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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Antecedents 

El grup UdG Racing Team creat per estudiants de l’Escola Politècnica Superior de la 

Universitat de Girona participa en la competició Barcelona SmartMoto Challenge 2015 per 

segona vegada consecutiva. 

L’objectiu és dissenyar un prototip de motocicleta elèctrica des de zero i finalment fabricar-la 

i participar en les proves que tindran lloc el proper Juliol al Circuit de Catalunya (Barcelona). 

L’equip gironí UdG Racing Team està estructurat per tres equips principals, coordinats per un 

cap d’equip i un president, tal i com es veu en l’organigrama de la Figura 1. 

President SMC

Cap Equip Mecànica

-Xassís

-Supensions

-Basculant

-Corbes de potència

Cap Equip 
Elèctric/Electrònic

-Instrumentació

-Controladors

Cap Equip Disseny

-Estudi de Mercat

-Disseny prototip

Figura 1. Organigrama organització UdG Racing Team (SmartMoto Challenge). 
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En l’Equip de Disseny, format per tres enginyers dels quals un redacta el treball final de grau 

sobre el disseny conceptual de la motocicleta per a l’actual esdeveniment de la competició, 

s’encarregarà principalment de la creació mitjançant el suport informàtic SolidWorks d’un 

prototip de motocicleta adient seguint els criteris de la Smartmoto Challenge. 

L’objectiu principal és obtenir la primera posició dins la competició, obtenint la màxima 

puntuació de cadascuna de les proves que s’avaluen de la següent manera: 

- Proves estàtiques: de 0 a 500 punts. Es divideixen en Disseny de Producte (250 punts) i Pla 

d’Empresa (250 punts).  

- Proves dinàmiques: de 0 a 500 punts. 

La puntuació total és de 1000 punts, els quals l’objectiu de l’Equip d’aquest projecte és 

aconseguir els 250 corresponents a la part de Disseny de Producte. 

 

1.2 Objecte 

Es realitzarà el disseny conceptual de la motocicleta elèctrica per a la competició, valorant 

inicialment mitjançant un estudi de mercat la tipologia de motocicleta més òptima de cares a 

l’ús i tenint en compte aspectes com l’estètica, l’ergonomia, la tècnica i la funcionalitat. 

 

1.3 Especificacions i abast 

1.3.1 Especificacions 

La normativa establerta per part dels promotors de la competició ve determinada per les 

següents característiques: 
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- Fer una motocicleta elèctrica completament funcional seguint la Normativa Europea L1E o 

L3E pel transport de paqueteria lleugera, el volum mínim el qual ha de tenir la motocicleta és 

l’equivalent a tres caixes de pizza (30.5 x 30.5 x 5 cm). 

- El client objectiu per aquesta motocicleta és el petit comerç de cares a facilitar la mobilitat 

essent les principals benefactores les companyies de transport. 

Aspectes tècnics a tenir en compte per poder participar en la competició: 

- Tots els components i materials emprats en la motocicleta han d’estar aprovats a la Unió 

Europea. 

- S’efectuarà una prova a la motocicleta la qual s’exposarà durant 60 segons a un test de pluja 

amb el vehicle encès. Al final del test, la motocicleta ha de romandre engegada sense cap 

problema. 

- Deixant anar l’accelerador i frenant als 5 metres, el vehicle ha de parar-se en sec als 3 

metres. 

- Deixant anar l’accelerador i frenant als 10 metres, el vehicle ha de parar-se en sec als 5 

metres. 

- Els frens poden ser accionats per cable, hidràulics o per circuit elèctric a una o ambdues 

rodes simultàniament. Pot tenir un sistema de recuperació d'energia. 

- L'ús dels frens es desactivarà l'accelerador, és a dir, no és possible frenar i accelerar 

simultàniament. 

- El vehicle ha d’emetre una alarma acústica d’uns 70dB en un radi de 2 metres quan s’engega 

el sistema. Aquesta alarma ha de tenir una durada d’entre 1 i 3 segons. 

- La motocicleta ha de disposar d’un botó d’emergència per aturar tot el sistema en cas 

necessari. 
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- La motocicleta ha de disposar d'una pota de cabra. En cas d’ús, la tracció del sistema es 

desactivarà. 

- S’han de disposar de llums tant a la part anterior com posterior de la moto per indicar que el 

vehicle està a punt per esser conduït. 

- Els llums han de ser alimentats des de la mateixa font que el motor. Es podran utilitzar 

bombetes, fars halògens o amb tecnologia LED ... o qualsevol tecnologia que compleixi amb 

l'estàndard, amb una tensió d'alimentació màxima de 12 volts. 

-Una pantalla al manillar tindrà una senyal per indicar que el sistema està llest per usar-se. 

- Només s'acceptaran vehicles de 2 i 3 rodes. L'única restricció és que no es permetran rodes 

de bicicleta. Tots els pneumàtics usats han d'existir al mercat. 

- El carenat no ha de tenir formes anguloses que puguin provocar ferides a velocitats inferiors 

a 10 km/h. 

 

1.3.2 Abast 

El projecte ha d’arribar a un disseny conceptual per tal que els projectistes encarregats de 

calcular i realitzar els elements que componen la motocicleta es puguin basar en el disseny 

com a referent per tal de conformar el vehicle sencer i que el disseny final sigui homologable 

i pugui seguir correctament la normativa establerta. 

El disseny conceptual, tal com s’esmenta en l’apartat 1.2, té en compte els següents aspectes: 

Estudi Mercat: el disseny de la motocicleta estarà basat en els models més adequats existents 

al mercat. 

Ús: la motocicleta ha de ser de senzilla conducció d’acord amb la funció que té per l’usuari. 
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Funcional: la motocicleta ha de complir la seva funció. 

Tècnic: la motocicleta ha de gaudir dels components i mecanismes òptims. 

Estètic: la motocicleta ha de ser atractiva per el públic objectiu. 

Ergonòmic: la motocicleta ha de ser còmode per a l’usuari i ha de tenir els components ben 

organitzats per facilitar la conducció. 

Cal comentar que la solució final pot divergir de la proposta de disseny conceptual. 

 

2. ESTUDI DE MERCAT 

2.1 Classificació i tipologia 

S’elabora un estudi de mercat per tal de valorar i partir d’uns models de referència existents 

al mercat. 

En aquest estudi es fa una classificació on es tenen en compte tant les motocicletes 

elèctriques com de combustió. 

Dins d’aquesta classificació es valora l’aspecte estètic i sobretot el funcional, ja que es busca 

el model més adequat per l’objectiu del vehicle i el seu client. 

Es realitza una cerca amb força profunditat de tots els models de motocicletes de combustió, 

tal i com es mostra en l’organigrama de la Figura 2. 

MOTOCICLETES 
DE COMBUSTIÓ

SCOOTER

MAXISCOOTER

SPORT COMPETICIÓ TOURING SUPERMOTARD TRAIL NAKED CUSTOM

CHOPPERCAFE RACE

CROSS TRICICLE

Figura 2. Organigrama tipologia motocicletes combustió. 
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Figura 3. Motocicletes tipus SCOOTER. 

 

 

Figura 4. Motocicletes tipus MAXI SCOOTER. 

 

Figura 5. Motocicletes tipus SPORT. 

 

Figura 6. Motocicletes tipus COMPETICIÓ. 
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Figura 7. Motocicletes tipus TOURING. 

 

Figura 8. Motocicletes tipus SUPERMOTARD. 

 

 

 

Figura 9. Motocicletes tipus TRAIL. 

 

Figura 10. Motocicletes tipus NACKED. 
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Figura 11. Motocicletes tipus CUSTOM. 

 

Figura 12. Motocicletes tipus CHOPPER/CAFE RACE. 

 

 

Figura 13. Motocicletes tipus CROSS. 
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Figura 14. Motocicletes tipus TRICICLE. 

 

Figura 15. Organigrama motocicletes elèctriques. 

 

A continuació es mostren els diferents models de motocicletes elèctriques, tal i com recull 

l’organigrama de la figura 15. 

 

 

 

Figura 16. Motocicletes tipus SCOOTER. 

 

 

MOTOCICLETES 
ELÈCTRIQUES

SCOOTER SPORT NACKED PLEGABLES SUPERMOTARD ENDURO CUSTOM TRICICLE
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Figura 17. Motocicletes tipus PLEGABLE. 

 

 

 

Figura 18. Motocicletes tipus TRICICLE. 

 

 

 

Figura 19. Motocicletes tipus CUSTOM. 

 

 

Figura 20. Motocicletes tipus NACKED. 
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Figura 21. Motocicletes tipus SPORT. 

