseria esportiu

En la fig.88 es veu més clarament, les parts que formen el capó (les tres parts superiors) i la cobertura del
maleter (part inferior), que conté els forats (3) que donen accés als punts d'ancoratge de la plataforma amb
el xassís general del vehicle, en aquest cas, de l'esportiu. Per altra banda, també s'han tingut en compte els
espais necessaris per a que la frontissa de l'estructura del capó (1) pugui fer el seu recorregut d'obertura
i/o tancament al llarg dels altres components (2). Com en el cas de les portes, el capó del davant, ja està
pensat per a ser actualitzat.
Com en el cas del capó i maleter del darrere, s'ha volgut aprofitar al màxim l'espai del maleter, amb la
dificultat afegida de la connexió de les òptiques posteriors.
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Fig.89 Imatges en perspectiva del capó amb la cobertura del maleter de la carrosseria esportiu
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Pel que respecta a espessors de la fig. 89, també es tracta del mateix cas que el del capó i maleter del
davant. En quant a la solució adoptada per a solucionar el pas de l'energia per a subministrar les òptiques
del darrere, s'ha procedit a utilitzar una placa de contactes (1), de manera que quan s'obre el maleter es
desconnecten i quan es tanca, es tornen a activar.
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Fig.90 Imatges en perspectiva desglossada del capó amb la cobertura del maleter de la carrosseria esportiu

En la fig.90 es veuen, les parts que formen el capó posterior (les tres parts superiors) i la cobertura del
maleter (part inferior), que conté els forats (3) que donen accés als punts d'ancoratge de la plataforma amb
el xassís general del vehicle, en aquest cas, de l'esportiu.
Per altra banda, també s'han tingut en compte els espais necessaris per a que la frontissa de l'estructura del
capó (1) pugui fer el seu recorregut d'obertura i/o tancament al llarg dels altres components (2).
Finalment, també es veu l'espai i situació per a col·locar la placa de contactes (4), per a alimentar i donar
senyal a les òptiques posteriors. Com en el cas de les portes i el capó del davant, ja està pensat per a ser
actualitzat.
2.4.4
2.4.4.1

Cobertura interior habitacle
Estudi de mercat

Per a què l'usuari no vegi directament l'estructura del xassís general del vehicle, es col·loca a sobre
d'aquesta una cobertura de plàstic, que amb l'ajuda dels elements de confort, defineixen l'interior del
vehicle.
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Fig.91 Imatges en perspectiva d'algunes de les parts que es cobreixen de l'interior amb plàstic. Font:
toyota.co.jp

En la fig.91 es mostra algunes de les parts que es cobreixen de l'interior amb plàstic, tot i que falten parts
de la cobertura de les portes, del tauler de comandament i de la consola central.
2.4.4.2

Anàlisi i solució 3D

Com que ha hem anat descrivint algunes de les parts en els altres apartats, com per exemple en el de les
portes i capó amb les cobertura interior de plàstic, en aquest apartat, s'ensenya la cobertura general de
l'interior.
Per a realitzar la cobertura de l'interior de l'habitacle, s'ha tingut en compte la limitació del xassís. Tot i
aquest límit, s'ha configurat un espessor d'1,5mm per a convertir el disseny de l'interior en una peça de
conjunt, respectant-lo al màxim.
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Fig.92 Imatge en perspectiva de la carcassa de l'interior de l'habitacle de la carrosseria esportiu vista des
del frontal del vehicle
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Fig.93 Imatges en perspectiva de la carcassa de l'interior de l'habitacle de la carrosseria esportiu vista des
de la part posterior del vehicle

En la fig.93 s'han tingut en compte la incorporació dels elements de confort, i la seva mobilitat. Dins
d'aquests elements, trobem els espais per als altaveus (1), les entrades d'aire (2), les pantalles interactives
(3) i l'espai per a regular la posició del volant (4).
2.4.5
2.4.5.1

Seients
Estudi de mercat

Tot els seients observat mantenen una estructura bàsica, estructura i cobertura, més o menys complexa en
funció dels elements que se li afegeixin, com regulació d'alçada, inclinació del respatller, posició lumbar,
entre d'altres.

Fig.94 Vistes de tall de les parts d'un seient actual. Font: lear.com

En la fig.94, s'observa el xassís estructural del seient (gris clar), l'encoixinat (escuma) i el teixit exterior
(beige i gris fosc).
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2.4.5.2

Anàlisi i solució 3D

Com que en el disseny proposat, no hi ha suport frontal del sostre perquè s'ha prioritzat la visibilitat dels
angles morts frontals, cal, per seguretat, reforçar l'estructura dels seients per a que en cas d'un gran
impacte per la part superior del vehicle (si cau per un barranc o el cotxe volca, entre d'altres casos), no es
produís una lesió greu al conductor i passatgers.

Fig.95 Imatge en perspectiva dels seients, des de l'estructura fins al conjunt final

D'aquesta manera, com en el cas dels esportius sense capota, se li afegeix una estructura tubular amb la
forma d'aro per la part superior, a on es recolza el cap.
Tot i això, hi ha una carcassa de recobriment exterior, tant de l'estructura com dels laterals de la part
esponjosa, d'alumini de 2mm d'espessor, per a absorbir part de la tensió que rep l'estructura principal.
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2.4.6
2.4.6.1

Para-xocs frontal i posterior
Estudi de mercat

De tots els vehicles analitzats, només s'ha pogut observar que la seva subjecció amb el vehicle és
mitjançant una sèrie de punts de clipatge al llarg del perímetre del para-xocs.

Fig.96 Imatge en perspectiva de com treure el para-xocs frontal d'un Infiniti G35. Font: infinitihelp.com

En la imatge de la fig.96, s'observa la quantitat de punts de clipatge repartits per tot el para-xocs.
Aquest sistema ha estat desenvolupat per a que el para-xocs tingui gran capacitat de deformar-se i
absorbir certa energia en cas de xoc frontal. Per altra banda, al ser de plàstic, es pot deformar més, i amb
petits cops, per exemple al aparcar, no deixen marca.
Pel que respecta al para-xocs posterior, utilitza el mateix sistema d'unió, la única cosa que canvia és la
forma i els elements que integra.
2.4.6.2

Anàlisi i solució 3D

Tot i haver vist en l'estudi de mercat que el para-xocs va acoblat al vehicle mitjançant clipatge, es
considera una solució pràctica però excessiva, ja que gairebé tot el perímetre està cobert per aquest
sistema de subjecció.
La solució que es proposa, són 3 punts d'ancoratge per la part central perquè les zones laterals quedin
suspeses al aire permetent absorbir gran part de l'energia produïda per un xoc frontal.
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S'ha tingut en compte la posició dels elements que se li han d'acoblar, i a la part del vehicle a la qual s'ha
d'ancorar, en tots els casos de la proposta, amb la plataforma, ja que per a totes les carrosseries, a
excepció de la de l'esportiu, té la mateixa dimensió, de manera que és una part comuna com la plataforma.
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Fig.97 Imatges en perspectiva del para-xocs frontal de la carrosseria esportiu

Com es veu en la fig.97, es disposa espai per a les òptiques frontals (1), els llums antiboira (2), la zona de
la matrícula (4) , la reixa d'entrada d'aire (3) i els 3 punts de subjecció amb la plataforma (5).

Fig.98 Imatges en perspectiva del para-xocs frontal de les carrosseries berlina, familiar i monovolum
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Pel que respecta al para-xocs frontal de la resta de carrosseries, es tracta del mateix en quant a elements
que se li acoblen i les formes generals. Tot i això, se li ha hagut d'afegir més alçada, ja que en cas
contrari, s'hauria vist unt frontal desproporcionat respecte les dimensions generals de cadascun.
Al augmentar aquesta alçada, la zona de la reixa d'entrada d'aire, s'ha vist afectada, ja que entre la zona de
la matrícula i la pròpia reixa, hi havia molt espai buit, donant la sensació d'incomplet. D'aquesta manera,
s'ha aprofitat la forma general de l'espai de la reixa, però s'ha augmentat també en alçada, recuperant la
sensació de robustesa.

Fig.99 Imatges en perspectiva del redisseny del para-xocs frontal de la carrosseria esportiu

Un cop observat aquest factor, i comparant el para-xocs de l'esportiu amb la resta de les carrosseries, la
reixa inicial no donava sensació de família. En conseqüència, s'ha procedit a fer el redisseny d'aquest,
modificant la zona de la reixa per a aprofitar la mateixa que la resta de carrosseries. Aquest canvi, ha
suposat la reducció de l'espai per a la matrícula, però s'ha deixat el suficient per a que hi càpiga.
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Fig.100 Imatges en perspectiva del para-xocs posterior de la carrosseria esportiu i berlina
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En el cas de la fig.100, la del para-xocs posterior, té les mateixes característiques que l'anàlisi del paraxocs frontal, amb la diferència que només se li ha de subjectar la matrícula (1), mantenint a la part central
els 3 punts d'ancoratge amb la plataforma (2).
En quant a l'aprofitament del para-xocs posterior, la carrosseria esportiu i berlina, utilitzen el mateix
component, i per el familiar i monovolum, un altre de diferent però comú entre aquests.

