
En aquesta unitat aprendràs a...

■■ Identificar els sistemes de neteja de vidres, parabrises  

i fars.

■■ Utilitzar i interpretar els sistemes auxiliars d’última 

generació.

■■ Avaluar els principals circuits auxiliars d’un vehicle.

Manteniment d’altres 
circuits auxiliarsUnitat

8

1·· Com funciona un sistema 
d’eixugaparabrises?

2·· Com funciona el sistema 
de regulació i limitació de 
velocitat?

3·· Quins altres sistemes 
d’ajuda a la conducció o al 
conductor coneixes?

Preguntes inicials
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■■ Identificaràs els components principals dels diferents circuits auxiliars del vehicle.

■■ Comprovaràs el sistema elèctric i d’instal·lació de circuits auxiliars del vehicle.

Per al projecte final

CIRCUITS DE  
SISTEMES DE NAVEGACIÓ

CIRCUITS DE  
SISTEMES DE TELEFONIA

Sistema GPS

Components

CIRCUITS  
AUXILIARS COMUNS

L’eixugaparabrises

– Amb motor elèctric
– Amb motor electrònic

L’eixugavidres posterior

Sistema rentafars

Llum de cornering

El regulador i el limitador 
de velocitat

Ajuda a l’aparcament

Control  
de miralls retrovisors

Il·luminació interior  
amb control electrònic

– Llums interiors
– Llums de cortesia i guantera
– Llum del maleter
– Llum del reposapeus 

Síntesi de la paraula – Amb ajuda a la navegació
– Sense ajuda a la navegació

– Sistema del darrere
– Sistema del davant o frontal

Automàtic

Evolució

El kit de mans lliures

El sistema bluetooth
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1 >> Circuits auxiliars comuns

El vehicle disposa d’una sèrie de sistemes auxiliars amb un manteni-
ment necessari per al seu correcte funcionament i major seguretat en 
la conducció.

1.1 > L’eixugaparabrises

 L’eixugaparabrises és un element auxiliar del vehicle amb una 
funció important per a la seguretat del conductor, ja que li propor-
ciona la visibilitat adequada en qualsevol circumstància durant la 
marxa: pluja, neu, fang, pols, etc.

Està constituït per un petit motor elèctric, equipat amb un sistema de 
reducció i un mecanisme de transmissió, que transfereix el moviment 
del motor als eixos-braços raquetes i les corresponents escombretes de 
goma, que es desplacen per davant del parabrises, retirant l’aigua que 
s’hi diposita. Aquest sistema de reducció de velocitat, incorporat al mo-
tor elèctric, transforma la velocitat del rotor o induït (de 2.500 a 3.000 
rpm) en una altra de més adequada per als eixos-braços raquetes: de 50 
a 70 oscil·lacions per minut.

Tipus de motors de l’eixugaparabrises i els seus components

Es poden diferenciar dos tipus de motors d’eixugaparabrises: motor 
elèctric i motor electrònic. 

Motor elèctric

El motor elèctric transforma l’energia elèctrica en una energia mecà-
nica capaç d’accionar les escombretes de l’eixugaparabrises. La major 
part d’eixugaparabrises funcionen amb un motor elèctric denominat 
clàssic (figura 1). 

El motor elèctric és un motor de corrent continu i efectua una rotació 
de 360º. Està format principalment per un cos motor, uns imants per-
manents i dues o tres escombretes, segons el tipus de motor (figura 2). 
El motor elèctric del davant està format per tres escombretes que perta-
nyen a les dues velocitats d’escombratge possibles; el motor del darrere, 
en canvi, només té dues escombretes que presenten una sola velocitat 
d’escombratge continu. Quan les escombretes 1 i 2 estan connectades, 
els eixugaparabrises realitzen un escombratge continu lent; si estan con-
nectades les escombretes 2 i 3, realitzen un escombratge continu ràpid.

Els components que constitueixen un motor elèctric o clàssic són els 
següents:

–  Carcassa o inductor (figura 3). A través d’aquest component, es tanca 
el camp magnètic del motor. Està format per la carcassa pròpiament 
dita i les peces següents:

•   Un conjunt inductor, format per dos imants permanents de tipus 
ceràmic, adherits a l’interior de la carcassa.

•   Un topall de material  termoplàstic, que serveix de suport axial a 
l’eix de l’induït.

El motor elèctric de 
l’eixugaparabrises

L’eixugaparabrises compta amb 
un motor elèctric d’inducció per 
imants permanents. Ha de tenir la 
potència necessària per vèncer el 
fregament que existeix entre les 
escombretes de goma i el parabri-
ses del vehicle, en qualsevol de les 
condicions de funcionament.

+

+ −

1 2

3

2
Esquema de motor elèctric de l’eixugapa-
rabrises.

A B

3
Carcassa o inductor.

1
Motor elèctric de l’eixugaparabrises.
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–  Rotor o induït (figura 4). Està constituït per un eix d’acer, un paquet 
de làmines ranurades, en què s’allotgen els enrotllaments induïts, i 
un col·lector, al qual es connecten els enrotllaments induïts i sobre el 
qual freguen les escombretes. A l’extrem de l’eix es troba tallat el fuset 
sens fi, per a l’accionament de la roda reductora de velocitat.

–  Suport motor (figura 5). És una peça d’alumini obtinguda mitjançant 
fosa injectada acoblada a la carcassa per mitjà d’un rebaix circular 
exterior, i que disposa de tres suports amb broques roscades per a la 
seva fixació al vehicle o a la placa suport del mecanisme de transmis-
sió. Cal tenir en compte que el suport motor difereix principalment 
d’un eixugaparabrises a un altre en la seva forma, en funció de quin 
sigui el sistema de transmissió de moviment utilitzat, i incorpora els 
elements següents:

•   Un portaescombretes emmotllat en material termoestable, subjecte 
per revores al suport motor, en què s’allotgen tres escombretes i les 
molles que les pressionen sobre el col·lector.

•   Tres o quatre casquets sinteritzats: dos es troben a l’eix induït i un 
o dos, a l’eix de la roda reductora de velocitat.

•   Una guia de material termoplàstic, per la qual llisca el cap del cable 
flexible, en el sistema de transmissió del mateix nom.

–  Roda reductora (figura 6). Està emmotllada en material termoplàstic 
de baix coeficient de fricció i constitueix, juntament amb el fuset 
sens fi de l’induït, el sistema reductor de velocitat. Els tipus de rodes 
reductores (A, B i C) varien la forma d’accionar el commutador de 
parada automàtica i la disposició de l’acoblament per a la manovella 
d’accionament. Les rodes A i B corresponen al sistema de transmissió 
per biela-manovella; porten l’eix inserit en la roda reductora i per l’al-
tre extrem de l’eix, i disposen d’una zona generalment cònica estriada 
per a l’acoblament de la manovella d’accionament, amb fixació per 
femella. En el sistema per cable flexible (C), l’eix és solidari a la roda 
reductora pròpiament dita, sobre la qual hi ha soldat excèntricament 
un pern (manovella), que dona moviment a la biela d’accionament i 
aquesta, al seu torn, al cap del cable flexible.

–  Commutador de parada automàtica (figura 7). Està constituït per 
una base de material termoplàstic, en què per una de les cares van 
fixos els cables de connexió de l’eixugaparabrises i, per l’altra, els con-
tactes del mecanisme de parada automàtica. En el commutador per al 
sistema de transmissió per cable flexible, els contactes són accionats 
per mitjà d’un empenyedor, que rep moviment del realç incorporat a 
la part inferior de la roda dentada reductora.