 

Figura 22. Motocicletes tipus SUPERMOTARD. 

 

Figura 23. Motocicletes tipus ENDURO. 

 

A continuació s’estudien tots els models i s’extreuen les característiques que encaixen amb 

un primer model de motocicleta de cares al públic objectiu. 

Tenint en compte que la motocicleta és adreçada a companyies de transport de paqueteria 

lleugera, la motocicleta haurà de ser lleugera en quant a dimensions, per facilitar la 

maniobrabilitat i lleugeresa.  
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També haurà de gaudir d’una distribució d’elements òptima per deixar lloc al volum de caixa 

de transport de paqueteria. 

La motocicleta ha de ser còmode per al conductor ja que per la funció que té els usuaris hi 

passaran força estona sobre el vehicle. S’ha d’evitar la fatiga i les males postures de 

conducció. 

Donat que la motocicleta no és per oci, les formes extravagant i voluptuoses son prescindibles, 

el que es demana és que sigui pràctica i efectiva. 

L’àmbit d’ús de la motocicleta serà principalment urbà, essent el medi més comú d’ús en les 

grans ciutats. Així doncs, el tipus de pneumàtic com el diàmetre de roda aniran acord amb 

aquest factor. 

Un aspecte a tenir en compte és la dimensió del vehicle, ja que l’usuari serà tant masculí com 

femení. 

Al ser elèctrica, la motocicleta prescindirà de motor de combustió, carburador, tub 

d’escapament i una sèrie de elements que per contrapartida haurà d’ocupar la bateria, el 

controlador i la instrumentació necessària. Aquest aspecte es valorarà alhora de distribuir els 

pesos i elements en el disseny conceptual. 

També és important valorar que la moto sigui econòmica, donat que una companyia de 

transport requereix d’una petita flota de vehicles i no ha de suposar una inversió massa 

elevada. 

Analitzant els punts a tenir en compte es decideix que la tipologia de moto més adient és la 

scooter, la qual gaudeix de: 

- Comoditat: la scooter incorpora un seient còmode i la postura és l’adequada per realitzar 

nombrosos trajectes urbans. 
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- Facilitat d’ús: la scooter és lleugera i amb les dimensions adequades per facilitar l’aparcament 

a més llocs. 

 

 

- Efectivitat: les scooters urbanes tenen el diàmetre de roda petit i per tant el parell d’arrancada 

és major i son ràpides i àgils per vies urbanes. 

També poden incorporar un espai on guardar-hi la càrrega a transportar, com deixar-hi el casc 

en moments puntuals d’entrega. 

- Rendibilitat: el model scooter és econòmic i dóna lloc a poques averies. En cas de qualsevol 

d’elles, la seva senzilla estructura facilitat la reparació en breus períodes de temps.  

Els permisos i taxes de circulació per les scooters urbanes de baixa cilindrada són molt 

assequibles. 

- Dimensions: les scooters en aquest aspecte son ideals per a realitzar trajectes urbans, així 

com la possibilitat de guardar-ne una quantitat important dins d’un mateix establiment. 

A banda de tots aquests aspectes que s’hauran d’estimar de cares a l’elaboració del disseny, 

s’idearà també una innovadora alternativa que canviï la idea actual de scooter de transport de 

les companyies que les usen. L’objectiu és intentar redistribuir les càrregues per aprofitar 

l’espai posterior per a un possible copilot o habilitar un baül per a posar-hi el casc, aportant un 

caire esportiu i innovador. 

Aquesta distribució de càrregues pot modificar el concepte general de scooter, combinant la 

funcionalitat d’una scooter amb l’estètica nacked i esportiva. 
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3. DESENVOLUPAMENT CONCEPTUAL INICIAL 

 

Adjudicat el model de l’scooter com a punt de partida per elaborar els primers esbossos, es 

disposa a donar forma inicialment al que acabarà essent el disseny a realitzar finalment. 

S’escullen els dos models que serviran e referència per a elaborar l’estructura i el disseny de 

la motocicleta: La Rieju Mius i la KTM Electrical Scooter. 

 

Els punts elementals per seguir un model de scooter es basen en: 

 

- L’angle de la pipa de direcció del xassís 

- El diàmetre de les rodes. 

- L’altura del seient del conductor. 

 

El grup de disseny procedeix a realitzar diferents esbossos tenint en compte els tres 

condicionants esmentats anteriorment. 

Es fan diverses fases de realització d’esbossos, debatent a final de cada fase les propostes i 

valorant les més encertades.  

Paral·lelament es consensuen les propostes amb tot l’equip de la SmartMoto Challenge, que 

aporten noves idees i alternatives constructives al disseny. 

3.1 Primera fase 

 

En aquesta fase es delimiten les distàncies tant de entre eixos com l’altura de manillar i seient. 

Es comencen a realitzar tenint en compte els dos models de motocicletes de referència 

escollits a l’estudi de mercat.  

 



Disseny conceptual motocicleta elèctrica SMC 2015   Memòria i annexos 

21 

 

 

Figura 24. Croquis primera fase. 

 

3.2 Segona fase 

Prenent els esbossos triats en la primera fase es procedeix a estimar i escollir la distribució 

de la bateria, la ECU (unitat de control elèctrica) i la caixa de transport de paqueteria. 
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Figura 25. Croquis segona fase. 

 

 

També es té en compte una possible variació d’ubicació del motor, donat que en principi va 

situat a l’eix de la roda posterior, s’estima posar-lo fora de la roda i aplicar-hi una relació de 

transmissió per augmentar el parell motor. 
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Aquesta última opció malgrat original, es desestima per dues raons: 

 

 La primera, evitar complicacions tant mecàniques com estètiques. 

 La segona i més important, la limitació d’aquest motor degut a la seva estructura i 

funcionament, car el rotor és l’element que romà quiet i l’estator el que gira. 

 

3.3 Tercera fase 

Partint de la tria d’esbossos i escollides totes les distribucions d’elements, es realitza la tercera 

fase on es tenen en compte els elements que inclourà la motocicleta per tal d’adaptar-se a les 

proves encomanades per part dels promotors de la competició. 

 

 

Figura 26. Croquis tercera fase. 

 

 



Disseny conceptual motocicleta elèctrica SMC 2015   Memòria i annexos 

24 

 

 

3.4 Quarta fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Croquis quarta fase. 
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3.5 Esbós final 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Esbós final. 

 

4. DESCRIPCIÓ CONCEPTUAL 

 

4.1 Ubicació 

La zona més adequada per l’ús d’aquesta motocicleta és l’àrea urbana, idònia sobretot en 

grans nuclis urbans degut a l’adaptabilitat i l’avantatge vers el trànsit que ofereix una 

motocicleta. 

 

4.2 Aspectes generals 

A continuació es poden observar i valorar les figures on s’hi representa la motocicleta en 3D. 
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S’ha intentat mantenir des del principi l’estètica scooter, abolint l’espai entre el manillar i el 

seient on normalment es recolzen les cames degut a que la bateria, ECU i caixa de transport 

romanen a sota per variar en el concepte tradicional. 

S’habilitaran dos estreps pel pilot i dos més a la part posterior pel copilot. 

S’ha tingut en compte que la posició del pilot sigui còmoda i alhora pràctica en casos en què 

ha de recolzar un peu al terra com als semàfors. 

L’amplada ocasionada per la caixa de paqueteria no afecta negativament en aquest últim 

aspecte. 

El xassís queda al descobert per donar un aspecte masculí i modern a la motocicleta. 

El diàmetre de roda i amplada són similars als de l’any passat ja que el motor que ens han 

proporcionat els promotors és el mateix. Al anar radiat a la llanta, s’ha de mantenir el diàmetre 

o ocasionaria problemes d’acoblament. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Vista frontal des de l’esquerra. 
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Figura 30. Vista posterior des de l’esquerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Vista frontal direcció modificada. 
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Figura 32. Vista del lateral. 

 

 

 

 

 

Figura 33. Vista de planta. 
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Figura 34. Vista frontal. 

 

5. SISTEMA MOTRIU 

La moto incorpora un motor elèctric subministrat pels promotors de la competició: ELMOTO. 

Aquest motor va acoblat a la roda posterior a través dels radis de la llanta. 

L’avantatge d’aquest motor es la supressió de qualsevol transmissió ja que el parell que 

ofereix es transmet directe a la roda. 

L’eix que té el motor elèctric fa la funció d’estator i es el que fixa la roda amb la resta de la 

motocicleta. 
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S’acciona amb el puny de gas situat al manillar. 