Fig.101 Imatges en perspectiva del para-xocs posterior de les carrosseries familiar i monovolum

A diferència del para-xocs de l'esportiu i berlina, aquest, té la forma inferior de la porta posterior que
dóna accés a les places de la tercera fila i/o equipatge en el cas del monovolum, i al maleter posterior del
familiar.
2.4.7
2.4.7.1

Reixa d'entrada d'aire
Anàlisi i solució 3D

Encara que es tracta d'un vehicle elèctric, el qual no necessita refrigerar el motor, no és necessari el seu
ús. Tot i això, s'ha volgut col·locar com a un element més, ja que li dona un cert caràcter al disseny
global. Per altra banda, ja no s'ha de mirar com un element funcional sinó exclusivament estètic,
mantenint una forma musculada i senzilla d'acord amb el conjunt del vehicle.

Fig.102 Imatges de la reixa d'entrada d'aire inicial de la carrosseria esportiu
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La reixa d'entrada d'aire, té una forma trapezoïdal, amb les cares laterals paral·leles a la forma de les
òptiques frontals i de la mateixa alçada. El conjunt, fa que la reixa, s'integri perfectament en el disseny de
l'esportiu.

Fig.103 Imatges de la reixa d'entrada d'aire de les carrosseries

Com ja hem comentat anteriorment en el disseny dels para-xocs frontals, aquesta forma ha partit de
l'inicial de l'esportiu, però al necessitar més alçada, se li ha afegit una altra divisió. Com també s'ha fet
referència, el nou para-xocs de l'esportiu també aprofita aquesta reixa, per a mantenir les característiques
de família entre les 4 carrosseries i per reduir el nombre de peces a fabricar.
2.4.8
2.4.8.1

Òptiques frontals i posteriors
Estudi de mercat

Es una de les parts de seguretat més important d'un vehicle, sobretot per la nit, ja que un vehicle hauria
d'avisar de la seva arribada respecte els altres conductors el més aviat possible per a prevenir els
accidents.
S'ha observat que hi ha multitud de formes diferents, però les tecnologies de funcionament van
evolucionant, de manera que s'han buscat els tipus de llums que funcionen actualment (llums halògenes i
de xenó), i les que es preveu que substituiran a les actuals (llums LED).
Llums halògenes
La majoria dels cotxes que circulen per les carreteres utilitzen aquest sistema d'il·luminació. Són
econòmiques, duren força, però no suficient, gasten molt, i il·luminen menys que els seus competidors.
Llums de xenó
Són conegudes com llums HID (High Intensity Discharge), que ofereixen més il·luminació que les llums
halògenes i més brillant. Tot i això, continua sent una tecnologia cara.
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Fig.104 Comparativa entre les il·luminació que produeixen les llums halògenes respecte les de xenó. Font:
baristanetnj.com i desguacemotorcoche.blogspot.com.es

Com es pot veure en la fig.104, les llums de xenó il·luminen a més distància i amplada que les llums
halògenes, a part de millorar-ne la claredat de visió.
Llums LED (Light Emitting Diode)
Ofereixen més avantatges que les llums halògenes i de xenó, ja que es necessiten menys components per
a produir llum i la seva durada es preveu a la par que el vehicle. Per altra banda, consumeixen menys
electricitat, de manera que augmentem la durada de les bateries. La llum que produeixen els LEDs és més
semblant a la llum de dia, cosa que no fatiga tant la visió dels usuaris.
Els principals inconvenients són el seu cost de fabricació i la dissipació del calor, ja que no s'escalfen
gaire, i a temperatures baixes tenen el perill de congelar-se. Tot i això, es preveu que de cara al 2015,
aquest sistema vagi substituint de mica en mica a les tecnologies halògenes i de xenó.

Fig.105 Imatges de les òptiques íntegrament de LEDs del nou Audi A6. Font: m25audi.co.uk i audimediaservices.com
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Fig.106 Imatges de les diferents llums que es poden obtenir segons la orientació dels LEDs del nou Audi A6.
Font: motorauthority.com

Companyies com el grup VAG (Volkswagen Audi Group), han desenvolupat més a fons aquesta
tecnologia, ja que les noves òptiques que estan traient en el mercat, són íntegrament de LEDs
(opcionalment) en el cas dels Audi, i de sèrie amb el nou Seat Leon. Segons la orientació dels LED en les
òptiques, produeixen un tipus de llum o un altre, com es pot veure en la fig.106.
2.4.8.2

Anàlisi i solució 3D

S'ha dissenyat l'òptica frontal fent que els LEDs donin el seu toc de disseny i personalitat, d'acord amb les
formes generals musculades de cada carrosseria, ja que aquestes òptiques serveixen per a totes les
carrosseries.

Fig.107 Imatges de les òptiques frontals en aproximació de color i formes
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Com es veu en la fig.107, es mantenen els elements que caracteritzen les òptiques frontals, la decoració
LED (blanc), el xenó (blau) i l'intermitent LED (taronja).
Pel que fa a les òptiques posteriors, es basen íntegrament en la tecnologia LED, ja que aquesta tecnologia
es veu a més distància que les altres.

Fig.108 Imatges de les òptiques posterior en aproximació de color i formes

En la fig.108, es veuen els elements que caracteritzen les òptiques posteriors, els intermitents (taronja), les
llums de posició i frens (vermell) i els llums de marxa enrere (blanc).
2.4.9
2.4.9.1

Retrovisors
Anàlisi i solució 3D

De totes les posicions de subjecció a on es podia col·locar, la millor ha estat en la zona de la carrosseria
del xassís general (veure apartat "2.4.1 Xassís general"), per no perjudicar la visibilitat pel parabrises i la
facilitat de connexió amb la resta d'elements.
Com que es tracta d'utilitzar el mateix per a les 4 carrosseries, s'ha dissenyat un retrovisor robust i de gran
mida per a facilitar la visibilitat reflectida en ell.
Per altra banda, se li ha afegit uns intermitents en el lateral. Alguns dels vehicles que hi ha actualment en
el mercat, el tenen també en el retrovisor, d'altres a la carrosseria, i d'altres no en tenen més que a la part
frontal i posterior del vehicle.
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Fig.109 Imatges en perspectiva dels retrovisors en aproximació de colors i formes

Es tracta d'un disseny senzill format per dues parts bàsiques, l'estructura principal (color gris fosc) amb
els intermitents (color groc) i regulació de les inclinacions del mirall, i la carcassa embellidor d'acord amb
el color de la carrosseria, en aquest cas de previsualització, gris clar metal·litzat.
2.4.10 Llandes
2.4.10.1 Estudi de mercat
Hi ha molts dissenys diferents, però tots segueixen unes normés bàsiques, les característiques del
pneumàtic, i la posició de l'ancoratge de la llanda.

Fig.110 Imatges de la lectura dels pneumàtics i les possibilitats de disseny del perfil de les llandes,
respectivament. Font: alleycattyres.com i recstuff.com

Com es pot veure a la fig.110, amb la imatge de l'esquerra, veiem les dimensions de diàmetre i amplada
de la llanda que en ens condicionaran el disseny.
Respecte la imatge de la dreta, ens indica les variants de disseny que podem fer en funció de l'espai
interior que necessitem per a els components que van entre la llanta i el vehicle, com els frens i la
suspensió.
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2.4.10.2 Anàlisi i solució 3D
Com que el motor elèctric de la Michelin Active Wheel ja porta una llanda de 18", aquest ha de ser el
diàmetre mínim del que podem fer la proposta de llanda, ja que la original no és gaire estètica. Tot i això,
s'ha de tenir en compte que el disseny de la llanda ha de ser pràcticament pla i amb desplaçament positiu,
ja que en el seu interior hi ha de cabre el motor elèctric, amb tots els altres elements necessaris que porta
per a fer moure el vehicle.
D'aquesta manera, i evitant possibles problemes d'espai, la llanda a dissenyar es preveu que sigui de 19" i
de banda de rodament igual o superior als 300mm.

