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Resum 

Aquest projecte neix de la necessitat de conèixer els esforços que pateix a la realitat un 
quadre de bicicleta de descens durant el seu funcionament. 

Actualment, quan se’n vol fer un anàlisi de resistència sovint es recorre a comparar amb 
models ja existents per validar el nou disseny. Per optimitzar el resultat però cal tenir la 
màxima informació possible, i per tant quant més ben definits estiguin els esforços que rep la 
bicicleta més se’n podrà optimitzar el disseny, augmentant la resistència i reduint el pes. 

Es desenvoluparà per tant una metodologia d’assaig per obtenir aquestes dades, en que 
l’element principal seran les galgues extensomètriques, en conjunció amb un equip de 
telemetria, que permetrà saber en tot moment l’estat de la bicicleta i els fenòmens que s’hi 
produeixen.  

Per fer-ho primer caldrà un estudi previ, mitjançant elements finits, que ajudarà a determinar 
el punt de mesura idoni. Posteriorment es definiran tots els suports necessaris per implantar 
la telemetria, i es farà el muntatge i calibratge de tot el sistema. 

La presa de dades es realitzarà a la muntanya, amb un corredor de proves i el terreny 
adequat per obtenir dades representatives. Un cop analitzades donaran informació de valors 
màxims d’esforç i serviran també per a un estudi de fatiga. 

Un estudi d’impacte ambiental i una valoració econòmica del projecte completen aquest 
document. 
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1. Introducció 

1.1. Objectius del projecte 

En el món de l’enginyeria se sol partir de dissenys existents com a base per crear-ne de 
nous, ja que s’evita partir de zero cada vegada que es fa un desenvolupament. Així, una 
opció estesa és comparar el nou disseny amb els dissenys previs per tal de comprovar que 
els nivells de resistència són correctes i que la peça no donarà, a priori, problemes. 

Això té una limitació, i és que d’aquesta manera és difícil aconseguir grans beneficis en els 
nous dissenys, ja que sense més informació es pot tendir a ser conservador per 
desconeixement i por a que allò que s’ha dissenyat pugui no suportar les càrregues a que 
serà sotmès. 

Una altra opció és la prova i error, en què un disseny queda validat només si passa unes 
certes proves i normatives, però de nou sense saber a què s’enfrontarà al llarg de la seva 
vida útil ni com s’està de prop o lluny de la realitat. 

La motivació d’aquest projecte doncs és clara: per tal de millorar el disseny de les bicicletes 
(tal com moltes altres coses) cal apropar-se a l’ús real que pateixen, i obtenir la màxima 
informació possible sobre els esforços que s’hi donen. Només d’aquesta manera els 
dissenys podran millorar, aconseguint estructures més òptimes, amb més resistència i/o 
amb menor pes, un objectiu sempre present en les bicicletes. 

En aquest projecte doncs s’establirà i es durà a terme una metodologia d’assaig, d’aplicació 
en bicicletes, per tal de conèixer els esforços que es generen en l’estructura d’una bicicleta 
durant el seu funcionament. 

Aquestes mesures han de permetre establir quines forces rep l’element resistent, de manera 
que es puguin replicar les condicions en futurs assajos, sobre bancs d’assaig o en 
simulacions per elements finits, per tal de simular les condicions reals de funcionament de la 
manera més acurada possible. 

A més, i aprofitant que s’instal·la un sistema d’adquisició de dades, es contempla la 
instal·lació de múltiples canals que permetin obtenir una informació completa de l’estat de la 
bicicleta en tot moment. 

Es realitzaran diversos anàlisis mitjançant simulacions per elements finits, i proves sobre el 
terreny amb la bicicleta, quedant fora de l’abast del projecte però el disseny dels bancs 
d’assaig i per tant les proves que se’n podrien derivar. 
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Fig.  1.2. Prova de la Copa del Món de Descens. 

 

 

 

 

 

Fig.  1.1. Bicicleta de descens Mondraker Summum 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Per dur a terme l’experimentació es disposa d’una bicicleta de descens Mondraker Summum 
2013, sobre la que es prendran les mesures. 

 

El descens és una especialitat de la bicicleta de muntanya consistent en baixar grans 
pendents en terrenys abruptes a una velocitat elevada. Durant la baixada, la presència de 
pedres, arrels d’arbres i salts fa que la bicicleta pateixi grans esforços, de manera que els 
quadres presenten dissenys molt robustos i disposen de suspensions de gran recorregut en 
ambdues rodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És doncs un bon banc de proves per tal d’assajar la bicicleta i estudiar quins esforços pateix.
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2. Mesures a prendre. Determinació dels punts de 
mesura (MEF) 

La base de l’estudi és trobar els esforços que es donen en un quadre de bicicleta, de 
manera que s’ha de trobar un mètode per mesurar les tensions durant el funcionament de 
l’element i enregistrar-ne el seu valor. La manera més directa i emprada és mitjançant 
galgues extensomètriques que, col·locades en punts clau, donen informació de la 
deformació local del material sobre el que s’apliquen. Aquestes deformacions es poden 
traduir a tensions per conèixer les sol·licitacions a què està sotmès l’element. 

Es podria pensar que per tal de trobar les tensions a les que es veu sotmès el quadre es 
podria fer un anàlisi per elements finits, però precisament en intentar-ho és quant es topa 
amb l’impediment de no saber quines son les càrregues que cal aplicar-hi. A quines 
acceleracions es veu sotmès? Quina és la força que fa el corredor? És per això que cal 
prendre les dades directament de la bici, i interpretar quines poden ser les càrregues que les 
generen. 

Així doncs, serà necessari un seguit de passos des del plantejament inicial fins als resultats 
finals que es desitgen. L’esquema de treball serà el següent: 

Com es veu a l’esquema, el procés comença amb un anàlisi preliminar amb el mètode dels 
elements finits (MEF) per tal de veure a trets generals com treballa l’estructura i determinar 
el tipus i on aniran col·locades les galgues extensomètriques. Un cop col·locades, es 
procedirà a l’assaig, del que se n’espera obtenir uns valors d’esforços i comprendre el 
comportament del quadre de bicicleta. Un cop estudiades aquestes dades es procedirà a fer 
de nou un estudi amb elements finits, per tal de correlacionar el que s’ha vist a la realitat 
amb l’anàlisi i poder establir criteris de resistència i fatiga que puguin ajudar al disseny. 

Així doncs, l’element clau seran les galgues extensomètriques. 

Fig.  2.1. Esquema de treball. Passos a seguir per la determinació de forces. 
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2.1. Definició dels punts de mesura (MEF) 

Per tal de triar les galgues cal determinar primer on es col·locaran per tal que reflecteixin 
amb fidelitat els esforços que rep el xassís, i siguin útils per valorar-ne el comportament. A 
més, caldrà tenir clars els condicionants que es donen a l’hora de fer-ne la tria. 

Donat que un quadre de bicicleta és geomètricament complicat es planteja fer un estudi 
previ, mitjançant elements finits, per tal de determinar en quines zones les tensions són més 
homogènies i quines són les zones més adients per col·locar-hi els sensors. 

Es realitza una primera aproximació mitjançant un software de simulació d’elements finits, 
ANSYS Workbench 15.0.0, partint del 3D de la bicicleta. 

