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En aquest apartat es  posen tots els càlculs realitzats per a concebre el disseny 

i assegurar que superi les condicions establertes per la normativa. 

Per fer-ho s'ha calculat el centre de masses de la cadira, i fet el anàlisis de la 

norma ISO 10542 sobre el cos del disseny final i cada una de les peces crítiques, 

per poder col·locar un valor en la simulació d’esforços del programa SolidWorks. 

En un document adjunt es troben els escanejats dels càlculs realitzats, que 

posteriorment han estat introduïts en un document Excel que recopila tots els 

càlculs de manera dona nous valors si canvia el disseny. 

1. Càlcul de centre de masses de la cadira: 

Per a la recerca i disseny de manera apropiada de un sistema d’ancoratge, s’ha 

realitzat el càlcul del centre de masses de la cadira de rodes. Per fer-ho s’ha 

seguit el teorema de Steiener pel repartiment de pesos, i s'ha programat tot en 

una fulla de càlcul Excel.  

Metodologia:  

Mitjançant el repartiment de pesos i coneixent les mesures de la cadira, es 

trobarà el centre de gravetat d’aquesta. Primer de tot partim de la hipòtesis que 

el punt es trobarà en el pla mig de la cadira per la teoria de simetria en figures. 
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Figura 1: Imatge de la cadira a estudiar. 

Figura 2:Imatge presa d'internet en la que s'han posat punts de referència i 
indicat els eixos i plans per tal de facilitar les referències i càlculs al Excel. 

 

Es realitzaran dos posicions de mesura: posició lateral i posició transversal. En 

cada posició es trauran dos lectures del pes amb la bàscula, una lectura per cada 

punt de recolzament, també s'anotarà la corresponent distància entre els punts. 

Material emprat: 

- Bàscula domèstica [ escala de 0.5 kg a 150 kg] 

- Cinta mètrica 

- Objectes que salvin la diferència d’alçada 

Passos previs: 

- Presa de dades característiques de la cadira. Les distàncies entre els 

punts de referència establerts per cada eix. 

 

Figura 3: Punts de referència i característiques de la cadira. 

- Definir eixos, punts de referència i punts de presa de mesures.  

- Creació de full de càlcul per a la presa de dades. 

MESURES CADIRA (cm)

Y (r. grans) 58

Z 52

X 105

MASSA 

TOTAL 

APROX. (Kg) 27 kg.
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Passos a seguir: 

1. Calibratge de la bàscula 

2. Fotografia lateral de la cadira. 

3. Establiment dels punts de referència; Col·locació de la bàscula en el punt 

1, i dels objectes compensatoris d’alçada en els altres punts. 

 

 

Figura 4: Imatges del procés. 

 

Figura 5: Taula de resultats. 

IMATGE LATERAL
Punt ref. : 1

Bàscula Pes(Kg)
Distància al punt 

de ref. (cm)

Σ moments en  1 

(kg·m)

1 4.5 0 0

3 9.5 105 9.975

TOTAL 13.5 9.975

Distància entre punt ref. a centre de 

masses direcció punt 3. (cm)=
73.8888889
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4. Realització del mateix procés per el cantó lateral. 

 

 

Figura 6: Imatges del procés lateral. 

 

Figura 7: Taula de resultats posició lateral centre de masses. 

 En resultes, el centre de masses de la cadira es troba situat al pla de simetria 

des de la vista frontal, a una alçada, respecte el terra, de 11'6 cm (52 cm .  40’44 

cm. )i a 73’9 cm. Des de la roda davantera direcció a la roda posterior. 

  

IMATGE TRANSVERSAL
Punt ref. : 1'

Bàscula Pes(Kg)
Distància al punt 

de ref. (cm)

Σ moments en  1' 

(kg·m)

1' 6 0 0

3 21 52 10.92

TOTAL 27 10.92

Distància entre punt ref. a centre de 

masses direcció punt 3. (cm)=
40.4444444
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2. Aplicació de la norma: 

Tal i com s’explica a l’apartat 4.2. Normativa, el disseny està pensat per superar 

la normativa ISO 10542, que especifica que els sistema de retenció de la cadira 

amb el vehicle ha de suportar un esforç de 22’2 KN de força, aplicats al centre 

de massa del conjunt cadira i usuari.  

S’ha realitzat un estudi previ durant el desenvolupament del disseny final, per tal 

de garantir que les dimensions no diferissin molt del que podria aguantar durant 

la prova de simulació d’elements finits amb la que es posarà a prova el prototip 

3D. 

En un esquema lateral de la cadira s’ha realitzat un estudi estàtic d’equilibri de 

forces aplicant la força de la normativa ISO 10542, es puntualitza que en aquest 

conjunt es comprèn que hi ha retenció per part del disseny que està en 

desenvolupament. 

 

Figura 8: Esquema posicions de les forces. 

