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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Antecedents 

La pràctica de la bicicleta de muntanya es veu clarament limitada quan hi ha neu. Els 

terrenys amb neu, poden canviar amb facilitat les seves condicions, essent totalment 

diferents entre elles (neu pols, gelada, humida, seca, compactada...). I una bicicleta de 

muntanya convencional no s’adapta, com seria desitjat, a cap de les diferents condicions de 

neu. És típic que les rodes patinin, s’enfonsin, es quedin frenades... comportant 

principalment molt esforç per desplaçar-se i mala maniobrabilitat, dificultant molt la pràctica 

de BTT. 

Cercant tot tipus de vehicles sense motor destinats a l’esport i oci a la neu, s’han trobat 

bicicletes destinades exclusivament a baixar. També s’han trobat bicicletes capaces de 

remuntar pendents, però sempre limitant molt la conducció en baixada degut a rodes o 

cintes que segueixen girant tot i no pedalar, reduint la maniobrabilitat. No s’ha trobat cap 

bicicleta capaç de remuntar pendents i baixar-les esquiant.  

D’aquí neix la necessitat de dissenyar una bicicleta capaç de desplaçar-se per terrenys 

nevats sense un gran esforç, combinant l’esport de la bicicleta de muntanya i l’esquí per 

aconseguir dissenyar un nou concepte de bicicleta el més amena, dinàmica i divertida 

possible. 

El fet de trobar-se en un marc d’una disciplina innovadora, requereix una atenció més 

important del que és habitual, en els aspectes previs al disseny en sí del producte. 

Cal dedicar temps en trobar una solució adient perquè com més encertada sigui aquesta, 

menys rectificacions caldrà fer entre el prototipatge i la fabricació final. Per tant s’han 

d’anticipar tots els possibles problemes que pugui tenir la bicicleta de neu sense tenir-ne 

referents. Anticipant els problemes s’aconsegueix estalviar temps, costos i augmentem la 

probabilitat que pugui ser tant funcional com s’hagi previst. Ja que com més endavant es 

facin les rectificacions, més temps i costos comporten. 
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Per això s’ha invertit bona part del treball en la recerca d’informació, en desenvolupar noves 

idees, conceptes i solucions, en la comparació de possibilitats... S’ha intentat anticipar les 

possibles problemàtiques i s’ha rectificat en diverses ocasions per trobar la solució idònia. 

1.2. Objecte 

Per satisfer la necessitat d’una bicicleta de neu capaç de remuntar pendents i esquiar a les 

baixades, caldrà innovar en una modalitat de bicicleta inexistent. L’objectiu d’aquest 

projecte, per tant, és dissenyar un nou concepte de bicicleta que permeti desplaçar-se per 

terrenys nevats, que permeti pujar pendents pedalant i lliscar en les baixades, esquiant. 

1.3. Especificacions i abast 

Es definirà un disseny conceptual general del vehicle, acostant-se a la posta apunt per ser 

fabricat i amb la intenció de ser testejat de forma pràctica futurament i poder-ne extreure 

conclusions, així doncs, no s’inclourà la construcció d’aquest. 

Es poden distingir dos accions molt diferenciades que la mateixa bicicleta de neu ha de 

realitzar. Una és la de pedalada o pujada i l’altre és la de lliscament o baixada. Per tal de no 

sacrificar cap de les dues accions, s’ha hagut de innovar, ja que no hi ha cap bicicleta 

existent capaç de combinar aquestes dues accions. Aquesta bicicleta, serà destinada a un 

ús exclusiu sobre neu. 

La bicicleta de neu incorporarà alguns elements utilitzats com a estàndards tant de bicicleta 

com d'esquí. Aquests elements seran escollits de forma justificada i presentats. El projecte, 

en aquest sentit, considera tots aquests elements obtinguts de proveïdors, com a segurs, tot 

suposant que els esforços que rebran seran similars als del seu entorn de disseny. 
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2. MODELS EXISTENTS 

2.1. Modalitats de bicicletes de neu 

A continuació, es comparen els diferents tipus de bicicletes de neu que es troben al mercat. 

Aquestes s’han distingit entre les bicicletes amb sistema d’impulsió, capaces de remuntar 

pendents mitjançant pedals i les que no tenen sistema d’impulsió i que per tant són 

destinades a un ús exclusiu de baixada. 

Dins de les dues modalitats diferenciades, no només trobem bicicletes exclusivament 

dissenyades per anar sobre neu o per terrenys poc compactes, sinó que també trobem kits 

amb diversos components que s’han de muntar a una bicicleta convencional per 

transformar-la en una bicicleta de neu. La Figura 1 ordena els diferents models de bicicletes 

de neu. 

 

Figura 1. Models de bicicletes de neu. 

S’ha escollit un únic model de les modalitats de bicicletes més diferenciades i s’han 

comparat amb les taules següents. Vegeu Annex C per veure cada model de bicicleta. 

 

BICICLETES DE NEU

Amb sistema 
d'impulsió

Fat bikes Kits Altres

Sense sistema 
d'impulsió

Tricicles Kits 
Esquís en 

línia



Resum de 
modalitats 

Fat bike Kit Tricicle 

Imatge 

 
 

 
Marca Scott Ktrak Snowtrike 

nº esquís / nº rodes 0 / 2 1 / 1 3 / 0 

Frenada Disc Fre de disc + derrapada de l’esquí Derrapada d’esquís 

Suspensió No Doble Davantera 

Quadre de bicicleta 
convencional1 

No Si No 

Mètode d’impulsió Roda Eruga No 

Transmissió 
Per cadena i amb canvi de marxes de 
patilla 

Per cadena i amb canvi de marxes de 
patilla 

No 

Comercialització Si Si Si 

Baixada Rodant Esquiant i rodant Esquiant 

Altres 
Modalitat de bicicletes convencionals 
per anar per terrenys poc compactes. 

Kit d’esquí davanter i sistema 
d’impulsió compatible per una gran 
varietat de bicicletes. 

Tricicle d’us exclusiu per baixada 

1Compatibilitat amb altres quadres convencionals de bicicleta. 

 



2.2. Anàlisi dels models 

A continuació, s’analitzen les tres modalitats distingides mitjançant la Taula 1. 

 AVANTATGES INCONVENIENTS 

Fat bikes 

 Apte per a gran varietat de 

terrenys, amb neu o sense. 

 Mercat de la bicicleta 

convencional adaptat. Fàcil de 

trobar components, de buscar 

informació, d’estudiar... 

 Sistema de tracció per remuntar 

pendents. 

 Pes. 

 Limitacions per anar sobre 

neu. Tot i portar rodes més 

amples del normal i 

aconseguir més superfície, 

aquestes s’enfonsen a la neu 

quedant molt lluny de les 

propietats que donaria un 

esquí. 

 No esquia a les baixades. 

 Tot i la capacitat per anar per 

gran varietat de terrenys, no 

és especifica per cap. 

“Bicicleta per a tot i per a res.” 

Kits muntables 

 Es pot aprofitar una bicicleta 

convencional sense la 

necessitat de comprar-ne una 

especifica per la neu. 

 Sistema de tracció per remuntar 

pendents. 

 Barat (kit sol). 

 No s’enfonsa en excés sobre la 

neu. 

 Temps per muntar i 

desmuntar els components. 

 Difícil ajustament ergonòmic i 

cinemàtic de la bicicleta. 

 Tot i portar un esquí a davant, 

a les baixades no esquia 

purament, dificultant la 

maniobrabilitat i perdent 

velocitat envers als esquís. 

Sense impulsió 

 Esquia a les baixades. 

 Ergonomia i cinemàtica 

pensades per un ús específic 

sobre neu. 

 Senzill. 

 Fàcil conducció/aprenentatge. 

Bona maniobrabilitat i frenada. 

 No pot pujar pendents. 

 

 
Taula 1. Balanç d’avantatges i inconvenients dels diferents models. 
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Les bicicletes sense sistemes d’impulsió, d’ús exclusiu per baixada, destaquen per la seva 

senzillesa i per el joc o versatilitat que poden donar a la baixada, però han de ser 

remuntades per elements externs com per exemple telecadires, vehicles de motor, etc. Per 

això, on trobem habitualment aquest tipus de bicicletes és a les pistes d’esquí. 