Fig.111 Imatges de les llandes de 19" en aproximació de colors i formes

Es tracta d'un disseny senzill i robust, de 5 radis en forma de bumerang, amb un detall negre al llarg de
cada radi. Pel que respecta al pneumàtic, s'ha utilitzat un de perfil baix de la pròpia Michelin.
2.4.11 Elements i connexions de confort
Necessitarem diverses connexions d'alimentació per a fer funcionar aquests elements de confort. Aquests
podrien ser pantalles multimèdia, reguladors de posició dels seients i retrovisors, controladors de les
funcions dels motors i suspensions, lleva finestres, bloquejadors de portes, llums de cortesia i altaveus.
Tots ells, hauran d'anar controlats per actuar quan l'usuari ho requereixi, de manera que hauran d'anar
connectats a unes plaques base per a poder operar amb els senyals d'entrada mitjançant els botons puja
vides o les pantalles tàctils, per exemple.
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2.4.11.1 Solució 3D

Fig.112 Imatge de les diferents connexions elèctriques de la carrosseria esportiu

Com es mostra a la fig.112 es diferencien les connexions de cada part del vehicle. S'ha considerat que el
temps de recàrrega és un aspecte molt important a tenir en compte. Tant és així, que s'ha dissenyat una
alimentació de les bateries per mitjà de doble endoll. Aquest, permet connectar el vehicle a dues fonts de
corrent, tant estàndard (endoll de casa) com de més potència.
S'espera que la càrrega de les bateries es realitzi el doble de ràpid. Tenint en compte que la solució de les
bateries que s'ha intentat adoptar en l'apartat "2.1.2.2 Bateries", on la durada de recàrrega es realitza en
qüestió de minuts, s'espera que amb el doble endoll estigui al voltant del 30-40 minuts.

74

Respecte al sistema de càrrega de les bateries, per a augmentar la seva vida útil, ja que va determinada per
el nombre de cicles o recàrregues que se li fan, té un sistema de independent per a cada bateria.

Fig.113 Imatge de les bateries descarregades i recarregades de davant cap enrere, respectivament

Fig.114 Imatge de les bateries descarregades i recarregades de darrere cap endavant, respectivament

El consum de les bateries és d'una en una, començant per les del davant i acabant per les del darrere en la
primera fase (fig.113), i de darrere cap endavant en la segona fase (fig. 114). D'aquesta manera, quan
cadascuna es descarrega, o està per sota del 20%, es recarrega de forma automàtica, però si per al contrari
està per sobre del 20%, no es recarregarà fins que es buidi en el següent ús del vehicle.
No s'ha inclòs el sistema de climatització de l'habitatge perquè consumeix molta energia, i redueix
considerablement la durada de les bateries. Tot i això, s'ha deixat l'espai per a poder instal·lar-lo
posteriorment si l'usuari no vol prescindir d'aquest element de confort.
2.4.12

Ecodisseny

Es tracten aspectes de materials (el seu efecte sobre el vehicle en general i la reciclabilitat d'aquests), la
possibilitat d'adaptar el vehicle en funció de les necessitats dels usuaris, la facilitat d'obtenció de peces de
recanvi per a reparar el cotxe el propi usuari, i les peces que s'aprofiten per cada carrosseria.
2.4.12.1 Materials
El principal problema dels vehicles actuals, és la gran diversificació de materials i la dificultat de
separació d'aquests per a poder ser reciclats, en cas que ho permetin.
D'aquesta manera, i seguint el principi de simplificació, es proposen tres materials principals, un metàl·lic
per a l'estructura i carrosseria del vehicle, un plàstic per als para-xocs de davant i darrere, i un altre plàstic
per recobriments estètics de l'interior del vehicle. Aquests materials són, respectivament, aliatge d'alumini
de la sèrie 6000, POM i PA.
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Aliatge d'Alumini sèrie 6000 (Al-Si-Mg)
Es tracta d'un material lleuger, resistent a la corrosió i fàcilment reciclable.
Les seves propietats mecàniques mitges, són suficients per a aplicacions
estructurals, tenint facilitat de deformació en fred (temperatura de recuit),
bona soldadura, maquinabilitat, resistència a la corrosió i acabat superficial.

Fig.115. Barres cilíndriques
extrusionades d'alumini.
Font: istockphoto.com

En aspectes mediambientals, el material és molt abundant, però necessita
molta energia per ser extret l'alumini. No obstant això, és fàcilment
reciclable amb baix cost energètic.

Proposta: Al 6061-T4 amb espessors entre 0,5 i 2mm com a norma, però en alguns casos i determinats
punts, pot arribar fins als 5mm.
POM (PolyOxyMethylene), Acetal
Material més dur, i més resistent a la fatiga i a l'aigua que el Nylon, com
també millor en resistència a impactes i a l'abrasió. S'utilitza amb reforç
d'additius per a millorar algunes de les seves propietats. Normalment,
s'utilitza per a aplicacions de fàcil moldeig, resistència a la fatiga i
duresa, propietats per les quals es veu recompensat el cost del material.
És fàcilment modelable per bufat, injecció o laminat. El seu color
natural és gris un cop fabricat, però se li pot donar color.
Fig.116. Boletes de POM. Font:
es.made-in-china.com

En quant a eco propietats, el seu reciclatge és elevat, i en estat pur es
degrada fàcilment.

Proposta: POM Hostaform C9021 amb espessors entre 2 i 5mm. Aquest últim espessor, per als nervis de
reforç dels para-xocs.
Poliamida de Nylon (PA)

Fig.117 Imatge de catifes de cotxe fetes amb multifilament de PA i prototip ràpid CNC d'una consola central
d'un cotxe, respectivament. Font: mercedes-benz.com.vn i spanish.alibaba.com

Pot treballar a un ampli rang de temperatures, entre -80 i 120ºC. Comparativament amb altres plàstics, es
tracta d'un polímer fort, dur i durable Es pot usar tant com a fibres de teixit artificial (fibres d'aramida)
com per a peces que han de resistir certs impactes. És fàcilment modelable i se li pot donar molts tipus
d'acabats diferents, entre els quals metàl·lic.
Pel que respecta a efectes ambientals, no es tòxic (tot i no ser completament inert biològicament) i té un
grau mig de reciclabilitat, si no es barreja amb altres plàstics. termostables.
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Proposta: PA 66 amb espessors entre 1 i 2mm per a tapes decoratives i de recobriment, i en forma de
teixit multifilament per als seients.
2.4.12.2 Aplicacions
El fet d'escollir materials lleugers, el que fem és reduir el pes total del vehicle, amb el conseqüent
augment de la durada de la bateria, ja que ha d'administrar menys energia al/als motors elèctrics per
impulsar al vehicle. Al augmentar la durada en servei de les bateries, reduïm la quantitat de recàrregues,
amb el que reduïm el consum elèctric, i augmentem la seva vida útil.
La idea de fer una plataforma comuna per a diversos tipus de carrosseries, està pensada de cara a que un
mateix usuari, en funció de l'edat pugui anar actualitzant la carrosseria segons els seus gustos, que podrien
perfectament ser, esportiu per a jove, adult o gran, berlina per a adult o gran amb família, familiar per a
adult o gran amb família i amb necessitat de més espai per a equipatge, i monovolum per a adult o gran
amb família nombrosa.

Fig.118 Imatge de les carrosseries que utilitzen la mateixa plataforma vistes des del frontal inferior

Fig.119 Imatge de les carrosseries que utilitzen la mateixa plataforma vistes des de la part posterior inferior
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En les imatges anteriors, es mostren els punts d'ancoratge comuns per a subjectar cada carrosseria amb la
plataforma. Per altra banda, també es mostren les carrosseries sense els elements que es repeteixen entre
ells (a nivell exterior), per a veure la compatibilitat i estandardització de peces de que disposen.
El fet d'actualitzar només la carrosseria i part de xassís, fa que la inversió inicial de comprar el vehicle es
vagi amortitzant al pas del temps, ja que al actualitzar-lo el cost serà important, però inferior a comprar un
vehicle nou, ja que les peces més cares, que serien les bateries, motors elèctrics i plataforma, es podrien
reaprofitar.
Un altre aspecte important, seria la possibilitat que es tindria de, en funció del dia i condicions de nombre
d'usuaris, de canviar la carrosseria (veure apartat "2.4.13. DFMA").
Per exemple, si el dia és laboral, normalment només hi va un usuari, amb lo que es podria tenir el cotxe
en carrosseria esportiu o berlina per reduir el consum energètic i ser més agradable estèticament.
En cas contrari, si el dia és cap de setmana i s'ha d'anar amb la família, es podria canviar a carrosseria
familiar o monovolum per a satisfer la demanda d'usuaris i millorar la comoditat.
En cas d'averia d'algun dels components, si l'usuari es veu en cor d'intentar reparar-lo personalment, es
disposaria d'un manual d'ajuda en format pdf amb els problemes més comuns i un telèfon o correu de
contacte per a qüestions més tècniques, demanar recanvis o solucionar dubtes. En cas que l'usuari no ho
vegi clar, pot anar igualment al taller, o trucar al taller perquè vagin a fer el canvi, i en qüestió de minuts
l'usuari tindrà un nou cotxe.
Un altre aspecte important a tenir en compte, és l'actualització estètica del vehicle al llarg de la seva vida
útil, ja que per estar actualitzat dins el mercat, cada cert temps s'ha de realitzar un cert rentat de cara,
d'interiors i/o canvi de peces. De manera que s'ha tingut en compte la facilitat de canvi en el menor
nombre de peces possible. Les parts més importants a sotmetre's a canvi serien el frontal i la part posterior
del vehicle, a on trobem les òptiques, reixes d'entrada d'aire i motllures i per la part interior el tauler de
comandament i consola central. Per altre banda, el cost d'aquest elements, hauria de ser el més reciclable i
econòmic possible.