El motor proveeix 3 cavalls de potència (2,2 kW). Al ser elèctric, el parell es constant afavorint 

l’acceleració, idoni per a les arrancades. Està alimentat per una bateria i controlat per la ECU 

(unitat de control elèctrica), situades entre el manillar i el seient, juntament amb la caixa de 

paqueteria. 

 

6. XASSIS 

El xassís és d’acer i tubular en tota la seva estructura, variant en diàmetre en algunes parts. 

Estèticament hem volgut conservar el caire esportiu mantenint l’estructura superior del xassís 

similar a la KTM Electrical Scooter. La part inferior és mes ampla degut a la ubicació de la 

caixa de paqueteria, la bateria i la ECU. 

En les següents figures es poden observar els aspectes esmentats: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Xassís tubular. 
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7. SUSPENSIONS 

7.1 Suspensió davantera 

La suspensió davantera està formada per una forquilla acoblada a la pipa de direcció i 

acoblada a la roda davantera per la part inferior. Té una inclinació d’uns 27º respecte la vertical 

donant més estabilitat a la motocicleta i afavorint la imatge esportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Suspensió anterior. 

 7.2 Suspensió posterior  

La suspensió posterior consta d’un sol braç monoshock acoblada per un extrem al xassís i per 

l’altre al basculant, evitant posar una suspensió clàssica a la part de darrere, guanyant en 

espai i mantenint el caire esportiu. 
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Figura 37. Suspensió posterior. 

 

8. BASCULANT 

El basculant està compost per fibra de carboni alleugerint així el pes que aportaria aquest 

element degut a les seves dimensions. El fet de incorporar-lo ha permès poder-hi muntar el 

basculant monoshock. Està acoblat per un extrem a l’eix de la roda posterior i per l’altra banda 

a traves d’una peça intermediària que uneix tant la suspensió com el basculant al xassís. 
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Figura 38. Basculant. 

 

9. ALTRES COMPONENTS 

9.1 Compartiment de càrrega, bateria i ECU 

Aquest compartiment està ubicat entre el seient i el manillar, on normalment anirien situades 

les cames del pilot i es divideix en dues parts separades per una peça metàl·lica que ajuda a 

subjectar els elements. A la part superior s’hi troba la bateria, a la qual s’hi pot accedir des de 

dalt i es pot extreure si es desitja per a la seva recàrrega. 

S’ha modificat l’estructura de la bateria per a facilitar-ne la incorporació dins del compartiment 

de càrrega, millorant la facilitat d’extracció. S’ha fabricat una capsa on s’hi col·loca dins la 

bateria, amb un slot visible per a connectar-hi el corrent i carregar-la. 

A la part inferior hi ha la ECU ubicada a davant, quedant a la part davantera la cara amb el 

dissipador de calor de cares a rebre el flux de corrent d’aire per a refrigerar-se. Aquest flux 

prové de la cara davantera del xassís just a darrera la roda anterior, per on entra l’aire quan 

la motocicleta està en moviment generant el flux de corrent d’aire necessari per mantenir la 

temperatura de la ECU. 
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Figura 39. Compartiment de càrrega i ECU. 

9.2 Seient 

El seient consta de dues parts, una per el pilot i l’altra pel copilot. Ambdues estan unides per 

una articulació metàl·lica que facilita la rotació respecte l’articulació de cares a aixecar el seient 

posterior per a usar-lo com a respatller en trajectes sense copilot, afavorint la comoditat i 

evitant una possible fatiga del conductor per distàncies moderades. El seient davanter es 

podrà aixecar lleugerament per facilitar l’extracció de la bateria si fos necessari. La part 

articulada del seient està acoblada al xassís per una platina unida per cargols, fixant així la 

estructura del seient. Tant als extrems davanter com posterior del seient s’hi ha afegit unes 

peces que s’adapten al xassís i s’hi enganxen a pressió per evitar que posteriorment el seient 

patís moviments inesperats. 

 

 

 

 

 

Figura 40. Seient. 
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9.3 Manillar  

El manillar està subjectat mitjançant torretes per la part grafilada que conté al centre. Consta 

de dues altures, com les motocicletes de muntanya. Des del manillar es poden gestionar tots 

els comandaments, tals com el clàxon, engegada-parada i els llums i intermitents. El puny de 

gas està situat al clàssic cantó dret i els frens a cada banda. A la part davantera del manillar 

hi ha un compta-quilòmetres que també informa de la velocitat instantània, l’estat de la bateria.  

Figura 41. Manillar. 

 

9.4 Rodes 

Les rodes son de 53 cm de diàmetre pneumàtic inclòs. La llanta fa 16 polzades -40.6cm- 

assegurant més arrancada i mantenint al màxim possible l’estètica scooter de roda petita. 

Com s’ha esmentat anteriorment, el diàmetre a escollir de la llanta ve determinat per el motor 

obtingut dels promotors, que va integrat a la roda posterior. A la roda davantera els radis van 

a la boixa. 

Ambdues rodes tenen fre, que es controla des del manillar. Al ser hidràulics, en el cas del 

davanter té un disc acoblat a la boixa i el posterior està acoblat directament al motor.  
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Figura 42. Roda posterior. 

 

9.5 Carenat 

El carenat és de fibra i el constitueixen diverses peces en la motocicleta. 

Per una banda tenim el carenat anterior, situat just darrere de la roda davantera, pel qual hi 

circularà el corrent d’aire amb la funció de refrigerar la ECU dins del compartiment de càrrega. 

Als laterals les peces segueixen la geometria del xassís, exceptuant la part inferior on degut 

a les dimensions de la caixa de paqueteria s’ha modificat la seva forma, sense perdre la 

estètica i optimitzant l’espai. Pel lateral esquerre prenent com a referència la posició de 

conducció del pilot, la peça inferior s’ha adaptat per poder-se obrir i tancar per extreure o 

incorporar-hi la càrrega que s’hi desitgi transportar. Aquesta mobilitat la permeten unes 

frontisses soldades al xassís. 

Per la part superior hi ha un protector de fibra que cobreix la major part de la bateria, per evitar 

filtracions de qualsevol fluid durant la conducció. Aquesta peça també s’articula mitjançant 

frontisses acoblades al xassís que permeten el moviment per tal d’extreure la bateria. 
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Figura 43. Carenat lateral i superior. 

 

9.6 Llums  

La motocicleta té un focus anterior per il·luminar bé el camí que es manté engegat sempre 

que la moto estigui engegada.  

La part posterior de la motocicleta també compta amb un focus per alertar de la frenada i si la 

motocicleta està engegada o parada.  

Com mana la normativa, també disposa de dos intermitents anteriors i dos posteriors per 

alertar dels canvis de circulació i carril. 

S’han implantat uns LEDs per a contribuir en la imatge i el caire elèctric al vehicle, que 

s’alimenten de la bateria. 
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Aquests LEDs es poden controlar amb un comandament per encendre’ls i apagar-los, sense 

necessitat d’estar engegats a qualsevol període de temps. Adquireixen protagonisme a hores 

on la llum natural no és present però s’ha controlat que la intensitat de llum no provoqui cap 

distracció a conductors externs.  

Totes i cadascuna de les llums excepte els LEDs de decoració romanen oberts quan la 

motocicleta està engegada i no es poden parar excepte a quan apaguem el vehicle. 

 

 

 

 

 

Figura 44. Focus anterior. 

9.7 Estreps 

Es col·loquen quatre estreps a la motocicleta. Dos estreps a la part anterior del xassís per 

habilitar un punt de recolzament al pilot, i dos mes a la part posterior en cas d’haver-hi copilot.  

Aquests estreps tenen dues posicions gracies al suport d’estrep acoblat al xassís que permet 

mantenir-los plegats en absència d’ús d’aquests o en posició d’ús per a recolzar-se. 

 

 

Figura 45. Estrep esquerre. 
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10. ANALISI TÈCNIC 

Aquest anàlisi té com a objectiu elaborar una cerca dels components que contenen les 

motocicletes existents al mercat, classificant els diferents models de cada component i 

justificant el model escollit.  

Seguint l’ordre d’elements de l’apartat anterior: 

 

10.1 Xassís 

Prenent el model de xassís de scooter, dins el mercat podem trobar els següents models: 

 Xassís biga central: 

Aquest xassís es composa per una sola biga que va de la pipa de direcció fins a la zona de 

l’eix de basculant, seguint perfils en pla vertical. 

El bastidor, o tub que va des de la pipa de direcció i passa per la part posterior on aniria el 

motor fins a arribar a l’eix de basculant, també és d’una sola peça en perfil de pla vertical. 