Per altre banda, les bicicletes amb sistema d’impulsió són molt més complexes i amb un 

centre de gravetat més alt. L’explicació dels principals fets que dificulten la conducció 

d’aquestes és el següent: Quan alguna roda o cinta en contacte amb la neu segueix girant 

encara que no es pedali, tot i derrapar, la bicicleta no frena en sec com el cas dels esquís. 

També a diferència dels esquís que per girar es claven els cantells d’aquests a la neu i 

descriuen un arc, la roda no és capaç de clavar-se i dificulta la maniobrabilitat. 

En els models exposats hi ha un element que és clau alhora de definir les propietats que 

adoptarà la bicicleta. Aquest element és l’esquí. S’observa una diferència abismal entre, els 

models que porten esquís incorporats a tots els punts de contacte amb la neu, envers els 

que porten almenys un element rotatori en contacte amb la neu, com una roda o una cinta. 

2.3. Conclusions de l’estudi 

Si la bicicleta es base amb esquís, aquesta baixarà esquiant amb bona maniobrabilitat i 

frenada, tal com es desitja, però no podrà remuntar pendents. Tots els sistemes de tracció 

existents incorporen un element rotatori que permet el desplaçament però peca en la 

baixada, per tant, si la bicicleta munta un sistema de tracció, aquesta remuntarà però pecarà 

en el descens. 

Tapant aquest salt abismal entre models basats en esquís o en sistemes de tracció, s’ha 

pensat en un sistema de tracció basat en esquís. Aquest sistema, amb un mecanisme que 

farà moure els esquís, permetrà remuntar pendents i alhora esquiar a les baixades ja que 

estarà basat per esquís. 
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3. IDEES PRÈVIES 

En els següents apartats, es dóna una idea dels aspectes imprescindibles que cal saber per 

entendre amb claredat la resta del projecte. La bicicleta de neu final, combinarà dues 

disciplines de l’esquí, principalment. Aquestes es detallen a continuació amb els aspectes 

més influents per al disseny final de la bicicleta. 

També es donarà una breu introducció a la cinemàtica de caminar i a la dels esquís, 

explicant el gir i la frenada. 

3.1. Esquí de muntanya 

L’esquí de muntanya és una modalitat de l’esquí pensada per a fora pistes. Aquesta 

consisteix en pujar muntanyes amb esquís i baixar-les esquiant. A les pujades, es posa una 

cinta enganxada a cada esquí que són les encarregades de poder avançar en pujada amb 

els esquís sense patinar cap enrere. Aquestes cintes s’anomenen pells de foca. Per una 

banda, aquestes porten cola per enganxar-se als esquís i per l’altre, una espècie de pèls 

sintètics. Els pèls sintètics són els que estan en contacte amb la neu i estan orientats de tal 

manera que permeten el desplaçament d’avanç lliscant per la neu i eviten el de retrocés 

clavant-se a la neu. 

A la baixada però, es treuen les pells de foca dels esquís i es guarden. D’aquesta manera, 

s’aconsegueix aprofitar al màxim les característiques en baixada dels esquís. 
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Figura 2. Esquiador posant les pells de foca. 

En l’ascens, la mecànica utilitzada és pràcticament la de caminar. La forma que descriuen 

els esquís per avançar en pujada és similar a la que es mostra a la Figura 3. 

 

Figura 4. Ascens en esquí de muntanya i trajectòria del peu. 

Aquesta modalitat d’esquí, pel fet de prescindir d’ajudes externes per remuntar o desplaçar-

se, es pot assimilar a la modalitat de cross country o all mountain dins la bicicleta de 

muntanya. 

Figura 3 
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3.2. Esquí alpí 

L’esquí alpí és una modalitat de l’esquí que consisteix exclusivament a baixar per pistes 

d’esquí. Per a pujar s’ha d’utilitzar el suport d’un agent extern com vehicles de motor, 

telecadires, telecabines... Els esquís d’aquesta modalitat estan pensats per una neu de 

pista. Aquesta neu és principalment compactada i llisa. 

Aquesta modalitat d’esquí la podríem associar a la modalitat de descens en bicicleta de 

muntanya. 

El gir: 

En l’esquí, el gir es dóna gràcies a la silueta particular dels esquís. Els esquís són més 

estrets de a la part central i més amples tant a la part davantera com posterior, permetent un 

radi de gir concret quan l’esquí es clava a la neu. A la Figura 5 es mostra com es clava 

l’esquí a la neu. Si l’esquí s’aconsegueix clavar perfectament a la neu, aquest només lliscarà 

endavant i no lateralment, aconseguint no perdre velocitat en la realització d’un gir. 

 

Figura 5. Gir de l'esquí, exemple en competició. 
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La frenada: 

La frenada la permet el mateix element que fa que l’esquí es clavi a la neu per realitzar un 

gir, el cantell d’acer de la bora de l’esquí. Aquest cantell permet penetrar a la neu i clavar-

s’hi. La frenada succeeix quan el cantell és clavat a la neu però per la força efectuada contra 

aquesta, l’esquí es desplaça lateralment.  

 

Figura 6. Clavament de l'esquí a la neu 

Així doncs, la bicicleta de neu podrà girar i frenar en la baixada sense la utilització de la 

direcció davantera i sense frens. Tot i això la direcció davantera amb manillar ajuda a 

rectificacions de girs i frenades, a més, en pujada si que serà imprescindibles per poder 

girar. 

3.3. Mecanisme caminador 

Com s’ha explicat anteriorment, s’ha optat per una bicicleta amb un mecanisme de tracció 

caminador. Aquest mecanisme ha de descriure una trajectòria similar a la d’una passa, com 

la mostrada anteriorment a la Figura 7. 

Quan es camina, com en el cas de l’esquí de muntanya, el centre de masses es mou en 

conseqüència del peu que estem recolzant a terra. El centre de masses recaurà sobre el 

peu que estigui en contacte amb el terra, canviant de posició quan es canvia de peu de 

recolzament. En canvi, quan es pedala en una bicicleta, el centre de masses es manté 

pràcticament centrat sobre l’eix longitudinal de la bicicleta. Requerint un sistema capaç de 

Desplaçament 

lateral de l’esquí 

Inclinació del 

pendent 

Força de frec 

Neu 

Esquí 

frontalment 
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caminar i amb l’afegit de mantenir el centre de masses centrat. Això es pot aconseguir 

incorporant un esquí central (representant una cama) i dos esquís laterals equidistants del 

centre (representant l’altre cama). 

A més, per aconseguir assemblar-se a les passes normals que realitzem i per no passar dos 

vegades per el mateix obstacle, els esquís representants de les dues cames, han d’alternar-

se de manera igual, avançant-se entre ells amb la mateixa distància. Aquest fet provoca que 

els esquí del mecanisme caminador hagin d’estar en paral·lel entre ells i no en línia. 

L’explicació es representa a la següent Figura 3 

 

Figura 7. Exemple d'esquís paral·lels. 
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4. ASPECTES GENERALS 

4.1. Ús de la bicicleta 

Abans de començar a dissenyar qualsevol vehicle, s’ha de saber quin ús concret se li 

donarà a aquest per centrar-se en les característiques que més interessin. D’aquí surten les 

diferents modalitats dins a un mateix vehicle. En les bicicletes, especialment, hi ha una gran 

varietat de modalitats amb una llarga evolució i perfeccionament que permeten adaptar 

excel•lentment a la disciplina que hom vol practicar. Tot i la gran quantitat de modalitats i 

disciplines que trobem dins el món de la bicicleta, n’hi ha una que no és profunditzada. 

Aquesta és la bicicleta de neu. 

Entenent com a bicicleta de neu aquell vehicle capaç de desplaçar-se per terrenys nevats 

mitjançant la força física de pedalada d’una persona, sense assistència de motor. 