Com ja s’ha comentat, el model d’estudi escollit és d’una bicicleta de descens Mondraker 
Summum, de la que es disposa el model en CAD del quadre que es fabrica i que es farà 
servir per a la experimentació posterior. 

A l’hora de determinar les condicions de contorn a aplicar al sistema es fan evidents els 
motius que motiven aquest projecte: es desconeixen les càrregues que s’han d’aplicar per 
tal de simular un esforç real al xassís.  

En aquest càlcul previ s’imposaran uns valors de força aleatoris de referència, ja que el que 
interessa en aquest primer pas és saber com es distribueixen les tensions i quines zones 
són més adients per a la col·locació de les galgues extensomètriques, més que obtenir un 
valor real de tensió. 

Fig.  2.2. Model CAD de la bicicleta objecte d’estudi. 
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Es simula el quadre amb el basculant i les dues bieletes, de manera que les úniques forces 
externes siguin els contactes de les rodes amb el terra i l’acció del corredor sobre el pedaler 
i el manillar. Si es volgués simular el quadre sol (sense el basculant i el sistema de 
suspensió) s’haurien d’incloure com a càrregues externes les forces que introdueixen les 
bieletes a traves dels seus suports, que a priori són desconegudes tant en mòdul com en 
direcció, i resultaria en un estudi més imprecís i indeterminat. 

En quant a la geometria de la suspensió tant de davant com de darrere, es farà la simulació 
amb el sistema totalment comprimit, al seu valor màxim de recorregut, ja que és el punt on 
les càrregues seran més altes. 

S’introdueix el model a l’ANSYS i es defineixen totes les soldadures i unions de rodaments 
entre els elements. Dins l’Annex A es detallen els procediments i restriccions aplicades. 

Es restringeix el moviment del quadre per dos punts: 
- Suport articulat mòbil a l’eix de la roda de davant. 
- Suport articulat fix a l’eix de la roda de darrere. 

  

Fig.  2.3. Geometria dins de l’ANSYS, incloent simplificacions de la forquilla i amortidor a 
màxima compressió. 
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Fig.  2.5. Posició del cos durant la recepció d’un salt. S’observa la suspensió de darrere 
totalment comprimida. 

 

 

 

L’esquema simplificat és el següent: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Per tal d’estudiar diferents situacions que es poden donar al rodar amb la bicicleta es 
divideix l’anàlisi en diferents casos de càrrega. Això permetrà també definir quins poden ser 
més importants i en quins cal fixar-s’hi. 

Els punts de contacte del corredor amb la bicicleta són dos: el manillar i els pedals. Tot i 
disposar de seient durant els descensos no se sol fer servir, ja que la posició del corredor és 
dempeus, flexionat sobre els pedals. Aquesta posició fa que bona part de la força que aplica 
el corredor es transmeti a través de les cames, i per tant a través del pedaler de la bicicleta, 
com s’observa en la imatge següent, en la recepció d’un gran salt. 

Fig.  2.4. Esquema de la bicicleta amb les restriccions aplicades en el model MEF. 
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2.1.1. Anàlisi 1: força al pedaler 

Es comença simulant una força vertical a l’eix del pedaler, de valor 1000 N, per tal de 
simular l’acció del corredor en aquest punt. Com ja s’ha comentat anteriorment aquest valor 
de la força és aleatori, simplement serveix com a referència a l’hora de carregar l’estructura. 

Es realitza aquest primer anàlisi i se n’obté els següent resultat: 

 

 

S’observa com les bieletes superiors són els elements que més tensions pateixen, així com 
la zona del quadre on s’hi uneixen. En el quadre hi apareixen grans zones uniformes de 
tensió mitjana. 
  

Fig.  2.6. Resultats de l’anàlisi 1: força al pedaler. Tensions de Von Mises. 
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2.1.2. Anàlisi 2: força al manillar 

L’altre punt on el corredor aplica forces sobre la bicicleta és a través del manillar, de manera 
que es fa un segon anàlisi aplicant una força vertical de 1000 N a la part superior de la pipa 
de direcció. Els resultats obtinguts són els següents: 

 

 

En aquest cas el quadre es carrega sobretot per la part davantera, en els dos tubs 
principals. S’observen tensions altes en les unions d’aquesta zona. 
  

Fig.  2.7. Resultats de l’anàlisi 2: força al manillar. Tensions de Von Mises. 
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2.1.3. Anàlisi 3: torsió 

S’analitza també l’efecte d’esforços de torsió sobre el quadre. A priori no haurien de ser 
massa grans, ja que aquestes bicicletes circulen per terrenys amb poca adherència (terra i 
pedres), la petjada del neumàtic és petita, i al pesar poc les seves inèrcies són baixes. Tot i 
això es vol valorar el seu efecte i tenir en compte la seva possible interacció en l’anàlisi. 

S’aplica una força horitzontal de 1000 N a l’eix del pedaler, i es canvia la restricció de la roda 
de darrere a esfèrica, per permetre la torsió natural del quadre. 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 

 

En aquest cas les tensions més altes apareixen en el basculant, especialment en les zones 
d’unió entre els tubs i les peces massisses. També al voltant de la pipa de direcció 
n’apareixen de localitzades. 
  

Fig.  2.8. Resultats de l’anàlisi 3: torsió. Tensions de Von Mises. 
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Fig.  2.9. Resultats de l’anàlisi de biaxialitat. 

2.1.4. Uniaxialitat dels esforços 

Una altra eina que serà útil a l’hora d’establir la localització de la galga i el tipus és el que 
ANSYS anomena Biaxiality Indication, que dóna una indicació de si l’estat de tensions en 
cada zona és uniaxial o biaxial. Per fer-ho utilitza una escala del -1 a l’1, amb el 0 (color 
d’escala verd) indicant una zona on les tensions són totalment uniaxials. Els resultats són els 
següents: 

 

 

 

S’hi veuen grans zones de color verd, tot i que al llarg de tota la estructura apareixen zones 
que s’allunyen completament del comportament uniaxial. 

2.1.5. Tria del punt de mesura 

Dels tres anàlisis el més interessant és el de la força al pedaler, ja que com s’ha vist en la 
Fig.  2.5, és per on a priori entren la majoria de forces (el corredor fa molta més força amb 
les cames que la que pot fer amb els braços al manillar). La torsió tampoc sembla un cas 
crític a priori, ja que els esforços no han d’arribar mai a valors tant elevats com en un salt. 
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Fig.  2.10. Zona triada per l’aplicació de la galga extensomètrica. 

És molt interessant poder separar l’efecte que té cadascuna de les forces sobre el quadre, 
per tant intentar que la galga mesuri un dels esforços (força al pedaler) i quedi aïllada de 
l’efecte de la resta. Aquest fet ha de permetre simplificar els assaigs posteriors tant en els 
models d’elements finits com en bancs d’assaigs, així com correlacionar més fàcilment els 
resultats. 

Donat que la galga mesura la mitjana de les tensions a les que està sotmesa, s’ha de buscar 
una zona on aquestes siguin el més uniformes possible, sense gradients acusats de tensió, i 
que a més presenti uns valors significatius per tal que puguin ser mesurats. S’ha de tenir en 
compte també les dimensions de la galga, de manera que es necessita una superfície prou 
gran com per poder muntar-la. 