4
Rotor o induït.

5
Suport motor.

Commutador de parada automàtica
per transmissió biela-manovella

Commutador de parada automàtica
per transmissió biela-manovella

Commutador de parada automàtica
per transmissió per cable flexible

7
Commutador de parada automàtica.

A Transmissió per
biela-manovella

B Transmissió per 
biela-manovella

C Transmissió per 
cable flexible

6
Roda reductora.
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–  Tapa. És de material plàstic i cobreix les connexions dels cables; es 
fixa al suport motor amb els mateixos cargols que subjecten el com-
mutador de parada automàtica. En el sistema de cable flexible, és una 
tapa metàl·lica que tanca el compartiment de la biela d’accionament 
del suport motor.

–  Pitó roscat complet (figura 8). Aquest element realitza l’ajust del 
joc axial de l’induït. El contacte amb l’extrem de l’eix s’efectua 
mitjançant una bola, gràcies a la qual les pèrdues per fregament 
són menors. En la majoria dels casos, l’ajust és automàtic i es realitza 
per mitjà d’una molla de torsió subjecta per un extrem al pitó roscat, 
mentre que per l’altre forma un pin que s’allotja en una de les ranures 
del suport motor.

Motor electrònic

El motor electrònic permet un moviment més fluid de les escombretes 
d’escombratge i un nombre major de velocitats. A més, una etapa elec-
trònica integrada al motor disminueix la velocitat de les escombretes 
amb cada canvi de sentit, amb la qual cosa se’n redueix el soroll i el 
desgast.

A diferència del motor elèctric, realitza una rotació de 180º en un sentit 
i després en l’altre. Està format per:

–  Uns imants permanents i dues escombretes.
–  Una etapa electrònica del motor que determina la velocitat d’escom-

bratge. Aquesta etapa transmet la indicació de velocitat del motor a 
través d’un senyal RCO complex que varia segons la velocitat deman-
dada (figura 9).

M

+ 12 V

+12 V AVC+12 V APC

9
Esquema de motor electrònic de l’eixu-
gaparabrises.

Tapa

Pitó 
complet

Greix
Bola

Ranures

Suport motor

Induït

8
Pitó roscat complet.

Comportament del motor electrònic de l’eixugaparabrises
En aquest exemple, es mostra com es comporta el motor electrònic de l’eixugaparabrises si troba algun 
obstacle en el seu recorregut.

El motor electrònic també pot detectar la presència d’un obstacle al parabrises quan el moviment de les 
escombretes és bloquejat per la neu o el gebre. En aquest cas, el motor sol·licita més intensitat per poder 
efectuar plenament el moviment sol·licitat; l’etapa electrònica del motor detecta l’augment d’intensitat i 
informa la unitat de control de l’eixugaparabrises. Així, aquesta unitat redueix la velocitat d’escombratge 
per evitar el bloqueig i el sobreescalfament del motor.

Exemples 1

Tipus d’eixugaparabrises

Els tipus d’eixugaparabrises es poden classificar segons els aspectes 
següents:

–  Segons la forma de transmetre el moviment del motor als eixos-bra-
ços raquetes, poden ser de:

•   Transmissió per biela-manovella. Aquest sistema transforma el 
moviment circular de l’eix motor en moviment alternatiu de vaivé 
i el transmet als eixos-braços raquetes per mitjà d’un conjunt de 
bieles i manovelles, com es pot observar a les figures 10 i 11.
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Està format per una sèrie de peces d’acer obtingudes per estampa-
ció, dissenyades amb la forma correcta per a la transmissió cinemà-
tica del moviment (figura 12). El gir del motor és transformat per 
la manovella solidària a l’eix motor en un moviment alternatiu 
de vaivé de les barres articulades (2 i 3), que al seu torn es trans-
met a través dels braços (4 i 5) als eixos secundaris, que finalment 
realitzen el gir alternatiu necessari. Solidaris a aquests eixos van 
acoblats els braços raqueta que, amb les corresponents escombre-
tes de goma, realitzen el moviment de vaivé previst per davant del 
parabrises.

•    Transmissió per cable fle-
xible. En aquest sistema, el 
moviment circular de l’eix 
motor és transformat, dins del 
suport motor, en moviment 
alternatiu de vaivé per la biela 
d’accionament, i transmès 
als eixos-braços raquetes per 
mitjà del cable flexible, com 
es pot observar a les figures 
13 i 14. Al seu torn, està for-
mat per un o dos suports por-
taeixos, units per un conjunt 
de tubs, a l’interior dels quals 
llisca, amb moviment alterna-
tiu de vaivé, el cable flexible 
que transmet el gir alternatiu 
als eixos secundaris.

11
Motor eixugaparabrises de transmissió per 
biela-manovella.

Eixos
secundaris

Braç 4

Barra articulada 2
(biela)

Suport motor
Gir de la
manovella motor

Barra
articulada 3

Braç 5

12
Transmissió per biela-manovella.

Induït complet

Carcassa completa

Tapa de protecció

Suport motor

Volandera 
de retenció

Manovella motor

Molla escombreta

Topall

Roda dentada
reductora

Pitó roscat complet

Placa del commutador
de parada automàtica

10
Especejament del motor eixugaparabrises de transmissió per biela-manovella.
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84,5º
76,5º

85,3º 81,3º

a

b

17
Moviment d’escombretes paral·lel (a); 
moviment d’escombretes antagonista (b).

Els eixos secundaris porten soldada en un extrem una corona dentada 
per al seu engranatge amb el cable flexible, i en l’altre, l’acoblament 
per fixar el braç raqueta; aquest, amb la corresponent escombreta de 
goma, realitzarà el vaivé d’escombratge previst (figures 15 i 16).

13
Motor eixugaparabrises de transmissió per 
cable flexible.

Moviment de vaivé
Cable flexible interior

16
Transmissió per cable flexible.

Suport 
portaeix

Anell 
de seguretat

Tub final

Cable flexible

Tapa
semisuport

Eix

Tub guia

15
Especejament de transmissió per cable 
flexible.

Pitó roscat
complet

Suport
motor

Casquet
roscat

Conjunt del
commutador

de parada

Topall

Cable flexible

Carcassa completa Brida de subjecció

Induït complet

Molla escombreta

Guia

Tapa

Biela 
d’accionament

Roda dentada
reductora

Volandera
especial

Femella 
fixació

14
Especejament de motor de l’eixugaparabrises de transmissió per cable flexible.

–  Segons el tipus i la forma d’escombratge. El sistema d’escombratge 
consta d’escombretes d’escombratge (generalment dues a la part del 
davant i una a la del darrere), de motors (eixugaparabrises o eixugavi-
dres posterior de tipus elèctric o electrònic) i d’una unitat de control 
electrònica. En alguns vehicles, també pot constar d’un detector de 
pluja o de lluminositat. Existeixen dos tipus de moviments de les 
escombretes de l’eixugaparabrises:

•   Moviment paral·lel (figura 17a). És un sistema antic que permet 
escombrar aproximadament el 80% de la superfície del parabrises. 
Les dues escombretes són accionades en la mateixa direcció.

•   Moviment antagonista (figura 17b). És un moviment invertit de 
les escombretes amb una capacitat d’escombratge major que el 
moviment paral·lel. Aquesta tecnologia augmenta la superfície 
d’escombratge aproximadament en un 90%.