 

 

 

 

 

Figura 46. Xassís de biga central. 
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 Xassís bastidor simple desdoblat: 

El mateix que la biga central però amb un desdoblament  per protegir el motor per la part 

inferior, arribant a l’eix de basculant dos tubs, augmentant la protecció i subjecció del motor. 

Tal com es pot observar a la figura 47, si el desdoblament fos des de la pipa de direcció, el 

xassís seria de doble bastidor, però es pot observar que es desdobla posteriorment. 

Aquest tipus de xassís s’usa en algunes scooters, però és més comú trobar-les en 

motocicletes de TRAIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Xassís de bastidor desdoblat (esquerra) i doble bastidor (dreta). 

 

 

 Xassís doble biga: 

Està constituït per dues barres superiors reforçant molt el conjunt. Aquest xassís no sol ser 

tubular, prenent formes en harmonia amb la línia de la motocicleta corresponent. S’utilitzen en 

MAXI-SCOOTERS, en major part.  

Els xassís de doble biga solen portar doble bastidor a la part inferior, protegint robustament el 

compartiment del motor. 
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Figura 48. Xassís doble biga. 

Per la nostra motocicleta hem escollit un de xassís doble biga amb doble bastidor a la part 

inferior pe protegir el compartiment de càrrega ja que per el nostre prototip és la part on més 

elements hi ha i la més important a protegir. 

La secció del xassís és tubular per simplificar la fabricació i el cost que comporta. 

 

10.2 Suspensió davantera 

Les forquilles davanteres s’agrupen en dos tipus segons la posició de l’ampolla: 

 Forquilles convencionals: 

 

 

 

49. Forquilla convencional. 
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 Forquilles invertides: 

 

 

 

 

 

Figura 50. Forquilla invertida. 

La forquilla invertida augmenta la rigidesa del conjunt, però disminueix la lleugeresa i 

simplicitat. 

S’ha decidit equipar la motocicleta amb una forquilla convencional, ja que el medi on s’utilitzarà 

no contempla forts impactes. 

 

10.3 Suspensió posterior 

La majoria de motocicletes tipus scooter del mercat incorporen doble suspensió posterior, que 

uneix el xassís i el basculant, dissipant els impactes que rebi el vehicle. 

 

 

 

Figura 51. Suspensió posterior. 
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Una altra alternativa és disposar d’un sol amortidor posterior, tant en un cantó del basculant 

com al mig (monoshock). 

 

 

 

 

Figura 52. Suspensió monoshock. 

S’ha escollit l’alternativa monoshock, que dóna a la moto un caire esportiu i innovador al 

mateix temps que disminueix el pes reduint el nombre de amortidors. 

 

10.4 Basculant  

El basculant és una part important de la motocicleta, que ajuda a l’amortidor a acoblar-se i 

uneix la roda posterior amb la resta del vehicle a través del xassís. 

Existeix una gran varietat de models segons els fabricants. 

 

 

 

Figura 53. Basculant. 
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Els basculants del mercat son en gran part elements amb un pes important. 

Per aquesta raó s’ha escollit un basculant fabricat amb fibra de carboni, reduint el màxim 

possible el pes i garantint una bona resistència als impactes. 

Les zones d’utilització de la motocicleta no son terrenys inestables, però a les àrees urbanes 

s’ha tingut en compte tant els ressalts dels carrers encarregats de reduir la velocitat dels 

vehicles com la incorporació de les motocicletes a les voreres per a parades puntuals. 

 

10.5 Rodes 

En les scooters, els diàmetres de les llantes solen ser petits, afavorint l’arrancada ja que estan 

pensades per medis urbans. 

Aquests diàmetres varien segons els models però la majoria ronden entre les 13-17 polzades. 

 

Els tipus de llanta són els següents: 

 Llanta de pals: 

 

 

 

 

Figura 54. Llanta de pals. 
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 Llanta de raids: 

 

 

 

Figura 55. Llanta de raids. 

S’ha escollit un diàmetre de llanta de 16 polzades, mantenint l’avantatge de l’arrancada. Per 

limitacions del motor, només s’ha pogut escollir el tipus de llanta de raids. 

La llanta de 16 polzades es la de diàmetre més petit possible per acoblar al motor. 

 

10.6 Carenat 

Les motocicletes scooter poden anar, segons el model o la cilindrada, carenades a la zona on 

s’ubiquen els peus. 

 

 Amb carenat: 

 

 

 

Figura 56. Zona entre peus amb carenat. 
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Els peus es recolzen a l’espai habilitat als laterals. El copilot els recolza en els estreps 

posteriors de la motocicleta. 

 Sense carenat 

 

 

 

 

 

Figura 57. Zona entre peus sense carenar 

Els peus es recolzen en la zona entre el seient i el manillar, permetent la posició recta de les 

cames. El copilot recolza els peus en estreps. 

S’ha escollit una motocicleta amb carenat, ja que el compartiment de càrrega s’ubica a la zona 

on s’hi recolzarien els peus en una scooter sense carenat. 

Els peus aniran recolzats en uns estreps situats a la part anterior del xassís, que quedaran 

plegats i discrets quan no es facin servir. 

La posició de les cames es mantindrà còmode perquè el pilot no pateixi fatiga durant la 

conducció. El copilot també disposarà d’estreps per recolzar els peus. 
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10.7 Seient  

Els seients d’una motocicleta scooter es classifiquen en dos grups: 

 Seients d’una altura: 

 

 

 

 

Figura 58. Seient d’una altura. 

Tant el pilot com el copilot van a la mateixa alçada de seient. 

 Seients de doble altura: 

 

 

 

Figura 59. Seient de doble altura. 

El seient disposa de dues altures, elevant la posició del copilot. 

S’ha escollit un seient de doble altura, elevant la posició del copilot. 
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S’ha plantejat una alternativa de col·locar un seient d’una única altura permetent alçar la part 

posterior on aniria el copilot mitjançant una articulació. 

Aquesta alternativa permet aprofitar tant la part del seient per a respatller com habilitar l’espai 

posterior per a posar-hi un baül per guardar-hi el casc, entre d’altres. 

L’alternativa s’ha rebutjat donat que l’usuari no necessita treure’s el casc en l’entrega de 

paqueteria, simplificant la fabricació del seient i reduint el pressupost. 

Actualment al mercat els baüls prenen la forma de l’esquena per aprofitar la seva part anterior 

ja com a respatller. En cas de manca de baül, algunes motocicletes tenen un respatller a part 

o no tenen cap peça. 

 

10.8 Manillar 

Els tipus de manillars destaquen per la posició (angle respecte la horitzontal) dels extrems i 

de si incorporen o no carenat: 

  

 

Figura 60. Manillar. 

 

L’angle respecte la horitzontal sol ser discret, mentre que els angles més elevats s’usen per a 

motocicletes de carretera d’alta cilindrada, on el gir del manillar no es tant important per a 

efectuar girs. 
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 Manillar amb carenat: 

  

 

 

Figura 61. Manillar amb carenat. 

El carenat afavoreix la aerodinàmica i protegeix els elements del manillar. 

 

 Manillar sense carenat: 

 

 

 

Figura 62. Manillar sense carenat. 

 

S’ha escollit el manillar sense carenat, ja que l’aerodinàmica no es veu massa afectada al 

rondar velocitats d’uns 45 km/h per vies urbanes. També es simplifica la fabricació i abarateix 

el cost total de la motocicleta. 
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11. ANÀLISI FUNCIONAL I D’ÚS 

 

11.1 Funció bàsica 

Transportar paqueteria lleugera per a zones urbanes afavorint el servei ràpid i eficient. 

11.2 Funció pràctica 

Realitzar nombrosos transports rutinaris i/o urgents en un entorn urbà per part d’una empresa 

de transport de paqueteria. Les dimensions del compartiment de càrrega és l’equivalent a tres 

caixes de pizza, de dimensions (305x305x50) mm.  

11.3 Altres funcions 

Com a vehicle de desplaçament per nuclis urbans ja que evita els embussos, per a oci i 

esbarjo. 