Hi ha una zona que a la vista dels resultats sembla complir tots els requeriments. Es tracta 
de la superfície inferior del tub diagonal, on aplicant la força al pedaler apareix una zona de 
tensions uniformes i prou significatives, i amb els altres dos casos de càrrega la zona pateix 
tensions molt baixes o pràcticament nul·les. D’aquesta manera, col·locant aquí la galga, es 
podrà vincular les deformacions que pateix directament a la força al pedaler. 

 

 

Aquesta zona és centrada en l’amplada del tub diagonal del quadre, a 140 mm l’obertura de 
les peces inferiors. Serà doncs la referència a l’hora de posicionar la galga. 

A més, com s’ha vist, en la zona triada les tensions presenten un altíssim grau d’uniaxialitat, 
amb el paràmetre que ho defineix per sota de 0,05. 
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2.2. Galgues extensomètriques 

Una galga extensomètrica és bàsicament una resistència elèctrica que sotmesa a petites 
variacions de longitud varia sensiblement el valor de la seva resistència. Mesurant la variació 
d’aquesta resistència es pot determinar l’allargament que ha patit la galga, i per tant 
l’allargament del material sobre el que s’ha col·locat, de manera que se’n pot determinar la 
tensió a la que està sotmès. 

El primer que cal fer doncs és triar les galgues que s’aplicaran al material, escollint entre la 
gran varietat de que es disposa al mercat. 

Per tal de fer-ne la tria cal tenir clars dos requeriments: 
- Característiques de l’experiment i condicions de contorn 
- Característiques de les galgues 

L’autor K. Hoffmann, en el seu llibre An Introduction to Measurements using Strain Gages [1] 
proposa una taula (pàg. 35, taula 3.0-1) en què es detallen tots els punts a tenir en compte 
per al primer requeriment, de manera que la tria del tipus de galga sigui més fàcil i 
encertada. 

Seguint el mateix esquema,es realitza una taula simplificada i adaptada per a l’aplicació de 
galgues en un quadre de bicicleta: 
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Taula  2.1.  Anàlisi de les característiques de l’experiment i condicions de contorn 

 

 

 

 

Problema de mesura   
Primari Mesura de deformació 

Secundari Anàlisi  experimental 

    
Condicions mecàniques al punt de 
mesura 

  

Estat de tensions Estat uniaxial de tensions, direcció principal 
coneguda 

Topografia del camp de tensions Camp de tensions no homogeni, existeixen gradients 
de tensió 

Tipus de càrrega Aleatòria, variacions ràpides, no impactes 

    

Condicions de l'entorn   
Duració de la mesura Curta, tandes d'entre 5 i 10 minuts 

Temperatura Aproximadament constant, tandes curtes i sense 
focus de calor 

Humitat, aigua, vapor Possibles esquitxades d’aigua, protecció necessària 

Olis No 

Agents químics No 

Pressió - buit No 
Camps elèctrics, magnètics, transmissió 
d'energia 

No 

Radiació d'alta energia No 

Forces externes (cops, sotragades) Possibles cops o pedres projectades, protecció 
necessària 

    
Condicions elèctriques al punt de 
mesura 

  

Circuit de mesura Quart de pont 

Alimentació de la galga DC 

Cable Unifilar, 0,2 mm2 

    

Condicions d'aplicació   
Material Alumini 6061 T6 

Accés a l'aplicació Bon accés a la zona d'aplicació 

Pas de cablejat Sense problemes 
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Amb aquests paràmetres clars, i després de contactar amb un fabricant experimentat en 
galgues extensomètriques, s’ha triat una galga uniaxial sobre suport de polièster, longitud de 
5 mm, 120 Ω i resposta a la temperatura adaptada a l’alumini. El fabricant és Showa 
Measuring Instruments i la referència per aquesta galga és N11-FA-5-120-23. 

Com s’ha dit, la galga varia el seu valor de resistència a causa de variacions de longitud. 
Aquestes variacions però són molt petites, i per poder mesurar-les amb precisió s’ha de 
muntar en un circuit elèctric, el pont de Wheatstone [2]. Per a una galga, com és aquest cas, 
l’esquema és el de la figura següent: 

En aquest muntatge, la galga es connecta en un dels costats d’un quadrat, sent els altres 
tres costats tres resistències d’igual valor que la galga. S’alimenta el circuit per dues puntes 
oposades i el punt de mesura és entre les altres dues puntes del quadrat. La particularitat 
d’aquest muntatge és que si les resistències presenten el mateix valor, R1 = R2 = R3 = RG,  la 
tensió de sortida Vs és 0 V per a qualsevol tensió d’entrada Ve que s’hi apliqui. En cas que 
una de les resistències variï el seu valor desequilibrarà el pont, fent que la tensió Vs deixi de 
ser 0 V. Aquesta Vs és la que es mesurarà per tal de determinar quant s’ha deformat la 
galga. 

En el pont, sempre es compleix: 

       
  

     
 

  

     
  (Eq. 2.1) 

Fig.  2.11. Muntatge de la galga en quart de pont. 
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Donat que el que interessa en aquest cas és la variació de RG (resistència de la galga) amb 
la resta de resistències constants, es pot escriure la tensió de sortida en funció de la variació 
de resistència de la galga: 

    
  
 

 
   

  
 (Eq. 2.2) 

Alhora, es pot establir una relació entre la deformació unitària de la galga i la seva variació 
de resistència, segons la següent equació: 

  

  
     (Eq. 2.3) 

Sent K el factor de galga, que per a la galga triada (N11-FA-5-120-23) és de valor 2,1. 

Així doncs relacionant les equacions Eq. 2.2 i Eq. 2.3 s’estableix: 

    
    

 
   (Eq. 2.4) 

És important comentar que els càlculs són per a aquest cas particular. Per a altres 
muntatges amb més galgues o muntades en branques diferents caldria afegir-hi termes o 
tenir en compte el signe de les variacions. 

2.2.1. Efectes del cablejat 

A l’hora de fer el muntatge s’ha de tenir en compte l’efecte del cablejat. Concretament el fet 
que els cables que connecten la galga al pont de Wheatstone afegeixin un cert valor de 
resistència en paral·lel a la galga provoca tres possibles fonts d’error: 

2.2.1.1. Sensibilitat 

Al augmentar el valor de resistència de la branca afecta a la sensibilitat del sistema. Si es té 
en compte que la resistència de la branca ara és RG + RC (resistència del cablejat) el factor 
de galga K’ passa a ser: 

   
  

         
 (Eq. 2.5) 

Fent ús de l’equació Eq. 2.3 s’obté la variació en la sensibilitat del sistema: 

   
  

       
   (Eq. 2.6) 
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Aplicant els valors corresponents al sistema: 

Resistència de la galga: RG = 120 Ω 

Resistència unitària del cable: 0,0924 Ω/m 

Longitud del cable (anada i tornada): 0,6 m 

Resistència del cable: RC = 0,0554 Ω 

   
  

       
             (Eq. 2.7) 

Donat que el propi valor de K donat pel fabricant ja té una tolerància d’entre l’1% i el 5% no 
té sentit tenir en compte aquest efecte i intentar corregir el factor de galga. 

2.2.1.2. Desequilibri 

Un altre efecte negatiu que aporta la resistència del cablejat és el desequilibri del pont, ja 
que la diferent resistència d’una de les branques pot fer que aparegui un valor de Vs diferent 
a 0 V tot i no tenir càrrega aplicada a la galga, i per tant falsejar el resultat. 