L’ús que si li vol donar a la bicicleta dissenyada és similar a l’esquí de muntanya. Capaç 

d’anar per fora pistes lliurement sense requeriment de motors i agents externs, podent fer 

travesses per muntanya, essent viable per diverses condicions de neu, tant per a neu de 

pista com de fora pista. 

Per no sacrificar cap aspecte de la disciplina de bicicleta de neu, s’ha dissenyat de manera 

que aquesta sigui per un ús exclusiu sobre neu. 

4.2. Principi de funcionament 

Per tal de satisfer els conceptes exposats anteriorment, la bicicleta de neu resultant 

combinarà conceptes ja existents amb conceptes innovadors. 

La bicicleta de neu resultant constarà d’esquís enlloc de rodes, per tal de guanyar flotabilitat 

damunt la neu i a més, poder lliscar en les baixades, fet que el fa més dinàmic i divertit. Així 

doncs, es combinen els esports de ciclisme i esquí. 

Per tal que la bicicleta pugui remuntar pendents, constarà d’un mecanisme que transmetrà la 

força de la pedalada en moure els esquís posteriors de manera que empenyin la bicicleta 
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cap endavant, que anomenarem mecanisme de tracció. Per tal que els esquís no llisquin cap 

enrere quan es pedala, aquests portaran pells de foca, igual que a l’esquí de muntanya, que 

permeten el lliscament en una direcció i en la contrària l’impedeixen, provocant així, el 

traccionament del vehicle. 

Alhora de baixar pendents, el mecanisme de tracció podrà quedar bloquejat gràcies a una 

maneta de fre amb retorn manual ubicada al manillar. D’aquesta manera, els esquís 

lliscaran. L’ideal és treure les pells de foca abans de començar a baixar per tal que els 

esquís actuïn com és degut. 

La part davantera de la bicicleta de neu només es diferenciarà d’una bicicleta convencional 

per la substitució de la roda davantera per un esquí. L’esquí estarà unit a la forquilla i 

permetrà el gir de la bicicleta a partir del manillar. 
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5. DESCRIPCIÓ DE COMPONENTS 

En aquest apartat es defineix el disseny del vehicle en qüestió. 

Cal remarcar que el disseny resultant al final d'aquest apartat és conseqüència d'iterar entre 

les fases de disseny i de càlcul fins arribar a una solució correcta. També és el resultat 

d'iterar fins a trobar una solució de compromís entre la viabilitat de diferents solucions, la 

geometria, l’ergonomia, la fabricació i l’ús de tot tipus d'estàndards. En aquest aspecte, la 

memòria no reflecteix aquest procés sinó que només mostra la solució final. 

5.1. Mecanisme de tracció 

Primerament, es van descartar els mecanismes que, amb només dues potes, provocarien 

una inestabilitat important del centre de gravetat de l’estructura. D’aquesta manera,, els 

mecanismes de Klann, TrotBot i Strider van quedar descartats. Es pot trobar més informació 

dels mecanismes caminadors a l’ANNEX A. 

Analitzant i comparant els mecanismes de Jansen, Ghassaei i Chebyshev, tal i com 

s’observa a la Taula 2, per una manovella d’igual longitud per a tots tres mecanismes, no hi 

ha importants diferències entre ells tant per la longitud del tram de contacte com per l’alçada 

màxima del tram de retorn. En canvi, si que hi ha una important diferència en el volum del 

mecanisme i en l’alçada de l’eix de la manovella respecte del terra. 

 Jansen Ghassaei Chebyshev 

Manovella normalitzada 1 1 1 

Longitud de passa normalitzada 4.5 3.73 4 

Alçada màxima de passa 

normalitzada 
1.49 0.93 1 

Volum mecanisme normalitzat 6.3x8 4.5x6.4 3x5 

Alçada eix de manovella 

normalitzada respecte el terra 
6 3.5 -4 

Nº barres (+ barres d’equilibri*) 7 (+2) 11 (+3) 4 (+2) 

Taula 2. Comparació de mecanismes. 

*Barres extres per tal que l’esquí es mantingui paral·lel al terra durant tota la trajectòria. 
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Així doncs, es va optar per el mecanisme lambda de Chebyshev com a mecanisme de 

partida. Aquest, no comportarà moure tantes barres, s’estalviaran unions i fregaments, es 

podrà unir a la bicicleta en un punt tant baix com es desitgi i ocuparà menys volum que la 

resta de candidats. A més, gràcies a la seva línia de contacte de més de 180º del gir de la 

manovella, ens assegurem que no hi haurà oscil·lacions del centre de gravetat degudes al 

canvi de recolzament dels diferents esquís. 

Les relacions de proporció que segueix el mecanisme són les que es poden veure a la 

Figura 8. Més endavant (6.2. Dimensionat), es fa el dimensionament del mecanisme tenint 

en compte aquestes proporcions. 

 

Figura 8. Proporcions del Mecanisme lambda de Chebyshev. 

Adaptació del mecanisme: 

Un cop triat el mecanisme caminador de partida, s’ha adaptat a la bicicleta de neu per tal 

que pugui funcionar correctament i amb les millors prestacions. 

Per tal que l’esquí sempre vagi paral·lel al terra però que aquest només estigui agafat per un 

punt, s’ha hagut d’afegir algunes barres al mecanisme de partida. Resultant el mecanisme 

que es pot veure a la Figura 9. 
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Figura 9. Primera adaptació del mecanisme. 

L’idea rau en un sistema de traccionament mitjançant tres esquís, un al mig i dos als laterals 

de la bicicleta. L’esquí central serà governat per un mecanisme lambda de Chebyshev, 

mentre que els altres dos esquís laterals compartiran un altre mecanisme lambda de 

Chebyshev. Els mecanismes lambda de Chebyshev compartiran el mateix eix motriu, però 

aniran desfasats 180º un de l’altre. D’aquesta manera, quan, l’esquí central es trobi en la 

fase de retorn (alçat del terra), els altres dos esquís estaran en la fase de contacte i 

viceversa. D’aquesta manera, si col·loquem els dos esquís laterals equidistants al centre 

transversal de la bicicleta i l’esquí central centrat, aconseguirem mantenir el punt d’equilibri 

en el centre transversal de la bicicleta, com qualsevol altre bicicleta convencional. 

L’acoblament dels esquís al seu corresponent mecanisme es pot veure a la Figura 10. 
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Figura 10. Adaptació dels esquís al primer disseny. 

El resultat aconsegueix tenir el centre de gravetat centrat i una alternació dels esquís amb 

igual distància, amb els mínims mecanismes i elements possibles. Per tant es dóna la 

simulació de dues cames caminant com a bona. 

5.2. Quadre 

Tot i ser un quadre molt similar al de les bicicletes de muntanya convencionals, el disseny 

proposat és exclusiu per a la bicicleta de neu. L’ergonomia que ha d’adoptar el ciclista 

damunt la bicicleta podria variar depenent dels factors que es volgués potenciar. El quadre 

dissenyat opta per una ergonomia similar a les bicicletes de All mountain, buscant el 

compromís entre facilitat en pujada i comoditat en baixada. 

S’ha volgut aconseguir un quadre petit, àgil i robust. El fet de portar esquís enlloc de rodes, 

permet reduir l’alçada de la pipa de direcció i de l’eix posterior respecte el terra. D’aquesta 

manera es pot dissenyar un quadre més petit, aconseguint reduir pes. A més, no cal 

incorporà parelles de tirants i baines per arribar a unir l’eix posterior, ja que amb una baina i 

un tirant és possible. Cal, però, un element extra que ha d’unir la baina, el tirant i els eixos 

posteriors dels mecanismes. Aquest element l’anomenem caixa. 
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A la Figura següent es mostra el disseny del quadre final. 

 

Figura 11. Quadre final. 

5.3. Basculant 

El basculant està destinat exclusivament als esquís laterals, amb la finalitat que quan 

aquests estiguin en la fase de contacte, estiguin permanentment en contacte amb el terra, 

per més que el terreny sigui irregular o la bicicleta s’inclini lateralment. La Figura 12 mostra 

el basculant en posició plana i el mateix en posició d’inclinació de la bicicleta o d’irregularitat 

del terreny. 