–  Segons el mode de funcionament. N’existeixen de dos tipus: mode 
manual i mode automàtic:

•   Mode manual. En el mode manual, és el propi conductor el que 
utilitza la maneta dels eixugaparabrises per procedir al seu acciona-
ment i poder així modificar la velocitat d’escombratge (figura 18).
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Té  quatre  posicions: posició 
0 (l’eixugaparabrises està 
parat); posició 1 (escom-
bratge intermitent); posició 2 
(escombratge continu); posi-
ció 3 (escombratge continu 
ràpid). En alguns vehicles, es 
pot modificar el temps entre 
els escombratges intermi-
tents mitjançant un casquet 
de reglatge.

•   Mode automàtic. Aquest 
mode es troba disponible en 
els vehicles amb detector de 
pluja i de lluminositat; activa 
els eixugaparabrises des de la 
primera gota d’aigua i adapta la velocitat d’escombratge en funció 
de la quantitat d’aigua reflectida. La seva activació s’efectua amb el 
contacte donat i la posició de la maneta en la posició 1 (figura 19). 
En alguns vehicles, un casquet de cadència permet regular el grau 
o la mesura per a l’eficàcia del sensor.

0

1

2

3

18
Eixugaparabrises manual.

0

1

2

3

19
Eixugaparabrises automàtic.

Funcionament de l’eixugaparabrises en condicions desfavorables de conducció

Quan el paviment de la carretera per la qual es circula està moll, el pas de vehicles per aquesta carretera 
aixeca un núvol d’aigua i fang que embruta els parabrises fins al punt que resulta impossible netejar-los 
utilitzant només les raquetes.

Com es pot dur a terme la neteja del parabrises en aquestes condicions?

Solució

Es disposa d’un sistema de rentat que consis-
teix en projectar un raig d’aigua o producte 
de neteja contra el parabrises, al mateix 
temps que funcionen les raquetes. El sistema 
està constituït bàsicament per un dipòsit de 
líquid i una petita bomba elèctrica general-
ment encastada al dipòsit; quan aquesta bomba 
és accionada pel conductor, envia a través de 
canonades flexibles líquid del dipòsit als ejec-
tors, situats al capó enfront del vidre, que són 
els que projecten finalment un raig de líquid 
sobre el parabrises (figura 20). El sistema de 
comandament de la bomba elèctrica es disposa 
de manera que funcioni simultàniament amb 
l’eixugaparabrises; d’aquesta forma, l’aigua 
projectada queda escombrada per les raquetes, 
i s’efectua la neteja necessària.

Casos pràctics 1

Dipòsit de
líquid 1,8 l

Junta 
d’estanquitat

Bomba elèctrica

Tub flexible 4×1

Empalmament amb tub flexible

Ejectors

20
Conjunt eixugaparabrises.
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Circuit eixugaparabrises  
amb motor en repòs, intermitent  
i amb dues velocitats

En aquest exemple, es mostren els esquemes 
dels circuits de funcionament de l’eixugapa-
rabrises: en posició de repòs, amb velocitat 
intermitent i amb dues velocitats. 

1. En posició de repòs

En aquesta posició (figura 21), les dues 
escombretes del motor estan comunicades 
amb massa a través del commutador intern 
del motor (V), del relé electrònic (J31) i del 
commutador (E22).

2. Amb velocitat intermitent

En aquesta posició, el sistema efectua un 
escombratge amb les raquetes de forma 
intermitent (figura 22).

Quan es connecta aquesta velocitat, el com-
mutador (E22) activa el relé electrònic a tra-
vés del corrent que s’envia pel terminal J, commutant el seu contacte mòbil del born (53S) al born (15) positiu 
de la línia X; en aquestes condicions, el circuit de corrent cap al motor s’estableix a través del relé (borns 15 i 
53M), el commutador (borns 53E i 53), el motor (born 53) d’escombretes i massa en el propi motor (born 31).

En el moment en què el motor inicia el seu 
funcionament i les raquetes abandonen la 
posició inferior del parabrises, el relé elec-
trònic (J31) es desactiva, commutant el seu 
contacte mòbil del born (15) positiu de la 
línia X al born (53S), ara amb positiu a través 
del commutador intern del motor; en con-
seqüència, el motor segueix alimentat per 
aquesta via i les raquetes continuen la seva 
carrera d’escombratge (retorn automàtic). 
Quan aquestes arriben a la posició inferior 
del parabrises, el commutador intern del 
motor connecta amb negatiu, transmetent 
massa a les dues escombretes del motor que 
estableixen la fase de repòs. Transcorreguts 
uns segons, el relé electrònic s’activa de 
nou, provocant un nou cicle de funciona-
ment del motor i escombratge de raquetes.

El procés es repeteix fins que es descon-
necta la velocitat intermitent; si, en fer-ho, 
les raquetes no es troben en la posició infe-
rior, s’estableix el retorn automàtic.

Exemples 2

M
M

30
15
X
31

53M

15a

RI2́ V 1́ V

53S

53a53E53A

53B 53
2

1

53j53

15

53A
1

2

53E5353B

31

J

31

T
F

V

V1

S5

J31

E22 E23

Commutador de l’eixugaparabrisesE22

Interruptor de l’eixugaparabrises

Fusible

E23

F

Relé de l’eixugaparabrises

Motor de l’eixugaparabrisesV

Bomba eixugaparabrisesV1

J31

21
Circuit eixugaparabrises: en repòs.

M
M

30
15
X
31

53M

15a

RI2́ V 1́ V

53S

53a53E53A

53B 53
2

1

53j53

15

53A
1

2

53E5353B

31

J

31

T

V

V1

S5

J31

E22 E23

Commutador de l’eixugaparabrisesE22

Interruptor de l’eixugaparabrises

Fusible

E23

F

Relé de l’eixugaparabrises

Motor de l’eixugaparabrisesV

Bomba eixugaparabrisesV1

J31

F

22
Circuit eixugaparabrises: amb velocitat intermitent.
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3. Amb dues velocitats

– 1a velocitat
En aquesta posició, el circuit de corrent 
procedent de la línia X s’estableix a través 
del fusible de protecció (F), commutador 
(E22) i escombretes del motor (decalades 
180º), tancant el circuit a massa en el propi 
motor; així, l’eixugaparabrises comença a 
funcionar a la seva velocitat més lenta. A 
l’esquema elèctric del circuit (figura 23), 
s’observa que el corrent o la massa proce-
dent del commutador intern del motor no 
arriba en cap cas a l’escombreta positiva, 
ja que el circuit es troba interromput en el 
commutador (E22).

– 2a velocitat
En aquesta posició, el circuit de corrent 
procedent de la línia X s’estableix a través 
del fusible de protecció (F), el commu-
tador (E22) i les escombretes del motor 
(decalades menys de 180º), tancant el 
circuit a massa en el propi motor; així, 
l’eixugaparabrises comença a funcionar a 
la seva velocitat més ràpida. A l’esquema 
elèctric del circuit (figura 24), s’observa 
que el corrent o la massa procedent del 
commutador intern del motor no arriba 
en cap cas a l’escombreta positiva, ja que 
el circuit es troba interromput en el com-
mutador (E22).

Altres elements que cal tenir en compte 
quan s’acciona l’eixugaparabrises són la 
bomba eixugaparabrises i el retorn auto-
màtic de les raquetes a la seva posició de 
repòs.

