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                   ELS PEDALS DE LA BICICLETA
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1. Els pedals de la bicicleta

Córrer en bicicleta és divertit i emocionant. Bona part de l’emoció ens la proporciona el
mecanisme per pedalejar. Analitzem com es produeix el moviment combinat de les cames i
dels pedals.

En primer lloc identifiqueu els elements que hi intervenen:
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• 1. Posa els noms dels elements on correspongui

1 2 3

4 5 6

7 8 9

• 2. Quines parelles d’elements estan enllaçades o articulades? És a dir, que en moure
l’un es mou l’altre.
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Aquí tenim el cicle d’una volta de pedal.

Observa com és el moviment del genoll i el del pedal durant una pedalada.  El genoll puja i
baixa, mentre que el pedal descriu una circumferència:

• 3. Utilitzant el compàs i  partint dels punts de referència, dibuixa la trajectòria del
genoll i la del pedal durant una pedalada completa.

                                           

   Pedal

x
   eix

x

Seient
          x

  Genol l
x

• 4. Cerca i escriu  el significat de les paraules següents:

Transformar:

Trajectòria:

Alternatiu:

Arc:

Circular:

Cicle:
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• 5. Descriu, amb aquest vocabulari, com és el moviment del genoll i del pedal:

Autor: Jordi Achón Massana Il·lustracions: Ricard Sanmartí



Materials per a Tecnologia. ESO Els motors

10

1.2. Simulem el pedaleig d’un ciclista ...

Simularem el pedalejar d’un ciclista construint amb cartolina tres peces: una cuixa, una
cama-peu i un plat-pedal. Les articularem i posarem el conjunt sobre una cartolina simulant
la bicicleta amb el seient i l’eix com a punts fixos. Darrera de la cartolina, hi muntarem una
manovella solidària al plat que, en girar, produirà el moviment del pedalejar d’un ciclista.

                    Material:

- Cartolina blanca : 25 x 15 cm.
- Cartolina negra : 12 x 8 cm.
- Cola blanca ràpida

                         Eines:

- Trepant d’oficina
- Tisores
- Pinzell fi
- Compàs, escaire i cartabò
- Cúter

Procediment:

- Elaboració de les peces:

• a. Dibuixa aquestes peces sobre la cartolina negra i retalla-les.
• b. Amb el trepant d’oficina, fes-hi  forats als punts d’articulació.
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Plat-pedal

1                 2

Manovel la Cama-peu Cuixa

6 cm.

r: 4 cm.

13 cm.

8 cm.

• c. Dibuixa, sobre la cartolina
blanca l’esquema de bicicleta.

• d. Retalla, amb el cúter, els
quadrats del seient i de l’eix.
Enganxa-hi pel darrera les
peces 1 i 2; quedarà un forat
circular.

e. Amb les tires, prepara tres acoblaments per a  les articulacions i fixa’t en el
procediment per muntar-lo.
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f. Munta  el conjunt cuixa i cama amb peu, articulades pel genoll i després el peu amb
el pedal. Fixa’t en l’ordre: la cama va sobre el pedal i la cuixa. Vigila que  en
enganxar l’acoblament amb la cola no s’enganxi a la peça.

g. Articula la cuixa al seient. Després acobla el plat i la manovella, al darrera la
cartolina. Podràs simular el pedalejar del ciclista girant la manovella.
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