 

Figura 12. Actuació del basculant. 
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S’ha de tenir en compte, però, que quan els esquí laterals estan en fase de retorn, el 

basculant haurà de tornar a la posició plana. Per això, s’instal·la un ressort torsional a cada 

travesser del basculant que el forcen a tornar a la posició horitzontal quan aquest no rep 

forces. La següent Figura mostra la ubicació de un molla tornsional. 

 

Figura 13. Molla torsional. 

 

5.4. Esquís 

Per tal que quan el sistema camini, la bicicleta continuï tenint la mateixa flotabilitat sobre la 

neu, la suma de les dues superfícies dels esquís laterals ha de ser igual a la superfície de 

l’esquí central. De totes maneres, s’ha de garantir que la bicicleta es comporti igual tant si 

està en contacte amb la neu l’esquí central com els dos esquís laterals. Per això, la 

geometria dels esquís de menys superfície (laterals), no pot variar en res més que la seva 

amplada respecte els esquís de més superfície (esquí central i esquí davanter). 

La notable diferència d’amplada dels esquís conservant les altres geometries, la seva 

reduïda llargària respecte els habituals i l’adaptació de les pells de foca, fa que els esquís 

hagin de ser personalitzats. 

Els esquís no deixen de ser un component de la bicicleta de neu que es pot substituir 

segons les condicions del terreny o del comportament desitjat de la bicicleta. De totes 

maneres, el model d’esquí que es proposa està entre l’esquí fora pista, per terrenys de neu 

tova i l’esquí de pista, per neu compactada. Resultant uns esquís polivalents per anar per tot 

tipus de neu. 
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A la Figura 14 es mostren els esquís, on es poden apreciar els dos models d’esquí i a la 

Figura 15 es mostra el perfil que seguiran els 4 esquís. 

 

Figura 14. Vista en planta dels esquís. 

 

Figura 15. Vista de perfil d'un esquí. 

Es pot observar que cada esquí té una ranura a la part davantera. Aquesta ranura és perquè 

les pells de foca hi quedin agafades quan es facin servir per remuntar. 
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5.5. Material 

El material que s’ha escollit per el quadre i per les barres del mecanisme és l’alumini 6061 

T6, molt utilitzat en quadres de bicicletes. L’elecció del material es justifica pel compromís 

entre la seva densitat, les seves propietats mecàniques (rigidesa, límit elàstic, límit de 

fatiga...), i les propietats tecnològiques (soldabilitat, conformació en fred, cost, resistència a 

la corrosió...). A la Taula 2 es mostren les seves propietats mecàniques. 

ALUMINI 6061 T6 

Densitat 2.7 Mg/m3 

Resistència a tracció 310 MPa 

Resistència cisallament 205 MPa 

Límit elàstic 275 MPa 

Allargament 17 % 

Límit de fatiga 95 MPa 

Duresa de Brinell 95 HB 

Mòdul d’elasticitat 69 GPa 

Coeficient de Poisson 0.33 - 

 

Taula 1. Propietats mecàniques de l'alumini 6061 T6. 
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6. ASPECTES TÈCNICS 

6.1. Cinemàtica 

Si relacionem el mecanisme de tracció amb la transmissió, obtenim el que es mostra a la 

Figura 16. 

 

Figura 16. Transmissió de moviment. 

La Figura anterior mostra que l’efecte de pedalar produeix una força amb un gir que és 

invertit per la cadena de transmissió. La força efectuada als pedals es transmet a l’eix 

posterior per fer girar l’eix on hi ha les dues manovelles corresponents als dos mecanismes 

central i laterals. Aquestes manovelles desfasades 180º entre elles, transmeten el moviment 

a una sèrie de barres capaces de realitzar una trajectòria com la d’una passa. 

Al descens però, cal treure les pells de foca dels esquís i bloquejar el mecanisme per la 

maneta de fre amb retorn manual. El mecanisme permet bloquejar-se en qualsevol posició. 

Això significa que poden haver-hi de un a tres esquís en contacte amb el terra per a fer el 

descens. Es recomana que per a descendir, només estigui en contacte amb el terra els 
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esquís d’una única cama. Un esquí en el cas del mecanisme de cama central i dos esquís 

amb basculant en el cas del mecanisme de cama laterals. 

6.2. Dimensionat 

Per fer el dimensionat general de la bicicleta s’ha calculat l’avanç per passa desitjat del 

mecanisme i s’ha dimensionat amb les degudes proporcions. Seguidament, s’ha efectuat el 

càlcul del mecanisme per dimensionar la geometria i els gruixos dels elements. 

6.2.1. Transmissió 

Per transmetre la força rotatòria dels pedals als mecanismes lambda de Chebyshev, es farà 

servir una cadena per transmetre el gir de l’eix del pedaler a un segon eix amb un pinyó, 

igual que una bicicleta convencional. Solidari a aquest segon eix, però, hi haurà un 

engranatge que en farà girar un altre amb la finalitat de invertir el sentit de la rotació. Aquest 

segon engranatge compartirà eix amb els mecanismes lambda de Chebyshev, transmetent 

la força de la pedalada amb un sentit de gir invertit. 

Degut a les problemàtiques que portaria un sistema de canvi de marxes amb patilla, de 

bicicleta convencional, per culpa de la neu, s’ha escollit un canvi de marxes integrat al 

pedaler, totalment impermeable. A més, acostarem el centre de gravetat al centre de la 

bicicleta. El canvi de marxes és el Pinion P1.12, utilitzat especialment per bicicletes de 

muntanya. 
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Característiques del Pinion P1.12: 

 

Nombre de marxes 12 

Graó entre marxes (%) 17.7 constant 

Connexió al quadre Pinion Standard 

Relació de transmissió 

més curta ( 𝑖 =
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

entrada
 ) 

0.55 

Relació de transmissió 

més llarga 
3.33 

Rang de temperatura -15ºC a +40ºC 

Pes 2350g 

 

Taula 3. Característiques de Pinion P1.12. https://pinion.eu/. 

Per canviar de marxes constarà d’una maneta giratòria al costat del puny del manillar. 

Essent robust a qualsevol clima i segellat per tal que la neu no hi penetri. 

Relació de transmissió: 

Degut a que els terrenys nevats no són compactes, costarà més avançar a la bicicleta de 

neu que a una convencional per terrenys compactes. Per això, la relació de transmissió ha 

de ser menor que la d’una bicicleta convencional de muntanya. 

Tenint en compte que la relació de transmissió més curta de bicicletes de muntanya que 

trobem al mercat és de l’ordre de 0.5, la de la bicicleta de neu haurà d’estar de l’ordre del 

0.4. A continuació es procedeix al càlcul de la relació de transmissió total. 

Sabem que la relació més curta de sortida de la caixa de canvis és de 𝑖𝑃𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛 = 0.55. Si 

instal·lem un plat de 30 dents (𝑍𝑒) i un pinyó de 26 dents (𝑍𝑠), la relació de transmissió al 

següent eix queda: 

𝑖𝑒𝑖𝑥 𝑚𝑖𝑔 =  𝑖𝑃𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛 ∗
𝑍𝑠

𝑍𝑒
= 0.55 ∗

26

30
= 0.47 
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L’eix mig amb l’eix posterior estan units mitjançant dos engranatges rectes de diàmetre 

primitiu de 170mm (∅𝑚) i 150mm (∅𝑝) respectivament. Amb aquestes dades es pot calcular 

la relació de transmissió entre l’eix mig i l’eix posterior (𝑖𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) i la total (𝑖𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿). 

𝑖𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  
∅𝑠

∅𝑒
=

150

170
= 0.88 

𝑖𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  𝑖𝑒𝑖𝑥 𝑚𝑖𝑔 ∗ 𝑖𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0.47 ∗ 0.88 ≅ 𝟎. 𝟒𝟐 

Complint amb el demanat, tindrem una relació de transmissió capaç d’arribar a disminuir una 

volta completa del pedal en 0.42 voltes a l’eix posterior. 