– La bomba eixugaparabrises (figura 25)
Quan es manté accionat l’interruptor de 
l’eixugaparabrises (E23), per un costat 
s’alimenta la bomba eixugaparabrises (V1) 
que, a través dels ejectors, projecta aigua 
sobre el parabrises; per l’altre, a través 
del terminal T, s’alimenta el relé elec-
trònic (J31), que posa en funcionament el 
motor de l’eixugaparabrises per efectuar 
cicles d’escombratge i realitzar la cor-
recta neteja del vidre del parabrises.
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Circuit eixugaparabrises amb dues velocitats: 1a velocitat.
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Circuit eixugaparabrises amb dues velocitats: 2a velocitat.
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Quan el conductor deixa de pressionar l’in-
terruptor (E23), cessa la projecció d’aigua i 
s’interromp l’alimentació del relé a través 
del terminal T; tot i això, el relé manté l’ali-
mentació del motor eixugaparabrises durant 
uns quatre segons més, temps necessari per 
realitzar dos escombratges finals que eliminin 
qualsevol resta d’aigua del parabrises.

– El retorn automàtic (figura 26)
Quan es desconnecta el commutador (E22), 
les raquetes s’han de detenir sempre en la 
posició de repòs (la més baixa del seu recor-
regut) i no han d’interferir en la visibilitat del 
conductor.
Es dissenya el mecanisme per tal que, en 
retornar el commutador (E22) a la seva posició 
de repòs i mentre les raquetes no estan en la 
posició més baixa (repòs), el motor (V) rebi 
corrent a través del commutador intern de 
què va proveït del relé electrònic (J31) i del 
commutador (E22) en repòs (vegeu l’esquema 
elèctric).
Quan les raquetes estan arribant a la seva 
posició de repòs, el contacte mòbil del com-
mutador del motor (V) es desconnecta de 
positiu, per la qual cosa deixa el motor sense 
alimentació.
De tota manera i malgrat que es descon-
necti el positiu i es deixi sense alimentació 
el motor, el rotor o induït segueix girant per 
inèrcia, al mateix temps que el contacte mòbil 
estableix connexió amb massa, transmetent 
aquesta polaritat a les dues escombretes.
És necessari frenar el gir per inèrcia del motor 
amb la finalitat d’evitar que el contacte mòbil 
del commutador intern connexioni de nou 
amb positiu, alimentant de nou el motor i 
repetint-se indefinidament el cicle de fun-
cionament; per això, durant el gir inercial 
del motor (sense alimentació), les bobines del 
rotor tallen el camp magnètic permanent de 
l’estator, creant-s’hi per variació de flux un 
corrent induït i un camp magnètic antagonista 
al de l’estator, que s’oposa al gir del rotor, 
fet que constitueix el fre elèctric del motor 
que deté l’induït, coincidint amb la posició de 
repòs de les raquetes.
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Circuit de retorn automàtic.
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Circuit de bomba eixugaparabrises.
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28
Commutador eixugaparabrises automàtic.

1 2

3
29

Elements estàndard de l’eixugaparabrises automàtic.

1.2 > L’eixugavidres posterior

En els nous dissenys de carrosseries, i en especial en 
els dels models d’automòbil de tipus familiar, el vidre 
posterior es taca en excés amb la cortina de fang i 
pols que aixequen les rodes del darrere. Per pal·liar 
aquest problema, els vidres disposen de mecanismes 
per a la neteja del vidre i per augmentar la visibilitat 
a través del mirall retrovisor interior i, de retruc, la 
seguretat en la conducció.

El mecanisme de l’eixugavidres posterior és similar 
al dels eixugavidres, amb la diferència que en aquest 
només fa falta una raqueta, que agafa moviment del 
motor elèctric a través d’un sistema de transmissió de 
biela-manovella (figura 27). Aquest mecanisme se sol 
situar a la part del darrere del vehicle (generalment en 
un lateral, a l’altura del pas de roda). El circuit de co-
mandament, integrat generalment en el commutador 
de l’eixugaparabrises, es disposa de manera que no-
més es pugui accionar l’eixugavidres posterior, o tots 
dos mecanismes al mateix temps. Alguns vehicles porten una sola bomba 
per als serveis d’eixugavidres i eixugavidres posterior: segons el seu sentit 
de gir (dreta o esquerra), projecta líquid sobre el parabrises o el vidre.

1.3 > L’eixugaparabrises automàtic

L’eixugaparabrises automàtic disposa d’un commutador que permet, a 
partir de la seva posada en acció des del comandament eixugaparabrises 
(figura 28), assegurar la posada en funcionament i la gestió automàtica 
de l’eixugaparabrises del davant, en funció de la intensitat de la pluja.

Components

Els components de l’eixugaparabrises automàtic es classifiquen en ele-
ments estàndard i elements específics.

–  Elements estàndard (figura 29):

•   Braços portaescombretes (1) i motor eixugaparabrises i el seu meca-
nisme de transmissió del moviment (2).

•   Bomba rentaparabrises fixada al dipòsit de líquid (3).

Raqueta de
l’eixugavidres
posterior

Ejector

Bomba
elèctrica

Junta
d’estanquitat

Dipòsit de
líquid 1,5 l Eix secundari

Barra articulada (biela)

Motor de l’eixugavidres
posterior

Manovella
motor

Sòcol

27
Conjunt de l’eixugavidres posterior.
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–  Elements específics (figura 30):

•   Caixetí electrònic o captador de pluja (4) encar-
regat de dirigir la neteja i la seva prolongació 
després del rentat.

•   Parabrises (5) proveït d’una serigrafia en la super-
fície interna que emmascara les fixacions del 
captador de pluja (6) i de la base del retrovisor (7).

•   Serigrafia  amb  finestreta  transparent  (A)  (zona 
de detecció).

•   Retrovisor amb carcassa de plàstic  incorporada 
(8), que amaga el captador de pluja.

•   Commutador  eixugaparabrises  (9)  amb  funció 
AUTO.

•   Dos relés de 25 A (sense resistència en paral·lel, 
sense díode) governats pel captador de pluja; un 
s’utilitza per al comandament de Marxa/Parat 
(10) i l’altre per al canvi de Petita velocitat/Gran 
velocitat (11).

•   Feix de  cables  (12),  que descendeix del  guarni-
ment del sostre.

A la figura 31, es mostra un esquema del funcionament de l’eixugapa-
rabrises automàtic.
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Bloc sinòptic de funcionament de l’eixugaparabrises automàtic.
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30
Elements específics de l’eixugaparabrises automàtic.

El caixetí captador de pluja

El principi de funcionament del caixetí captador de pluja (figura 32) 
és el següent:

–  El caixetí captador de pluja està proveït d’un captador òptic format 
per un díode emissor de llum (3) i un díode receptor (1), associats als 
seus respectius prismes (7), anomenats guies d’entrada.

–  El sistema funciona sobre el principi físic de refracció i reflexió de la 
llum. El raig de llum infraroig d’intensitat coneguda, emès pel díode 
emissor de llum (3), es propaga fins al díode receptor (1), patint 
quatre reflexions totals en la superfície exterior del parabrises (8). La 
unió òptica captador/parabrises està assegurada per dues finestres amb 
juntes de silicona transparents (4), que han de presentar un suport i 
una neteja sobre el parabrises en perfecte estat.
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–  Quan les gotes d’aigua (6) arriben al parabrises en la zona sensible 
del captador, una part del raig lluminós es refracta (part de la llum 
es reflecteix cap enfora), disminuint d’aquesta forma la quantitat de 
llum captada pel díode receptor (1). En aquestes condicions, la targeta 
electrònica (2) detecta la velocitat d’atenuació del senyal, posant en 
funcionament el motor eixugaparabrises.