Si s’apliquen de nou els valors del sistema es pot trobar el valor d’aquest desequilibri inicial: 

   
  

    
        (Eq. 2.8) 

Si bé és un valor elevat pels ordres de magnitud sobre els que es mourà l’experiment, com 
demostra l’autor M. Kreuzer en la seva publicació [3] partint d’altres estudis tècnics existents 
[4] això no suposa un error de linealitat significatiu afegit en la mesura, ja que la naturalesa 
del pont de Wheatstone manté errors per sota de del 0,03% inclús per a grans desequilibris. 

Simplement doncs caldrà tenir en compte aquest desequilibri inicial al quantificar els 
resultats, cosa que es podrà fer fàcilment amb el software amb què es treballarà. 

2.2.1.3. Temperatura 

El tercer efecte que pot introduir el cablejat en el sistema és degut als canvis de temperatura 
dels propis cables, ja que fan variar el seu valor de resistència i per tant interfereixen en la 
mesura. Si bé la galga està dissenyada per compensar aquest efecte sobre ella mateixa, el 
cablejat podria ser una font d’error. 
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Per valorar-ne l’efecte es pot fer servir la fórmula apuntada pel fabricant de galgues [5]: 

    
       

         
 (Eq. 2.9) 

Sent α el coeficient de temperatura de la resistència elèctrica, i ΔT l’augment de temperatura 
del cablejat. Substituint els valors: 

Coeficient α del coure: α = 3,9 x 10-3 /°C 

Increment de temperatura: ΔT = 10 °C 

    
       

         
                    (Eq. 2.10) 

Es pot observar com el terme associat a ΔT és molt petit, i per tant fins i tot un valor gran de 
variació de temperatura per a aquesta experimentació com poden ser 10 °C provoca una 
variació petita en la mesura. 

Si bé un muntatge en quart de pont amb tres fils redueix tant els efectes del desequilibri com 
el de la temperatura del cablejat, el fet que siguin errors prou petits i fàcilment controlables 
(l’entorn de treball és conegut i els cables són de longitud reduïda) s’opta per la senzillesa 
del muntatge de dos fils. Caldrà comprovar però amb els resultats finals que s’ha actuat 
correctament negligint aquests errors. 

2.3. Canals a mesurar 

Una bicicleta és un sistema molt complex i per tant, si se’n vol estudiar detalladament el seu 
comportament, caldrà conèixer el major nombre de dades possibles per associar cada 
fenomen amb què esta fent la bicicleta. Per tant, aprofitant que s’hi instal·la un sistema 
d’adquisició de dades, es contempla també la instal·lació d’altres canals de mesura que 
seran útils tant per l’objectiu d’aquest projecte com per d’altres estudis. 

Així doncs, la llista de canals que es planteja mesurar són: 
- Suspensió davant 
- Suspensió darrere 
- Velocitat roda davant 
- Velocitat roda darrere 
- Acceleració de la bici en els 3 eixos 
- Posició de la bici (GPS) 
- Deformació del quadre (galga) 
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Fig.  2.12.  Moment de la recollida de dades a peu de zona. 

2.4. Proves 

L’objectiu és prendre dades de l’ús real de la bicicleta, per tant es preveu fer proves a la 
muntanya amb tot el sistema de telemetria muntat. 

Per tal que la informació que se n’extregui sigui el més representativa possible cal pensar 
que el tipus de corredor, l’emplaçament i tipus de terreny i l’estratègia del test siguin adients 
perquè que això sigui possible. 

Es planteja un dia de test, i es compta amb la col·laboració de David Acedo, corredor de 
l’equip Mondraker en nombroses proves dels campionats de Catalunya i d’Espanya de 
descens. 

Es busca un emplaçament conegut i de fàcil accés amb vehicle, de manera que es pugui 
aprofitar el temps de proves per fer diverses baixades i poder-ne descarregar les dades 
després de cadascuna. 

 

 

Es triaran dues zones de proves i es repetiran vàries vegades, per tal d’obtenir dades de 
diferents baixades i diferents terrenys. 
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Fig.  3.1.  Sistema d’adquisició de dades. 

3. Mitjans i instrumentació 

Es disposa de material d’adquisició de dades de la marca 2D Datarecording, que permetrà 
el muntatge dels canals ja esmentats. Aquest equip és el mateix que s’utilitza actualment en 
les competicions de velocitat, des de categories inferiors fins al campionat de MotoGP. És 
per tant un sistema punter en el camp de l’adquisició de dades, ja que ofereix precisió, un 
tamany petit del sistema i dels sensors, i una gran adaptabilitat a les necessitats de la 
mesura. Per contra com es pot suposar és un element car, tant l’adquiridor de dades com 
els mòduls i sensors. 
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Taula  3.1. Llistat de components disponibles per a la instal·lació del sistema de 
telemetria. 

 

 

 

 

La relació de components disponible és la següent: 
 

Descripció Referència Quant. Comentari 

Sensor inductiu de velocitat SD-VI0206-000 2  

Acceleròmetre 3 eixos + 3 
giroscopis 

BC-3A10 3G200-000 1 ± 10 G, ± 200°/s 

Adquiridor de dades 
LG-UCAN 
08_ENGINEER-000 

1 2 GB de memòria 

Mòdul de galgues 
extensomètriques 

BC-SG4-000 1 
4 canals per a 4 ponts 
de galgues 

Bateria Li-Po 
AC-LiPoAccu-1000-
000 

2 1000 mAh 

Potenciòmetre lineal, cos estret, 
75 mm 

SA-LP075S-000 1  

Potenciòmetre lineal, 200 mm SA-LP200-000 1  

Antena GPS AC-GPSANT2-000 1  

 

 

Es pot trobar els fulls de característiques de cada element en l’Annex D. 

Es disposa de resistències de 120 Ω ± 1% per a completar el pont de Wheatstone. El 
muntatge del pont s’ha de fer el més pròxim possible a la galga per minimitzar l’efecte del 
cablejat, com ja s’ha comentat. 

Per a muntar-lo i realitzar les connexions necessàries s’utilitza una placa protoboard, 
utilitzada per a petits muntatges electrònics. 
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Fig.  4.1. Suport de telemetria a la part superior de la forquilla. 

4. Muntatge dels elements 

Donat que es disposa del model CAD de la bicicleta es modelen també tots els components 
i sensors de l’equip de telemetria. D‘aquesta manera es poden dissenyar amb precisió i 
fabricar amb màquines de control numèric els suports necessaris per tal d’instal·lar el conjunt 
de sensors i adquiridors de dades necessaris a la bici. Els plànols d’aquestes peces s’han 
inclòs en l’Annex C. 

- Sensor de la suspensió davantera (suport superior). 

S’ha d’unir el suport de la suspensió davantera a la barra de la forquilla per tal que s’hi 
desplaci solidàriament. Per fer-ho es dissenya un suport en dues peces, per tal de 
desmuntar-lo fàcilment, que abraça la suspensió. 

 

 

 
- Sensor de la suspensió davantera (suport inferior) i sensor de velocitat 

davanter. 

Es dissenya un suport que permetrà fixar el sensor de la suspensió davantera a la part 
inferior de la forquilla. Aquest suport aprofita els cargols que subjecten la pinça de fre per tal 
d’afegir el mínim de peces a la bici. 
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Fig.  4.2. Suport de telemetria a la part inferior de la forquilla. 

Fig.  4.3. Suport de telemetria a la roda de darrere. 

