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Resum

L'actual projecte consisteix en el desenvolupament d'un quadre de bicicleta
elèctrica destinada a ciutat.

La part central, de la que neix el projecte, és el càlcul estructural del quadre
d'una bicicleta elèctrica destinada l'ús en ciutat segons la normativa vigent,
EN-ISO 4210-6 �Mètodes d'assaig del quadre i la forquilla�.

Per tal de crear la geometria del quadre s'estudien els paràmetres bàsics que
in�ueixen en l'ergonomia i l'estabilitat del vehicle.

L'esforç més gran en el projecte es fa en el desenvolupament del tema central,
l'estructura del quadre. Els altres temes anomenats tractaran de reforçar el
projecte.

A continuació es fa una breu descripció de cadascun dels temes esmentats:
Ergonomia: Es busca una postura relativament esportiva, que doni la capa-

citat d'aplicar un bon rendiment del ciclista, però sense oblidar la comoditat
necessària per a circular per la ciutat.

Estabilitat: S'estudien els paràmetres geomètrics bàsics que in�ueixen en el
comportament de la bici.

Estructura: amb la geometria creada es dimensiona l'estructura per tal de
complir la Normativa de quadre de bicicleta.
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1 Prefaci

1.1 Origen del projecte i motivació

Transformar Barcelona, aquest és l'origen, indirectament, de l'actual projecte.
Ens reunim un grup d'amics, amics per a l'ocasió, per tal de començar un

projecte que participi en el canvi de la mobilitat urbana, cap a un model sos-
tenible. Amb aquest principi es desenvolupa la idea inicial de com podria ser
un vehicle que atengui les necessitats dels barcelonins i, posteriorment, neix
l'empresa.
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2 Introducció

2.1 Objectius del projecte

L'objectiu principal d'aquest projecte és entendre el comportament estructural
d'un quadre de bicicleta elèctrica al ser assajat a fatiga al pedaleig. No intenta
fer un càlcul acurat, sinó tenir unes bases per a poder entendre i treballar sobre
un model.

Al voltant d'aquest objectiu principal en neixen d'altres: la geometria i les
solucions constructives. Entendre els paràmetres bàsics i dimensionar un quadre
que després serà posat a prova estructuralment i crear una solució que permeti
al quadre allotjar els elements elèctrics que la fan diferent d'una bici tradicional.

2.2 Bicicleta elèctrica

Què fa que una bicicleta sigui elèctrica i què s'ha de complir per seguir sent una
bicicleta:

S'entén com a bicicleta elèctrica una bicicleta estàndard dotada d'un motor
i una bateria, així com elements electrònics que controlin certs paràmetres i
gestionin l'energia que mou el motor. També estarà dotada d'una sèrie de
sensors que la faran més o menys intel·ligent.

La normativa EN 15194:2009+A1:2012 [1] regula l'electri�cació de la bici-
cleta per tal que aquesta segueixi sent, �scalment, una bicicleta i per tant pugui
gaudir de les condicions de les que aquestes ho fan.

Els tres paràmetres o condicions més signi�catius són:

� Funciona com assistència al pedaleig, es a dir, no aporta energia si el
usuari no aporta moviment als pedals.

� La potència en la roda ha de ser de 250W o menor.

� L'assistència elèctrica no ha de funcionar per sobre dels 25 km/h.
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3 Geometria del quadre de bicicleta

3.1 Paràmetres bàsics en geometria d'un quadre de bici-

cleta

En aquest apartat s'anomenen i s'expliquen els paràmetres bàsics de la geometria
d'un quadre de bicicleta [2]. En la Figura 1 es mostra un quadre de bicicleta
amb el nom dels paràmetres en anglès i seguidament s'expliquen cadascun d'ells.

Figura 1: Paràmetres d'un quadre de bicicleta (en anglés).

� Batalla ('Wheelbase'). Distància entre l'eix de la roda del davant i del
darrere. Si les dues rodes són de la mateixa mesura, la batalla descriu una
línia horitzontal.

� Caiguda del pedaler ('BB Drop'). Distància vertical entre la línia de ba-
talla i el centre del pedaler. Aquesta mesura canvia força amb la talla de
la roda, ja que el centre del pedaler es manté a una distància determinada
del terra i la línia de batalla s'eleva a mesura que augmenta la talla de
roda. Mentre el centre del pedaler es mantingui per sota de la línia de
batalla la caiguda del pedaler és positiva. Les bicicletes amb rodes de
22 i 24 polsades marquen aquest punt on la mesura descrita passa de ser
negativa en rodes de talla inferior a positiva per a rodes de talla superior.

� Longitud de la pipa de direcció ('Head Tube Lenght').

� Longitud de la forquilla ('Fork Lenght'). Es mesura en la direcció d'una
línia traçada des de l'eix de la roda davantera al centre de la part inferior
de la pipa de direcció.

� Fletxa de la forquilla ('Fork Rake'). Distància entre l'eix de la roda del
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davant i la línia imaginària de l'eix de la pipa de la direcció a terra. És
mesura perpendicularment a la longitud de la forquilla.

� Angle de direcció ('Head Tube Angle'). Angle d'inclinació entre l'eix de
la pipa de direcció i la línia de batalla mesurat en la part posterior de
la forquilla. Cal tenir cura si es compara amb l'angle de direcció d'una
motocicleta, ja que en aquest s'utilitza l'angle suplementari al que es fa
servir en bicicletes.

� Longitud virtual del tub superior ('Top Tub Horizontal'). És preferible
utilitzar la longitud virtual del tub superior a la longitud real d'aquest a
l'hora de comparar quadres, ja que el primer donarà una major percepció
de la mesura de la bicicleta. La mesura virtual i real coincideixen quan el
tub superior es munta horitzontal i, en tot cas, són sempre semblants en
quadres d'estil diamant.