–  Segons la intensitat de la pluja o altres fenòmens meteorològics, 
l’electrònica determina la cadència d’escombratge, alimentant els 
motors de l’eixugaparabrises a través d’una línia en sèrie que té més 
o menys velocitat (figures 33 i 34). El caixetí captador de pluja disposa 
d’un escalfament regulat (5) iniciat per la posició (+ ACC), que permet 
eliminar la presència de gel i baf a la zona de detecció del captador 
(figura 35).
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Feixos lluminosos en funció de la intensitat de la pluja.
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Especejament del captador de pluja.
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34
Resposta del captador en funció de les condicions meteorològiques.
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32

32
Captador de pluja, components i funcionament.

La seguretat en 
l’eixugaparabrises

El sistema disposa d’un dispositiu 
de protecció del motor eixugapara-
brises, que actua en cas de bloqueig 
d’aquest; la protecció només és 
efectiva en les posicions d’AUTO, 
gran velocitat i eixugaparabrises. 
En cas de fallada del captador de 
pluja, el funcionament del motor 
eixugaparabrises segueix essent 
possible en les següents posicions 
de petita velocitat i petita velo-
citat inestable (escombratge per 
impulsos). En aquest cas, el motor 
eixugaparabrises no troba la posició 
de repòs (el retorn automàtic no és 
operatiu).

El dipòsit de brutícies seques a la 
superfície exterior no té incidència 
en la sensibilitat del sistema.
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Control i funcionament del commutador de l’eixugaparabrises

En aquest exemple, es mostra el control i la lògica de funcionament del commutador de l’eixugaparabrises, 
tant en el mode automàtic com fora d’aquest.

1. Posicions en el commutador de l’eixugaparabrises

En el commutador de l’eixugaparabrises es localitzen cada una de les posicions i les seves funcions per 
procedir al seu ús de forma àgil en els moments necessaris. A la figura 36, es mostra la imatge i la utilitat 
de cada una de les seves posicions.
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36
Posicions en el commutador de l’eixugaparabrises.

2. Prova de posada en acció del mode automàtic

La funció de la neteja automàtica només és operativa amb el commutador d’encesa i arrencada en les 
posicions (+ACC) o (+DC). Es parteix de la posició de parada (3) i es posa el commutador de l’eixugapara-
brises en la posició AUTO (4), fet que comporta un escombratge a poca velocitat d’iniciació del captador 
(reconeixement de l’estat del parabrises). A partir d’aquest moment, el sistema està preparat per funcionar 
(figura 36).

3. Rearmament del sistema després del tall de (+ACC) o (+DC) 
(figures 37a i 37b)

El sistema automàtic d’eixugaparabrises es desactiva en treure el 
contacte (ha de ser així sempre per seguretat). Després de posar el 
(+ACC) o (+DC), l’activació del mode automàtic s’obté de les formes 
següents:

–  a: posició AUTO (4) – posició parada (3) – posició AUTO (4). L’acti-
vació de la funció és indicada per un cicle d’escombratge.

–  b: posició AUTO (4) – posició baixa velocitat (5) – posició AUTO (4). 
L’activació de la funció és indicada per dos cicles d’escombratge.

4.  Funcionament fora del mode automàtic

Fora del mode automàtic, les funcions clàssiques de l’eixugaparabri-
ses es conserven (figura 36):

–  Eixugaparabrises (estirar el comandament cap al volant) (1)
–  Petita velocitat inestable (escombratge per impulsos) (2)
–  Parada (3)
–  Baixa velocitat (5)
–  Gran velocitat (6)

Exemples 3
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Rearmament del sistema després del tall.
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211Unitat 8 - Manteniment d’altres circuits auxiliars

Circuits de control i funcionament del commutador de l’eixugaparabrises

A l’exemple següent es mostren els esquemes elèctrics corresponents al comandament de l’eixugaparabrises 
en posició AUTO i AUTO amb canvi de velocitat:

–  Esquema elèctric amb comandament en posició 4: AUTO (figura 38).
–  Esquema elèctric amb comandament amb comandament en posició 4: canvi de baixa velocitat a gran 

velocitat (figura 39).
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Circuit eixugaparabrises amb comandament en posició 4: AUTO.
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Circuit eixugaparabrises amb comandament en posició 4: AUTO. 
Canvi de velocitat.

Exemples 4
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1.4 > El sistema rentafars

La brutícia en els fars provoca una pèrdua de la seva 
lluminositat i l’enlluernament dels vehicles que cir-
culen en sentit contrari (figura 40).

Per evitar-ho, els sistemes de neteja complets cons-
ten dels següents components (figura 41): toveres de 
cambra de turbulències amb diferents distribucions 
d’aigua en sistemes de toveres fixes o mòbils, una 
vàlvula de comandament/vàlvula central, un grup 
de tubs flexibles amb sistema connectable, un conte-
nidor d’aigua amb bomba centrífuga i el direcciona-
ment, que pot constar d’un sistema de comandament 
temporitzador electrònic o d’un relé.

Els sistemes de neteja complets poden ser, a més, de 
dos tipus:

–  Sistema d’eixugaparabrises amb braç eixugapa-
rabrises (figura 42a). La utilització del sistema del 
braç es limita als dispersors amb tapa de vidre.

–  Sistema de rentat a alta pressió amb broquet i 
basat en el principi de sortidor d’aigua (figura 
42b).

A la taula següent, es mostren el funcionament i els 
components del sistema de neteja d’alta pressió:

Sistema de neteja d’alta pressió

Funcionament

–  Es pot utilitzar amb dispersors de vidre i de plàstic.
–  L’efecte netejador depèn de la distància entre els bro-

quets i el dispersor amb tapa, la quantitat i la pressió 
(màxima de 4,5 bar).

Components

–  Dipòsit d’aigua amb bomba rotatòria i vàlvula de re-
torn.

–  Braç de broquets, que pot ser telescòpic.
–  Sistema telescòpic. Funciona quan el conductor acci-

ona la funció d’eixugaparabrises amb els fars activats 
(figura 43).

Dipòsit de líquid
amb bomba

Vàlvula principal
o peça en T

Sortidors
telescòpics o filtres

Retard de temporitzador

+56 +30

s

P31 p

t

31
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M

41
Components d’un sistema de neteja  
(marca HELLA).

A
B A B

a b

Broquet telescòpic en accióA Principi funcional d’un sistema telescòpicB

43
Funcionament d’un sistema de rentafars telescòpic (a: en repòs; b: activat).

Fars nets: màxima visibilitat, sense enlluernament.

Fars bruts: poca visibilitat, alt nivell d’enlluernament.

40
Desviació i absorció dels raigs de llum degut a les partícules de bru-
tícia (marca HELLA).

a

b

42
Rentat amb braç eixugaparabrises sobre 
far (a); rentat de far a pressió amb 
broquet (b).
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Generalment, el control del sistema rentafars es realitza amb el sistema 
eixugaparabrises. Cada vegada que el conductor neteja el parabrises, els 
fars també es netegen automàticament. Aquest acoblament només es 
realitza si el llum està connectat.