 

11.4 Seqüència d’ús 

 

Número seqüència Descripció acció 
Temps invertit en l’acció 

(segons) 

1 Lligar-se el casc 5 

2 

Obrir el compartiment de 

càrrega i posar-hi el paquet a 

transportar 

15 



Disseny conceptual motocicleta elèctrica SMC 2015   Memòria i annexos 

51 

 

3 
Tancar amb clau el 

compartiment de càrrega 
3 

4 

Acomodar-se sobre la 

motocicleta i plegar el 

cavallet 

5 

5 
Posar la clau al contacte ON 

i engegar la motocicleta 
5 

6 
Transportar el paquet fins el 

destí 
Variable 

7 
Posar la clau al contacte OFF 

i aturar la motocicleta 
5 

8 
Extreure la clau, sortir del 

vehicle i desplegar el cavallet 
7 

9 

Obrir amb la clau el 

compartiment de càrrega i 

extreure el paquet i tancar el 

compartiment 

10 

10 Entregar el paquet Variable 

11 
Asseure’s a la motocicleta i 

plegar el cavallet 
5 

12 
Posar el contacte en ON i 

engegar el vehicle 
5 



Disseny conceptual motocicleta elèctrica SMC 2015   Memòria i annexos 

52 

 

13 
Desplaçar-se fins al punt 

d’inici 
Variable 

14 
Aturar la moto (contacte 

OFF) i desplegar cavallet 
5 

15 

Obrir compartiment bateria i 

extreure-la o bé connectar la 

bateria amb un cable 

d’alimentació 

20 

16 
Tancar compartiment de 

bateria 
5 

Taula 1. Seqüència d’ús. 

 

Conclusions temps de cicle 

Els temps de cicle son breus i permet a l’usuari actuar amb rapidesa. El cicle més llarg és el 

d’extracció de la bateria, essent possible l’alternativa de no extreure-la i connectar-hi un cable 

per recarregar-la des de la font d’alimentació fins la ranura situada a la pròpia bateria. 

 

 

 

 

 

 



Disseny conceptual motocicleta elèctrica SMC 2015   Memòria i annexos 

53 

 

12. ANÀLISI ERGONÒMIC 

12.1 Descripció de l’usuari 

L’usuari objectiu és tota aquella persona que treballa en una companyia de transport. 

Indiferentment que sigui home o dona, l’usuari pot desplaçar-se i transportar paqueteria d’una 

manera ràpida i còmoda. 

L’actitud de compra és la necessitat de desplaçar-se per una zona urbana, amb força trànsit 

en hores punta, de manera eficaç i ràpida, estalviant temps durant el transport i prioritzant 

l’ergonomia en la conducció. 

 

12.2 Cicle d’utilització  

Depenent de l’acció que es vol dur a terme: 

 

 Cavallet: 

Plegar o desplegar el cavallet amb el peu aguantant amb els braços el vehicle per afavorir el 

moviment. El suport per plegar el cavallet es situa a l’esquerra de la motocicleta. El moviment 

per a plegar el cavallet és desplaçar la moto endavant subjectant-la pel manillar per mantenir 

l’equilibri. El moviment per desplegar el cavallet és subjectant la moto i desplaçar-la cap enrere 

trepitjant el suport del cavallet perquè efectuï el moviment de desplegat. 

 

 

 Compartiment de càrrega: 

Per accedir-hi només cal introduir la clau i obrir el pany. 
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Després d’extreure o introduir la càrrega, es tanca amb el pany mitjançant la clau. 

 

 Compartiment de la bateria: 

 

Si accedeix amb la mateixa clau, atès que el pany es idèntic. Està situat entre el manillar i el 

seient. La bateria es pot extreure mitjançant una nansa que incorpora. 

 

 Manillar: 

 

Des del manillar es gestionen els controls de la motocicleta. Amb la mà esquerre s’acciona el 

clàxon, els intermitents, les llums i el fre de darrere.  

Amb la mà dreta s’acciona l’engegada de la moto, l’accelerador i el fre de davant.  

El contacte es pot accionar amb qualsevol de les dos mans. 

Per a plegar o desplegar el cavallet no és necessària excessiva força, val amb la correcta 

posició i realització de la maniobra per efectuar l’acció. 

Per a un bon ús del vehicle, l’usuari s’ha d’haver format i adquirit el carnet de circulació de 

motocicletes. Un altre aspecte a tenir en compte és la supressió del soroll, que afavoreix la 

comoditat però evita que altres conductors en la via puguin alertar-se de la seva presència pel 

propi soroll dels motors de combustió.  

 

12.3 Interfase usuari-motocicleta 

La motocicleta aporta manejabilitat tant en la conducció i maniobra com en l’aparcament. 



Disseny conceptual motocicleta elèctrica SMC 2015   Memòria i annexos 

55 

 

A diferencia de les scooters convencionals, l’espai entre el manillar i el seient on 

tradicionalment hi van situats els peus és substituït per l’espai del compartiment de càrrega i 

la bateria, desplaçant l’espai de recolzament dels peus i obligant a l’usuari a rectificar la seva 

postura al conduir, sense afectar massa a la comoditat de conducció. 

La simple accessibilitat als controls permet una conducció efectiva i còmoda. 

Tant el compartiment de càrrega com el de la bateria estan situades de manera que el 

conductor no hagi de fer un sobreesforç ni per extreure la càrrega a transportar ni la bateria. 

La distància entre eixos permet una estabilitat de cares a les maniobres brusques. S’ha buscat 

prioritzar la comoditat d’una scooter i aportar-hi un caire innovador i alhora esportiu, modificant 

les dimensions de diferents elements i aportant els canvis pertinents per aconseguir els 

objectius. 

Els canvis més significatius han sigut: 

 

 Angle de la pipa de direcció (26.5º). 

 Aportació de llum anterior amb carenat. 

 Ubicació de les carregues principals al centre del vehicle deixant la part posterior lliure de 

càrrega aliena al propi pes dels usuaris. 

 Simplificació del sistema de suspensió posterior (monoshock). 

 Modificació del disseny del xassís, de caire motocicleta nacked. 

 

De cares al manteniment de la motocicleta, només és necessari tenir en compte els elements 

com la bateria, frens, rodaments, llums, pneumàtics i qualsevol component electrònic que es 

pugui malmetre o bé per cicle de vida o bé per obsolescència programada. 

La simplicitat de formes de la motocicleta permet una còmoda neteja del vehicle. 
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Es pot fer ús de les estacions de neteja de vehicles, atès que els compartiments tant de 

càrrega com de la bateria són estancs. 

En cas de reparació, la majoria d’elements estan situats a part fàcilment accessibles. 

Els elements interiors es poden manipular obrint els compartiments de càrrega. 

Per necessitats de l’usuari, la motocicleta compleix tots els requisits, satisfent la necessitat de 

l’usuari objectiu d’una manera còmode, pràctica i eficient. 

El pes de la motocicleta permet a l’usuari manejar-la amb facilitat i desplaçar-la sense 

complicacions en cas d’avaria en comparació amb el pes de les motocicletes existents al 

mercat. 

 

12.4 Confort físic 

La postura que s’adopta al conduir la motocicleta permet realitzar trajectes de mitja distància, 

essent pensada per a trajectes de curta distància. 

La postura dels peus, rectificada respecte la de les scooters convencionals de baixa cilindrada 

obliga al conductor a tenir les cames més obertes del normal. S’ha mesurat la distància per 

tal que la postura adoptada no disminueixi la comoditat en la conducció. 

Les dimensions de la motocicleta permeten la conducció als usuaris amb un percentil baix en 

quant a alçada i/o longitud de les extremitats. 

La motocicleta s’ha pensat per utilitzar-se en entorns urbans, lluny de terrenys irregulars, 

determinant així la poca exposició a balancejos i sacsejos que dificultin la conducció. La 

potència que disposa el motor tampoc permet adoptar males postures en el trajecte. 
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Per incorporar-se a la moto s’ha d’alçar la cama per sobre del compartiment de carrega i la 

bateria. Aquesta acció pot donar possibles complicacions a persones que per edat o disposició 

física no poden realitzar la maniobra de cames. 

L’únic esforç estàtic que pot haver d’efectuar l’usuari és per desplegar el cavallet. 

L’esforç durant el trajecte és menor al d’una motocicleta convencional, ja que el pes és inferior. 

Si s’hi incorpora un segon usuari, l’esforç en la conducció augmenta. 

Durant el trajecte, el cansament per part dels usuaris és baix, estimant trajectes de menys de 

20 km. 

La supressió del soroll afavoreix l’harmonia i evita fatiga per excés de soroll. 

El desplaçament d’una càrrega pesada o de la bateria podria ocasionar fatiga física si el lloc 

on es vol dipositar queda molt apartat del vehicle estacionat. 

Per a seguretat vial en la conducció, l’únic element obligatori és el casc, quedant a decisió de 

l’usuari l’ús d’altres elements de protecció. 

Tant a l’hivern com a l’estiu és recomanable l’ús de guants i genolleres, que disminueix la 

comoditat però evita lesions greus en cas d’accident. 