� Longitud del tub del seient ('Seat Tube Lenght'). La longitud del tub del
seient es pot mesurar �ns al seu extrem (real) o �ns a la intersecció amb
la mesura virtual del tub superior, donant així una major percepció de la
talla del quadre.

� Inclinació del tub del seient ('Seat Tube Angle'). Angle d'inclinació entre
el tub del seient i la línia de batalla mesurat, de la mateixa manera que
l'angle de direcció, per la part posterior del propi tub.

� Longitud de cadena ('ChainStay Lenght'). Distància més curta entre el
centre del pedaler i l'eix de la roda posterior, la qual de�neix la longitud
de la cadena i està fortament in�uenciada per la talla de les rodes.

3.2 In�uència en l'estabilitat la bicicleta

Malgrat que els paràmetres geomètrics d'un quadre de bicicleta estan fortament
relacionats entre ells i que, per tant, la modi�cació d'un d'aquests arrossega
a d'altres a ser també modi�cats cal diferenciar entre paràmetres que in�uei-
xen fortament en l'estabilitat i els que repercuteixen més en l'ergonomia de la
bicicleta.

En aquest apartat s'estudien els paràmetres de la geometria del quadre que
major repercussió tenen a l'estabilitat de la bicicleta. No és l'ambició d'aquesta
secció ni de l'actual projecte l'estudi en profunditat de la cinemàtica i dinàmica
del vehicle de dues rodes.

En la �gura 2 es mostren les mesures geomètriques del quadre de major
repercussió a l'estabilitat de la bicicleta [3]. A més, per aquest estudi, cal
incloure les mesures, de les rodes.
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Figura 2: Paràmetres d'in�uència en l'estabilitat.

Com s'aprecia en la Figura 2 els paràmetres d'estudi són: l'angle de direcció,
la �etxa de la forquilla, l'avanç i la batalla.

L'avanç ('Trail') és el que resulta de l'angle de la direcció ('Head Angle'),
la �etxa o avanç de la forquilla ('Rake' o 'Fork O�set') i la mesura de roda. A
major avanç de direcció major estabilitat a alta velocitat i menor control a baixa
velocitat (maniobrabilitat). A més, és el paràmetre que marca l'auto-alineament
de la roda. Es considera positiu quan es projecta per davant de la roda. Es
calcula amb l'equació [1].

[1] T =
Rw·cos(Ah)−Of

sin(Ah)
, on:

Rw: és el radi de la roda.
Ah: és l'angle de la direcció.
Of : és la �etxa de la forquilla.
Per tant, si augmentem l'angle de direcció o el radi de la roda l'avanç creixerà

i, en canvi, al augmentar la �etxa de la forquilla aquest disminueix.
Per entendre els efectes del paràmetre '�etxa de la forquilla' cal dir que

com més gran sigui aquest menys es transmeten les irregularitats del terra al
manillar.

En la Taula 1 es recullen les dades dels paràmetres bàsics d'estabilitat de
diferents estils de bicicleta.

Les dades s'han extret del catàleg de diferents bicicletes. L'anomenada com
a bicicleta de carretera ('Road') es tracta d'una 'Cannondale Supersix Evo'.
Com a bicicleta de Triatló s'han utilitzat les dades de 'Cannondale Slice'. El
model 'FSI Carbon' de la mateixa marca s'ha utilitzat com a model de muntanya
(MTB). Les dades de bicicleta de ciutat ('Urban') s'han pres del model LYNC
5 de Trek. I com a bici de pista o 'Fixie' s'ha utilitzat una bici de la marca
'Stevens' anomenada 'Time Trial'.

Per poder comparar-les entre elles s'ha seleccionat una talla mitjana, que
com s'observa en la Taula 2 s'anomena Talla M o Talla 56 i que serveixen per
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persones entre 1,70 a 1,79 metres.
Les mesures de les rodes fan referència a la nomenclatura 'ISO' anomenada

'ETRTO' on s'especi�ca l'amplada en mil·límetres, a continuació el diàmetre
de roda en la zona de contacte del pneumàtic amb la llanta. A partir d'aquest
valor i mitjançant una taula d'informació de pneumàtics es pot extreure la
circumferència de la roda i d'aquesta calcular el diàmetre i el radi. Es recullen
aquestes dades en la Taula 3.

Road Triathlon MTB Urban Fixie

Angle Direcció (º) 73,1 72 69,7 71,5 75
Fletxa Forq. (mm) 45 45 55 45 40

Avanç (mm) 56 63 78 69 49
Batalla (mm) 989 1017 1097 1053 957

Mesura roda (ETRTO) 25-622 25-622 60-622 32-622 23-622
Talla seleccionada Talla 56 Talla 57 Talla M Talla 20 in Talla 56

Taula 1: Paràmetres bàsics d'estabilitat en diferents estils de bicicleta.

Taula 2: Comparativa talles bicicleta.

ETRTO Altra nomenclatura Longitud (mm) Diàmetre (mm)

23-622 700x23C 2096 667
25-622 700x25C 2105 670
32-622 700x32C 2155 686
60-622 29x2,3� 2326 740

Taula 3: Mesures pneumàtics de bicicleta.

Estudiant la taula 1 s'aprecia com la bicicleta amb major avanç ('Trail') és
la de muntanya, seguida de la bicicleta de ciutat i la de triatló. Les bicicletes
amb menor avanç i, per tant, més maniobrables són les de carretera i, sobretot,
la de pista o 'Fixie'. Cal dir que en la majoria de bicicletes de cada estil els
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valors no canvien signi�cativament, tret de la bicicleta de ciutat, amb molta
més dispersió. Ens trobem bicis com l'anomenada Holandesa amb avanços molt
grans, molt estables, i per l'altra banda podem veure com hi ha gent que circula
amb bicicletes d'estil Pista per la ciutat, sent les bicis amb menor avanç.