A més, afegint una petita peça a sota permet instal·lar també el suport del sensor de 
velocitat de la roda davantera. 

 

 
 

- Sensor de velocitat de la roda de darrere. 

S’utilitza el mateix suport utilitzat en la roda davantera, fixat amb la pinça de fre, permetent 
instal·lar el sensor de velocitat. 
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Fig.  4.4. Suport de telemetria a la part superior de l’amortidor. 

Fig.  4.5. Suport de telemetria a la part inferior de l’amortidor. 

- Sensor de la suspensió posterior (suport superior). 

En aquest cas es fa difícil la col·locació del sensor pel poc espai disponible entre el cos de 
l’amortidor i el propi quadre de la bicicleta. Així doncs, es dissenya un suport en tres peces 
que es fixa a la part superior de l’amortidor, i abraça el sensor lineal pel seu cos. S’haurà 
d’anar amb compte de no collar-lo massa per no fer-lo malbé. 

 

 

- Sensor de la suspensió posterior (suport inferior). 

Per al suport inferior s’ha dissenyat una nova platina que fa de base per a la molla per tal de 
col·locar-hi un suport per al sensor lineal de recorregut. 
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Fig.  4.7. Protoboard amb les connexions al mòdul de galgues. 

Fig.  4.6. Suport de l’adquiridor de dades. 

- Suport adquiridors de dades. 

Per evitar suportar directament els elements al quadre es fa una platina subjectada per dos 
cargols, ja presents a la bicicleta, que permet a més un fàcil muntatge i desmuntatge del 
conjunt sencer d’adquisició de dades. 

 

 
 

- Placa protoboard. 

La placa protoboard s’ha col·locat dins una caixa de plàstic de mides justes, que assegurarà 
que els components no queden exposats a la intempèrie i que no es mouran, especialment 
important donades les vibracions de la bicicleta on anirà muntada. 
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Fig.  4.8. Galga aplicada al quadre. 

- Galga extensomètrica 

L’emplaçament ideal s’ha determinat en l’apartat 2.1.5 Tria del punt de mesura. A l’hora de 
col·locar-la és important el mètode emprat per evitar errors [2] [6], la posició exacta per tal de 
mesurar el que s’espera, i l’orientació de la galga. Tal com fa notar l’autor K. Hoffmann ([1], 
pàg. 208) la galga ha d’estar alineada amb la direcció principal de l’esforç, tot i que l’error es 
manté baix amb desalineacions apreciables (-1% d’error per a 5º de desalineació). 

En l’Annex B es detalla la instal·lació de la galga extensomètrica al quadre de la bicicleta. 
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Fig.  4.9. Bicicleta completament muntada. 

Amb tots els elements fabricats es fa el muntatge a la bicicleta de tot el sistema de telemetria 
i sensors, es fa el pas de cablejat i es comprova que res interfereix amb el corredor, i que tot 
queda ben fixat per evitar problemes durant les proves dinàmiques. 

El conjunt doncs queda de la següent manera: 
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5. Tractament de mesures 

Les dades de tots els canals de mesura s’emmagatzemen al mòdul de recollida de dades 
(LG-UCAN 08_ENGINEER-000). Un cop fet l’experiment cal connectar aquest adquiridor de 
dades a un ordinador mitjançant un port USB per tal de descarregar les dades, visualitzar-
les i analitzar-les. 

El software emprat és el que ofereix l’empresa 2D, que engloba diversos mòduls en un sol 
programa, WinARace versió 6.2 Build 9200. El mòdul de comunicació amb l’adquiridor de 
dades s’anomena WinIt, el de gestió de configuracions i tests és l’SpecView, i el tercer 
mòdul, d’anàlisi de les dades recollides s’anomena Analizer. 

5.1. Calibratge 

Un dels avantatges que permet aquest sistema d’adquisició és que un cop calibrat amb la 
galga i el pont es pot treballar amb el format de dades que es desitgi, per exemple es pot 
treballar amb Newtons en comptes de tensió o microdeformacions. Donat que es coneixen 
els passos de calibratge sempre es pot tornar enrere fins a la dada de tensió de sortida del 
pont, que és la mesura més primària.  

Per al calibratge del sistema es recorre al manual del propi fabricant per al mòdul de galgues 
(Strain Gauge Module, 2D, 2014) inclòs en l’Annex D.  

La mesura elèctrica passa per unes transformacions intermèdies abans d’arribar a 
l’adquiridor de dades, on s’emmagatzemaran. Aquestes són: 

5.1.1. Mòdul de galgues 

El mòdul de galgues permet ajustar els següents paràmetres per tal d’adequar-los al sistema 
i aplicació concrets, de manera que no canviaran durant aquest estudi: 

Guany: permet amplificar el senyal per tal que el rang de mesura sigui correcte mantenint la 
resolució. 

Offset de la sortida: permet corregir petits desajustos del pont i situar el valor zero de la 
mesura dins el rang. 

Offset del pont: per a grans ajustos més grans de l’offset (en aquest cas no és necessari). 

Conversió analògica/digital: transforma la mesura d’analògica a digital amb una resolució de 
16 bits, corresponents a valors entre 0 i 65535. 
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Fig.  5.1. Esquema intern del mòdul de galgues de 2D, BC-SG4-000. 

 

 

 

 

Finalment, després de passar per un processador, la dada digital s’envia a través del 
protocol CAN bus cap a l’adquiridor de dades. 

 

 

5.1.2. Adquiridor de dades 

Aquest rep la dada que envia el mòdul de galgues a través del CAN bus, i a més permet un 
calibratge lineal de la mesura, així com ajustar el zero. Se sol realitzar abans de cada grup 
de mesures, per tal d’assegurar-se que no hi ha hagut biaixos com per exemple els deguts a 
la temperatura. 

Finalment, aquest valor queda emmagatzemat a la memòria interna per tal que es pugui 
descarregar tot el conjunt de dades posteriorment en un ordinador. 

5.2. Freqüència de mostreig 

L’adquiridor de dades admet fins a una freqüència de mostreig de 400 Hz, és a dir una 
mesura cada 0,0025 segons. El fet de triar una freqüència elevada permet tenir una bona 
resolució pel tipus d’esforços que es planteja estudiar, però pot presentar un problema en la 
fase d’anàlisi al fer-se difícil treballar amb tant volum de dades. Com a referència, una 
mesura de 5 minuts de durada conté 120000 valors a cada canal. 

5.3. Valors  

De l’anàlisi de les dades es pretén extreure, d’una banda, el valor màxim de càrregues que 
rep el quadre de la bicicleta durant el seu funcionament. Per fer-ho s’analitzaran totes les 
sèries de dades registrades i es buscarà el valor màxim mesurat. El fet de mesurar altres 
canals com ara les suspensions facilitarà valorar si la dada és correcta o fruit d’un error de 
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lectura i identificar en quina situació s’ha donat aquest esforç i amb quina geometria de la 
bicicleta, ja que hauria de coincidir amb una gran compressió de les suspensions. Permetrà 
doncs valorar a més el fet de simular el sistema amb les suspensions totalment 
comprimides. 

D’altra banda també es preveu prendre un segment de les mesures com a referència per a 
possibles assaigs de fatiga fent servir les dades reals.  
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Fig.  6.1. Detall d’un tram de mesura. Captura del programa 2D Analyzer. 