Fig.120 Imatge del disseny original del para-xocs i el seu redisseny, respectivament

Com es pot veure en la imatge anterior, l'esportiu ja ha patit el primer redisseny per a adequar-se, en
aquest cas, a la resta de carrosseries. En cas que es vengui per separat, es podria utilitzar igualment el
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primer disseny, però una de les condicions de reduir la quantitat de peces, no es compliria i encariria més
el cost del vehicle, ja que només les podria aprofitar 1 dels 4 vehicles.
2.4.12.3 Aprofitament de peces
Encara que els xassís generals i la majoria de xapes de les carrosseries són diferents, hi ha altres elements
que són compartits per tots o alguns dels vehicles proposats. A continuació, es mostren aquests elements
comuns respecte les carrosseries que l'utilitzen.
Nom
element

Imatge

Carrosseries en comú

Plataforma

Llanda

Seient
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Retrovisors

Antiboira

Òptiques
frontals

Òptiques
posteriors

80

Reixa
entrada aire

Pedals

Bloquejador
intern portes
i puja vidres
dels
passatgers

Maneta
interior
portes

81

Sortides aire
condicionat

Volant

Consola
central
primera fila
de seients

Pantalles
multimèdia

82

Puja vidres
conductor

Consola
central
segona fila
de seients

Manetes
exterior
portes

Para-xocs
frontal

83

Para-xocs
posterior

Tapes
connector
corrent

Cobertura
interior
portes

84

Capó

Aleta
frontal

Faldons
laterals

Carrosseria
portes

Llegenda:

Esportiu

Berlina

Familiar
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Monovolum

2.4.13

DFMA

En aquest apartat, es tracten temes d'agilitat de canvi (tècnica SMED), a on es tenen en compte aspectes
com increment de productivitat, millorar la qualitat i seguretat i disminució del temps de posta en servei i
d'estoc.
Com ja hem comentat anteriorment en l'apartat "2.4.3 Ecodisseny", sobre el canvi de carrosseries, hauria
de ser ràpid i senzill per a que l'usuari estigui satisfet de la seva inversió i per a que la majoria dels
operaris poguessin realitzar-lo sense problemes.

Fig.121 Imatge dels punts d'ancoratge dels maleters frontal i posterior de la carrosseria esportiu

El canvi que es proposa, té 8 punts d'ancoratge, quatre per a cada maleter (en el cas de la carrosseria
esportiu). Aquesta disposició dels ancoratges, té un motiu de ser, per la facilitat d'accés als maleters i
l'espai disponible per a operar amb certa comoditat i seguretat.
El sistema consta de 3 punts de fixació de rosca M10 per cada ancoratge i un punt central, per a
desencallar el con d'ancoratge de la plataforma del de la carrosseria (part central fig.121).

Fig.122 Imatge d'un carro necessari per a elevar les carrosseries dels vehicles
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Aquest canvi de carrosseries es podria realitzar en un taller o en la pròpia vivenda, si es disposa del
material necessari per muntar/desmuntar els punts d'ancoratge, elevar les carrosseries i poder-les
intercanviar. Aquest canvi s'hauria de realitzar amb un carro elevador que aguantés uns 2000kg en la
posició més elevada.

Fig.123 Imatge de la biga amb els ganxos de seguretat fixats

A part del carro, també necessitaríem una biga d'acer de perfil tubular rectangular, per a repartir la
càrrega en dues parets diferents i assegurar la horitzontalitat tant de la biga com del vehicle.
Per a que no faci malbé cap component del vehicle, la llargada d'aquesta biga hauria de ser superior a la
longitud total del vehicle, és a dir, superior a 4,55m. Per aquest motiu, s'ha decidit que la longitud de la
biga sigui de 5m, ja que el braç de palanca és menor i reduïm els esforços tallants.

Fig.124 Imatge de les estructures d'acoblament amb els punts d'ancoratge posterior i frontal de cada
carrosseria amb la plataforma, respectivament

Finalment una estructura per a enganxar (amb el cargol central dels punts d'ancoratge) el vehicle i
aixecar-lo.

87

Fig.125 Imatge del carro elevador aixecant la carrosseria esportiu

Com es pot observar en la fig. 125, es mostra la seqüència per aixecar la carrosseria de la plataforma un
cop desencallats els cons de contacte entre la carrosseria i la plataforma, en un sol sentit de muntatge, de
dalt a baix. Com s'havia comentat, els para-xocs estan fixats a la plataforma, de manera que és més
pràctic de canviar si la carrosseria a adaptar ho requereix.
Entre els ganxos de seguretat de la biga i les bagues de les estructures dels maleters per a separar les
carrosseries de la plataforma, hi ha una eslinga de diferent llargada entre la part frontal i posterior per a
mantenir recte el vehicle respecte la posició de la biga.

Fig.126 Imatge dels punts d'ancoratge del para-xocs frontal de l'esportiu amb l'inserit normalitzat de llautó

Pel que respecta als para-xocs tant de davant com de darrere està subjectat per tres punts centrals
d'ancoratge, cadascun amb la plataforma. Aquests ancoratges estan fixats mitjançant cargols amb rosca de
M6 per un extrem, i per l'altre, dins el nervi de reforç de la pestanya a unir amb la plataforma, hi trobem
un inserit metàl·lic de llautó hexagonal segons la norma DIN 16903 J amb el seu interior roscat (fig.126).
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2.5

Aspectes dels vehicles

En aquest apartat es mostra la flota de vehicles dissenyats per la multiplataforma amb una aparença
semblant a la que es veuria a la realitat mitjançant programari de render.
També és vol donar una visió d'algunes combinacions de colors i diferents acabats que es poden realitzar
per a cada vehicle, juntament amb el disseny dels menús de les pantalles i de detalls no vistos fins a
aquest apartat.
Més endavant, en l'apartat "6 Catàleg" es veuran amb més detalls totes les combinacions de colors que es
poden realitzar per a cada carrosseria.
Tots els vehicles del mercat tenen una identitat de marca (Aston Martin, Audi, Infiniti, Jaguar, Mercedes,
SEAT entre d'altres), aquestes propostes també n'havien de tenir una. Per aquest motiu, s'ha decidit
dissenyar la marca BPM.

Fig.127 Imatge del logotip proposat per a la marca d'aquests vehicles

Aquesta marca, representa les idees pròpies. Per aquest motiu, el nom de la marca prové de les inicials del
meu nom Bernat Pellicer Martín. D'aquesta manera s'aconsegueix que el disseny i el dissenyador estiguin
units per una identitat.
2.5.1

Esportiu

Com en el cas dels interiors, l'esportiu és el disseny de referència per a les altres carrosseries. Per a aquest
disseny, s'ha decidit elaborar-lo pràcticament en tonalitats de gris, ja que dona un aspecte formal, elegant i
atractiu a la vista.
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Fig.128 Imatge en perspectiva de l'esportiu vist des del frontal

Fig.129 Imatge en perspectiva de l'esportiu vist des de la part posterior

Pel que respecta a l'exterior, bàsicament està composat per 4 tonalitats de gris. S'utilitza gris clar
metal·litzat per al suport dels motors elèctrics, els detalls de les llandes, llums antiboira, reixa d'entrada
d'aire, manetes de les portes i detalls de les òptiques, tant frontals com posteriors i la marca del cotxe. En
quant a la segona tonalitat de gris més clar i brillant, hi trobem la xapa de la carrosseria i la carcassa dels
retrovisors.
Pel que fa a la següent tonalitat de gris més fosc mate, trobem els espais per a les matrícules dels paraxocs, al grup d'òptiques, a les llandes, al suport dels retrovisors, i a les guies dels vidres dels cotxes.
Finalment, el color gris més proper al negre, trobem els pneumàtics en acabat mate i en semi
transparència, els vidres del vehicle en acabat brillant.
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Fig.130 Imatge en perspectiva de l'esportiu amb la visualització de les òptiques frontals més properes