3.3 Ergonomia

En aquest apartat s'estudien aquells paràmetres d'in�uència a l'ergonomia del
quadre. Per trobar-los cal pensar les parts de la bicicleta que tenen contacte
amb el ciclista i derivar-ho al quadre:

� El pedaler és l'element que uneix les bieles i, aquestes, els pedals al quadre,
on el ciclista aplica la força que el fa avançar.

� El tub del seient munta, mitjançant la barra del seient, el selló, element
on s'asseu el ciclista.

� La part alta del tub de direcció s'uneix, deixant lliure la rotació, a la
potència de la direcció i aquesta al manillar, element d'on s'agafa el ciclista.

Amb l'anterior re�exió i observant la Figura 3 s'aprecia com els paràmetres in-
volucrats en l'ergonomia en el quadre són: Inclinació del tub del seient, longitud
del tub del seient i longitud virtual del tub superior.

A més dels paràmetres d'escrits cal nomenar dos més que, tot i ser redun-
dants, vinculen el centre del pedaler amb la part alta de la pipa de la direcció
sense involucrar la posició del selló. Són els 'Reach' i l�Stack'. Aquests paràme-
tres s'assenyalen en la Figura 3 i són força utilitzats per conèixer la talla d'un
quadre, així com per a comparar-los.

Figura 3: 'Stack' i 'Reach'.
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Road Triathlon MTB Urban Fixie

Stack (mm) 567 547 603 - 558
Reach (mm) 393 420 414 - 390

Inclinació tub Seient (º) 73,5 79 73,2 73,5 74
Talla seleccionada Talla 56 Talla 57 Talla M Talla 20 in Talla 56

Taula 4: Paràmetres bàsics d'ergonomia en diferents estils de bicicleta.

Amb les dades de la Taula 4 s'aprecia com l'única bicicleta força diferent de
la resta és la d'estil Triatló on es prioritza la postura que maximitzi l'entrega de
potència als pedals i minimitzi la resistència aerodinàmica. La resta de bicicletes
tenen paràmetres semblants.

3.4 Geometria quadre 'Kepler e-bike'

Un cop estudiats els paràmetres que afecten l'estabilitat i l'ergonomia dels qua-
dres de bicicleta, en aquest apartat, es proposa una geometria per a la Kepler
e-bike, el quadre de bicicleta del present projecte, destinat a l'us en ciutat. En
la Taula 5 es mostren els paràmetres geomètrics d'aquest.

Kepler e-bike

Chain Stay (mm) 404
Dropout BB (mm) 54
Wheelbase (mm) 980

Rake (mm) 45
Head Angle (º) 74,5

Fork lenght (mm) 380
Head tube lenght (mm) 148
Seat tube angle (º) 73,5

Seat tube lenght (mm) 580
Seat tube o�set (mm) 2

Stack (mm) 550
Reach (mm) 395

Taula 5: Paràmetres geometrics del quadre de bicicleta Kepler e-bike.

Comparant amb les d'estabilitat i ergonomia de diferents tipus de bicis en
els apartats anterior s'aprecia com el quadre Kepler es situa entre la bicicleta
de carretera i la de pista.

L'ergonomia és semblant a la bicicleta de carretera amb una inclinació del
seient i un 'Reach' pràcticament igual i amb l�Stack' major s'aconsegueix una
postura més dreta. Aquesta postura augmenta la comoditat i la visió en detri-
ment de l'aerodinàmica, paràmetre que perd importància per una bicicleta de
ciutat on la velocitat mitjana és relativament baixa.
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Pel que fa a l'estabilitat, es busca una bicicleta maniobrable, en detriment
d'una gran estabilitat a major velocitat. Malgrat això es modi�quen lleugera-
ment els paràmetres d'inclinació de la direcció i �etxa de la forquilla per assolir
un avanç similar amb una �etxa superior que disminuirà la transmissió d'irre-
gularitats del terra al manillar. Amb aquest mateix propòsit s'escull un roda
de major amplada que esmorteirà millor, les dades de la qual es mostren en la
Taula 6.

ETRTO Altra nomenclatura Longitud (mm) Diàmetre (mm)

28-622 700x28C 2136 680

Taula 6: Mesura pneumàtic escollit.

A continuació es calcula l'avanç amb l'equació [1]:
T =

Rw·cos(Ah)−Of
sin(Ah)

= (680mm/2)·cos(74,5º)−45mm
sin(74,5º) ; T = 47, 6mm.

Amb aquestes modi�cacions la batalla de la bicicleta es veu afectada, creixent
�ns als 980 mil·límetres, que segueix sent una batalla curta que aporta alta
maniobrabilitat.

En la Figura 4 es mostra una imatge de l'esquema geomètric extret del
SolidWorks, programari que s'ha fet servir per modelar el quadre Kepler. S'ha
elegit una un quadre en forma de diamant per ser, estructuralment, el més
e�cient.

Figura 4: Geometria Kepler e-bike.

A més de la geometria del triangle principal cal dibuixar el pas de roda
posterior. En la Figura 5 s'aprecia la geometria necessària per allotjar la roda i
en la Figura 6 un detall amb les cotes la zona inferior, l'anomenada com 'Chain
Stay' en anglès.
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Figura 5: Geometria Posterior Kepler e-bike.

Figura 6: Geometria 'Chain Stay Kepler e-bike.
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4 Estructura del quadre de bicicleta

El quadre d'una bicicleta és la part que es considera en si l'estructura d'aquesta.
És l'element d'on es munten la resta dels components i malgrat que no es pugui
dir la més important, ja que se'n necessiten altres per a que funcioni, és dels
elements principals.