Per el dimensionat del mecanisme posterior s’ha tingut en compte l’increment de longitud 

que es vol avançar en cada passa del mecanisme. S’ha escollit que la passa sigui de ∆𝑥 =

320 𝑚𝑚, que equival a poc més de 1/6 de volta d’una roda de 26’’. Amb aquestes dades i les 

calculades anteriorment, podem calcular l’avançament de la bicicleta de neu per cada marxa 

fent servir la següent fórmula: 

𝐴𝑣𝑎𝑛ç = ∆𝑥 ∗
𝑖𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

1 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙
 

Només cal varià el valor de 𝑖𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 segons cada marxa per obtenir l’avançament de la 

bicicleta de neu per cada una d’elles. Els resultats es poden veure a la Figura 18. 

 

Figura 17. Relació marxa-avançament 
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Coneixent les proporcions del mecanisme, vistes a l’apartat 5.1. Mecanisme de tracció, 

podem fer el dimensionat del mecanisme per un avanç desitjat. Sabem que el mecanisme 

lambda de Chebyshev, té una longitud de passa de quatre vegades la longitud de la 

manovella (∆𝑥 = 4 ∗ 𝑥). A partir d’aquí, sabent la relació de transmissió que es vol incorporà i 

les proporcions del mecanisme, s’extreu tot el dimensionament del mecanisme. Resultant 

una manovella (𝑥) de 80mm. 

A la següent Figura es mostren les dimensions finals de mecanisme utilitzat Tant el 

mecanisme central com el lateral tenen les mateixes, l’única diferència geomètrica es que un 

respecte l’altre estan desfasats 180º.  

 

Figura 18. Longituds finals del mecanisme. 
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6.2.2. Càlculs 

Estudiada la cinemàtica de la bicicleta de neu en el seu funcionament, observem que 

aquesta rebrà els majors esforços en baixada, degut a salts, principalment. Els esforços 

deguts a la pedalada són de valor tant inferior respecte als degut a impacte, que no serien 

tant desfavorables com els d’impacte i no originarien trencament per fatiga. 

A més, també s’estudiaran els esforços en cas de impacte frontal i impacte lateral. Aquests 

càlculs es detallen a l’ANNEX B. 

Per el càlcul del mecanisme, s’ha tingut en compte que les forces principals com són els 

moments flectors i els moments torçors, no es repartiran per les diferents articulacions d’un 

element, sinó que s’emportarà tots els esforços una sola articulació. Això es justifica per el 

fet que, a l’hora de fabricar el mecanisme, mai quedaran les articulacions d’un mateix 

element amb exactament els mateixes toleràncies, i sempre una articulació carregarà més 

que l’altre en cas pràctic. Per aquesta raó, s’ha escollit un únic recorregut de les forces 

principals per el mecanisme. Aquest es mostra a la Figura 19. El mecanisme mostrat és el 

de l’esquí central, les forces recorrerien pràcticament el mateix recorregut en el mecanisme 

del esquís laterals. 

 

Figura 19. Recorregut de les forces rebudes. 
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Càlcul degut a un salt 

Per simplificar els càlculs, es suposa que el pilot aterra recolzant tot el seu pes sobre els 

pedals, menyspreant els possibles enllaços que podria haver-hi al seient o al manillar. A la 

Figura 30 es mostra el diagrama de forces corresponent. 

 

Figura 20. Esquema general de forces a la bicicleta. 

 

S’ha considerat la recepció de forces tant sols en un mecanisme, essent més desfavorable 

que repartit entre els dos. 

Tot seguit, a la Figura 21, es mostren les seccions més desfavorables per un impacte 

vertical: 
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Figura 21. Seccions més desfavorables degut a un salt. 

 

Càlcul degut a un impacte frontal 

L’impacte frontal pot ser degut per un mal aterratge, per un obstacle o per accident. Aquesta 

força, com es mostra la Figura 22, serà aplicada al suport de l’esquí i mai serà tant gran com 

la d’impacte vertical. 

 

Figura 22. Secció desfavorable degut a un xoc frontal. 
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Càlcul degut a un impacte lateral 

L’impacte lateral, igual que l’impacte frontal, pot ser degut per un mal aterratge, per un 

obstacle o per accident. Aquesta força, com es mostra la Figura 23, serà aplicada al suport 

de l’esquí i mai serà tant gran com la d’impacte vertical. 

 

Figura 23. Secció desfavorable degut a un xoc lateral. 
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Dimensions finals 

Les seccions que suportaran les sol·licitacions previstes són les que es mostren a 

continuació. 
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7. RESUM DEL PRESSUPOST 

 

Cost total per a 100 unitats 

Capítol Cost 

Mecanisme de tracció 51.647,14 € 

Subconjunt transmissió 38.541,67 € 

Quadre 29.023,97 € 

Components 220.950,00 € 

Muntatge 3.000,00 € 

TOTAL 343.162,78 € 

 

El cost total de compra de material, fabricació i muntatge per una remesa de 100 bicicletes 

de neu, amb les condicions especificades és de: 

TRES-CENTS QUARANTA-TRES MIL CENT SEIXANTA-DOS Euros amb SETANTA-VUIT 

cèntims  (343.162,78 €). 

El cost unitari, per tant, serà de: 

TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN Euros amb SEIXANTA-TRES cèntims  (3.431,62 €). 
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8. CONCLUSIONS 

Les conclusions que extraiem del projecte són generalment bones. Tot i moure’ns per un 

context poc experimentat creant una nova modalitat no existent fins el moment,  s’ha 

aconseguit dissenyar una bicicleta de neu innovadora capaç de remuntar pendents i baixar-

les esquiant. Per tant podem dir que s’ha complert l’objectiu proposat. 

La nova disciplina uneix l’esquí i la bicicleta de muntanya, conservant les característiques 

més apassionades de cada esport. La bicicleta de neu dissenyada, permetrà fer travesses 

damunt la neu amb bicicleta i sempre conservant l’essència de l’esquí com és descendir 

esquiant. A més  de funcional, la bicicleta aparenta ser dinàmica, divertida. 

Aquest nou concepte de bicicleta és l’inici de per seguir aprofundint sobre el tema. Els 

passos previstos a seguir després del recent projecte són el de construcció d’un prototip i 

testejar-lo pràcticament per extreure’n conclusions. 

Es coneixen alguns dels problemes que podria tenir la bicicleta construïda, però no es 

coneix la magnitud d’aquests i és possible que també es desconeguin noves 

problemàtiques, ja siguin de fabricació, funcionament, o ergonomia. Per resoldre aquests 

dubtes, seria necessari construir el prototip i testejar-lo. 

El fet de crear una nova disciplina, també a portat a enfocar el projecte de manera 

conceptual, invertint bona part del treball en la recerca d’informació, desenvolupar noves 

idees, conceptes i solucions, en la comparació de possibilitats... S’ha intentat anticipar les 

possibles problemàtiques i s’ha rectificat en diverses ocasions per trobar la solució idònia. 

Per aquesta raó, el projecte deixa el pas d’entrar en detall en cada aspecte de la bicicleta, 

especialment en la fabricació d’aquesta, per als passos futurs que seguirien el projecte. 

La bicicleta dissenyada es mostra a tot seguit. 
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 The GrabCAD (https://grabcad.com/, 15 d’Abril de 2019) 

  

http://www.snowtrike.es/
https://grabcad.com/
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ANNEX A 

MECANISMES CAMINADORS 
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A.1. INTRODUCCIÓ 

Pel fet de que la bicicleta resultant ha de ser capaç de remuntar pendents, requereix d’un 

sistema de tracció. L’element d’impulsió en contacte amb el terra podria ser una roda, una 

cinta o uns esquís. Si a més, afegim que la bicicleta resultant ha de lliscar a la baixada, 

acostant-se a l’esport de l’esquí, limita a que l’element de contacte amb el terra ha de ser un 

esquí, degut a que les bandes rugoses de la cinta i la roda no es poden posar i treure com el 

cas de les pells de foca als esquís. L’esquí, a més, guanya flotabilitat sobre la neu envers 

una roda, i maniobrabilitat i velocitat en baixada envers la roda i la cinta. 