En cas d’activar-se la bomba centrífuga, aquesta comprimeix l’aigua en 
un cilindre, amb un èmbol que sortirà amb el cap de tovera sobreposat 
fins a pressionar contra una molla de compressió, desplaçant la tovera en 
posició de treball. Mentre, una vàlvula s’encarrega que només es realitzi 
el moviment sense que pugui sortir aigua de les toveres. Un cop assolida 
la posició de treball, la vàlvula s’obre i l’aigua ruixa els fars. Després de 
desconnectar la bomba, la molla recuperadora fa que l’èmbol retorni a la 
posició de repòs. Un impuls de rentat dura, en el cas de toveres estacio-
nàries, aproximadament 0,5 s i, en el cas de toveres telescòpiques (degut 
al temps de sortida), aproximadament 0,8 s.

Actuació davant de les fallades del sistema rentafars

Per conèixer com actuar davant de les possibles fallades que es poden 
produir en el sistema rentafars, s’han d’executar els passos següents:

-  Comprovar l’alimentació de corrent i el fusible si la bomba centrífuga 
no funciona.

-  Controlar la polaritat (pot treballar en les dues direccions) si se sospita 
que la bomba ha pogut patir una inversió de polaritat.

-  Purgar l’aire del sistema, accionant-lo diverses vegades ininterrompudament, si el sistema no s’ha purgat.
-  Comprovar que el tub flexible no està doblegat ni té fuites.
-  Eliminar les partícules exteriors i esbandir amb aigua el sistema si les toveres o vàlvules estan obturades.
-  Augmentar el nivell d’anticongelant si s’observa que els components estan congelats. 

Tècnica

Materials

• Multímetre
• Aigua
• Anticongelant

1

1.5 > El llum de cornering

 El llum de cornering és una funció assumida per la xarxa a bord 
del vehicle que consisteix en l’activació d’un dels dos fars antiboira 
del davant quan es produeix un gir tancat a baixa velocitat.

El far antiboira activat és sempre el del costat interior de la corba, indicat 
per gir del volant. Amb aquesta funció, es pretén optimitzar la il·lumi-
nació de la calçada i de la zona adjacent per augmentar la seguretat 
d’ocupants i vianants (figura 44).

a b

44
Vehicle sense llum de cornering (a); vehicle amb llum de cornering (b) (Marca HELLA).

CEA17CAST_08_p196-233.indd   213 11/03/17   12:22



214

Les condicions òptimes per a l’activació del llum de cornering són les se-
güents (figura 45): velocitat del vehicle entre 0 i 40 km/h; llums antiboira 
del davant desconnectats; llums d’encreuament/carretera connectats; in-
termitent dret/esquerre activat o angle de volant igual o superior a 70º. Si 
el vehicle no equipa ESP, s’utilitza el senyal d’activació de l’intermitent.

Per a la desactivació de la funció, només cal que s’incompleixi alguna 
de les condicions indicades o que l’angle del volant sigui inferior a 40º.

A la figura 45, es mostra el cicle d’histèresi de l’angle de volant.

1.6 > El regulador i el limitador de velocitat

 El regulador de velocitat és el sistema que permet conservar una 
velocitat programada; el limitador de velocitat evita que se sobre-
passi aquesta velocitat programada.

Els sistemes de limitació i regulació de velocitat utilitzen els mateixos 
elements i només es diferencien en l’estratègia. A la figura 46, es mos-
tren els elements que formen els dos sistemes:

Angle del
volant (º)

40 70

On

Off

45
Condicions d’activació del llum de cornering i activació del llum de cornering segons l’angle 
del volant.

9

4 8

10

3

1

5

6

7

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Interruptor de tres posicions
(parada-regulador de
velocitat-limitador de velocitat)

Contactes en el volant

Quadre d’instruments

Calculador d’injecció

Pedal d’accelerador
amb potenciòmetre

Contactor del pedal de fre
(doble contacte)

Contactor de l’embragatge
(inici de carrera)

Calculador de la caixa de velocitats
automàtica (si el vehicle està equipat)

Calculador ABS

Caixa de papallona motoritzada (motor gasolina)
o injectors dièsel (motors dièsel)

46
Components del sistema de limitació i regulació de velocitat.
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215Unitat 8 - Manteniment d’altres circuits auxiliars

Les funcions i l’ús del regulador i limitador de velocitat s’especifiquen 
a la taula següent:

Ús Funcionament

El regulador
En les autopistes o en les vies 
ràpides quan les condicions de 
circulació són fluïdes.

Activat, el conductor pot aixecar el peu del pedal de l’accelerador: 
el vehicle es manté automàticament a la velocitat programada. 
Per raons de seguretat, el conductor pot desactivar el regulador de 
velocitat en qualsevol moment, prement el pedal del fre, de l’em-
bragatge o mitjançant els contactes en el volant.

El limitador
En ciutat o en les zones de 
circulació a velocitat limi-
tada.

Activat, el conductor pot accionar normalment el pedal de l’acce-
lerador fins a la velocitat límit programada; per damunt d’aquesta 
velocitat límit, prémer el pedal de l’accelerador no l’incrementa. En 
cas d’urgència és possible, no obstant, sobrepassar la velocitat límit, 
superant el punt dur del pedal de l’accelerador.

Per al control del sistema de limitació i regulació de la velocitat, el con-
ductor disposa de:

–  Un comandament principal. Aquest comandament, de tres posicions, 
permet al conductor realitzar les següents operacions (figura 47): acti-
vació del regulador de velocitat (1), activació del limitador de velocitat 
(2) i desactivació del sistema de forma permanent (3).

–  Dos comandaments del volant (figura 48): 

•   A l’esquerra del volant, les tecles + i − permeten augmentar o dis-
minuir la velocitat programada. 

•   A la dreta del volant, la lletra R permet reactivar el sistema actiu i 
recuperar la velocitat programada anteriorment; la lletra O desac-
tiva el sistema en curs i permet ser reactivada per la tecla R.

–  Pedals. Els diferents pedals permeten al conductor actuar en els sis-
temes i sobretot desactivar-los en cas d’urgència. El potenciòmetre 
del pedal de l’accelerador permet desactivar el sistema de regulació 
o limitació quan el conductor prem el pedal i venç el punt dur. Si 
el regulador està actiu, un contactor col·locat al pedal del fre per-
met desactivar la funció, independentment de quin sigui el tipus de 
transmissió. En els vehicles equipats amb caixa de velocitats mecà-
nica, un contactor situat al pedal d’embragatge permet desactivar el 
regulador; en els vehicles equipats amb caixa de canvis automàtica, 
la desactivació s’obté amb el pas de la palanca de canvis a la posició 
de neutre.

1

2

3

47
Comandament principal de limitació i 
regulació de velocitat.

48
Comandaments en el volant.
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Activitats

1·· Dibuixa l’esquema de funcionament del regulador i limitador de velocitat extret d’un manual de reparacions.

2·· Anota en quina posició del vehicle es disposen els comandaments del regulador i limitador de velocitat d’un 
vehicle en concret.