En la Figura 7 es pot apreciar l'evolució de la forma del quadre de bicicleta
en el temps i com, des de �nals del segle XIX, amb la invenció del canvi de
marxes, va adoptar una forma que gairebé no ha canviat.

El quadre anomenat diamant que consta de dos triangles és considerat el
més e�cient estructuralment. És el més utilitzat, per no dir l'únic, en bicicletes
de les diferents competicions: carretera, triatló, muntanya i pista. És cert que
fora dels esports, sobretot amb bicicletes de ciutat i passeig es busquen altres
dissenys per facilitar l'ús a l'usuari.

Figura 7: Evolució de la bicicleta.

4.1 Solucions constructives en bicicletes elèctriques

Amb la introducció de les bicicletes elèctriques es busquen noves solucions cons-
tructives del quadre pensant en com allotjar els elements elèctrics i electrònics.
Qualsevol solució que es vulgui integrar en el quadre de la bicicleta modi�carà
el disseny d'aquest.

En la Figura 8 es presenten tres bicicletes amb solucions integrades en dife-
rents parts del quadre.

La primera és la Biomega OKO, amb quadre de �bra de carboni i la bateria i
la resta d'elements electrònics (control/convertidor i connexions) s'allotgen en el
tub superior. Necessita tenir el tub superior amb una �nestra per tal d'instal·lar
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aquests elements.
La segona bicicleta és la Coboc One e-Cycle, amb quadre d'aliatge d'alumini

d'altes prestacions, AL7075. Utilitza el tub inferior per ocultar els elements
elèctrics. Aquests s'introdueixen des de la part inferior, del pedaler. Aquesta
solució obliga a tenir el pedaler dividit.

La tercera bici, E�ow, utilitza el tub del seient. L'estructura de la bateria
fa la funció de tija del seient.
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(a) Biomega OKO.

(b) Biomega One e-Cycle.

(c) E�ow bike.

Figura 8: Solucions elèctriques integrades al quadre
16



Analitzades les diferents solucions existents es presenta la solució per al
quadre Kepler e-bike. Es tracta d'una solució similar a la que s'utilitza en
la Coboc One e-Cycle, allotjant els elements elèctrics en la barra inferior. A
diferència d'aquesta, no s'utilitza un tub de secció constant, sinó que es busca
un canvi de geometria per poder millorar la resposta estructural del tub tant en
la part superior com en la zona del pedaler. La secció de la part inferior haurà
de ser major en totes direccions a la part superior, per tal de poder �car-hi una
carcassa amb els elements electrònics dintre. En la Figura 9 s'exposa les dues
seccions, superior i inferior del tub esmentat. En les Figures 10 i 11 es mostren
les seccions que formen el tub superior i el del seient.

(a) Secció inferior. (b) Secció superior.

Figura 9: Seccions tub inferior Kepler e-bike.

(a) Secció davantera. (b) Secció posterior.

Figura 10: Seccions tub superior Kepler e-bike.
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(a) Secció superior. (b) Secció mitja i inferior.

Figura 11: Seccions tub del seient Kepler e-bike.

La solució constructiva elegida, fent que els elements elèctrics es situen en
el tub inferior accedint-hi per la boca inferior del tub, provoca una sèrie de
característiques en comparació amb altres opcions, com són:

� El centre de gravetat es manté més baix que en la resta d'opcions.

� Al no haver de practicar una �nestra de grans mesures al tub per muntar-hi
els elements elèctrics, el tub conserva la seva resistència i rigidesa original
en tota la seva longitud.

� A l'haver de partir el tub del pedaler per poder accedir-hi amb els elements
elèctrics, el nus inferior o nus del pedaler perd rigidesa enfront a altres
solucions que conserven aquesta unió com en una bicicleta tradicional.

En la Figura 12 apareix el quadre Kepler e-bike modelat amb SolidWorks. A
continuació d'aquesta, la Figura 13, mostra en detall els diferents nusos de tubs
del quadre.

18



Figura 12: Quadre Kepler e-bike.
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(a) Detall nus tub frontal. (b) Detall nus zona pedaler.

(c) Detall nus al tub del seient.

Figura 13: Detalls quadre Kepler e-bike.

4.2 Model d'elements �nits

Per tal d'esbrinar els punts crítics del quadre i poder dimensionar-los i així
complir amb la normativa estructural de quadres de bicicleta, presentada en
l'apartat (normativa estructural) es desenvolupa un model d'elements �nits.

En el present projecte s'utilitza el programari d'elements �nits Ansys.
Per a tal propòsit cal seguir una sèrie de passos com són la creació o impor-

tació de la geometria i el tractament d'aquesta per tal que el programari controli
les interaccions entre les diferents entitats; assignar atributs a les diferents enti-
tats i mallar; aplicar condicions de control de cada assaig; calcular; interpretar
les solucions.

4.2.1 Importació de la geometria

Per a crear el model de quadre Kepler s'importa el model desenvolupat en
SolidWorks, ja que aquest és més potent a l'hora de crear geometria.

En el desenvolupament de la geometria en SolidWorks cal pensar com fer-ho
per tal que faciliti la feina a l'hora d'importar el model i tractar-lo en Ansys. En
el cas de tubs amb parets �nes, com és el cas d'un quadre de bicicleta, s'haurà
de mallar amb elements de tipus placa, per tal, caldrà dibuixar la geometria
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amb superfícies, tal com és mostra en les Figures 12 i 13 de l'apartat Solucions
constructives en bicicletes elèctriques.