 

12.5 Confort sensorial 

La motocicleta incorpora elements d’il·luminació propis per a una correcta visualització en cas 

de realitzar trajectes nocturns o en situacions amb clima advers. 

L’ús de vestimenta reflectant afavoreix la percepció de l’usuari per part de la resta de 

conductors en la via pública. 
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Els elements a controlar per part de l’usuari disposats en el manillar estan localitzables 

fàcilment. 

El vehicle disposa de clàxon per alertar als altres usuaris de la via de la presència en cas de 

maniobres que donin peu a una possible situació d’accident. Per altra banda i com a alerta 

acústica per a l’usuari, la motocicleta incorpora una alarma que emet un senyal acústic en cas 

d’engegada del vehicle. És l’únic soroll acústic que emet la motocicleta. 

El medi on es realitzaran majoritàriament els trajectes és sobre terreny estable i regular, amb 

possibles ressalts o incorporació a voreres en moments puntuals. La motocicleta incorpora 

uns sistemes de suspensió perfectament apropiats per aquesta situació com per també donar-

se el cas d’haver d’anar per algun terreny força irregular en algun trajecte puntual. 

Els elements de contacte amb les mans són de plàstic per evitar sobreescalfament. A l’hivern 

eviten que el contacte amb les mans dels punys de direcció del manillar refredin les mans i 

dificultin la comoditat en la conducció. 

Els compartiments tant de càrrega com de la bateria són estancs, evitant filtracions en cas de 

pluja o neteja. 

 

12.6 Confort psicològic 

Durant la conducció, els possibles casos de tensió i/o estrès es podrien donar o bé per quedar-

se sense càrrega de la bateria enmig d’un trajecte, pel perill provocat per l’absència de soroll 

per part del motor, per punxar la roda durant el trajecte o per avaria electrònica o mecànica. 

El nivell d’absència de soroll per part del motor provoca l’augment tant de tensió com d’atenció 

de l’usuari, obligant-lo a estar més alerta de cares als altres conductors. 

Els coneixements necessaris per part de l’usuari són bàsicament el de conducció de 

motocicleta. 
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La comprensió i conscienciació de l’hàbit de recarregar la bateria es fonamental per evitar 

ensurts durant els trajectes. La resta de conceptes que s’han de memoritzar son els propis de 

conducció convencionals. 

No es requereixen complexes operacions mentals per a la conducció de la motocicleta, 

simplificant la conducció i mantenint la comoditat durant tot el trajecte. 

Els colors predominants en la motocicleta son el blau, el blanc, el negre i els tons platejats. 

En el procés de fabricació, es podria realitzar una altra combinació de colors atenent dissenys 

corporatius d’una empresa concreta, depenent de la mida del volum de compra. 

 

12.7 Relacions dimensionals 

El rang d’edat d’usuaris objectiu pot anar en gran part des dels 18 fins als 65, atès que la 

motocicleta està pensada per a treballadors d’empreses de transport. 

El rang d’alçada comprèn tant la mitjana com els percentils baixos, habilitant la conducció de 

la motocicleta a persones tant baixes com altes. 

El rang de pes pot arribar fins a pesos aproximadament d’uns 110 kilograms per a cada usuari, 

ja que els elements han sigut calculats amb coeficients de seguretat majorats. 
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Les mesures principals de la motocicleta es presenten a les figura següent: 

Figura 63. Dimensions generals de la UdG RT E15. 

 

12.8 Seguretat i punts crítics 

El risc més elevat que pot tenir el conductor es dóna en una situació d’accident de trànsit. 

A banda d’un accident, l’únic risc que pot tenir el conductor per part del vehicle és una possible 

enrampada deguda a la bateria o l’electrònica. Un altre possible risc seria la lesió que pogués 

patir l’usuari en manipular elements durant el moviment d’aquests, com estar manipulant els 

discs de fre mentre les rodes estan girant. 

Altres lesions podrien donar-se si es fes mal ús de la motocicleta, com derrapades, salts, etc. 

Altres riscs podrien donar-se deguts a les hores crítiques de conducció. Aquestes hores 

crítiques serien les nocturnes, per falta de visió en alguns trams, o les de la sortida i posta del 

sol, on els raigs directes als ulls podrien dificultar-ne la visió. 
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Tot i les situacions adverses, l’actitud de l’usuari durant la conducció és la que determinarà en 

gran mesura si s’exposa a riscos o inseguretats. 

En un trajecte de transport en una zona urbana, la densitat de trànsit serà moderada i s’ha de 

mantenir una actitud activa i atenta. 

 

12.9 Medi Ambient 

La contaminació que provoca la motocicleta és únicament indirecta, en cas d’haver-se de 

llençar la bateria o algun altre element per desgast o fractura. 

El vehicle usa electricitat, que pot provenir d’energies renovables i no emet partícules nocives 

a l’atmosfera. 

Els materials dels quals està composta la motocicleta son en la seva majoria reutilitzables. 

Els predominants en el vehicle són els polímers, acers i material compòsit. 

El xassís d’acer és tubular. El carenat i les peces amb material compòsit estan conformades 

per motlle. 
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12.10 Checklist 

Checklist 

Concepte anàlisi   ≈ 

Interfase usuari-motocicleta 

Manejabilitat És manejable?   ≈ 

Accessibilitat És accessible?    

Efectivitat És efectiva?   ≈ 

Versatilitat És versàtil?    

Confort físic 

Postura d'utilització És còmoda?    

Mobilitat És bona?    
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Adaptabilitat És adaptable? 

  

Esforç de treball requerit 
Es requereix gaire 

força? 
  ≈ 

Fatiga Produeix fatiga?    

Equipament de protecció 
Molesta durant la 

conducció? 
   

Confort sensorial 

Visual És bo?    

Auditiu, sorolls i vibracions És bo?   ≈ 

Tàctil, temperatura, humitat i sudoració És bo?    

Confort psicològic 

Estrès i tensió És excessiu?   ≈ 
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Nivell d'atenció requerit És excessiu? 

Nivell de coneixements necessaris És excessiu?    

Comprensió i memorització És excessiu?    

Número d'operacions mentals És excessiu?    

Percepció del color: aspectes 

psicològics 
És excessiu?    

Relacions dimensionals 

Variacions de sexe, edat, alçada i pes 
Limita l'ús a certs 

usuaris? 
   

Seguretat i punts crítics 

Riscos i danys potencials Són elevats?   ≈ 

Usos indeguts 
El vehicle incita a fer-

ne? 
  ≈ 

Hores crítiques 
Moltes hores 

critiques? 
  ≈ 
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Taula 2. Checklist de l’anàlisi ergonòmic. 

12.10.1 Propostes de millora 

Com a proposta de millora es planteja la reubicació del compartiment de càrrega i bateria en 

un lloc alternatiu, buidant l’espai entre el manillar i el seient per tal de posar-hi els peus i 

recuperar comoditat i bona postura. 

Una possible alternativa seria ubicar la bateria verticalment sota el seient i el compartiment de 

càrrega a la part del copilot, dissenyant una caixa de protecció acoblada al seient. 

Per altra banda també es plantegen unes lleugeres modificacions al disseny del xassís, com 

l’arrodoniment de les parts inferiors per evitar cantonades obertes i eliminar el caire poligonal 

de l’element. 

Personalitat de la persona 
Pot incidir en la 

seguretat? 
   

Medi ambient 

Pol·lució Emet partícules?    

Materials 
Materials 

contaminants? 
   

Processos de conformació 
Provoquen impacte 

ambiental? 
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13. SUBCONTRACTACIÓ D’ESTUDIS 

L’abast d’aquest projecte és arribar a una proposta de disseny conceptual construïble. Els 

càlculs i els processos de fabricació dels elements que componen la motocicleta es 

subcontracten a projectistes. 

Els projectistes encarregats de calcular i fabricar cada element hauran de tenir en compte les 

condicions establertes tant en el plec de condicions d’aquest projecte com en cada 

subcontractació d’estudis annexes a la memòria. 

Els estudis subcontractats es presenten a continuació: 

 

 Estudi del càlcul del xassís. 

 Estudi del càlcul de les suspensions. 

 Estudi del càlcul del basculant. 

 Estudi del sistema elèctric. 

 

14. RESUM DE CARACTERISTIQUES PRINCIPALS 

 

Potència del motor 2000 W 

Autonomia 
≈ 50 km 

Velocitat màxima 
45 km/h 

Pes del vehicle 
≈ 52 kg 

Distància entre eixos 
680 mm 
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Diàmetre llantes 
16” 

Volum compartiment de càrrega 
0,0047 m3 

Pes de la motocicleta amb dos 

passatgers 

≈ 202 kg 

 

Taula 3. Resum de característiques principals. 