Fig.131 Imatge en perspectiva de l'esportiu amb la visualització de les òptiques posteriors més properes

Els colors de les òptiques i els intermitents dels retrovisors, s'han mantingut els definits en els apartats
"2.4.8 Òptiques frontals i posteriors i 2.4.9 Retrovisors", respectivament. Tot i això, el disseny de les
òptiques posteriors han canviat una mica. En comptes de ser semi el·líptiques, segueixen les formes
marcades per la zona a on van allotjades, ja que d'aquesta manera segueixen la tònica general.
En quant al color de les llandes, com s'haurà pogut observar, els colors definits en l'apartat "2.4.10
Llandes", s'han invertit, ja que s'ha vist que tant per a combinar amb els detalls foscos com per al color de
la carrosseria, quedava millor d'aquesta manera, perquè ara se li dona més importància als detalls que al
disseny general de la llanda.
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Fig.132 Imatge en perspectiva de l'interior de l'esportiu des del seient de l'acompanyant

En quant a l'interior, té com a color predominant el gris fosc mate, com a detalls grans i molt visibles el
color blanc brillant, i com a detalls restants el gris metal·litzat. S'ha buscat un gran contrast entre els
elements per a diferenciar-los a simple vista sense haver de recarregar l'habitacle, deixant un aspecte
senzill però complet.

Fig.133 Imatge en perspectiva del botons de la consola central del esportiu

Com es pot observar en la fig.133, de botons "físics" només n'hi ha 10. A la part superior trobem els de
control general del vehicle, i els de la part inferior, els del entreteniment. Pel que fa als de control, trobem
d'esquerra a dreta, el d'arrancar / parar el vehicle, el de selecció de la direcció de conducció (endavant,
punt mort i enrere), i el fre de mà. En quant als botons d'entreteniment, si l'usuari se sent més còmode
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amb ells, controlen els arxius de música, vídeo i fotos, juntament amb els controls de configuració dels
paràmetres del vehicle, com podrien ser l'hora, la temperatura interior i l'estil de conducció entre d'altres.

Fig.134 Imatge en perspectiva de l'interior de l'esportiu vista des del seient del conductor

Pel que respecta als seients, a la part encoixinada, està realitzada amb el teixit de poliamida definit en
l'apartat "2.4.12.1 Materials", en colors blanc per al voral i negre pel centre.

Fig.135 Imatge en perspectiva de les pantalles del taulell amb els paràmetres de conducció optimitzats

Pel que respecta a la pantalla del darrere del volant, que seria l'equivalent al quadre de rellotges dels
vehicles del mercat, té un disseny senzill que contempla tots els elements que el conductor necessita saber
quan està conduint.
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Aquests elements que normalment es consulten serien, seguint la curvatura del fluorescent blau de la
fig.135, 136 o bé 137, d'esquerra a dreta, tindríem la temperatura (interior i exterior), la bateria restant,
l'eficiència del vehicle, la velocitat actual, la pressió dels pneumàtics i la direcció del vehicle, el GPS amb
la visió de la carretera com es veuria a la realitat gràcies a "TomTom GO Live", la informació de l'arxiu de
música que s'està reproduint actualment.
Finalment, a la part central inferior de la curvatura del fluorescent, trobem l'últim viatge, programat per a
enregistrar, fet amb la distància recorreguda i el temps utilitzat, i els kilòmetres totals recorreguts del
vehicle.

Fig.136 Imatge en perspectiva de les pantalles del taulell amb detalls que es podrien optimitzar

Com es pot observar en la fig.136, els valors de la bateria (40%), la velocitat a la que es circula (130
km/h) i la roda posterior esquerra del panell de la pressió dels pneumàtics (2,2 Bar), estan en color
taronja. Això és degut a que s'està esgotant la bateria, que la velocitat a la que es circula és una mica
superior al límit permès (120 km/h) i que la pressió d'aquell pneumàtic és inferior a la definida pel
fabricant (2,5 Bar).
Tot i que són indicatius de coses que s'haurien de corregir tant per a nivell de seguretat, com de control
del vehicle com de sancions econòmiques, no són molt importants per a que afectin a la conducció del
vehicle, de manera que la eficiència de conducció és menor (85%), però continua sent eficient.
Respecte la fig.137, trobem 3 paràmetres que afecten en gran mesura a l'eficiència del vehicle, que serien
la duració de la bateria (10%), la velocitat actual (150 km/h) i la pressió del pneumàtic frontal esquerra
(1.9 Bar). Aquest valors, tenen un impacte enorme en l'eficiència, ja que la bateria s'està esgotant a un
ritme exponencial degut a la velocitat de la via, ja que el motor ha de subministrar més potència, i la
pressió del pneumàtic, que ha d'equilibrar el vehicle per a girar en les corbes i per a mantenir-lo recte,
forçant més el motor i la suspensió, fatigant més del compte aquests elements.
Per aquest motiu, l'eficiència ha disminuït fins al 60%. S'ha de tenir en compte que només són indicatius,
l'usuari, serà l'encarregat de corregir-los o continuar amb la tendència amb les corresponents
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conseqüències de disminuir la durada dels components afectats. Per altra banda, si es fa cas de les
indicacions de l'eficiència del vehicle, ajudem a incrementar la vida útil del vehicle, al menys un 40%.

Fig.137 Imatge en perspectiva de les pantalles del taulell amb alertes d'aspectes que s'han de corregir

A diferència de les pantalles informatives dels vehicles que normalment estan situades al centre del
taulell, aquesta, està pensada per a que el conductor no desviï la vista del front, per a reduïr el temps de
consulta dels valors (possible distracció) i mals gestos al girar el cap en direcció al centre del taulell.

Fig.138 Imatge en perspectiva de l'interior vista des de la part superior dels seients de l'esportiu

Pel que respecta a la segona pantalla, com en el cas de la primera però situada al centre del taulell, es
tracta d'un pantalla dissenyada tant per control indirecte (botons de control del volant i consola central),
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com per al control directe (entrada tàctil). Aquesta segona pantalla, és purament d'entreteniment, ja que es
tracta de la visualització d'un duplicat (de majors dimensions) de la pantalla i menús d'un "smartphone",
el qual va connectat amb el vehicle per l'espai d'emmagatzematge superior de la consola central i no pot
funcionar sense aquest.

Fig.139 Imatge en perspectiva de l'espai per a connectar el "smartphone" amb la segona pantalla del taulell

D'aquesta manera, el vehicle pot prescindir d'un altre ordinador (a nivell d'espai i cost total del vehicle), ja
que els telèfons intel·ligents, tant actuals com futurs són cada vegada més potents.
Per altra banda, es pot carregar l'aparell mitjançant el connector de lectura de dades, que és l'equivalent al
de corrent de cada "smartphone" i que s'hauria de demanar prèviament a la fabricació del vehicle, el tipus
de connector necessari ja sigui Apple, Samsung o HTC, entre d'altres.

Fig.140 Imatge en perspectiva de l'interior sense tenir connectat el "smartphone"
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Si l'usuari no disposa d'un "smartphone", també pot accedir a alguns menús de la primera pantalla per
arxius de música que es poden inserir mitjançant l'entrada de targetes SD, situada en el mateix
compartiment del "smartphone".
En aquest cas, la segona pantalla igualment estarà instal·lada però no serà operativa. L'espai que ocupava
el telèfon, es pot utilitzar per a guardar altres coses, ja que no deixa de ser un petit lloc
d'emmagatzematge. Posteriorment, si l'usuari s'actualitzés el telèfon, se li podria afegir el connector
necessari sense cost addicional, ja que estaria inclòs en el cost de compra del vehicle.

Fig.141 Imatge de diferents perspectives del esportiu

Fig.142 Imatge de diferents perspectives de l'esportiu amb la visualització d'una part de l'interior
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Finalment, s'ha volgut ensenyar el disseny vist de diferents punts de vista en una sola imatge per veure
més clarament les formes generals del vehicle.
2.5.2

Berlina i Familiar

Com ja s'ha vist anteriorment en aquest treball, tant l'exterior com l'interior dels dos vehicles estan basats
en l'esportiu, però amb dimensions que difereixen amb aquest en quant a alçada total i espai interior.
A continuació, es mostren les imatges de la berlina i familiar en diferents configuracions d'acabats i
colors, per a tenir una visió més extensa de les possibilitats que poden oferir aquests dissenys.
2.5.2.1

Berlina

Fig.143 Imatge en perspectiva de la berlina vista des del frontal

Fig.144 Imatge en perspectiva de la berlina vista des de la part posterior
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Fig.145 Imatge en perspectiva de la berlina amb la visualització de les òptiques frontals més properes

Fig.146 Imatge en perspectiva de la berlina amb la visualització de les òptiques frontals més properes

Aquest disseny es planteja mantenint els mateixos colors per als elements comuns i/o semblants, com les
llandes, òptiques, reixa d'entrada d'aire i vidres, entre d'altres. A diferència del esportiu, el color exterior
escollit ha estat el blanc, que li dona un aspecte modern i l'ajuda a definir amb més claredat les seves
línees robustes.
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Tot i que es tracti d'un vehicle per a transportar a la família, el conductor li agrada el fet de sentir que
viatja amb un vehicle esportiu. D'aquesta manera s'uneix, la sensació amb la comoditat, oferint un vehicle
atractiu tant per a famílies com per al propi comprador i usuari principal.