La transmissió del model de SolidWorks a Ansys és fa mitjançant un docu-
ment .igs, format que interpreten la majoria de programes de CAD i CAE. El
model importat es mostra en la Figura 14.

Es pot apreciar com s'ha preparat unes superfícies perpendiculars als tubs,
vora els nusos. Aquestes superfícies dividiran els tubs en aquestes zones i aju-
daran a controlar la malla i, possiblement, també per aplicar optimitzacions en
futurs càlculs.

Figura 14: Model de super�cies importat (.igs).

En la Figura 15 es veu l'estat de les unions tal com s'ha importat a Ansys.
S'han deixa tubs entrecreuats uns dintre d'altres per tractar-los en Ansys. Es fa
així perquè es creu la millor manera per tal que el programari creï la continuïtat
dels tubs en els nusos. Si s'importa el model amb els tubs tallats en les unions
el programari Ansys considera que són entitats diferents i, per tant, la malla no
tindrà continuïtat en les línies de les unions.

Per tallar les interseccions dels tubs s'aplica l'eina de dividir amb opcions.
Després s'esborren les àrees no desitjades i s'aplica l'eina per uni�car duplicitats.

21



(a) Intersecció amb pipa de direcció. (b) Intersecció amb pipa de direcció.

Figura 15: Model importat a Ansys.

Aplicant la metodologia descrita i, si cal, tallant alguna línia duplicada en
els nusos s'aconsegueix un model com el de la Figura 16, amb totes les àrees
connectades entre elles. En la Figura 17 (a) es mostra la pipa de direcció
tractada i en (b) s'ha ocultat una part de la superfície del tub per poder veure
com queda la unió. En la Figura 18 es veu com queda la zona del pedaler un
cop tractada.

És la zona del pedaler el que caracteritza l'estructura d'aquesta solució cons-
tructiva enfront d'altres. L'obertura per poder accedir i instal·lar els elements
elèctrics fan que el tub del pedaler no sigui continu.

En una bicicleta tradicional el pedaler, el tub més rígid, fa d'unió de la resta,
però en la Kepler e-bike aquest paper el fa el tub inferior.
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Figura 16: Model de super�cies importat (.igs).

(a) Unió en el tub de direcció. (b) Mostra interior de la unió.

Figura 17: Unió en el tub de direcció tractada amb Ansys.
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Figura 18: Intersecció de tubs tractats amb Ansys en la zona del pedaler.

4.2.2 Mallat del quadre

Amb el model geomètric llest es poden de�nir els atributs necessaris i mallar.
Tipus d'element. Es de�neixen dos tipus d'element; tipus placa per a les

superfícies dels tubs del quadre i tipus barra per a simular els útils d'assaig que
indica la normativa: En la Figura 19 és mostra l'esquema de tots dos elements.

� Type 1: Shell281 (Element placa de 8 nodes).

� Type 2: Beam188 (Element Barra de 2 nodes).

(a) Element SHELL281. (b) Element BEAM188.

Figura 19: Elements �nits.

Material. Es de�neixen dos models elàstics de material amb el mòdul de
Young i el coe�cient de Poisson. Alumini per als tubs de la bicicleta i acer per
als útils d'assaig:

� Material model Number 1: EX 68900; PRXY 0.33

� Material model Number 2: EX 2.1E+005; PRXY 0.3

Seccions tipus placa. Es de�neix una secció de tipus placa diferent per a cadas-
cun dels tubs (Name, ID, Thickness (mm), Material ID, Seccion o�set):
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� HeadTube, 1, 3, 1, Mid-Plane.

� Toptube, 2, 1.5, 1, Mid-Plane.

� DownTube, 3, 2, 1, Mid-Plane.

� BBShell, 4, 4,5, 1, Mid-Plane.

� SeatTube, 5, 1,5, 1, Mid-Plane.

� SeatStay, 6, 2, 1, Mid-Plane.

� ChainStay, 7, 2, 1, Mid-Plane.

Seccions tipus barra. Es de�neixen vàries seccions de tipus barra per modelar
els diferents útils necessaris per assajar. També per simular les punteres del
darrere del quadre. (ID, Name, Sub-Type, O�set To, 'paràmetres especí�cs'):

� 10, Steertube, CTUBE, Centroid, Ri=6.3, Ro=14.3, N=16 (tub rodó).

� 11, falsfork, CTUBE, Centroid, Ri=24, Ro=30, N=16 (tub rodó).

� 12, falsdropout, CSOLID, Centroid, R=10, N=16 (rodó massís).

Amb les seccions 10 i 11 es de�neixen les seccions de la forquilla rígida d'assaig.
L'útil per aplicar les forces alternatives en l'assaig de fatiga del pedaleig es
de�neix en l'apartat 8.3 Mallat de l'útil d'assaig fatiga del pedaleig.

En les Figures 20 i 21 es mostra el model mallat.
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(a) Mallat. (b) Re�nament de la malla.

(c) Malla re�nada en zona del pedaler. (d) Mallat en la unió del tub del seient.

Figura 20: Malla de les diferents parts del quadre
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Figura 21: Model de super�cies importat (.igs).

Per tal de connectar l'útil que simula la forquilla rígida es creen superfícies
tapant la boca superior i inferior de la pipa de direcció. La funció d'aquestes
tapes és la de transmetre les forces i reaccions de l'útil al quadre i viceversa.
Per aconseguir tal funció es de�neixen uns atributs a les dues àrees que les facin
ben rígides: acer com a material i un gruix de 10mm.

Les restriccions entre l'útil i les superfícies de transmissió de forces s'inse-
reixen mitjançant 'Couplins' en un sistema de coordenades local amb l'eix X
col·linial a l'eix longitudinal de la pipa de direcció:

� Restricció de moviments en X, Y, Z del sistema de coordenades local en
el punt de contacte inferior de la pipa de direcció.