Per això s’havia de trobar un mecanisme capaç de fer que els esquís traccionessin de 

manera rectilínia a partir del moviment rotatori provocat per la pedalada. Per a que això 

succeeixi, els elements de tracció, en aquest cas els esquís, han de fer un moviment 

semblant al de caminar, traçant una línia recta quan estan en contacte amb el terra i una 

paràbola quan l’esquí retorni cap endavant, aconseguint alçar l’esquí del terra. Aquests 

mecanismes han d’estar dotats de com a mínim dos esquís. Per tal que mentre un esquí 

tracciona (contacte amb el terra), l’altre retorna (alçat respecte el terra). A la figura 24 es pot 

veure un exemple de traça ideal que ha de descriure l’element de tracció. En aquest cas, la 

bicicleta es mouria cap a la dreta. 

 

Figura 24. Traça ideal de l'element de tracció. Ghassaei, A. The Design and Optimization of a 
Crank-Based Leg Mechanism. Abril 2011. 
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Per tal que el centre de masses de la bicicleta no oscil·li en cap eix, l’eix motriu del 

mecanisme s’ha de mantenir sempre a la mateixa distància del terra. Això implica els 

següents dos punts: 

 La trajectòria de l’esquí en la fase de contacte ha de ser completament recta. 

 En almenys un instant, han de coincidir, com a mínim dos esquís, en la fase de 

contacte. 

Si algun d’aquests dos punts no es compleix, el centre de masses oscil·laria en terrenys 

totalment plans, incomodant la conducció del vehicle i disminuint el rendiment, podent arribar 

a fer-la impracticable. 

Existeixen diversos mecanismes caminadors a partir de un moviment de rotació que podrien 

ser factibles, per això s’han buscat i estudiat diferents mecanismes que podrien ser vàlids. A 

continuació, s’estudien diferents mecanismes que descriuen una trajectòria propera a la 

desitjada, alguns també anomenats típicament com a mecanismes caminadors (walking 

mechanism o leg mechanism en anglès). 

A.1.1. Mecanisme de Klann 

El mecanisme de Klann és un dels més utilitzats en el món de la robòtica. És un mecanisme 

simple i intuïtiu, amb tres punts de subjecció amb la bancada que el fan molt robust. 

S’acostuma a assimilar a una aranya per el seu baix centre de gravetat i la llargada de les 

cames. A la Figura 25 es mostra el mecanisme simple, d’una sola cama, amb la trajectòria 

del peu. A la Figura 26 es mostra el mecanisme repetit, compartint eix de rotació però 

desfasat 180º un respecte de l’altre. En la Figura 4 es mostra un exemple d’utilització del 

mecanisme de Klann, amb el mateix mecanisme inicial repartit i desfasat degudament 
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Figura 25. Mecanisme de Klann.  Figura 26. Doble mecanisme de Klann desfesat 180º. 

Tot i la seva senzillesa, i gran capacitat per sortejar obstacles gràcies a la alta trajectòria de 

retorn, el mecanisme no respon a les necessitats buscades, ja que provoca moltes 

oscil·lacions del centre de gravetat. Aquestes oscil·lacions són degudes a que en la fase de 

contacte, la línia no és prou recta i a més, els mecanismes desfasats 180º, mai arriben a 

coincidir els dos peus en la línia de contacte. 

A.1.2. Mecanisme TrotBot 

El mecanisme de TrotBot forma una trajectòria suau, amb una línia de contacte molt 

rectilínia. En la Figura 27 es mostra el mecanisme de TrotBot i a la Figura 6 un exemple 

pràctic de un robot caminador amb 6 mecanismes TrotBot. 

 

Figura 27. Mecanisme de TrotBot. 
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Tot i això, per tal que dues cames es trobin en la mateixa línia de contacte, el desfasament 

dels mecanismes ha de ser menor que 180º, fet que obligaria a tenir més de dues cames per 

evitar les oscil·lacions del centre de gravetat, fet que complicaria molt el mecanisme alhora 

d’adherir-lo a la bicicleta de neu. 

A.1.3. Mecanisme Strider 

El mecanisme Strider és més senzill que el TrotBot i traça una línia de contacte rectilínia. 

Però exactament per les mateixes raons que el TrotBot, no encaixa amb les necessitats 

proposades. La Figura 28 mostra el mecanisme sol, amb la deguda trajectòria del peu i la 

Figura 8 un exemple pràctic de robòtica amb múltiples mecanismes Strider. 

 

Figura 28. Mecanisme Strider. 
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A.1.4. Mecanisme de Jansen / Strandbeest: 

El mecanisme de Jansen és un dels mecanismes caminadors més coneguts i mediàtics 

gràcies a les imponents estructures construïdes pel mateix creador, “Theo” Jansen. 

Especialment, per l’estructura Strandbeest, composta per repetits mecanismes de Jansen. A 

la Figura 29 es pot veure el que seria el mecanisme Jansen en sí, amb la seva trajectòria del 

peu. Igual que els altres mecanismes descrits, es pot aconseguir fer una estructura 

caminadora si copiem el mateix mecanisme i els relacionem degudament (veure Figura 30). 

 

Figura 29. Mecanisme de Jansen. 

 

 

Figura 30. Seqüència de moviment caminador del mecanisme de Jansen. Tesis de Ghassaei, A. 
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El mecanisme de Jansen és complex, voluminós i la seva geometria i cinètica recorda a una 

pota d’animal. El tram de contacte amb el terra és gairebé pla i ocupa aproximadament 180º 

del gir de la manovella, fet que fa que el centre de gravetat sigui molt estable. A més 

aconsegueix una bona alçada del peu, facilitant la superació d’obstacles. 

A.1.5. Mecanisme de Ghassaei 

El mecanisme de Ghassaei sorgeix el 2011 de una tesis de Amanda Ghassaei, la qual, 

agafant el mecanisme de Jansen de referència, intenta millorar-lo amb un nou disseny. La 

Figura 12 mostra el disseny final d’aquest mecanisme caminador. La Figura 31 mostra una 

estructura teòrica composta per quatre mecanismes de Ghassaei i la Figura 32 mostra 

l’estructura construïda. 

 

Figura 31 (Esquerra). Mecanisme de Ghassaei. Tesis de Ghassaei, A. 

Figura 32 (Dreta). Estructura teòrica de múltiples mecanismes de Ghassaei. 

El mecanisme de Ghassaei, respecte el mecanisme de Jansen, aconsegueix aplanar la línia 

de contacte amb el terra i aconsegueix un inici i final de la fase de retorn més suau. 

D’aquesta manera, es redueixen molt les oscil·lacions del centre de gravetat, essent gairebé 

nul·les. Tot i això, a diferència del mecanisme de Jansen, per una mateixa longitud de 

manovella, el peu aconsegueix menys alçada i dos mecanismes no poden estar en un 

mateix pla, compartint eix de rotació, ja que interaccionarien entre ells. 



Disseny d’una bicicleta de neu  1. Memòria i Annexes 

51 
 

A.1.6. Mecanisme Lambda de Chebyshev 

Aquest mecanisme destaca pel seu bon traç de línia recta, la simetria del traç dibuixat i la 

senzillesa, però sobretot és interessant perquè el seu tram de línia recta ocupa més de 180º 

de rotació de l’eix motriu. La Figura 33 es mostra el mecanisme i la seva seqüència de 

moviment, on es pot veure que abans de que la manovella arribi a 270º, el peu ja es troba en 

la línia de contacte, i quan la manovella supera els 90º, el peu encara està en la mateixa 

línia. 

 

 

Figura 33. Seqüència de moviment del mecanisme lambda de Chebyshev. 

 

Si observem el sentit de gir de la manovella relacionat amb l’impuls del mecanisme sobre el 

terra, veiem que contràriament a les bicicletes (les quals per un sentit de gir horari de la 

pedalada i la roda, la bicicleta avança), aquest mecanisme inverteix el sentit de l’impuls (per 

tal que avanci, la manovella ha de girar en sentit antihorari). Aquest fet, només succeeix 

amb el mecanisme lambda de Chebyshev i el mecanisme de Klann. 