Fig.147 Imatge en perspectiva de l'interior de la berlina vista des del seient de l'acompanyant

Fig.148 Imatge en perspectiva de l'interior de la berlina vista des de darrere de la primera fila de seients

Tot i que el disseny de l'interior sigui el mateix que el de l'esportiu, el fet de canviar el color general a
més clar, i per al contrari els detalls a més fosc, dona una sensació de calidesa i de major amplitud.
Aquesta visió es veu reforçada gràcies a l'acabat en fusta dels detalls. Aquest acabat, no seria de fusta
autèntica, seria un vinil amb la textura corresponent, aplicat sobre la peça plàstica de poliamida.

100

Fig.149 Imatge en perspectiva de l'interior de la berlina vista des del seient del conductor

Fig. 150 Imatge en perspectiva de la consola central i l'espai per a connectar el "smartphone"

Pel que respecta al control de les pantalles, continua sent per mitjà del sistema dual manual - tàctil per a
adequar-se a que més usuaris el puguin utilitzar segons les seves preferències.
En quant a l'utilització de la segona pantalla, continua sent per mitjà del "smartphone". En quant a l'opció
alternativa de la introducció d'arxius de música, continua havent la possibilitat de reproduir-los mitjançant
l'entrada de targetes SD.
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Fig. 151 Imatge en perspectiva de la segona fila de seients de l'interior de la berlina

Fig. 152 Imatge en perspectiva del interior de la berlina vista des del taulell

En la fig. 151, es mostra l'espai interior que hi ha per a les cames de la segona fila de seients amb el
recolza braços central que també té un compartiment d'emmagatzematge semblant al de la consola central
de la primera fila de seients. Com s'haurà pogut observar, les portes de la primera fila de seients amb les
de la segona, mantenen els mateixos elements i l'acabat de fusta.
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Fig. 153 Imatge de diferents perspectives exteriors de la berlina

Fig. 154 Imatge de més perspectives exteriors de la berlina

Finalment, com en el cas de l'esportiu, es mostren més vistes de la berlina per a poder veure amb més
detall les formes generals del vehicle.
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2.5.2.2

Familiar

Fig.155 Imatge en perspectiva del familiar vist des del frontal

Fig.156 Imatge en perspectiva del familiar vist des de la part posterior
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Fig.157 Imatge en perspectiva del familiar amb la visualització de les òptiques frontals més properes

Fig.158 Imatge en perspectiva del familiar amb la visualització de les òptiques posteriors més properes

El disseny del familiar, com el cas del esportiu i de la berlina, mantenen alguns elements del mateix color.
A nivell exterior, el canvi que es realitza, es limita al color de la pintura, que en el cas d'aquest, es tracta
d'un vermell granat. Aquest color, li dona cert caràcter al vehicle d'agressivitat, però al ser un color poc
saturat, ajuda a disminuir el efecte.
Com en el cas de la berlina, l'usuari que compra aquest tipus de vehicle, li agrada sentir l'esportivitat, i
amb el fet de mantenir les corbes de la carrosseria esportiu, aconseguim aquest efecte. Pel que fa a la part
posterior, les finestres del voltant del maleter ofereixen més llum i una sensació de més amplitud en
l'interior. Per altra banda, el fet de tenir un vidre tant gran al maleter, ajuda a millorar la visibilitat de les
places posteriors i els vehicles que s'aproximen.
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Fig.159 Imatge en perspectiva de l'interior del familiar vist des del seient de l'acompanyant

Fig.160 Imatge en perspectiva de l'interior del familiar vist des de darrere de la primera fila de seients

L'interior del familiar, manté el color fosc general, però amb la diferència de les insercions decoratives,
que en aquest cas són d'acer laminat mate. Com en el cas de la berlina, i per no augmentar el pes total del
vehicle, es tracta de vinil, imprès amb aquest acabat, i enganxat a la peça de poliamida amb les direccions
del laminat en sentit horitzontal.
Aquest acabat, ajuda a donar-li al vehicle un aspecte més juvenil i modern. Per altra banda, la reflexió que
aquest produeix, agafa diverses tonalitats en funció dels objectes i persones que es troben al seu voltant.
Degut a aquest efecte curiós, dóna la sensació de més amplitud a l'interior del vehicle.
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Fig.161 Imatge en perspectiva de l'interior del familiar vist des del seient del conductor

Fig. 162 Imatge en perspectiva de la consola central i l'espai per a connectar el "smartphone"

Respecte a la tecnologia de la segona pantalla, també compta amb la connexió del telèfon intel·ligent, i en
el seu defecte amb la reproducció d'arxius de música a través del lector de targetes SD situat en el mateix
compartiment.
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Fig. 163 Imatge en perspectiva de la segona fila de seients de l'interior del familiar

Fig. 164 Imatge en perspectiva del interior del familiar vist des del taulell

En la fig. 163, con en el cas de la berlina, es mostra l'espai interior que hi ha per a les cames de la segona
fila de seients. Com que ambdues carrosseries comparteixen el mateix interior, la distància es tracta de la
mateixa. També disposa d'un espai d'emmagatzematge en el recolza braços central d'aquesta segona fila
de seients. Com en el cas de la berlina, el fet d'estendre els detalls, en aquest cas d'acer laminat mate, fins
a les places de la 2a fila, fa que el taulell s'integri per tot l'habitacle.
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Fig. 165 Imatge de diferents perspectives exteriors del familiar

Fig. 166 Imatge de més perspectives exteriors del familiar

Com en les anteriors versions de les carrosseries, es mostren diferents vistes exteriors per a fer-se una
idea més aproximada de les formes generals del vehicle.
2.5.2.3

Comparativa

Com que totes dues carrosseries comparteixen la major quantitat de peces, i només varien en la part
posterior, es mostren diferents vistes dels models per a poder veure amb més detall les semblances.
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Fig. 167 Imatge de diferents perspectives exteriors de la berlina i el familiar

Fig. 168 Imatge de més perspectives diferents dels exteriors de la berlina i el familiar

Fig. 169 Imatge del perfil de la carrosseria berlina i familiar, respectivament de proper a llunyà
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Com es pot apreciar en la fig.169, es reafirma que exclusivament varia la part posterior del vehicle, la part
del maleter, per a ampliar la seva capacitat de càrrega.
2.5.3

Monovolum

Fig.170 Imatge en perspectiva del monovolum vist des del frontal

Fig.171 Imatge en perspectiva del monovolum vist des de la part posterior
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Fig.172 Imatge en perspectiva del monovolum amb la visualització de les òptiques frontals més properes

Fig.173 Imatge en perspectiva del monovolum amb la visualització de les òptiques posteriors més properes

El disseny del monovolum, a diferència de les altres 3 carrosseries, té una pintura exterior metal·litzada
de color blau intens tirant cap a fosc. Aquest color, l'ajuda a dissimular les línees fent que la diferència
d'alçada per a poder mantenir algunes peces estàndards sigui sotil però efectiva.
Per altra banda, el fet que sigui una pintura fosca, remarca els detalls com les manetes de les portes, la
reixa d'entrada d'aire o les òptiques fent que es vegin més les similituds entre les carrosseries dissenyades
per a aquest projecte.
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Fig.174 Imatge en perspectiva de l'interior del monovolum vist des del seient de l'acompanyant

Fig.175 Imatge en perspectiva de l'interior del monovolum vist des de darrere de la primera fila de seients

Com es pot apreciar en les anteriors imatges de l'interior del monovolum, l'acabat dels detalls del vehicle
són del mateix color que la pintura exterior. Aquesta modalitat d'interiors d'integrar l'exterior en l'interior,
funciona des de fa molts anys, però actualment en el mercat, amb el tema de la personalització dels
cotxes, s'està tornant a utilitzar. Per aquest motiu es proposa, per aquestes propostes de vehicles, oferir
aquesta opció.
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Fig.176 Imatge en perspectiva de l'interior del monovolum vist des del seient del conductor

Fig. 177 Imatge en perspectiva de la consola central i l'espai per a connectar el "smartphone"

El fet de tenir els acabats interiors en colors llampants, com és el cas d'aquest blau escollit per aquest
monovolum, també està pensat de cara als nens, per a que els cridi l'atenció i els donin ganes d'anar de
viatge, o simplement pujar al vehicle.
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Fig. 178 Imatge en perspectiva de la segona fila de seients de l'interior del monovolum

Fig. 179 Imatge en perspectiva de la tercera fila de seients de l'interior del monovolum

El fet d'incorporar la tercera fila de seients, ha provocat que els seients de la segona fila s'hagin d'avançar
més cap endavant. Tot i això, hi ha el suficient espai per a que hi puguin viatjar adults.
La tercera fila, no està arran de terra, degut a que s`ha hagut de deixar espai per col·locar-hi els punts
d'ancoratge posteriors d'unió entre la carrosseria i la plataforma.
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Fig. 180 Imatge en perspectiva del interior del monovolum vista des del taulell

Com s'ha pogut observar, la tercera fila li dona més sensació de profunditat a l'interior del monovolum.
Aquesta profunditat, per altra banda, es veu reafirmada amb les grans finestres de què disposa i la gran
quantitat de llum que deixen entrar.