� Restricció de moviments en X i Y i restricció de girs en l'eix X del sistema
de coordenades local en el punt de contacte superior de la pipa de direcció.

Per tal de fer efectius els 'Couplings' en les direccions especi�cades cal aplicar-los
una comanda de �Nrotat� amb el sistema de coordenades local activat.

En la Figura 22 es mostra la unió comentada en dos tipus de visibilitat
possible.
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(a) forquilla tipus Beam. (b) Seccions de la forquilla.

Figura 22: Connexió forquilla tub de direcció.

4.2.3 Mallat de l'útil d'assaig fatiga del pedaleig

Per tal de poder aplicar l'assaig de fatiga al pedaleig es modela l'útil d'assaig
que descriu la normativa de forma virtual.

A continuació es descriuen les diferents seccions utilitzades (ID, Name, Sub-
Type, O�set To, 'paràmetres especí�cs'):

� 30, util, CSOLID, R=12.5, N=12, T=4 (rodó massís).

� 31, util2, RECT, B=35, H=20, Nb=0, Nh=0 (rectangle massís).

� 32, util3, RECT, B=15, H=40, Nb=0, Nh=0 (rectangle massís).

En la �gura 23 es representa l'útil amb línies i en la Figura 24 l'útil d'assaig
mallat amb l'estil de representació de seccions barra activat [/ESHAPE].

Segons l'útil descrit en la normativa, la barra que transmet forces de la zona
dels pedals a l'eix del darrere i que, per tant, imita la transmissió de forces de
la cadena de transmissió, és una barra articulada. Per tal d'imitar-ho de forma
virtual es connecten els punts extrems d'aquesta amb els elements a connectar
mitjançant 'Couplings', restringint els desplaçaments i permetin els girs.
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Figura 23: Útil d'assaig.
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Figura 24: Mallat tipus 'Beam' de l'útil d'assaig.

Per unir l'útil d'assaig al quadre s'utilitza la mateixa tècnica que en la for-
quilla rígida: es creen dues superfícies de transmissió de forces i es connecten
al pedaler mitjançant 'Coupling'. En aquest cas s'apliquen restriccions de des-
plaçament en els tres eixos en les dues parts del pedaler. A més, també es
restringeixen els desplaçaments en els tres eixos entre l'eix del darrere i els dos
punts de contacte d'aquest amb el quadre. En la Figura 25 és mostra la connexió
del pedaler amb l'útil d'assaig.
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Figura 25: Connexió de l'útil d'assaig al quadre.

4.2.4 Assaig a fatiga amb forces de pedaleig

En aquest apartat s'aplica l'assaig a fatiga amb forces de pedaleig de la nor-
mativa UNE-EN ISO 2410-6 [4], mètodes d'assaig del quadre i la forquilla, al
model d'elements �nits.

En aquest assaig s'apliquen dues forces alternatives, una en cada pedal de
l'útil d'assaig de 1000N, per a bicicletes de ciutat, durant 100000 cicles. En la
Figura XX es mostra l'esquema de l'assaig.
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Figura 26: Esquema d'assaig de fatiga al pedaleig, UNE-EN ISO 2410-6.

En la Figura 27 es mostra el diagrama de tensions de Von Misses aplicant
la força al pedal dret (en el sentit normal de la marxa). La zona amb majors
tensions es dóna en el pedaler, especi�cament en la soldadura entre el tub inferior
i el tub del seient. La tensió màxima en aquest punt és de 104MPa.

(a) Distribució en la zona del pedaler. (b) Distribucions en el punt crític.

Figura 27: Distribució de tensions de Von Misses.

Aplicant la força a l'altre pedal, havent deixat d'aplicar la primera, obtenim
en punt crític en la zona simètrica a l'anterior. En aquest cas la tensió és inferior,
d'uns 92MPa.

En la Figura 28(b) es mostra la distribució de tensions de la zona crítica
del primer estat de càrrega al aplicar el segon estat. S'aprecia que les tensions
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han disminuït considerablement. Aplicant la diferencia de tensions principals
entre el primer i el segon estat de càrrega es coneix que aquest és el punt crític
a fatiga.

(a) Distribució en la zona del pedaler. (b) Distribucions en el punt crític del primer
estat de carrega.

Figura 28: Distribució de tensions de Von Misses en el segon estat de càrrega.

En la Figura 29 es mostra la deformada del quadre, multiplicada per 20,
aplicant-li el segon estat de càrrega.

Figura 29: Deformada en el segon estat de càrrega.

Per tal de poder calcular la vida a fatiga cal comprovar les direccions de les
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tensions principals en el punt crític. En la Figura 30 s'aprecia com la direcció
de les tensions principals dels dos estats de càrrega es conserven i per tant son
comparables.

Els vectors de tensions principals també ens indiquen en tipus de components
de les tensions principals. En el primer estat de càrrega apareix un estat biaxial
de tracció en ambdues direccions, una d'aquestes molt més gran que l'altra. En
aquest cas caldran les dades S1 i S2 d'Ansys. S3 serà nul.

En el segon estat de càrrega l'estat biaxial és de compressió en ambdues
direccions, per tant, es necessiten les tensions S2 i S3.

(a) Primer estat de càrrega. (b) Segon estat de càrrega.

Figura 30: Vectors de tensions pricipals en la zona de màximes tensions.

Les grà�ques de les tensions en les direccions esmentades es mostren en la
Figura 31. S'aprecia les tensions en les direccions principals en funció de la
distancia a la soldadura. La distancia 0 signi�ca la intersecció dels tubs i es
considera un peu de soldadura de 5mm.