–  Un calculador d’injecció (figura 49). La seva funció principal és apli-
car valors de consigna. En els vehicles de gasolina pilota la caixa de 
papallona, i en els vehicles dièsel modifica els temps d’injecció dels 
injectors dièsel. El calculador d’injecció adapta la seva estratègia en 
funció de les informacions rebudes pels diferents comandaments i 
calculadors. Quan el conductor activa el regulador o el limitador (1), 
l’interruptor transmet un senyal de 12 V al calculador d’injecció (3). 
A partir d’una velocitat superior a 30 km/h, una pressió a la tecla + 
o − (2) envia un senyal al calculador d’injecció, el qual adapta la seva 
estratègia en funció de les noves informacions. El calculador de l’ABS 
(4) envia la informació de la velocitat al calculador d’injecció i al 
quadre d’instruments (5) a través de la xarxa multiplexada. Aquestes 
informacions permeten al calculador d’injecció adequar-se a les velo-
citats programades, pilotant la caixa de papallona per als vehicles de 
gasolina o els injectors per als vehicles dièsel (6).

M
+

−
E

ABS

6

51

0

432

1 2 3 6

5 4 9 8 7

10

49
Quadre de funcionament del regulador i limitador de velocitat.

1  Comandament regulador-limitador

2  Comandament + − regulador-limitador

3  Calculador d’injecció

4  Calculador ABS

5  Quadre d’instruments

6  Caixa de papallona

7   Potenciòmetre del pedal  
de l’accelerador

8  Pedal de l’embragatge

9  Pedal del fre

10   Calculador de la caixa  
de velocitats
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217Unitat 8 - Manteniment d’altres circuits auxiliars

1.7 > Ajuda a l’aparcament

 L’ajuda a l’aparcament és el sistema que permet reduir el nombre 
de xocs registrats durant les maniobres d’estacionament, deguts a una 
falta de visibilitat o a un càlcul incorrecte de les distàncies (figura 50).

50
Sistema d’ajuda a l’aparcament.

Tres sensors del darrere
Tres sensors del darrere +

dos sensors del davant
Tres sensors del darrere +
quatre sensors del davant

Quatre sensors del darrere +
dos sensors del davant

Quatre sensors del darrere +
quatre sensors del davantQuatre sensors del darrere

51
Diferents sistemes de muntatge d’ajuda a l’aparcament.

L’activació d’ajuda a l’aparcament es realitza mitjançant la col·locació 
de la marxa enrere: el sistema ens senyalitza la posada en servei per 
mitjà d’un to de disposició amb un breu centelleig de tots els LED d’in-
dicació. El sistema es desactiva en treure la marxa enrere.

Existeixen diferents formes de muntatge d’aquest sistema, però, en gene-
ral, consta de quatre sensors al davant i de quatre al darrere (4DAV/4DAR).

A la figura 51, es mostren les possibles combinacions que es poden rea-
litzar segons l’equip de muntatge utilitzat.
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Espieta

52
Components del sistema d’ajuda a l’aparcament.

El sistema d’ajuda a l’aparcament (figura 52) està format per un cal-
culador; sensors d’ultrasons piezoelèctrics integrats al para-xocs del 
darrere i del davant (existeixen vehicles amb ajuda a l’aparcament del 
davant que incorporen els captadors en el para-xocs del davant, tal com 
es mostra a la figura 53); i un espieta o brunzidor situat a la part del 
darrere; en alguns vehicles, també existeix un interruptor d’inhibició 
del sistema (en tancar-se l’interruptor s’encén el díode LED que indica 
la inhibició). El calculador interpreta els senyals que procedeixen dels 
captadors i decideix la freqüència d’emissió del bip sonor.

53
Sensors del davant.

Funcionament del sistema del darrere

El sistema d’ajuda a l’aparcament permet que els obstacles ubicats al 
centre del vehicle s’indiquin a partir d’una distància de 1.500 mm i, els 
dels costats exteriors, a partir de 1.000 mm.

El funcionament del sistema amb tres o quatre sensors del darrere és 
idèntic; només varien les distàncies mínimes de senyalització si el vehi-
cle porta o no el ganxo de remolc instal·lat (figura 54). En una aplicació 
amb ganxo de remolc, les distàncies en l’eix del darrere varien, ja que la 
seva distància mínima passa de 300 mm a 450 mm. En instal·lacions en 
què s’utilitzen tres sensors del darrere, el vehicle no ha de portar ganxo 
de remolc.
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219Unitat 8 - Manteniment d’altres circuits auxiliars

La distància d’inici de detecció dels dos sistemes és la mateixa, mentre 
que el final de la detecció varia segons el sistema en 5 cm (encara que 
suposa una diferència tan petita que gairebé no es nota).

ON

ON-OFF-ON

1

G

A

B C D E

F

2 3 4 5 6 7

55
Detecció visual i sonora.

A la figura 55, s’aprecia com la detecció visual i sonora varia per complet 
a mesura que el vehicle s’aproxima a l’obstacle; la informació visual apa-
reix des del LED A al F i s’il·luminen de la forma següent: A, B, C, D són 
de color ambre; E, F són de color vermell (a mesura que ens aproximem 
a l’obstacle, hi haurà més LED encesos o menys).

1234567

mm

<1.500

<1.500

<1.150

<1.150

<850

<850

<670

<670

<550

<520

<450

<400

<350

<300

3

4

mm

54
Ubicació exterior de sensors del darrere i exemple d’inici del radi d’acció dels sensors i les distàncies en mm.
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El sistema del davant o frontal només es pot operar en combinació amb 
el sistema del darrere. El sistema frontal es manté actiu en les condicions 
següents:

–  Amb la marxa enrere col·locada.
–  A través d’un circuit temporitzat de 20 s en connectar l’encesa, pre-

ment el polsador de l’estat desconnectat a connectat o en posar la 
marxa enrere. Si en aquest temps (20 s) s’identifica un obstacle, el 
sistema frontal es manté actiu, fins que ja no s’identifiqui l’obstacle; 
a partir d’aquest moment, el sistema frontal encara està actiu durant 
20 s, després es desconnecta i sona un breu to agut doble.

La disposició en servei del sistema frontal és indicada pel LED G de la 
indicació frontal i el LED ubicat al polsador.

La desactivació es pot dur a terme de les formes següents:

–  Prement el polsador de l’estat connectat al desconnectat.
–  Transcorreguts 20 s des de l’última manipulació del sistema.

La senyalització acústica i visual a l’indicador frontal treballa igual que 
a l’indicador del darrere.

La gran diferència entre el sistema del davant i del darrere rau en l’indi-
cador, que només existeix per al sistema del davant.

1
2
3
4
5
6
7

2
34

5
6

7

56
Ones dels sensors de la part del davant.

La senyalització acústica es realitza de forma diferent: només es comen-
ça a escoltar l’avisador acústic si la proximitat de l’objecte està per sota 
dels 670 mm. L’interval sonor es modifica segons la proximitat de l’ob-
jecte fins a un so continu, que ens indica la detecció del vehicle. El to del 
senyal es desconnecta després de cinc segons en disminuir la distància a 
l’obstacle; en zona d’alerta màxima o to continu, és necessari saber que 
el to de senyal no es desconnecta mai. 

Funcionament del sistema del davant

Els obstacles ubicats al centre del vehicle s’indiquen a partir d’una 
distància de 1.000 mm i en els costats exteriors, a partir de 800 mm 
(figura 56).
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221Unitat 8 - Manteniment d’altres circuits auxiliars

El sistema d’ajuda a l’aparcament i els sensors d’ultrasons

En aquest exemple, es mostra com es comporten els sensors d’ultrasons i l’espieta en activar el conductor 
la marxa enrere.