Per tal de desplaçar la trajectòria del peu per sota de la manovella que és on hi haurà el 

terra, s’ha de posar un element extra, que només s’encarregarà de copiar la trajectòria del 

peu en un altre punt. A la Figura 34 es mostra una màquina caminadora utilitzant múltiples 

mecanismes lambda de Chebyshev. 
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Figura 34. Màquina caminadora utilitzant quatre mecanismes lambda de Chebyshev. 
http://demonstrations.wolfram.com. 

  

Les imatges sense anomenar la font, han estat extretes de DIYWalkers. 
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ANNEX B 

CÀLCULS  
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En el present annex es pretén validar el disseny del mecanisme mitjançant càlculs. 

S’estimen els esforços que pot patir la bicicleta de neu durant el seu funcionament i es 

procedeix al càlcul de l’estructura comprovant que aquesta superi els esforços sol·licitats. 

Només es mostraran, però, els càlculs de les seccions més crítiques del mecanisme, en la 

posició més desfavorable i per unes forces extremes. 

B.1. Sol·licitacions previstes 

Si estudiem la cinemàtica de la bicicleta de neu en el seu funcionament, observem que 

aquesta rebrà els majors esforços en baixada, degut a salts, principalment. Els esforços 

deguts a la pedalada són de valor tant inferior respecte als degut a impacte, que no serien 

tant desfavorables com els d’impacte i no originarien trencament per fatiga. 

A més, també s’estudiaran els esforços en cas de impacte frontal i impacte lateral. 

Per el càlcul del mecanisme, s’ha tingut en compte que les forces principals com són els 

moments flectors i els moments torçors, no es repartiran per les diferents articulacions d’un 

element, sinó que s’emportarà tots els esforços una sola articulació. Això es justifica per el 

fet que, a l’hora de fabricar el mecanisme, mai quedaran les articulacions d’un mateix 

element amb exactament els mateixes toleràncies, i sempre una articulació carregarà més 

que l’altre en el cas pràctic. Per aquesta raó, s’ha escollit un únic recorregut de les forces 

principals per el mecanisme. Aquest es mostra a la següent Figura. 
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B.2. Càlcul degut a un salt 

Per simplificar els càlculs, es suposa que el pilot aterra recolzant tot el seu pes sobre els 

pedals, menyspreant els possibles enllaços que podria haver-hi al seient o al manillar. A la 

Figura següent es mostra el diagrama de forces corresponent. 
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La 𝐹𝑠𝑎𝑙𝑡 és el resultat de multiplicar el pes de la persona per la gravetat més un salt que 

doble el valor de la força pes i encara multiplicar el conjunt per un coeficient de seguretat de 

2. 

Dades:   

𝐹𝑠𝑎𝑙𝑡  = 4000 N Sy = 275 MPa  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑅 = 350 𝑚𝑚 𝐷𝑖𝑠𝑡𝐹 = 800 𝑚𝑚  

Reaccions resultants aplicades a l’esquí posterior (𝐹𝑟) i a l’esquí anterior (𝐹𝑓): 

𝐹𝑠𝑎𝑙𝑡 = 𝐹𝑓 + 𝐹𝑟 (Eq. 1) 

𝐹𝑓 · 𝐷𝑖𝑠𝑡𝐹 = 𝐹𝑟 · 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑅 (Eq. 2) 

𝐹𝑓 = 1217 𝑁 

𝐹𝑟 = 2783 𝑁 

Tot seguit es mostren les seccions més desfavorables per un impacte vertical: 
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SECCIÓ 1: 

Dades de la secció proposada: 

 

𝑑1 = 220 𝑚𝑚 𝑏1 = 30 𝑚𝑚 𝑦1 = 30 𝑚𝑚 

𝑑2 = 120 𝑚𝑚 𝑏2 = 60 𝑚𝑚 𝑦2 = 11 𝑚𝑚 

𝑀1 = 612174 𝑁 · 𝑚𝑚 𝑒 = 4 𝑚𝑚 𝑆𝑦 = 275 𝑀𝑃𝑎 

𝑀2 = 333913 𝑁 · 𝑚𝑚   

𝐼𝑧 =
1

12
· 𝑏1 · 𝑏23 −

1

12
· (𝑏1 − 2 · 𝑒) · (𝑏2 − 2 · 𝑒)3 = 282219 𝑚𝑚4 

𝐼𝑦 =
1

12
· 𝑏2 · 𝑏13 −

1

12
· (𝑏2 − 2 · 𝑒) · (𝑏1 − 2 · 𝑒)3 = 88859 𝑚𝑚4 

𝑦1 =
𝑏2

2
= 30 𝑚𝑚 

𝑦2 =
𝑏1

2
− 𝑒 = 11 𝑚𝑚 

𝑀1 = 𝑑1 · 𝐹𝑟 = 612174 𝑁 · 𝑚𝑚 

𝑀2 = 𝑑2 · 𝐹𝑟 = 333913 𝑁 · 𝑚𝑚 

(𝑀1) =
𝑀1 · 𝑦1

𝐼𝑧
= 65 𝑀𝑃𝑎 



Disseny d’una bicicleta de neu  1. Memòria i Annexes 

58 
 

(𝑀2) =
𝑀2 · 𝑦2

𝐼𝑦
= 41 𝑀𝑃𝑎 

(𝑀1 + 𝑀2) = (𝑀1) + (𝑀2) = 106 𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝑆𝑦

(𝑀1 + 𝑀2)
= 𝟐. 𝟓𝟖 

Ja que la el coeficient de seguretat (n) és més gran que 1, concloem que la secció de 

30x60x4 mm aguantarà l’impacte degut a un salt. 

SECCIÓ 2: 

 

Dades: 

𝑑2 ≔ 𝑑𝑡 = 208 𝑚𝑚 𝐼𝑡 = 47575 𝑚𝑚4 𝑆𝑦 = 275 𝑀𝑃𝑎 

∅ = 35 𝑚𝑚 𝑦𝑡 = 17.5 𝑚𝑚 𝑒𝑡 = 4 𝑚𝑚 

   

𝐼𝑡 =
𝜋

64
· (∅4 − (∅ − 2 · 𝑒)4) 

𝑦𝑡 =
∅

2
= 17.5 𝑚𝑚 

𝑀𝑡 = 𝑑𝑡 · 𝐹𝑟 = 578783 𝑁 · 𝑚𝑚 
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 (𝑀𝑡) =
𝑀𝑡 · 𝑦𝑡

𝐼𝑡
= 213 𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝑆𝑦

 (𝑀𝑡)
= 𝟏. 𝟐𝟗 

La secció 2, de diàmetre 35 mm amb gruix de 4 mm, també suportaria els esforços verticals 

degut al salt. 

SECCIÓ 3: 

La secció 3 forma part de la barra de tres articulacions. Les articulacions per on es 

transmetran els esforços principals serà l’articulació superior i la del mig. Aquesta barra, 

podria està en diferents posicions a l’hora de rebre l’impacte i segons la inclinació que tingui 

respecte el l’horitzontal, els valors de moments flectors i torçors varien. Per això, per els 

càlculs d’aquesta barra s’ha agafat la inclinació més desfavorable (𝛽). 

 

Dades: 

𝑀2 = 333913 𝑁 · 𝑚𝑚 
 

𝑏1 = 20 𝑚𝑚 𝑦3 = 10 𝑚𝑚 

𝛽 = 37 º 𝑏2 = 30 𝑚𝑚 𝐴𝑚 = 416 𝑚𝑚2 

𝑆𝑦 = 275 𝑀𝑃𝑎 𝑒 = 4 𝑚𝑚  
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M2 és el moment total que és transmès a la barra per l’element anterior. Degut a la 

inclinació, aquest es descompon en un moment flector i un moment torçor que es calculen 

vectorialment. 