Analitzant l’esquema, s’observa que es tracte de un conjunt hiperestàtic, ja que 

no es pot saber el valor de les reaccions en els dos eixos de la cadira.  El anàlisis 

de l’estàtica del conjunt, s’ha realitzat bastant-nos en que el conjunt no ha de 

tenir mobilitat, per tant, es suposa que en el punt A la suma de moments a de ser 

0. 
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Tractant-se doncs d’un conjunt hiperestàtic, la millor opció per obtenir valors de 

forces sobre les que treballar, és realitzar càlculs basant-nos en hipòtesis sobre 

la retenció del conjunt. 

La primera hipòtesis és comptar en que tots els 4 punts d’ancoratge, situats per 

parelles en els dos eixos, absorbeixen part de la força a la que està sotmesa el 

conjunt. En aquesta hipòtesis, es contempla que els ancoratges de l’eix davanter 

absorbeixen tant força vertical com horitzontal, mentre que, degut al disseny 

proposat i la direcció de la força aplicada, els ancoratges de darrera només 

poden absorbir forces verticals. 

Contemplant aquesta hipòtesis, la única solució per obtenir valors és la de buscar 

una relació entre les components verticals entre els ancoratges davanters i 

posteriors. Contemplant el conjunt com que el punt (A) on es realitza el sumatori 

de moments és l’inici d’una barra rígida unida als punts d’ancoratge, que es 

suposen com a molles, observant aquest nou esquema s’entén que la força 

posterior serà proporcional a la davantera degut a la distància respecte al punt.  

La segona hipòtesis és la de suposar que només les fixacions dels eixos 

davanters suporten tot el esforç al que està sotmès el conjunt. Aquesta és la 

hipòtesis més restrictiva, i es basa en que per la direcció de la força i la possibilitat 

de  falta de contacte degut a les toleràncies de la fabricació, el conjunt  tendiria 

a recolzar-se més en els ancoratges davanters . 

Ambdós hipòtesis, i variants de les mateixes han estat analitzades i calculades 

les reaccions en els punts d’ancoratge, documentació que es troba adjunta als 

annexos, tot i així per realitzar n dimensionat del conjunt i obtenir valors a posar 

posteriorment al software d’elements finits, s’ha escollit la hipòtesis 2 per ser la 

més desfavorable de totes elles. 

2.1. Centre de masses de la cadira i el cos 

Per començar a realitzar els càlculs primer s’ha de trobar el centre de masses de 

la cadira de rodes, per després trobar un segon centre de masses basat en el 

pes afegit del usuari.  
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Figura 9: Esquema nou centres de gravetat 

Un cop trobats s’apliquen els càlculs per trobar les força de reacció en l’eix 

davanter, s’ha de comprendre que aquesta força resultant es reparteix entre dos 

ancoratges de manera equitativa ja que es suposa el conjunt  i el disseny 

simètric, i que el punt on s’aplica la força, està dins del pla de simetria.  

 

Figura 10: Esquema posició nou centre de gravetat conjunt. 

El nou centre de masses contempla el pes de una usuària en concret, en el cas 

de que tingués un altre pes o altre cadira el punt canviaria de posició. 

1.1. Càlculs hipòtesis 2 

A partir del nou centre de masses es realitza el esquema de forces corresponent 

a la demanda de la normativa. 

 

Figura 11: Esquema estudi d'equilibri de forces. 
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Els càlculs de l’estàtica es realitzen entorn el punt A, és a dir que totes les forces 

han d’equilibrar els moments respecte A. 

 

Figura 12: Resultat hipòtesis 2. 

El resultat es traslladat després a cada un dels components crític del disseny 

final, primer els braços, després el pern blocant i el eix que uneix els dos eixos 

davanters. 

 

 

Figura 13: Esquemes posicionament de forces en el braç, eix i pern. 

Els resultats obtinguts s’utilitzen per tenir una estimació de la dimensió i material 

necessaris per suportar els esforços, així com també serveix per validar el model 

en el simulador del programa SolidWroks, i garantir que el disseny manté la 

cadira ancorada en tot moment sense trencar-se durant l’impacte de la 

normativa, encara que li provoqui deformacions plàstiques permanents i només 

serveixin una vegada. 
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ANNEXES 

1. Escanejat dels càlculs del nou centre de gravetat:  
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2. Escanejat càlculs de la hipòtesis 2 
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3. Escanejat càlculs de la hipòtesis 2.2. 

 

 



Metodologia i realització de càlculs– documentació annexa.  

              Roca Toledo, Gemma. 

 
 

Página 12 de 17 

 

4. Escanejat càlculs Braç davanter. 
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5. Escanejat càlculs en l’eix. 

 

 

  



Metodologia i realització de càlculs– documentació annexa.  

              Roca Toledo, Gemma. 

 
 

Página 15 de 17 

 

6. Escanejat càlculs en el pern: 
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2. Escanejat càlculs en la maneta de la bici. 
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