 

 

 

 

6. Anàlisi de les dades 

Fetes les proves dinàmiques es realitza el primer filtratge de dades per eliminar els trams de 
mesura no representatius (per exemple quan la bici està parada, a l’inici o al final de la 
baixada), i comprovar que la resta de mesura presenta valors creïbles i sense errors. 

6.1. Resistència 

Un cop netejades les mesures es poden analitzar les dades. Es comença per analitzar els 
màxims i mínims de cada canal i identificar a quines situacions es corresponen. Per 
exemple, prenent el canal de la galga extensomètrica, s’analitza el perfil de les càrregues i 
s’observa que els pics més grans corresponen amb grans compressions de les suspensions, 
i especialment relacionat amb la suspensió de darrere. 

Aquest fet té especial rellevància, ja que la principal força que carrega la suspensió de 
darrere és la provinent del corredor a través del pedaler, precisament el que es vol 
quantificar amb aquest estudi. En el cas analitzat inicialment, la força aplicada de 1000 N al 
pedaler produeix una reacció de 598 N a la roda de darrere. 

 

Es representa en la imatge un tram del descens, amb successius salts a més d’irregularitats 
en el terreny. S’identifiquen els salts perquè les suspensions de davant i darrere s’estenen 
completament, i les velocitats de les rodes es comencen a separar pel superior fregament de 
la roda de darrere en girar (degut al trinquet). A l’aire doncs la mesura del canal de galgues 
és pròxim a zero (cap càrrega sobre l’estructura). 
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En el moment de tocar terra les dues suspensions es comprimeixen ràpidament, s’observa 
el pic de mesura en la galga, i les velocitats de les rodes es tornen a igualar. 

Valorant els pics màxims en el canal de la galga s’observa que valors entre els 3000 i els 
4000 N són habituals, i valors superiors a 5000 N són esporàdics. El pic màxim de totes les 
mesures és de 6888 N, en la recepció del salt més llarg de tot el tram de proves. 

En aquest cas de càrrega màxima s’observa que les suspensions arriben a màxima 
compressió, validant per tant la suposició inicial que era la situació on es donaven els 
esforços més grans sobre l’estructura. 

Es coneix per tant un valor de referència que es pot prendre en els anàlisis en un programa 
MEF i en un banc d’assaig per assegurar la resistència del quadre de la bici, sempre tenint 
en compte que al llarg de la vida de la bicicleta es poden produir situacions més crítiques 
que les reproduïdes en l’assaig, ja sigui degut a caigudes, salts o impactes més grans, etc. 

Precisament en mesures fora pista, en muntanya, hi ha una gran dispersió degut a la falta 
de repetitivitat de les situacions, comparat per exemple amb un circuit d’asfalt. A més, donat 
que en vehicles de dues rodes el corredor hi té molta influència es pot donar el cas que 
persones amb menys nivell acabin sometent el vehicle càrregues més altes, per exemple al 
fer pitjor la recepció dels salts o al no ser capaços de passar amb tècnica els trams difícils.  

Per això caldrà que cada fabricant apliqui els factors de seguretat que consideri oportuns en 
el seu producte. 
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Fig.  6.2. Resultats de resistència màxima. Tensions de Von Mises, escala 280 MPa. 

6.2. Resistència – MEF 

Amb el valor obtingut d’esforç es fa el càlcul amb l’ANSYS per veure com de sol·licitada està 
l’estructura. S’actualitza el valor de la força aplicada pel màxim trobat, 6888 N, i per tant es 
pot valorar amb escala real les tensions que pateix. 

Es mostren els resultats de tensions de Von Mises, amb el fons d’escala a 280 MPa, el límit 
elàstic de l’alumini 6061 T6 emprat en el quadre i basculant. 
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Fig.  6.3. Resultats de resistència màxima. Tensions de Von Mises a la bieleta superior, 
escala 505 MPa. 

 

 

 

 

Observant les tensions de Von Mises és fàcil veure que tant el quadre com el basculant 
queden per sota del límit elàstic del material, amb tensions per sota dels 80 MPa en la major 
part de l’estructura. On les tensions són més altes és en les bieletes superiors, i en 
l’articulació d’aquestes en el quadre. Arriben fins a valors de 250 MPa en vàries zones, 
inclòs per sobre de 350 MPa en un punt de concentració. 

A més, hi ha alguns punts de concentració de tensions per sobre de 500 MPa en una zona 
concreta de les bieletes superiors, superant també per tant el límit elàstic del material amb 
què estan fabricades, de 505 MPa en l’alumini 7075 T6 emprat en la seva fabricació. 
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Fig.  6.4. Vàries fallades de la bieleta superior pel punt predit en l’anàlisi. 

Si bé sembla que degut a les simplificacions del model realitzat, al calibratge del sistema 
assajat o per la pròpia inexactitud entre realitat i model les tensions en aquest punt poden 
quedar magnificades, també és cert que s’han documentat diversos casos en que s’ha 
produït la fallada d’aquesta peça de la manera exacta que prediuen els resultats. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tant el model sembla bo, a falta de confirmar per altres mètodes l’exactitud de la mesura, 
com per exemple amb un banc d’assaig. 

6.3. Resistència – Banc d’assaig 

Un muntatge en un banc d’assaig permet analitzar l’estructura real (con en les proves 
dinàmiques) en unes condicions i restriccions molt ben definides (com en l’anàlisi mitjançant 
elements finits). És per tant un punt intermedi que serviria per correlacionar els dos tipus 
d’anàlisi fets prèviament. 

Tal com s’ha assajat el quadre a l’ANSYS és un muntatge força senzill de realitzar, i de fet 
és un muntatge molt habitual a l’hora d’assajar vehicles de dues rodes. 
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Fig.  6.5. Assaig de caiguda del quadre, extret de la normativa EN 14766:2005. 

Tot i això, la normativa europea que defineix els requeriments tècnics d’una bicicleta de 
muntanya (EN 14766:2005) no inclou aquest tipus d’assaig. El més similar  és el test de 
caiguda, en què fan caure el quadre des d’una alçada de 300 mm, pivotant des de la roda 
de darrere, carregat amb pesos de 30, 10 i 50 kg situats en el seient, manillar i pedaler 
respectivament (90 kg en total). En aquestes condicions la norma requereix que el quadre 
no presenti cap fissura, ni la deformació permanent entre eixos de roda sigui superior            
a 60 mm. 

 

 

La resta d’assaigs de la norma es centren en aplicar càrregues horitzontals a la roda de 
davant, tant a resistència com a fatiga, així com en assajar a fatiga l’efecte alternatiu de la 
pedalada. 

Sembla doncs que la norma és poc exigent en aquest sentit, i per tant són els propis 
fabricants els que generen els seus propis protocols i assaigs per tal d’assegurar que el 
producte que venen és suficientment robust per al tracte que se li donarà. Un motiu més 
doncs pel que és interessant per un fabricant conèixer les càrregues reals. 
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Fig.  6.6. Exemple del filtratge en un tram de les dades. 

6.4. Fatiga 

Com ja s’ha avançat, es pren un segment de les mesures per tal de fer un càlcul a fatiga 
amb l’ajuda d’ANSYS. S’agafa una de les baixades senceres, amb varietat de zones, amb 
l’idea que sigui una bona aproximació a l’ús mitjà de la bicicleta. 