𝑀3 = 𝑀2 · sin (𝛽) = 200954 𝑁 · 𝑚𝑚 

𝑇3 = 𝑀2 · cos(𝛽) = 266675 𝑁 · 𝑚𝑚 

𝐼3 =
1

12
· 𝑏2 · 𝑏13 −

1

12
· (𝑏2 − 2 · 𝑒) · (𝑏1 − 2 · 𝑒)3 = 16832 𝑚𝑚4 

𝑦3 =
𝑏1

2
= 10 𝑚𝑚 

𝐴𝑚 = (𝑏1 − 𝑒) · (𝑏2 − 𝑒) = 416 𝑚𝑚2 

 (𝑀3) =
𝑀3 · 𝑦3

𝐼3
= 119.4 𝑀𝑃𝑎 

𝜏 (𝑇3) =
𝑇3

2 · 𝐴𝑚 · 𝑒
= 80.1 𝑀𝑃𝑎 

𝜎′ = √ (𝑀3)2 + 3 · 𝜏 (𝑇3)2 = 183.1 𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝑆𝑦

 ′
= 𝟏. 𝟓𝟎 

Per una secció de 20x30x4 mm la secció de la barra aguantarà l’impacte degut al salt en la 

situació més desfavorable. 
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B.3. Càlcul degut a un impacte frontal 

L’impacte frontal pot ser degut per un mal aterratge, per un obstacle o per accident. Aquesta 

força, com es mostra la Figura següent, serà aplicada al suport de l’esquí i mai serà tant 

gran com la d’impacte vertical. 

 

Es pren un valor de la força frontal de 2000 N (𝐹𝑓 = 2000 𝑁) corresponent a la meitat de la 

força degut a un salt. La secció més desfavorable és la mostrada a la figura anterior. 

Dades: 

𝑆𝑦 = 275 𝑀𝑃𝑎 𝑏1 = 30 𝑚𝑚 𝐴𝑚 = 1456 𝑚𝑚2 

𝑥 = 600 𝑚𝑚 𝑏2 = 60 𝑚𝑚 𝑦1 = 30 𝑚𝑚 

𝑑2 = 120 𝑚𝑚 𝑒 = 4 𝑚𝑚 𝐼𝑧 = 282219 𝑚𝑚4 

   

𝑀𝑓 = 𝐹𝑓 · x = 1200000 𝑁 · 𝑚𝑚 

𝑇𝑓 = 𝐹𝑓 · 𝑑2 = 240000 𝑁 · 𝑚𝑚 

 (𝑀𝑓) =
𝑀𝑓 · 𝑦1

𝐼𝑧
= 127.6 𝑀𝑃𝑎 
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𝜏 (𝑇𝑓) =
𝑇𝑓

2 · 𝐴𝑚 · 𝑒
= 20.6 𝑀𝑃𝑎 

𝜎′ = √ (𝑀𝑓)
2

+ 3 · 𝜏 (𝑇𝑓)
2

= 132.5 𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝑆𝑦

 ′
= 𝟐. 𝟎𝟖 

Degut a que el coeficient de seguretat és major que 1, per una secció de 30x60x4 mm, 

aguantarà l’impacte frontal. 

B.4. Càlcul degut a un impacte lateral 

L’impacte lateral, igual que l’impacte frontal, pot ser degut per un mal aterratge, per un 

obstacle o per accident. Aquesta força, com es mostra la Figura que segueix, serà aplicada 

al suport de l’esquí i mai serà tant gran com la d’impacte vertical. 

 

Es pren un valor de la força lateral de 2000 N (𝐹𝑙 = 2000 𝑁) corresponent a la meitat de la 

força degut a un salt. La secció més desfavorable és la mostrada a la figura anterior. 
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Dades: 

𝑆𝑦 = 275 𝑀𝑃𝑎 𝑏1 = 30 𝑚𝑚 𝐴𝑚 = 1456 𝑚𝑚2 

𝑥 = 600 𝑚𝑚 𝑏2 = 60 𝑚𝑚 𝑦2 = 11 𝑚𝑚 

𝑑1 = 220 𝑚𝑚 𝑒 = 4 𝑚𝑚 𝐼𝑦 = 88859 𝑚𝑚4 

   

𝑀𝑙 = 𝐹𝑙 · x = 1200000 𝑁 · 𝑚𝑚 

𝑇𝑙 = 𝐹𝑙 · 𝑑1 = 440000 𝑁 · 𝑚𝑚 

 (𝑀𝑙) =
𝑀𝑙 · (𝑦2 + 𝑒)

𝐼𝑦
= 202.6 𝑀𝑃𝑎 

𝜏 (𝑇𝑙) =
𝑇𝑙

2 · 𝐴𝑚 · 𝑒
= 37.8 𝑀𝑃𝑎 

𝜎′ = √ (𝑀𝑙)2 + 3 · 𝜏 (𝑇𝑙)2 = 212.9 𝑀𝑃𝑎 

𝑛 =
𝑆𝑦

 ′
= 𝟏. 𝟐𝟗 

Degut a que el coeficient de seguretat és major que 1, per una secció de 30x60x4 mm, 

aguantarà l’impacte lateral. 
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ESTAT DE L’ART 
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En el present annex es mostren les diferents modalitats trobades de bicicletes de neu. 

Aquestes s’han distingit entre les bicicletes amb sistema d’impulsió, capaces de remuntar 

pendents mitjançant pedals i les que no tenen sistema d’impulsió i que per tant són 

destinades a un ús exclusiu de baixada. 

Dins de les dues modalitats diferenciades, no només trobem bicicletes exclusivament 

dissenyades per anar sobre neu o per terrenys poc compactes, sinó que també trobem kits 

amb diversos components que s’han de muntar a una bicicleta convencional per 

transformar-la en una bicicleta de neu. La Figura segünt ordena els diferents models de 

bicicletes de neu. 

 

De cada tipus de bicicleta s’ha escollit un únic model i s’ha comparat amb les taules 

següents. 

 

BICICLETES DE NEU

Amb sistema 
d'impulsió

Fat bikes Kits Altres

Sense sistema 
d'impulsió

Tricicles Kits 
Esquís en 

línia



1Compatibilitat amb altres quadres convencionals de bicicleta. 

Bicicletes d’ús 
exclusiu per baixada 

Tricicle Kit Esquís en línia 

Imatge 

  

 

Marca Snowtrike Bullskate Snowbike Brenter Snowbike 

Nombre d’esquís 3 2 2 (+2 a les botes del pilot) 

Frenada Similar a l’esquí, 
derrapant 

Similar a l’esquí, derrapant Similar a l’esquí, derrapant 

Suspensió Davantera Doble Doble suspensió elàstica 

Quadre de bicicleta 
convencional1 

No Si No 

Mètode d’impulsió No No No 

Transmissió No No No 

Comercialització Si Si Si 

Altres  Kit per convertir una bicicleta en una bicicleta de 
neu (esquís, estreps i seient). 

 

Bibliografia http://www.snowtrike.es/ http://bullskate.ch/snowbike.html https://www.snowbike.com/index.php/en/ 

http://www.snowtrike.es/
http://bullskate.ch/snowbike.html
https://www.snowbike.com/index.php/en/
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Bicicletes amb 
sistema d’impulsió 

Fat bike Kit Altres 

Imatge 

 
 

 
Marca Scott Ktrak Projet Avalanche 

nº esquís / nº rodes 0 / 2 1 / 1 2 / 1 

Fre davanter Disc - Cunya amb els esquís 

Fre posterior Disc Disc Disc 

Suspensió No Doble Doble 

Quadre de bicicleta 
convencional 

No Si Si 

Mètode d’impulsió Roda Eruga Eruga 

Transmissió 
Per cadena i amb canvi de marxes de 
patilla 

Per cadena i amb canvi de marxes de 
patilla 

Per corretja i amb canvi de marxes 
integrat a l’eix posterior 

Comercialització Si Si No (prototipatge) 

Altres 
Modalitat de bicicletes convencionals 
per anar per terrenys poc compactes. 

Kit d’esquí davanter i sistema 
d’impulsió compatible per una gran 
varietat de bicicletes. 

Pretén donar continuïtat a la pràctica 
del descens de BTT a les temporades 
de neu. 

Baixada Rodant Esquiant i rodant Esquiat i rodant 



 