 

15. RESUM DEL PRESSUPOST 

El cost total aproximat dels elements que componen el prototip de la motocicleta per a la 

competició SmartMoto Challenge 2015 és de  

 

16. CONCLUSIONS 

S’ha assolit l’objectiu d’arribar a un disseny conceptual de prototip de motocicleta construïble, 

prioritzant la innovació i l’esportivitat complint totes les característiques i requisits encomanats 

pels promotors de la competició.  

El model de prototip presentat pot adaptar-se a qualsevol companyia de transport de 

paqueteria combinant els colors corporatius de la pròpia empresa. 

Arribada la proposta de solució que tenia com a objectiu aquest projecte, es dóna pas a la 

fase de l’estudi i càlcul dels elements encomanat als projectistes que prendran com a 

referència el disseny conceptual proposat en aquest projecte. Un cop realitzats els càlculs i 



Disseny conceptual motocicleta elèctrica SMC 2015   Memòria i annexos 

68 

 

obtingut els resultats, els industrials procediran a la fabricació de les peces, elaborant així el 

prototip de motocicleta. 

 

17. RELACIÓ DE DOCUMENTS 

1- Memòria i annexos 

Annex A: Estudi de Seguretat i Salut 

Annex B: Subcontractació estudi del càlcul del xassís 

Annex C: Subcontractació estudi del càlcul de les suspensions 

Annex D: Subcontractació estudi del càlcul del basculant 

Annex E: Subcontractació estudi del sistema elèctric 

 

2- Plànols 

3- Plec de condicions 

4- Estat d’amidaments 

5- Pressupost 
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ANNEX A: ESUDI DE SEGURETAT I 
SALUT 

  



Disseny conceptual motocicleta elèctrica SMC 2015   Memòria i annexos 

70 

 

ANNEX A: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

A.1 Seguretat activa 

A1.1 Motor 

El motor es desactiva quan s’accionen els frens mitjançant sensors. 

El motor es desactiva quan es desplega el cavallet mitjançant sensors. 

 

A1.2 Frens 

Es disposa de frens d’accionament hidràulic tant a la roda anterior com a la posterior. 

Quan s’accionen els frens amb la manera, les llums de fre s’activen per mitjà d’un sensor que 

capta l’accionament. 

A.2 Seguretat passiva 

A2.1 Sistema antirobatori. 

La clau de contacte de la motocicleta impedeix engegar el vehicle sense haver introduït la 

clau al contacte. 

Els compartiments tant de càrrega com de la bateria només es poden obrir introduint la clau 

adient al pany que contenen. 

A2.2 Il·luminació 

La llum davantera disposa de les llums curtes i les de posició. 

La llum posterior està composta de LEDs i disposa de curtes i de fre. 

A2.3 Equipament. 

L’ús de casc és obligatori per a conduir la motocicleta. 
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ANNEX B: SUBCONTRACTACIÓ 
ESTUDI DEL CÀLCUL DEL XASSÍS 
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ANNEX B: SUBCONTRACTACIÓ DEL CÀLCUL DEL XASSÍS 

B.1 Antecedents 

S’està dissenyant un prototip de motocicleta elèctrica per a la competició SmartMoto 

Challenge 2015. La motocicleta és de tipus scooter esportiva i s’alimenta amb una bateria que 

opcionalment es pot extreure. El motor té 2000W de potència i pot arribar a uns 45km/h de 

velocitat màxima transportant dos passatgers i la càrrega. 

B.2 Objecte 

Es sol·licita un estudi del càlcul i dimensionament xassís, identificat en la següent figura: 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Xassís tubular d’acer. 

El xassís és tubular i d’acer. S’ha de dissenyar la pipa de direcció, l’allotjament dels 

rodaments com també la unió amb el basculant i la suspensió posterior. 

El diàmetre del tub és de 30mm en les parts principals. Els tubs de reforç són de 20mm. 

S’ha d’estudiar la millor posició de les orelles per unir el carenat i els elements interiors.  
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S’ha d’aclarir quin tipus d’acer és el que es farà servir, realitzant els anàlisis adients per 

comprovar si suporta les càrregues. 

El dimensionament del xassís ha de garantir una bona postura de conducció. També ha de 

mantenir una altura respecte el terra quan les suspensions estiguin comprimides al màxim. 

 

B.3 Especificacions i abast 

 

Tema R/D* Descripció 

Dimensions D El diàmetre exterior ha de ser de 30mm. 

Dimensions D 
L’angle de la pipa de direcció ha de ser de 26.5º respecte 

la vertical. 

Dimensions D 
S’han de complir les cotes indicades al document de 

plànols. 

Dimensions D Els tubs de reforç no superaran els 20mm de diàmetre 

exterior. 

Cost D El cost no serà superior als 600€. 

Taula 4. Especificacions. 

*Requeriment/Desig 

L’abast del projecte és arribar a una solució construïble del xassís, amb els respectius 

plànols dels components i el pressupost total. 
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B.4 Especificacions administratives 

El termini màxim de lliurament de l’estudi és el Dilluns dia 15 de Juny del 2015 i es farà en 

format paper i format digital amb un llapis de memòria a les aules de l’Escola Politècnica 

Superior de la Universitat de Girona. 

Qualsevol modificació sobre les especificacions es notificarà via e-mail.  
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ANNEX C: ESTUDI DEL CÀLCUL DE 
LES SUSPENSIONS 
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ANNEX C: SUBCONTRACTACIÓ DEL CÀLCUL DE LES SUSPENSIONS 

C.1 Antecedents 

S’està dissenyant un prototip de motocicleta elèctrica per a la competició SmartMoto 

Challenge 2015. La motocicleta és de tipus scooter esportiva i s’alimenta amb una bateria que 

opcionalment es pot extreure. El motor té 2000W de potència i pot arribar a uns 45km/h de 

velocitat màxima transportant dos passatgers i la càrrega. 

C.2 Objecte 

Es sol·licita un estudi per calcular i dimensionar les suspensions, tant anterior com posterior, 

identificades en les següents figures: 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Suspensió davantera. 

La suspensió davantera consta d’una forquilla convencional, mentre que la posterior consta 

d’una suspensió de motocicleta esportiva monoshock, tal i com es pot apreciar a la figura 

següent: 
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Figura 66. Suspensió posterior. 

De la suspensió anterior es demana calcular l’angle de llançament i la constant elàstica, així 

com els altres paràmetres necessaris per garantir un funcionament correcte. 

De la suspensió posterior es demana dissenyar una peça que uneixi la suspensió amb el 

basculant. Calcular els paràmetres necessaris per el correcte funcionament. Es calcularà la 

força que ha de suportar la suspensió monoshock tenint en compte el cas mes desfavorable, 

amb dos passatgers i la càrrega.  

Es realitzarà un estudi de viabilitat per comparar el sistema de suspensió monoshock amb el 

de doble suspensió posterior. 
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C.3 Especificacions i abast 

 

Tema R/D* Descripció 

Dimensions D S’han de complir les cotes indicades al document de plànols. 

Cost D El cost no ha de sobrepassar els 250€. 

Taula 5. Especificacions 

*Requeriment/Desig 

L’abast del projecte és fer el càlcul i disseny complert dels sistemes de subjecció de les 

suspensions tant anterior com posterior, i estudiar el seu comportament i les possibles 

modificacions dels seus paràmetres, arribant a una solució construïble amb els respectius 

plànols dels components i el pressupost total. 

C.4 Especificacions administratives 

El termini màxim de lliurament de l’estudi és el Dilluns dia 15 de Juny del 2015 i es farà en 

format paper i format digital amb un llapis de memòria a les aules de l’Escola Politècnica 

Superior de la Universitat de Girona. 

Qualsevol modificació sobre les especificacions es notificarà via e-mail. 
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ANNEX D: SUBCONTRACTACIÓ 
ESTUDI DEL CÀLCUL DEL 

BASCULANT 
  



Disseny conceptual motocicleta elèctrica SMC 2015   Memòria i annexos 

80 

 

ANNEX D: SUBCONTRACTACIÓ ESTUDI DEL CÀLCUL DEL BASCULANT 

D.1 Antecedents 

S’està dissenyant un prototip de motocicleta elèctrica per a la competició SmartMoto 

Challenge 2015. La motocicleta és de tipus scooter esportiva i s’alimenta amb una bateria que 

opcionalment es pot extreure. El motor té 2000W de potència i pot arribar a uns 45km/h de 

velocitat màxima transportant dos passatgers i la càrrega. 