Donat que la mesura és llarga (uns 8 minuts) hi ha una gran quantitat de dades, cosa que en 
complica el tractament i anàlisi. Per tal de reduir el volum de dades sense perdre informació 
es fa ús de la utilitat StoFLo 13.05, una aplicació en Excel que permet fer un anàlisi Rainflow 
de les dades. 

En aquest cas però serà d’utilitat el primer pas del programa, que permet eliminar els punts 
que no són necessaris per al Rainflow, és a dir, aquells que no aporten informació sobre els 
cicles de càrrega que pateix l’estructura, i quedar-se amb els pics i valls. 

 

 

 

Aquest primer pas permet reduir la base de dades de 194784 punts a 15167 (un 92% 
menys), amb el conseqüent estalvi de recursos. 
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Fig.  6.7. Matriu Rainflow de comptatge de cicles. 

Fig.  6.8. Resultat de vida a fatiga. 

Un cop reduït, aquest conjunt de valors es pot fer servir com a dades d’entrada en un anàlisi 
de fatiga a l’ANSYS, que en fa un anàlisi Rainflow previ a aplicar la regla de Miner per 
calcular el dany provocat pels cicles de càrrega indicats [7]. 

Els cicles calculats per l’ANSYS es poden veure en el següent gràfic, on es mostren 
agrupats. S’hi representa en els eixos horitzontals l’amplitud i la mitjana del cicle, i l’alçada 
correspon a quantes vegades ocorren: 

 

Els resultats de l’anàlisi de fatiga amb aquestes dades es mostren en la figura següent:  
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Fig.  6.9. Punt de concentració de tensions, crític a fatiga. 

Fig.  6.10. Factor de seguretat a fatiga. 

Com s’observa, la pràctica totalitat del quadre queda per sobre de 10000 km de vida a fatiga 
prenent com a referència el tram analitzat. L’únic punt amb valors inferiors és el punt de 
concentració que ja apareixia en les tensions de Von Mises, com es mostra en la següent 
imatge: 

 

 

Més interessant és la visualització del factor de seguretat calculat a fatiga, amb valors per 
sobre de 2 al voltant de les zones crítiques, i per sobre de 5 en la majoria del quadre. 
Òbviament segueix apareixent el punt crític en el punt ja esmentat. 
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En aquest cas de càlculs a fatiga s’està treballant amb un valor referència de vida de la 
bicicleta de 10000 km, tots ells fets segons el tram de descens més exigent. Aquesta pot ser 
una de les raons per les que que apareguin zones on el disseny sembla estar al límit. 

De totes maneres hauria de servir per identificar els punts febles de l’estructura, i poder-hi 
posar remei en la fase de disseny. 

6.5. Valoració d’errors 

Com s’ha indicat a l’apartat 2.2.1 Efectes del cablejat, s’ha de valorar si s’ha actuat bé a 
l’hora de negligir alguns dels efectes que provoca la presencia del cablejat de la galga. 

En l’esmentat apartat ja s’indicava que l’error de sensibilitat era negligible independentment 
dels resultats. 

El segon dels efectes negatius era el desequilibri que provoca en el pont. El fet que el 
sistema emprat permeti la compensació d’aquest efecte mitjançant el calibratge del 
hardware elimina el problema, podent fins i tot treballar amb desequilibris molt més grans del 
present. 

En quant a l’efecte sobre la temperatura s’ha calculat una afectació de 9 με per un increment 
de temperatura de 10° C. Si es considera que es treballa amb valors de fins a 1047 με això 
suposa un error inferior a l’1%, considerat assumible. 
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6.6. Propostes de millora 

Un cop analitzats els resultats es planteja quins serien els punts on caldria centrar-se per tal 
de millorar el present estudi. 

Primerament seria bo poder comptar amb un banc d’assaig on replicar les condicions 
assajades, amb l’objectiu de comprovar de manera experimental i controlada que les dades 
obtingudes s’ajusten a la realitat, i en cas de ser necessari, poder treure les conclusions 
necessàries per corregir-ho. 

En quant a seguir amb el present estudi seria molt important poder realitzar més proves 
dinàmiques, de manera que es tinguin dades de diferents corredors, diferents bicicletes, 
amb diferents ajustos de suspensió, diferents terrenys, etc. Tot això amb l’objectiu d’anar 
generant una base de dades on poder relacionar quins són els efectes i les situacions que 
generen més càrregues sobre la bicicleta. Quant més gran sigui aquesta base de dades 
més confiança es tindrà a l’hora de definir quin és l’esforç màxim que ha de suportar un 
quadre, i es podran dissenyar millors protocols per testejar-ho tant en programes de càlcul 
com en bancs d’assaig. 

Un segon punt de millora és el de completar la mesura prenent dades dels esforços que 
provoca el corredor sobre el manillar. Tot i que aquest estudi s’ha centrat en les forces que 
es transmeten a través de les cames del corredor serà interessant quantificar els esforços 
que entren a l’estructura a través del manillar, i com aquests afecten a l’estructura. 

En la mateixa línia es podria tractar de descompondre la força al pedaler a la força que fa 
cadascun dels peus, de manera que amb aquesta informació i la del manillar es tindrien 
totalment caracteritzades les forces que la bicicleta rep del corredor. 
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7. Impacte ambiental 

Per fer una valoració de l’impacte ambiental en aquest projecte es distingeixen dos possibles 
fonts d’impacte: degut al material utilitzat i la seva instal·lació, i degut a les proves 
dinàmiques realitzades. 

7.1. Implantació del sistema 

Per implementar els components del sistema d’adquisició de dades a la bicicleta s’han hagut 
de fabricar algunes peces de suport, totes elles mecanitzades en alumini 6082 T6. Serà el 
proveïdor doncs l’encarregat de gestionar la ferritja generada al fabricar-les, així com els 
líquids refrigerants i lubricants de les màquines. 

Per al reciclatge d’aquestes peces d’alumini, l’Agència Catalana de Residus (ACR) les 
cataloga com a residu no especial, inert, amb codi de valorització V41 (Reciclatge i 
recuperació de metalls o compostos metàl·lics) i codi de tractament T11 (Deposició de 
residus inerts). Empreses especialitzades en la gestió d’aquests tipus de residus se’n fan 
càrrec. 

Els components electrònics en desús es gestionen segons l’ACR de la mateixa manera, 
amb codis V41 i T11. 

La cola i la silicona s’utilitzen en quantitats molt petites, i en el cas de la cola es sol 
considerar que la seva contribució com a residu és insignificant en comparació amb l’article 
on s’ha fet servir. 

Ambdós es consideren residus especials, amb codi de valoració V21 (Regeneració de 
dissolvents) i codi de tractament T22 (Incineració de residus halogenats). 

7.2. Proves dinàmiques 

Al ser l’objecte d’estudi una bicicleta tot terreny el seu medi és la muntanya, per tant per tal 
que els resultats que se n’obtinguin siguin útils els assaigs s’han de realitzar sobre el terreny 
més representatiu de l’especialitat. Actualment hi ha dues maneres de practicar descens en 
bicicleta: una és fer servir els camins públics existents que es poden trobar al medi natural i 
l’altra és visitar una instal·lació específica per a la pràctica d’aquest esport. 
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7.2.1. Camins públics 

Generalment es busquen camins estrets i abruptes, escarpats, amb molt de desnivell, i que 
poden incloure tant zones ràpides com d’altres més tècniques. 

