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EVOLUCIÓ DEL DISSENY 

Índex 

1. Introducció 

2. Brainstomrings i evolució 

3. Plànols i 3D primeres propostes definitives 

Un cop realitzat l’anàlisi dels productes existents en l’apartat de l’estat de l’art, i haver 

definit millor les necessitats durant l’entrevista personal es posa en marxa el procés 

creatiu per generar propostes a evolucionar. 

El procés des de que es va trobar la problemàtica/ o identificar la necessitat latent, fins 

a arribar a la proposta final detallada al apartat “5.3.”,  ha passat per vàries etapes 

marcades per l’arribada de més informació, o descobriment d’objectes/mecanismes útils 

etc.  En aquest apartat no només es mostraran tots els dissenys i fases sinó que també 

s’intentarà explicar tota l’experiència. 

2.- Brainstormings i evolució 

En els inics del procés, l’objectiu és ser innovador, i trobar les idees abstractes, amb la 

mínima inspiració obtinguda de un curt anàlisis i recerca dels productes existents, en el 

es presenten idees pensades a motor o electròniques tot i que predominen idees amb 

execució mecànica. 
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Propostes de realitzar l’ancoratge fora del vehicle, a una plataforma que s’acobli després 

al terra de l’interior del habitacle.  

Objectes ja fixos al terra de l’interior del vehicle en el que la cadira s’acobli, propostes 

amb parts fixes que obstaculitzen el moviment de les rodes per després acabar sent 

fixat totalment per una part mòbil. 

 

Propostes inspirades en objectes analitzats al estat de l’art, o al llarg de la realització del 

projecte. 
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2.- Entrevistes i mides cadira 

Restriccions: ha de passar la cadira, coses mecàniques, senzilles. 

En aquesta etapa del procés, paral·lelament havia realitzat l’entrevista a els usuaris, per 

lo que van aparèixer més restriccions, sobre les mesures i sobre que el disseny havia 

de ser més mecànic. 

Apareixen les idees de sistemes de barres, eixos excèntrics, cigonyals, barres mòbils... 

 

Dissenys pensat per integrar-se al cotxe, fent-li modificacions, pensat per vàries cadires. 

O objectes  molt grans, idea de la base que portava el sistema d’acorament, que 

s’acoblaven posteriorment al cotxe.  
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3.- Entrevistes al taller de remodelació de cotxes i investigació d’altres sistemes 

d’ancoratge.   

En aquest moment comença la preocupació per buscar un sistema que fixés una part 

de la cadira després de moure una palanca o similar. 
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Comença a aparèixer la idea d’eixos i engranatges. 
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Propostes amb sistema de barres i quadrilàters articulats: 
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La intenció és seguir la normativa dels cinturons amb mosquetó, és a dir els graus 

d’ancoratge i després de veure els pressupostos es decideix evitar  buscar un sistema 

que impliqui una remodelació al cotxe. A més les barres no es troba la manera de que 

es puguin posar sense necessitar un rebaix.  
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EIXOS! DISSENY FINAL I EVOLUCIÓ. 

Es prossegueix a desenvolupar la proposta que implica eixos i engranatges. 

Ja es disposa de la normativa dels graus que han de fer els cinturons amb mosquetó, i 

es trasllada a que els eixos facin el mateix, a més, s’ha trobat la normativa que han de 

seguir els sistemes de retenció entre cadires i vehicles, per lo que els dissenys 

presenten més èmfasis en que el conjunt tingui un sistema de retenció capaç de suportar 

i complir l’exigència de la normativa.  

 

Disseny que es basa en els eixos, que presenta una possible solució per garantir la 

fixació del conjunt i evitar joc entre la cadira i la fixació. 
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En aquets dissenys es veu la integració de l’opció anterior amb la proposta de moure 

els braços fixadors amb engranatges o corretges. 
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Dissenys de com fer els braços que ancorin i de les possibles maneres de posar els 

engranatges, per transmetre el moviment. 



Evolució del Disseny – documentació annexa.  

              Roca Toledo, Gemma. 

 

Página 19 de 53 

 

 

 

 



Evolució del Disseny – documentació annexa.  

              Roca Toledo, Gemma. 

 

Página 20 de 53 

 

 

 



Evolució del Disseny – documentació annexa.  

              Roca Toledo, Gemma. 

 

Página 21 de 53 

 

 

Les últimes 3 figures mostren els càlculs i conceptes a tenir en compte per la relació 

dels engranatges, les graus de les barres amb els eixos de la cadira i del conjunt de 

retenció. Així com també el sistema que s’utilitzarà entre per fer solidaris tots els 

elements, barres, engranatges, amb els eixos: les xavetes. 

 

Estudi sobre una foto de la cadira real per visualitzar l’espai i els angles que es posarien. 
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Entra el disseny de la lleva com a possible element fixador i el de la molla. 
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Més evolució del sistema de la lleva amb les molles, i com seria la caixa per garantir el 

muntatge, de oment l’activament del conjunt està pensat amb una barra, que es munta 

i desmunta per garantir la seguretat, que no es desancoraria per culpa de u cop, i pel fet 

que si no la cadira no podria passar per sobre 
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Més càlculs sobre la lleva i el seu disseny: 
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Dissenys de la lleva i sistema de amortiment de la molla. 
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Dissenys i pesos de la capsa pel disseny de la lleva i saber la resistència de la molla. 
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Estudi i càlculs de la viabilitat de la proposta.  