D.2 Objecte 

Es sol·licita el càlcul i dimensionament del basculant, identificat en la següent figura: 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Basculant. 

Es demana determinar si el basculant aguanta els esforços i calcular les forces a les que 

està sotmès. Dissenyar un sistema de fixació entre el basculant i la suspensió posterior, 

tenint en compte que es tracta d’una suspensió monoshock. 

El basculant serà de material compòsit. Determinar quin material compòsit és el més adient. 

Tenir en compte les dimensions atès que el motor va radiat a la llanta. 
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D.3 Especificacions i abast 

 

Tema R/D* Descripció 

Dimensions D S’han de complir les cotes indicades al document de plànols. 

Cost D El cost no ha de sobrepassar els 300€. 

Taula 6. Especificacions 

*Requeriment/Desig 

L’abast del projecte és calcular i dissenyar el basculant arribant a una proposta construïble i 

adient per al correcte funcionament. Incloure tant el plànol del basculant com de la peça 

intermediària entre el basculant i la suspensió. Afegir el pressupost total. 

D.4 Especificacions administratives 

El termini màxim de lliurament de l’estudi és el Dilluns dia 15 de Juny del 2015 i es farà en 

format paper i format digital amb un llapis de memòria a les aules de l’Escola Politècnica 

Superior de la Universitat de Girona. 

Qualsevol modificació sobre les especificacions es notificarà via e-mail. 
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ANNEX E: SUNCONTRACTACIÓ 
ESTUDI SISTEMA ELÈCTRIC 
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E.1 Antecedents 

S’està dissenyant un prototip de motocicleta elèctrica per a la competició SmartMoto 

Challenge 2015. La motocicleta és de tipus scooter esportiva i s’alimenta amb una bateria que 

opcionalment es pot extreure. El motor té 2000W de potència i pot arribar a uns 45km/h de 

velocitat màxima transportant dos passatgers i la càrrega. 

E.2 Objecte 

Es sol·licita un estudi per dissenyar el sistema elèctric complet de la motocicleta seguint les 

normes d’homologació. 

E.3 Especificacions i abast 

 

Tema R/D* Descripció 

Seguretat  R Ha d’incorporar llums de posició  

Seguretat  R Ha d’incorporar intermitents.  

Seguretat  R Ha d’incorporar clàxon.  

Seguretat  R 
Ha d’incorporar un sistema de parada del motor quan es 

desplega el cavallet.  

Seguretat  R 
Ha d’incorporar una llum de fre que s’activi amb el seu 

accionament.  

Seguretat R 
Ha d’incorporar una alarma que s’accionarà quan s’engegui la 

motocicleta. 
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Estètica D Ha d’incorporar LED per donar al vehicle un caire elèctric. 

Manteniment R 
Ha d’incorporar una aplicació per veure l’estat de la bateria des 

d’un mòbil. 

Control R 
Ha d’incorporar un localitzador per realitzar un mapejat sobre la 

zona de circulació que efectua la motocicleta 

Dimensions D S’han de complir les cotes indicades al document de plànols. 

Cost D El cost no ha de sobrepassar els 200€. 

Taula 7. Especificacions 

*Requeriment/Desig 

L’abast del projecte és fer el disseny i esquemes elèctrics complerts del sistema elèctric, 

escollir tots els components i garantir el bon funcionament del motor i de la bateria, arribant 

a una solució construïble i incloent els plànols de tots els components així com el pressupost 

total. 
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ANNEX F: CARENAT 
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ANNEX F: CARENAT 

F.1 Introducció 

El carenat no s’ha subcontractat ja que forma part del projecte de disseny conceptual. És 

una de les parts de més rellevants i caracteritza la imatge de la motocicleta en escreix. 

Personalitzar el carenat és el que desmarca una motocicleta d’una altra depenent de 

l’empresa per la qual vagi destinada, sovint amb els colors corporatius de la respectiva 

empresa. 

El disseny conceptual es pot realitzar des d’un primer moment, deixant la part final de 

realització dels plànols en funció del resultat dels projectes subcontractats, que determinaran 

les dimensions finals del carenat. La importància dimensional no és només estètica, ja que 

la motocicleta haurà de passar una prova de estanqueïtat.  

F.2 Línies generals 

El carenat està compost per una sèrie de plaques encarregades de protegir tant els 

components interns de la motocicleta com de donar una imatge estètica atractiva i 

innovadora a l’exterior. 

Segons la funció de les plaques, s’ha escollit fabricar-les de diferents materials, depenent 

del nivell de protecció que han d’efectuar de cares als elements interns. Els materials 

escollits són la fibra de carboni i el PVC escumat. 

Les parts que disposaran de carenat son les següents, identificades amb les seves 

corresponents figures: 

 Carenat superior: 
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Figura 68. Carenat superior tancat. 

 

 

 

 

 

Figura 69. Carenat superior obert. 

Aquest carenat protegeix el compartiment de la bateria, evitant filtracions i impactes no 

desitjats. Està format per fibra de carboni, afavorint la estètica i permetent amb poc gruix i 

permetent amb poc gruix obtenir suficient resistència. Disposta d’una articulació que permet 

aixecar l’estructura de carenat per tal d’extreure la bateria. Aquesta peça es tanca mitjançant 

un pany que ajuda a fixar la peça al mateix temps que impedir que qualsevol pugui obrir el 

compartiment. S’ha dissenyat sobretot pensant en optimitzar l’espai mínim que ha de tenir 
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per deixar lloc al seient, però suficient com per poder extreure la bateria, si el client ho 

desitja. 

 Carenat anterior: 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Carenat anterior. 

Aquesta part protegeix el compartiment de la bateria d’esquitxades produïdes per la roda 

davantera com d’impactes d’objectes projectats pel pneumàtic. Està fabricada de PVC 

escumat amb un recobriment interior de fibra de carboni per augmentar la resistència. 

 Carenat lateral superior: 

 

 

 

 

 

Figura 71. Carenat lateral superior dret. 
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L’estructura de carenat superior protegeix el compartiment de la bateria pels laterals, 

efectuant la mateixa funció que el carenat superior. Està composta per de PVC escumat 

amb una capa interior de fibra de carboni per donar-li més resistència. 

 Carenat lateral inferior: 

 

 

 

 

 

Figura 72. Carenat inferior esquerre tancat. 

 

 

 

 

Figura 73. Carenat inferior esquerre obert. 

Té la funció de protegir els laterals del compartiment de càrrega situat a l’interior del vehicle. 

Des del cantó esquerre, aquesta peça de carenat ve articulada mitjançant unes frontisses 

soldades al xassís que permeten a la peça de carenat obrir-se per tal de poder introduir o 

extreure la carrega per part de l’usuari. L’altra funció d’aquesta peça és permetre la 

manipulació dels elements de l’interior per a reparacions o modificacions. 
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La unitat de control també està ubicada a la part inferior, protegida pels carenats laterals 

inferiors i descoberta per la part anterior permetent rebre corrent d’aire i dissipar la calor 

generada. 

F.3 Fixació 

Totes les peces excepte la del carenat inferior esquerra, que va unit al xassís mitjançant 

frontisses, es fixen a les orelles col·locades al xassís amb punts de soldadura evitant així 

reblons i/o cargols que afectin a l’estètica del vehicle. 

F.4 Estanqueïtat 

Per garantir l’estanqueïtat entre les plaques del carenat i el xassís, s’utilitza pasta de juntes. 

Per assegurar que la peça del carenat que s’obre per accedir al compartiment de càrrega 

quedi estanc al tancar-se, s’utilitza una junta de flexible de goma. 
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ANNEX G: COMPONENTS 
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ANNEX G: COMPONENTS 

G.1 Components obtinguts dels promotors 

Per part de la competició, s’ha obtingut una sèrie d’elements i components, entre els quals 

els principals son: 

-Motor elèctric. 

-Bateria. 

-Unitat de control (ECU). 

G.2 Smart Components 

Una de les fites a aconseguir ha sigut donar un aspecte innovador i modern a la moto. Per 

assolir-la, s’ha pensat en dotar al vehicle d’una sèrie de components que aportin caràcter i 

personalitat a la motocicleta, alhora que agafi un caire modern i elèctric. Gran part d’aquests 

components no s’han acabat incorporant. En la llista següent s’enumeren: 

-Accessori de subjecció del SmartPhone per a utilització del GPS. 

-Cintes de llum LED decoratives. 

-Respatller amb articulació per a recolzar-s’hi. 

-Estructura per a ubicar-hi baül a la part posterior del vehicle. 

-Llum intel·ligent. 

-Volant d’inèrcia per recarregar la bateria. 

 