El fet que siguin camins d’us públic fa que s’hagin de seguir les normes bàsiques de 
convivència a la muntanya, i evitar molestar a d’altres usuaris de la via. 

L’impacte en aquest cas es centra en el pas rodat de la bicicleta sobre el sòl, i l’efecte que hi 
provoca. Si bé és un efecte difícilment quantificable si que se n’han fet estudis tècnics que 
n’identifiquen els efectes sobre la muntanya i les recomanacions a tenir en compte [8]. 

A tall d’exemple es reprodueix la taula que proposa l’autora FARÍAS TORBIDONI E.I. en el 
seu article [9] enumerant tots els potencials impactes mediambientals, en aquest cas 
d’esdeveniments esportius en bicicleta de muntanya: 

Efectes Vegetació Sòl Aigua Fauna 

Directes Reducció d’alçada i 
vigor 

Pèrdua de 
matèria orgànica 

Increment de la 
terbolesa 

Degradació o 
pèrdua 
d’hàbitats 

 
Alteració de la 
composició 

Desplaçament 
del sòl 

Increment de 
l’entrada de 
nutrients 

Pertorbació de 
la fauna 

 Pèrdua de cobertura 
vegetal 

Compactació del 
sòl 

Introducció 
d’organismes 
patògens 

Modificació del 
comportament 
habitual 

 Introducció d’espècies 
exòtiques 

Reducció de la 
capacitat 
d’infiltració 

Alteració de la 
composició de 
l’aigua 

Desplaçament 
a altres 
hàbitats 

Indirectes Alteració de microclima 
Increment de 
l’escolament 

Creixement 
excessiu d’algues 

Reducció de 
natalitat 

 Increment de l’erosió 
potencial 

Erosió del sòl i 
increment de 
zones fangoses 

Impactes sobre 
invertebrats i 
fauna aquàtica 

Increment de 
mortalitat 

 Deteriorament de la 
qualitat paisatgística 

Deteriorament de 
la qualitat 
paisatgística 

Impactes sobre la 
resta de fauna 

Reducció de 
salut i benestar 

 

 
Taula  7.1. Impactes mediambientals potencials. 
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7.2.2. Instal·lacions per a la pràctica del descens 

En els darrers anys s’ha produït una popularització d’aquest esport, cosa que ha fomentat 
l’aparició d’àrees preparades i especialitzades on poder practicar-lo, els anomenats 
“bikeparks”. Principalment són estacions d’esquí que durant els mesos d’estiu adapten les 
seves instal·lacions a la pràctica del ciclisme en general i el descens en particular. Ofereixen 
remuntadors per arribar a les cotes altes des d’on començar el descens. 

Si bé els efectes negatius a priori són els mateixos que en els camins públics, en aquestes 
zones els camins estan creats a consciència i ben senyalitzats, amb minimitzant alguns dels 
efectes sobre el medi ambient que té el pas de bicicletes. Sobretot però són zones amb 
manteniment especialitzat, que per tant eviten i reparen en la mesura del possible la 
degradació del medi. 

A més, la infraestructura necessària de telecabines i telecadires així com els serveis de la 
zona és la ja existent per a l’explotació com a estació d’esquí. 
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Taula  8.1. Taula de cost d’enginyeria. 

8. Estudi econòmic 

Es presenta a continuació un pressupost del que suposaria un estudi com el que s’ha 
realitzat en cas de ser encarregar per un possible client. Es considera que tant el hardware 
d’adquisició de dades com totes les llicències de software es tenen disponibles, i que el 
client proporciona el model CAD de la bicicleta a assajar. 

Els costos es poden dividir en tres apartats: 

8.1. Cost d’enginyeria 

En aquest apartat s’inclouen les hores d’enginyeria dels diferents estadis del projecte. En el 
cost/hora d’enginyeria s’hi inclouen les despeses de personal, l’amortització de les llicències 
de software (CAD i MEF) i del material informàtic utilitzat. 

Cost d’enginyeria €/hora Hores Cost (€) 

Estudi MEF 60,00 60 3600,00 

Disseny telemetria 60,00 32 1920,00 

Instal·lació galgues 60,00 16 960,00 

Muntatge del sistema 60,00 8 480,00 

Anàlisi de resultats 60,00 40 2400,00 
  TOTAL 9360,00 

 

 

8.2. Cost del material 

Es considera que la bicicleta és subministrada pel client, per tant els costos en material són 
els derivats de muntar tot el sistema de telemetria a la bicicleta. Donat que es considera que 
ja es disposa de l’equip es compta un cost/hora d’amortització. 
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Taula  8.2. Taula de cost del material. 

Taula  8.3. Taula de cost de les proves. 

Taula 8.4 . Taula del cost total del projecte. 

Així, el cost del material queda desglossat de la següent manera: 

Cost del material €/hora Hores Cost (€) 

Fabricació suports telemetria - - 210,00 

Sistema telemetria 25 32 800,00 

Galgues i material necessari - - 30,00 

  TOTAL 1040,00 

 

 

8.3. Cost de les proves 

Finalment, en aquest tercer apartat es considera el cost de quatre dies de proves sobre el 
terreny, contant amb un enginyer i un corredor de proves: 

Cost de les proves €/hora Hores Cost (€) 

Enginyer desplaçat 60 32 1920,00 

Corredor desplaçat 20 32 640,00 

Despeses i dietes - - 260,00 

  TOTAL 2820,00 

 

 

8.4. Cost total del projecte 

Sumant el cost de cada una de les partides del projecte s’obté el cost total del projecte: 

Cost del projecte Cost (€) 

Enginyeria 9360,00 

Material 1040,00 

Proves 2820,00 

TOTAL 13220,00 
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Conclusions 

Després de l’estudi inicial fet al quadre de la bicicleta s’ha determinat el punt de mesura 
adequat per a la col·locació de la galga extensomètrica, en aquest cas en la part inferior del 
tub diagonal del quadre. Això ha permès quantificar la força aplicada en el pedaler de la 
bicicleta sense que la mesura es vegi afectada per altres forces externes com poden ser les 
del manillar. 

La fase d’experimentació, en què un corredor expert ha rodat per terrenys abruptes propis 
de l’especialitat, ha permès obtenir dades del funcionament de la bicicleta, incloent els 
esforços però també dades de velocitats de les rodes, recorreguts de suspensió, etc. que 
permeten analitzar amb detall la geometria de la bicicleta i les situacions en les que es troba 
el vehicle en cada moment. 

En quant als esforços, s’ha determinat que valors de fins a 4000 N aplicats al pedaler són 
habituals, i superiors a 5000 N també se’n produeixen, tot i que amb menys freqüència, en 
alguns salts i grans impactes. 

El valor màxim registrat ha estat de 6888 N, donant una idea de la severitat d’alguns 
impactes presents durant l’ús de la bicicleta. Aquest valor ha servit de base per a reformular 
les simulacions mitjançant elements finits, i veure per tant quines tensions ha de suportar 
l’estructura a la realitat. 

A més, el fet de tenir les sèries temporals de les proves ha permès fer amb ANSYS estudis a 
fatiga amb aquestes dades d’entrada, completant els càlculs de resistència. 

Finalment en aquests assaigs en ANSYS s’han identificat algunes zones crítiques en les 
bieletes superiors, cosa que fa pensar en una futura validació de les dades en un banc 
d’assaig que repliqui les condicions analitzades. 
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