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BICICLETA: Vehicle de dues rodes de diàmetre sensiblement igual. L’anterior és directriu, 
i la posterior, accionada pel conductor mitjançant un sistema de pedals i transmissió per 
cadena, és motriu. 
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Parts i components de la bicicleta
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Bicicleta de Leonardo da Vinci construïda a 
partir dels seus esbossos. 

En la seva època la construcció no era 
possible perquè amb la tecnologia disponible 
no es podien fabricar els engranatges i 
cadenes amb les característiques 
mecàniques i de precisió adequades.

El primer dibuix d’una bicicleta apareix a l’obra “Codex Atlanticus” de Leonardo da Vinci, 
(1452-1519), amb una transmissió de cadena com les que s´utilitzen actualment.

01 Context històric

En realitat, la bicicleta no es desenvoluparà 
seriosament fins a la Revolució Industrial, 

quan ja sí és possible fabricar aquests 
components
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⦿ A l´any 1790, el francés 
Mede de Sivrac, va inventar 
el celerífer, un parell de 
rodes  de fusta alineades 
unides per una biga sobre la 
que la persona se seia 
impulsant-se directament 
amb els peus com un 
monopatí. El desplaçament 
es basava en un equilibri no 
massa estable. No tenia 
manillar que permetés la 
direcció i el seient era una 
coixí en el bastidor. 

02 Procés de invenció

⦿ En 1817, l’alemany Karl Drais va incloure un sistema 
de  manillar que pivotava sobre el quadre i que 
permetia el gir de la roda davantera. També inventà els 
frens  amb palanca.

⦿ Al 1839, un ferrer escocés, Mc Millan, va afegir les 
palanques de conducció i els pedals permetent al 
ciclista impulsar la màquina amb els peus sense tocar 
en terra. El mecanisme d´impulsió consistia en dos 
pedals curts fixats a la roda de darrere i connectats per 
barres de palanques llargues que s´encaixaven al 
quadre en la part superior de la màquina.
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⦿ En 1860, Ernest Michaux, va 
incorporar pedals a la roda 
davantera d´una draisiana. La idea 
era bona, però era difícil mantenir 
l´equilibri amb el moviment a 
pedals. El vehicle només era 
estable sempre que anés a una 
velocitat suficient. 

⦿ El quadre i les rodes eren de fusta 
recoberts d’una llanda de ferro. La 
roda davantera era un poc més alta 
que la de darrere.

⦿ Michaux  va instal·lar el primer 
taller per a la fabricació en sèrie 
dels seus  bicicles.

⦿ Per a resoldre el problema de 
l’estabilitat, l’anglès James Starley,  va 
fabricar en 1873 el primer velocípede, 
amb la roda davantera molt més gran. 
El problema era que pujar o baixar 
estant aturat era difícil. Es varen 
proposar diverses alternatives.
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⦿ Entre 1879 i 1880, el francés 
Guilmet i el britànic Harry 
Lawson, inventen la bicicleta 
segura o baixa, que ja és la 
forma definitiva de la bicicleta 
actual. 

⦿ Les rodes són del mateix 
diàmetre, els pedals estan 
units a una roda dentada 
(plat) mitjançant una cadena 
de transmissió que en fa 
girar una altra de més petita 
(pinyó) fixat a l’eix de la roda 
posterior. 

⦿ La relació entre el nombre de 
dents del plat i del pinyó, 
defineix el desenvolupament 
de força i velocitat. (Explicació 
tècnica posterior)

03 Primers models
⦿ En 1885, l´anglés John Starley  afegeix a aquesta  

bicicleta el quadre trapezoidal, que dona molta 
més resistència a la màquina. També introdueix 
els frens  amb cable. 

⦿ En 1888, John Dunlop 
substitueix les bandes 
de cautxú massís pel 
pneumàtic d´aire, 
donant més comoditat i 
rapidesa a la bicicleta.

⦿ Els germans Michelin 
a França, i l´italià 
Giovanni Pirelli, 
inventen el pneumàtic 
desmuntable. 
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⦿ I junt amb això, s´hi incorpora una regulació per 
acomodar l´altura del seient.

⦿ Al llarg del segle XX es van 
anar incorporant elements, com: 

⦿ El canvi de marxes,  per 
canviar entre plats i pinyons de 
diferent número de dents, i per 
poder  salvar els desnivells amb 
més facilitat. 

⦿ Els frens d’activació 
manual, amb pastilles que 
subjecten la llanta.

⦿ El manillar ajustable per a assolir una 
posició del cos més aerodinàmica i 
ergonòmica. 

⦿ Els materials per a les peces estructurals es 
reemplaçen per a disminuir el pes i comença a 
experimentar-se amb metalls i aliatges: alumini, acer, 
cromoly, titani.
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https://en.wikipedia.org/wiki/41xx_steel


Bicicleta tot terreny (BTT). Rodes amples, 
quadre robust, manillar alt.

Bicicleta de carreres. Rodes fines per a asfalt, 
quadre lleuger per a pesar poc, manillar baix. 

Bicicleta híbrida. Característiques generals i 
ajustables. Transport personal i petites 
càrregues.

Bicicleta plegable. No ocupa massa espai 
dins una habitació, ascensor, autobús. 
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Especialització. Ajustant components i disseny s’aconsegueixen bicicletes adaptades a 
diferents usos.



El centre de gravetat d’un cos (o una estructura) es pot entendre 
com el punt on es concentra tot el seu pes.  Es diu que un cos és 
estable quan pitjant-lo lateralment sense massa força, no bolca. 