Fig. 181 Imatge de diferents perspectives exteriors del monovolum
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Fig. 182 Imatge de més perspectives exteriors del monovolum

Finalment com les altres carrosseries, es dona una visió més detallada de les corbes generals del vehicle i
a on es pot veure la posició de conducció en posició més avançada que la resta de les propostes.
2.5.4

Conjunt

En aquest apartat, es veuen altre cop els vehicles amb els mateixos acabats i colors que s'han escollit, però
amb una visió general de la identitat de la marca.

Fig. 183 Imatge de les perspectives frontals dels vehicles vistes des de la carrosseria esportiu fins la
monovolum
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Fig. 184 Imatge de les perspectives posteriors dels vehicles vistes des de la carrosseria esportiu fins la
monovolum

Fig. 185 Imatge de les perspectives frontals dels vehicles vistes des de la carrosseria monovolum fins
l'esportiva
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Fig. 186 Imatge de les perspectives posteriors dels vehicles vistes des de la carrosseria monovolum fins
l'esportiva

Fig. 187 Imatge dels perfils de les carrosseries dissenyades per aquest projecte

Com es pot observar, més clarament en la fig.187, les diferents carrosseries mantenen les mateixes
dimensions de longitud total i de batalla.
Per altra banda es veu com el parabrises, a mida que el vehicle va augmentant en alçada, es va inclinant
més cap a la posició vertical i desplaçant cap al frontal, per deixar espai a la segona fila de seients. En el
cas del monovolum, també s'hauria d'incloure el motiu de la tercera fila.
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Fig. 188 Imatge de les variacions de la vista frontal de les carrosseries dissenyades per aquest projecte

En la fig.188, es mostra que manté les distàncies de via i amplada total. A més, també es pot observar que
la proporció amb la que augmenta en alçada cada carrosseria es manté constant, a excepció de les
carrosseries berlina i familiar, ja que són de la mateixa alçada, 1,5m. Aquesta alçada que es va afegit és de
200mm, de manera que l'esportiu comença amb 1.3m fins a arribar a la carrosseria monovolum amb
1,7m.
Un altre detall a tenir en compte és que, a mida que creix l'alçada de cada carrosseria, també creix
l'amplada de l'habitacle. Tot i això, els retrovisors no sobresurten de l'amplada total dels vehicles.

Fig. 189 Imatge de les carrosseries, i la plataforma que comparteixen, vistes des de la part posterior
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Fig. 190 Imatge de les carrosseries, i la plataforma que comparteixen, vistes des de la part frontal

Finalment, s'ha volgut ensenyar com quedaria amb un aspecte semblant al real, la plataforma que
comparteixen els 4 vehicles, muntada i preparada per a ser ancorada amb la carrosseria corresponent.
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3 Plec de condicions
Es tracta d'un vehicle que es pot adaptar tant a diferents estils de conducció com de característiques que
l'usuari final busca, ja siguin confort, esportivitat, ambient familiar, elegància i espai entre d'altres.
D'aquesta manera, està enfocat a un ampli interval d'edat, que comença a partir dels 18 anys d'edat.
Segons el que cada usuari busqui, es podran configurar les propietats de prestacions del vehicle, de
manera que amb el mateix tipus de carrosseria, podrem tenir més o menys acceleració en el 0 a 100km/h
afectant directament a la velocitat màxima, que per seguretat, estarà limitada en totes les variacions
d'acceleració a 150km/h.
S'espera un pes total del vehicle que oscil·li entre els 1200 i 1600kg per a les diferents carrosseries,
condicionant una autonomia de les bateries entre 300 i 400km. La recàrrega de les bateries s'espera que es
realitzi al voltant d'una hora en condicions normals (connexió a la xarxa elèctrica mitjançant endoll
tradicional). Aquesta duració de recàrrega es pot veure disminuïda en cas d'aprofitar els 2 endolls
disponibles per a connexió tradicional o bé connectar-lo a un o dos endolls especial de més potència.
Pel que respecta al manteniment, es recomana una revisió anual a un taller oficial o de confiança que
estigui familiaritzat amb la tecnologia elèctrica i electrònica que disposa el vehicle. En cas de sol·licitar
recanvis oficials, si és el cas d'algun problema amb la Michelin Active Wheel, es podrà contactar
directament amb ells o a través d'un taller oficial.
Es preveu una durada en servei del vehicle en general al voltant dels 15 anys en condicions favorables,
amb una reciclabilitat sobre el 90% dels components del vehicle.

3.1

Fitxa tècnica Esportiu
MOTOR
Tipus

Michelin Active Wheel (Elèctric)

Nº de motors

4

Potència màxima

220 kW

Parell màxim/rpm

232Nm / 8500

SUSPENSIÓ
4 absorbidors de "shock", 1 per cada roda incorporats dins la Michelin Active Wheel
FRENS
Tant el disc com les pastilles estan incorporades també en la Michelin Active Wheel
RODES
Pneumàtics

Michelin 305/25-R19 Run Flat

Llandes

9Jx19"

BATERIES
Tecnologia

Compost Silici - "Grafeno"

Densitat energètica

525 Wh/kg

Autonomia

400 km

Temps de càrrega

< 1h

Vida útil

> 1500 cicles

Recuperació energia per frenada

Si
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PRESTACIONS

3.2

0-100 km/h

5s

Velocitat màxima

150 km/h (autolimitada)

DIMENSIONS
Llargada

4550mm

Amplada

1960mm

Alçada

1300mm

Batalla

2800mm

Via frontal

1700mm

Via posterior

1700mm

Pes total

1200 kg

Fitxa tècnica Berlina i Familiar
MOTOR
Tipus

Michelin Active Wheel (Elèctric)

Nº de motors

4

Potència màxima

220 kW

Parell màxim/rpm

232Nm / 8500

SUSPENSIÓ
4 absorbidors de "shock", 1 per cada roda incorporats dins la Michelin Active Wheel
FRENS
Tant el disc com les pastilles estan incorporades també en la Michelin Active Wheel
RODES
Pneumàtics

Michelin 305/25-R19 Run Flat

Llandes

9Jx19"

BATERIES
Tecnologia

Compost Silici - "Grafeno"

Densitat energètica

525 Wh/kg

Autonomia

350 km

Temps de càrrega

< 1h

Vida útil

> 1500 cicles

Recuperació energia per frenada

Si

PRESTACIONS
0-100 km/h

6,5s

Velocitat màxima

150 km/h (autolimitada)
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DIMENSIONS

3.3

Llargada

4550mm

Amplada

1960mm

Alçada

1500mm

Batalla

2800mm

Via frontal

1700mm

Via posterior

1700mm

Pes total

1400kg

Fitxa tècnica Monovolum
MOTOR
Tipus

Michelin Active Wheel (Elèctric)

Nº de motors

4

Potència màxima

220 kW

Parell màxim/rpm

232Nm / 8500

SUSPENSIÓ
4 absorbidors de "shock", 1 per cada roda incorporats dins la Michelin Active Wheel
FRENS
Tant el disc com les pastilles estan incorporades també en la Michelin Active Wheel
RODES
Pneumàtics

Michelin 305/25-R19 Run Flat

Llandes

9Jx19"

BATERIES
Tecnologia

Compost Silici - "Grafeno"

Densitat energètica

525 Wh/kg

Autonomia

300 km

Temps de càrrega

< 1h

Vida útil

> 1500 cicles

Recuperació energia per frenada

Si

PRESTACIONS
0-100 km/h

8s

Velocitat màxima

150 km/h (autolimitada)