IMATGES DEL 3D I PLANOS DE LA IDEA 

 

Després del disseny anterior es fan arrglos sobre planos. 
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C:\Users\groca\Google Drive\Projecte Final_final\idea1_palanca\Disseny 

evolució_i_drawings_FINAL  (Disseny_final__AA_Conjunt_solucio) 
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Després de descartar la lleva i molles, passem a caixa d’engranatges amb fixació de 

pern, tot i que encara no està definit el lloc de la fixació. De moment s’han realitzat alguns 

càlculs de quina força tenen els eixos de la cadira degut a la força de la normativa. El 

següent model manté la idea de fer l’accionament amb una maneta extraïble. Però a 

nivell de disseny ja només presenta una caixa buida per dins, uqe realitzaria el muntatge 

per l’inertior.  
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Imatges de com s’hauria de dissenyar la caixa perquè sigui fabricada amb xapa tallada 

amb làser, i procés de doblegat. Esquemes de com  realitzar la connexió entre el braç-

palanca i l’eix, perquè sigui de fàcil  col·locar i retirar. 
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Esquemes per clarificar com havia de ser el conjunt, i pensar el tema de l’ergonomia per 

l’allargada del braç palanca. 
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Esquemes i estudis de com es distribuieix l’interior del conjunt. 

 

Mentre es busquen maneres de fixar els engranatges, pel tema del moviment dels 

braços que van a l’eix, es plantegen més solucions. S’elimina el concepte de barra 

extraïble, per posar un pedal per pujar que engrana, també amb reducció de recorregut, 
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i una altre pedal per baixar que va amb politges al últim eix., o una altre opció de posar 

dos pedals en eixos separats però que engranin al mateix eix de braç, aleshores quan 

un puja, l’altre baixaria, i viceversa.  
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Esquema sobre plano, sobre el desenvolupament de la proposta mostrada en model ·d 

a la figura anterior. En aquests dibuixos es mostra el plantejament de canviar la barra 

per un pedal amb un eix extra, i així poder reduir la quantitat de recorregut en graus que 

hauria de fer l’usuari, així com també el disseny de un sistema que baixi el braços 

blocants, mitjançant un altre pedal que faci firar de manera contrària el segon eix, a 

través de una politja,. 

 

Dibuixos i esquemes materialitzant i desenvolupant idees de moure els braços amb dos 

pedals, i de com realitzar la fixació amb lleves. 

En aquest moment es torna a fer braisntorming i redissenys de com bloquejar el sistema 

per a que suporti l’esforç de la normativa.  

Les idea principal a desenvolupar opcions que facin la fixació en els engranatges, i que 

aquest junt amb el element bloquejador, suportin l’esforç exigit. 
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Esbossos amb més idees conceptuals de realitzar el bloqueig per pern. Es pot observar 

com es manté la idea de realitzar una nova, o la opció d’afegir una pinça blocant.  

Idea de una peça lleva que mogui una pestanya, que acabi penetrant a la roda dentada, 

prèviament foradada o retallada. Segon dibuix, és el mateix però pensant un sistema de 

un pern cilíndric amb una molla. 

Mateix sistema que la lleva, però 

proposant el canvi de mida per gruix i no allargada. 

 

Més dissenys i opcions com realitzar el bloqueig de la roda dentada, plantejant que el 

bloqueig es faci per dalt o sota del conjunt, en comptes de fer-ho pels laterals, tal i com 

plantegen els esquetxos anteriors. 
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Esquema que planteja dos possible bloquejos, per una banda una peça que quedi fix 

amb la forma de les rodes dentades, l’altre que realitza el bloquegi a partir de perns 

verticals. 
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Desenvolupament del sistema blocant del pern de manera vertical. 
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Detalls del conjunt palanca d’activament del bloqueig i el pedal que accionaria l’usuari. 
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Detalls de com hauria de ser la construcció de la idea amb els perns volants, que 

travessarien la roda dentada. 

 

Esquema i primers càlculs de com hauria de ser el disseny. 
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Esquema del funcionament de un pedal silenciador de piano, i dibuixos de com aplicar-

lo al sistema de bloqueig de les rodes dentades.  

A continuació, es presenten els esquetxos i propostes desenvolupats per a la idea de 

posar un element blocant sota les rodes que s’acoblés més a la seva geometria. Dins 

d’aquetes es proposa el posicionament tant de manera vertical superior per gravetat, 

com inferior i impulsat per la força de una molla, com de manera lateral accionat per una 

palanca i seguint el moviment de un patí. 
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Proposta de modificar lleugerament la geometria de les rodes dentades, perquè quan 

girin acabin encaixant quan les rodes creïn l’espai per la peça. La proposta està 

desenvolupada tant perquè encaixi de manera vertical com horitzontal.  

  

 

Es desestima aquesta opció per la complexitat de peces, la falta d’espai en el conjunt, 

requereix que moltes peces siguin molt resistents. En aquest punt es tornen a realitzar 

els càlculs de complir la normativa i es planteja que l’element blocant que suporti la gran 
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majoria de l’esforça estigui situat sota els eixos, dissenyant un pern transversal ja que 

aguanten molt d’esforç.  

En el moment que es desenvolupen els càlculs, amb la dimensió i posició que hauria de 

tenir aquest element, es van plantejant idees de com aconseguir que aquest element es 

posicioni a lloc i també com es retiraria, i com l’usuari podria accionar i tenir control sobre 

ell, mantenint la resta de funcionament d ela idea igual. 
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3. Plànols i 3D primeres propostes definitives 

 

 