Hi ha tres condicions a examinar:
1) Si la base sobre la que es 
recolça l’estructura és 
proporcionalment ampla, 
l’estructura serà estable.

2) Com més avall estigui el 
centre de gravetat, més 
estable serà l’estructura. Per a 
això s’ha de concentrar la 
major part de la seva massa a 
prop de la base.

3) El centre de gravetat ha 
de estar sobre la base.  Si 
no és així l’estructura serà 
inestable i bolcarà sola.

inestable                                            estable

inestable                                            estable

inestable                                            estable

04 Fonament científic
     Estabilitat d’una estructura
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Estabilitat de la bicicleta
Si la bicicleta té la base petita i el centre de gravetat molt amunt, 

perquè no cau? 

Qüestió: 

Es difícil mantenir la 
bicicleta dreta, estant 
aturada i sense posar els 
peus a terra? 

Doncs perquè també 
intervenen les forces 
centrípeta i 
centrifuga, producte 
del seu moviment 
cap a endavant.
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05 Explicació tècnica
     La transmissió del moviment

La unió de dos engranatges mitjançant una 
cadena és el que es coneix com a 
REDUCTORA o MULTIPLICADORA  de FORÇA

-Un engranatge conductor, on s’aplica la 
força.En la bicicleta es diu PLAT o PINYÓ GRAN.

-Un engranatge conduït, que rep la força. En la 
bicicleta es diu PINYÓ, i està connectat pel seu 
eix a la roda tractora, amb la que gira 
solidàriament.

Si el plat gira a una velocitat constant, la velocitat a la que gira el pinyó (que 
trasmet a la roda tractora) depèn de la relació que hi ha entre el número de dents 
dels dos engranatges. 
   - Com menys dents té el pinyó, més ràpid gira: més velocitat.
   - Com més dents té el pinyó, més lentament gira, però es multiplica la força, i 
així amb el mateix esforç de pedaleig és més fàcil pujar bardes.
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06 Problemes que soluciona avui

El seu ús en entorn urbà, 
fa el tràfic més fluït i 

evita els embussos. 

Des de finals del segle XIX, l’èxit de la bicicleta es basa 
en la seva gran utilitat per al transport personal en 
petites distàncies, tant rurals com urbanes.

Com a medi de transport, la bicicleta no suposa 
cap consum de combustible fòssil. Per això es 

diu que és respectuosa amb el medi ambient
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07 Problemes que ocasiona
Convivència amb cotxes. 
Els conductors no sempre 

respecten als ciclistes 

En carretera, els poden voler 
avançar sense respectar la 

distància de seguretat 
(1.5m) 

En ciutat, l’accident més típic 
és el “dooring”, la bici xoca 

contra una porta de cotxe 
que s’està obrint

Convivència amb vianants. Els ciclistes 
no han de circular per zones peatonals, 

però sovint ho fan Carril bici. Per a construir-lo s’ha d’ocupar part 
del carrer o de la carretera. A més, els altres 
vehicles i els vianants no sempre el respecten
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08 Importància econòmica i comercial

pàgina 14 de l’informe 

EUROPEAN BICYCLE 
MARKET

de la 

Confederation of 
European Bicycle 

Industry

Enllaç
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http://asociacionambe.es/wp-content/uploads/2014/12/European-Bicyle-Industry-and-Market-Profile-2017-with-2016-data..pdf


Comparativa de despesa anual en el transport personal amb diferents mitjans de transport 
(mesurat en €, valor 2016).

15



09 Impacte social
Com a transport urbà, a països com Holanda, 
Dinamarca i Alemanya, el seu ús està molt estès. 
Tothom respecta les normes. Els vianants no passegen 
pel carril-bici. A altres llocs és motiu de debat i 
reivindicació.

A més dels esportistes professionals, molta gent fa 
bicicleta esportiva per a cuidar la seva salut.  

Un negoci en creixement és cicloturisme. 
I a algunes ciutats es fomenta el “bicing”, lloguer 

de bicis per trajecte, per a incentivar el seu ús. 
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De forma més 
anecdòtica, també hi 
ha persones que fan 
del viatge de llargues 
distàncies en bicicleta 
una forma de vida. 
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BICICLETA ELÈCTRICA Les bicicletes elèctriques funcionen mitjançant dos tipus 
d'impulsos; d'una banda, gràcies al pedaleig, i per una altra reben el suport d’un motor 
elèctric que es posa en marxa mentre es pedaleja, i s'atura quan es deixa de fer.  
L'acció del motor sobre el moviment de la bicicleta és coneguda com pedaleig assistit,
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10 Quin és el seu futur?

Enllaç a pàgina sobre bicicletes elèctriques

https://medioambienteynaturaleza.com/consideraciones-y-tipos-de-bicicletas-electricas/
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DISSENY I NOUS MATERIALS 

Les millores que ha experimentat la bicicleta des del seu origen s´han orientat a millorar-ne la 
versatilitat (diferents usos), la lleugeresa (poc pes) i l´aerodinàmica. Això implica dues vies 
de treball:

  Nous dissenys. Per exemple, quadres d’una sola peça, en forma de barra o altres. 

  Nous materials. Per exemple: 

Fibra de carboni, material d'alta resistència, lleuger i força elàstic, bon aïllant tèrmic, 
ignífug i resistent als canvis de temperatura, però d’elevat cost econòmic. 

Grafè, substància semblant al grafit però disposada en fulls de gruix microscòpic,  és un 
material 100 vegades més dur que l'acer i cinc vegades més lleuger que l'alumini.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carboni
https://ca.wikipedia.org/wiki/Graf%C3%A8