DIMENSIONS
Llargada

4550mm

Amplada

1960mm

Alçada

1700mm

Batalla

2800mm

Via frontal

1700mm

Via posterior

1700mm

Pes total

1600kg
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4 Plànols
Com s'ha comentat a la introducció d'aquest treball, degut a la complexitat de formes i l'ús de les
tecnologies CAD CAM per al bolcat de les peces 3D en màquines CNC, es mostren els plànols de totes
les peces metàl·liques i les peces de plàstic de la carrosseria, ja que comparteixen punts d'unió i són les
peces clau per a donar la forma i l'estructura del vehicle. Les acotacions que es realitzen, són les de
control del procés de producció. A continuació és mostra un índex de tots els plànols realitzats:






Vehicle muntat esportiu
Vehicle muntat berlina
Vehicle muntat familiar
Vehicle muntat monovolum
Components
 Conjunt plataforma (2 plànols)
 Conjunt carrosseria i xassís (3 plànols)
 Subconjunt capó frontal (3 plànols)
 Carrosseria
 Xassís
 Subconjunt capó posterior (3 plànols)
 Carrosseria
 Xassís
 Subconjunt porta esquerra (4 plànols)
 Carrosseria
 Xassís estructural
 Xassís de forma
 Subconjunt porta dreta (4 plànols)
 Carrosseria
 Xassís estructural
 Xassís de forma
 Subconjunt general (4 plànols)
 Carrosseria
 Xassís estructural
 Xassís de forma
 Peces carrosseria (7 plànols)
 Para-xocs frontal esportiu
 Para-xocs frontal comú
 Para-xocs posterior esportiu i berlina
 Para-xocs posterior familiar i monovolum
 Faldó lateral esquerra
 Faldó lateral dret
 Reixa entrada d'aire
 Conjunt seients (4 plànols)
 Encoixinat
 Xassís estructural
 Cobertura posterior
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5 Normatives utilitzades
5.1

Classificació dels vehicles

Agencia Tributaria (Espanya). Clasificación de Vehiculos por criterios de construcción [en línia]:
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Model 576 Versió 1.5. [Consulta: 6 març
2013]. Disponible a:
<http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/Ficheros/Informacion_Institucional/Camp
anias/IMPUESTO_ESPECIAL_SOBRE_DETERMINADOS_MEDIOS_DE_TRANSPORTE/Otros_Ser
vicios/dr576_clasvehic.pdf>.

5.2

Materials

Alumini sèrie 6061-T4
Kaiser Aluminium. Rod & Bar Alloy 6061 [en línia]: Technical Data [Consulta: 26 abril 2013].
Disponible a:
<https://online.kaiseraluminum.com/depot/PublicProductInformation/Document/1025/Kaiser_Aluminum
_6061_Rod_and_Bar.pdf>.
POM Hostaform C 9021
Ticona Engineering Polymers. HOSTAFORM ® C 9021 [en línia]: Properties [Consulta: 26 abril 2013].
Disponible a:
< http://www.rpdfrost.co.uk/Polymers/Material%20properties/Properties%20Hostaform%20C9021.pdf>.
PA 66
Ensinger. TEAMID 66 CF 20 HI [en línia]: Datasheet [Consulta: 26 abril 2013]. Disponible a:
<http://www.ensinger-online.com/modules/public/sheets/SG_TECAMID_66_CF20_HI_in_DE_ 201304.pdf>.

5.3

DFMA

Inserits metàl·lics para-xocs
DIN. DIN 16903-1:1974-12: Open Insert Nuts for Plastics Mouldings. Berlin: DIN, 1974.
Perfils estructurals
Metalco Prolians. Productos Metalúrgicos [en línia]: Suministros para la industria y la construcción
[consulta: 30 abril 2013]. Disponible a:
<http://www.metalco.es/documentacion/visor.php?titulo=Catalogo%20Industria%202.pdf>.
Bagues
Ferreteria Bonet S.L. Opac S.L. Elementos normalizados [en línia]: Tornillo de cáncamo DIN 580
[consulta: 30 abril 2013]. Disponible a: <http://www.ferreteriabonetsl.com/cancamos.pdf>.
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Femelles
Grupo Hastinik. Catálogo general Inox Iberica [en línia]: Tornilleria inoxidable [consulta: 30 abril 2013].
Disponible a: <http://www.grupohastinik.com/catalogos/Catalogo_general_Inox_Iberica_12-11.pdf>.
Ganxos de seguretat
Alpind. Ganchos de izaje [en línia]: Advertencias e instrucciones de aplicación [Consulta 30 abril 2013].
Disponible a:
<http://www.alpind.com/spanish_version/pdf_files/2007/GR%20Gnc%20Lev%20Cer%20Seg.pdf>.
Eslingues
Bezabala. Eslingas de poliester [en línia]: Planas y tubulares [consulta 30 abril 2013]. Disponible a:
<http://www.bezabala.es/descargas/7eslingas_poliester.pdf>.
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6 Catàlegs
En aquest punt, es mostren les característiques, tant de disseny com d'adaptabilitat que se li pot fer entre
les diferents carrosseries. També es mostren les dimensions d'aquests vehicles i alguns dels detalls que
incorporen, com els que s'han vist en l'apartat "2.5 Aspecte dels vehicles" i d'altres de diferents.
Es fa una visió des de l'exterior fins a l'interior. Finalment, es mostra també les diferents combinacions
d'acabats i colors que se li poden donar a cada vehicle tant per l'interior com per l'exterior.
Respecte al catàleg de conjunt, es fa un recull gràfic de tots els aspectes que es tracten en aquest treball
que fan que el producte guanyi en millores respecte els productes actuals.
En quant als noms escollits per a cada model, s'han basat en el nombre d'usuaris que poden allotjar.
D'aquesta manera, l'esportiu, que té 2 places s'anomena bpm 2, el berlina i el familiar, que en tenen 4,
s'anomenen bpm 4, però per diferenciar-los com que el familiar té més espai que el berlina, s'anomena bpm
4+, i finalment el monovolum, com que té 6 places, s'anomena bpm 6.
A continuació es mostren les portades dels catàlegs que s'han elaborat.
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7 Materials audiovisuals
En aquest apartat del treball, s'ha realitzat un vídeo amb tots, o la gran majoria, dels aspectes que s'han
tractat durant el projecte. Entre aquests aspectes, destaquen, per ordre cronològic d'aparició:






Muntatge dels vehicles i parts intercanviables.
Recorregut exterior per veure la semblança de la gamma de vehicles que es proposen.
Observació de l'interior amb les novetats que incorpora.
Visualització de les parts o components que integren el vehicle.
Comiat i presentació de la marca bpm
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8 Conclusions
En tractar-se d'un projecte molt ambiciós per una sola persona, hi ha hagut aspectes que no s'han pogut
tractar, com verificar mitjançant programari CAE, si les peces dissenyades estan preparades per ser
portades a la realitat o modificar-les per poder-ho fer.
Aquest treball ha servit per a donar una idea general de les parts que integren un vehicle impulsat per
energia elèctrica i aportar noves idees en quant a aprofitament de peces, reducció de temps de fabricació i
facilitat de canvi de carrosseries.
Respecte al disseny exterior, al ser senzill, musculat i original, fa que més usuaris estiguin interessats, ja
que es tracta d'un vehicle diferent, tant a nivell formal com a nivell tècnic.
El fet de tenir una visibilitat panoràmica de més de 180º, fa que l'usuari no es senti en un espai tancat i a
més, millora la seva seguretat en quant a l'eliminació dels angles morts.
Pel que fa al disseny interior, al tenir unes places amples i còmodes, fa que els usuaris estiguin a gust dins
el vehicle i ho tinguin en compte a l'hora de fer la seva tria.
S'ha vist que l'estandardització de peces és útil per a reduir costos de fabricació, facilitar el muntatge,
reduir l'estoc i facilitar els canvis tant de disseny com de tecnologies, com per exemple en el cas de fer un
"restyling" per a actualitzar el vehicle.
En quant al fet de poder canviar les carrosseries de manera ràpida i segura, produeix que hi hagi més
clients potencials que vulguin comprar una plataforma i una o vàries carrosseries per a utilitzar-les segons
les necessitats del moment i per al menor cost econòmic de la inversió.
Per altra banda, el fet de reduir el temps de recàrrega de les bateries, i/o el millor aprofitament d'aquestes,
fa que sigui un aspecte positiu a tenir en compte per al possible comprador i usuari.
Pel que respecta a l'eficiència del vehicle, el fet que t'avisi dels aspectes a tenir en compte per a millorarla, com l'avís dels factors que afecten al consum de les bateries, ajuden a augmentar la duració dels
components i en conseqüència la vida útil del vehicle al menys un 40%.
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