En el primer estat de càrrega, S1 equival a la direcció A i S2 a la direcció B.
En el segon estat de càrrega S3 és la direcció A i S2 la B.
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(a) Primer estat de càrrega.

(b) Segon estat de càrrega.

Figura 31: Tensions pricipals en funció de la distacia a la soldadura.35



Per esbrinar les tensions properes a la soldadura s'aplica el criteri de Tensions
de 'Hot Spot' a 0,5 vegades el gruix de la pared del tub. En la Figura 32 s'explica
grà�cament el criteri de tensió 'Hot Spot' amb tres possibles variants.

S'aplica el mètode en la variat de �0,5 t� per ser el més fàcil per aconseguir
una aproximació de la vida a fatiga del quadre. En càlculs posteriors s'hauria
d'estudiar millor quina de les tres variants utilitzar, ja que el �0,5t� és el que
disminueix més, en aquest cas, les tensions i comporta, per tant, més risc.

Figura 32: Tensions 'Hot Spot'.

Aplicant el criteri de Tensions de 'Hot Spot' a 0,5 vegades el gruix de la
pared del tub ens les tensions en la direcció B són pràcticament zero en els dos
estats de càrrega, podent tractar així el càlcul com un estat de tensions uniaxial.
Els valors de les tensions en la direcció A són: S1 = σA ' 20MPa per al primer
estat de càrrega i S3 = σA ' −27MPa per al segon estat de càrrega.

Amb les dades de tensió màxima �uctuants es calculen els valors caracterís-
tics:

Amplitud de tensió:
σa = σmax−σmin

2 ; σa = 20Mpa−(−27MPa)
2 = 23, 5MPa.

Tensió mitjana:
σm = σmax+σmin

2 ; σa = 20MPa+(−27MPa)
2 = −3, 5MPa.

Rang de tensions:
∆σ = σr = 2 · σa; ∆σ = 2 · 23, 5Mpa = 57MPa.
Relació de tensions:
R = σmin

σmax
; R = −27MPa

20MPa = −1.35MPa.
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Relació d'amplituds:
R = σa

σm
; R = 23,5MPa

−3,5MPa = −6, 7MPa.
Per altra banda, cal saber els valors de tensió màxima del material, Sut, i

tensió màxima a un rang de cicles determinat, Se:

� La tensió màxima a trencament de l'Alumini 6061-T6 és de Sut = 310MPa.

� La tensió màxima a una vida de N = 105 és de Se = 71, 15MPa. Aquesta
dada s'extreu de la taula de valors de la corba a fatiga per alumini 6061-
T6 de la Figura 33 [5], corba de tensió mitjana zero o 'With zero mean
stress'. Valors tabulats en Taula 7.

Figura 33: Corba a Fatiga per alumini 6061-T6.
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Taula 7: Taula de valors de Corba de Fatiga per alumini 6061-T6.

Amb els valors obtinguts s'aplica el criteri de falla de Goodman [5], on si:
σm
Sut

+ σa
Se
> 1, el material falla abans d'arribar al nombre de cicles desitjat.

σm
Sut

+ σa
Se
< 1, el material suporta més enllà del nombre de cicles establert.

En aquest cas:
−3,5MPa
310MPa + 23,5MPa

71,15MPa = 0, 32
Per tant, el quadre de bicicleta suportaria el nombre de cicles establer per

la normativa amb un coe�cient de seguretat total de 3, 1.
Procedint de la següent manera:
Se =

σa
1− σm

Sut

; Se =
23,5MPa

1−−3,5MPa
310MPa

= 23, 23MPa.

Amb el valor de Se, entrant en la Taula 7, es pot saber que el quadre de bici-
cleta podria suportar, pràcticament, una vida in�nita. Malgrat que en l'alumini
no es pot existeix vida in�nita, aquesta tensió és tan baixa que el trencament
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es produiria més enllà de 1,0+E9 cicles.
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5 Pressupost

En aquest apartat s'indica una simulació dels costos de fabricació del quadre
Kepler e-bike. Es considera una simulació ja que per conèixer els costos exactes
caldria valorar el disseny amb els proveïdors que hi participarien en la fabricació,
cosa que queda fora del l'àmbit del projecte. Per tant, aquest pressupost, es
valora segons l'experiència de l'autor.

Per obtindre el cost total del quadre s'analitzen els costos d'inversió i amor-
tització d'aquests per una banda, el material que compon les diferents parts del
quadre i els processos de fabricació.

Consideracions generals:

� No s'avalua el cost de ninguna part elèctrica, ja que queda fora de l'àmbit
del projecte.

� No s'inclou ningun concepte de transport, ni del quadre acabat ni entre
els diferents processos.

5.1 Costos d'inversió

En la Taula 8 es mostren els diferents conceptes d'inversió de motllos i eines
necessàries per a la fabricació del quadre. S'inclou la inversió de motllos per al
tub superior i inferior només, ja que la resta de tubs són tubs de catàleg.

En la Taula 9 es calcula el cost unitari d'amortització de la inversió segons el
supòsit d'una fabricació de 500 unitats a l'any i de dos anys de fabricació abans
de canviar el model.

Concepte Cost(¿)

Motllos conformat tub superior 20000
Motllos conformat tub inferior 30000

Útils de posicionament 10000
Eines de corbat de tubs 5000

TOTAL 65000

Taula 8: Costos d'inversió.

Concepte Valor

Producció anual estimada 500 unitats
Temps de fabricació del model 2 anys

Unitats d'amortització 1000 unitats
Cost d'amortització 65000¿

Cost unitari a amortitzar 65¿

Taula 9: Amortització.
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5.2 Costos de material

Com a materials s'entén els diferents tubs que conformen el quadre. En la Taula
10 es mostren els materials i el respectiu cost.

Consideracions:

� Es considera els tubs ja conformats. Per tant el procés de conformació no
apareix en la taula de processos.

Concepte Cost unitari (¿) Quantitat (u) Cost (¿)

Tub inferior 18 1 18
Tub superior 14 1 14

Pipa de direcció 9 1 9
Tub del seient 11 1 11

Tub 'tirant cadena' 6 2 12
Tub 'forquilla post.' 4 2 8

Tub reforç 2 1 2
Punteres posteriors 25 2 50

TOTAL 124

Taula 10: Costos de material.

5.3 Costos de processos de fabricació

En la Taula 11 es mostren els costos dels diferents processos de fabricació unitari
del quadre i a continuació s'expliquen en que consisteix cadascun d'aquests:

� Preparació dels tubs: tall de les boques dels tubs per a que encaixin entre
ells.

� Soldadura: posicionament dels tubs i soldadura.

� Polit: després de la soldadura s'hi fa un polit de la superfície.

� Tractament tèrmic: per tal d'assolir les característiques mecàniques desit-
jades s'aplica un enduriment �ns a l'anomenat estat T4 i després un en-
velliment per assolir l'estat T6 del material.

� Alineament: entre l'estat T4 i T6 es comprova la geometria i s'alinea si
s'ha deformat.

� Pintura: aplicació d'emprimació i pintura.

� Revisió i acabat: �nalment s'efectua una revisió visual a cada quadre i es
poleixen petites imperfeccions si és necessari.
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Procés Cost(¿)

Preparació dels tubs 50
Soldadura 90

Polit 5
Tractament tèrmic 40

Alineament geometria 10
Pintura 30

Revisió i acabat 5
TOTAL 230

Taula 11: Costos de processos de fabricació.

5.4 Costos totals

En la Taula 12 es recullen els costos analitzats anteriorment i es calcula el cost
total unitari.

Concepte Cost(¿)

Material 124
Fabricació 230

Amortització 65
TOTAL 419

Taula 12: Cost total unitari.

El cost total unitari del quadre en fabrica és de 419¿. Als quals faltaria
aplicar els costos de transport entre les els diferents processos de fabricació i el
transport a la línia de muntatge de la bicicleta. Segons al logística i la distància
entre els punts de transport aquest concepte pot signi�car una part considerable
del cost �nal.
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6 Impacte Ambiental

L'impacte ambiental en la fase de desenvolupament de producte es basa en el
consum de materials utilitzats com són el material d'o�cina i prototips impresos
entre d'altres i l'energia utilitzada com és el cas dels equips informàtics o l'e-
nergia utilitzada en el lloc de treball entre d'altres. Aquest impacte ambiental
es força reduït comparat amb l'impacte ambiental ocasionat en la fabricació,
transport i vida útil del producte. Malgrat ser el procés de menys impacte
ambiental és on es planten les bases per als processos posteriors i, per tant, és
important prendre les decisions oportunes per tal que l'impacte ambiental �nal
sigui mínim.

Els materials emprats prenen una alta consideració en aquesta avaluació.
L'alumini és un metall que utilitza gran quantitat d'energia per ser obtingut per
primera vegada, però que es pot reciclat in�nitat de vegades. Per tant, al no
tractar-se d'un producte alimentari caldria especi�car als diferents proveïdors
involucrats que no s'utilitzi alumini de primera obtenció. Per l'altra banda
en alguns casos, com es el cas de l'automoció, cal justi�car l'alumini enfront
altres metalls mitjançant l'avaluació de balanços d'energia en la fabricació i la
vida útil del producte. Però en el cas d'una bicicleta elèctrica prima el factor
socials d'aquesta a que sigui lleugera per poder manegar-la i, al mateix temps
econòmica.

La utilització d'elements de catàlegs de proveïdors, en aquest alguns dels
tubs que conformen el quadre, evita la fabricació de motlles. Fet que redueix la
inversió i l'impacte ambiental dels materials i processos de fabricació d'aquests
útils.

Un altre factor de reducció de l'impacte ambiental en la fase de disseny
és la utilització d'eines virtual per modelitzar el producte. La utilització de
CAD/CAE en aquest procés redueix la utilització de prototips experimentals i
per tant disminueix l'impacte ambiental que aquests ocasionarien.

Si ens referim a l'impacte ambiental del producte en la seva vida útil cal
posar l'accent en la bicicleta elèctrica urbana. Per cada bicicleta elèctrica, o
tradicional, que es mou en la ciutat s'evita l'ús d'altres formes de transport com
són els vehicles de combustió, entre d'altres, aconseguint una reducció dràstica
d'elements contaminats que aquests produeixen, reduint l'impacte ambiental i
prevenint problemes de salut publica. Sens dubte la bicicleta és una solució als
majors problemes de les grans ciutats d'avui en dia.
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7 Conclusions

Les conclusions, com els objectius, del present projecte es divideixen en diferents
blocs:

Pel que fa a la geometria del quadre de bicicleta s'ha aconseguit l'objectiu
d'entendre els diferents paràmetres que conformen un quadre i que n'in�ueixen.
Això ha permès el dibuix de la geometria d'una bicicleta pròpia.

S'ha dissenyat una solució constructiva nova, basada en solucions existents,
per tal d'allotjar els elements elèctrics i electrònics que diferencien el quadre
d'un tradicional.

Amb el càlcul d'elements �nits s'ha aconseguit conèixer la resposta de la nova
solució constructiva: deformacions, punts crítics i una aproximació del factor de
seguretat del que es disposa.

Els següents passos al projecte consistirà a cercar i analitzar mètodes de
càlcul per assolir una millor precisió i coneixement de l'estructura, així com
l'optimització d'aquesta. Un d'aquests mètodes és el descrit en [7].
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