Quan el conductor introdueix la marxa enrere (figura 57), el tancament del contactor de marxa enrere 
envia un potencial de 12 V al calculador d’ajuda a l’aparcament; aleshores, aquest alimenta els quatre 
sensors d’ultrasons i activa l’espieta. Un bip sonor indica que el sistema funciona correctament (*). Cada 
un dels sensors envia una ona d’ultrasons i l’eco o rebot d’aquesta ona és rebut pels sensors i es transmet 
al calculador sota la forma d’un corrent pulsat modulat. Aleshores, el calculador interpreta aquest corrent 
per determinar la presència de proximitat de l’obstacle i freqüència del bip sonor.

+12 V

+12 V

57
Quadre de funcionament del sistema d’ajuda a l’aparcament.

Els sensors poden detectar algun obstacle fix o en moviment a partir de 150 cm del vehicle. L’espieta 
comença a emetre a una freqüència regular, i a mesura que el vehicle s’aproxima a l’obstacle la freqüència 
del bip sonor augmenta. Es converteix en continu quan l’obstacle està a 25 cm del vehicle.

Els sensors ultrasònics (figura 58) emeten breus impulsos acústics, segons el principi d’ones acústiques 
d’eco, que són reflectits per possibles obstacles i són registrats de nou pels sensors com a senyal d’eco.

(*) La presència de gebre o fang pot modificar el funcionament del sistema, per la qual cosa és important verificar-ne la neteja. El 
calculador desconnecta el sistema quan s’acobla un remolc al vehicle. Per això, la unitat de control per a la identificació del ganxo de 
remolc bolca un missatge al CANbus de confort.

−

+

−

+

N

N

N

N

V S S V

EMISSOR Receptor

Diafragma

Ona sonora

Ona sonora Circuit integrat

Emissor-receptor
d’ultrasonsImant permanent

58
Sensors ultrasònics.

Exemples 5
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1.8 > Control dels miralls retrovisors

 El control dels miralls retrovisors és el sistema que compleix les 
funcions d’orientació, plegament i calefacció dels miralls a través de 
les unitats de control de la porta del conductor i de l’acompanyant.

L’esquema de funcionament d’aquest sistema és el següent (figura 59):

–  Funcions d’orientació i plegament. La unitat de la porta del con-
ductor rep els senyals dels commutadors de regulació dels miralls 
exteriors, del selector de regulació d’aquests miralls i de regulació 
dels miralls amb funció de replegament. Quan aquests commuta-
dors envien un senyal a la unitat de la porta del conductor, aquesta 
alimenta, si correspon, algun dels motors d’abatiment i regulació. Si 
el senyal també afecta el retrovisor del costat de l’acompanyant, con-
verteix el senyal en un missatge CANbus i el bolca a línea de confort 
per tal que el reculli la unitat de porta del costat de l’acompanyant i 
executi l’ordre per al retrovisor d’aquest costat.

–  Funció de calefacció. Per a la calefacció dels miralls es té en compte 
l’estat del vidre tèrmic, la temperatura exterior i la velocitat del vehi-
cle. Aquesta informació s’envia a través de CANbus de confort des de 
la unitat de control del climatronic i la unitat de control de l’ABS per 
ser recollida per les dues unitats de la porta.

3158d

M

M

M

M

M

M

Unitat de control
de la porta
(costat del conductor)

–
Commutador de regulació
dels retrovisors
exteriors
Commutador selector
de regulació dels
retrovisors exteriors
Commutador de regulació
del mirall amb funció
de replegament

–

–

–

Unitat de control
central per al sistema
de confort

–

Unitat de control
per al climatronic

–

Unitat de control 
de la porta (costat
de l’acompanyant)

–

Retrovisor
exterior
calefactable
(costat del
conductor)

Motor 
d’abatiment del
mirall (costat
del conductor)

–

–

– Motors de
regulació
del mirall
retrovisor (costat
del conductor)

–

–

Retrovisor
exterior
calefactable
(costat de 
l’acompanyant)

Motor per a
l’abatiment del
mirall (costat
de l’acompanyant)

– Motors de
regulació
del mirall
retrovisor (costat
de l’acompanyant)

59
Quadre de funcionament de control dels miralls retrovisors.
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Les funcions d’orientació, plegament i calefacció en els miralls retrovisors

El sistema de control d’orientació, plegament i calefacció dels miralls retrovisors compleix una funció 
important en la conducció.

Com es duen a terme aquestes funcions i en quines condicions?

Solució

Orientació (figura 60a)

Per a l’orientació dels miralls, s’ha de col·locar el commutador selector en posició de “retrovisor esquerre” 
o “retrovisor dret”, i s’ajusta la posició desitjada a través del commutador de regulació de miralls retro-
visors. D’altra banda, el sistema permet l’orientació automàtica del mirall de l’acompanyant (en inserir la 
marxa enrere, i amb el commutador en posició “retrovisor dret”, el mirall de l’acompanyant s’orienta cap 
avall, fet que permet veure la vorera en aparcar el vehicle). El mirall torna a la seva posició original quan 
es compleix alguna d’aquestes tres condicions:

– La marxa enrere està desconnectada i se superen els 15 km/h.
– El commutador està situat fora de la posició “retrovisor dret”.
– L’encesa està desconnectada.

Plegament (figura 60b)

El plegament dels retrovisors se selecciona portant el commutador de replegament a la posició “plega-
ment”. Si el vehicle supera els 15 km/h, la funció de plegament queda bloquejada, però els retrovisors es 
podran desplegar a través del commutador de replegament.

Calefacció (figura 60c)

Per al funcionament de la calefacció, el vidre tèrmic ha d’estar activat i la temperatura exterior ha de ser 
inferior a 20 ºC. En els primers dos minuts d’activació, la potència calorífica és del 100%; després, aquesta es 
calcula en funció de la temperatura exterior i la velocitat del vehicle, mantenint-se sempre la temperatura 
del mirall a 20 ºC. La calefacció s’activa a través d’un senyal PWM. L’activació de la calefacció sempre és 
sincronitzada per als dos miralls.

Casos pràctics 2

a b c

60
Control dels miralls retrovisors: orientació (a); plegament (b); calefacció (c).
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1.9 >  Il·luminació interior del vehicle amb control electrònic

 La il·luminació interior amb control electrònic del vehicle és el 
sistema governat per la unitat de control central de confort que regula 
l’activació de les làmpades dels llums interiors, els llums de mirall de 
cortesia, el llum de la guantera, el llum del maleter i els llums a la 
zona del reposapeus (figura 61).

A la taula següent es mostren les característiques i el funcionament 
dels principals llums d’il·luminació de l’interior del vehicle amb control 
electrònic:

Llums d’il·luminació d’interior amb control electrònic

Llums 
interiors

–  En conté dos: un al davant, al plafó central, i un altre al 
darrere, a la part posterior del sostre.

–  El llum interior del davant conté, a més, dos llums de lec-
tura, un per al conductor i un altre per a l’acompanyant.

–  El llum interior del darrere disposa de dues làmpades, es-
querra i dreta, que fan la funció de llum de lectura en activar 
el respectiu polsador. Si alguna porta està oberta, no és pos-
sible apagar el llum interior del darrere des dels polsadors.

–  Els dos llums estan regulats per la unitat de control central 
de confort a través de negatiu quan es desbloqueja el vehi-
cle, s’obre una de les portes, s’extrau la clau d’encesa o, 
en cas de col·lisió, amb detonació d’algun airbag.

–  Els llums s’apaguen 30 s després de tancar l’última porta, 
o immediatament en bloquejar el vehicle o connectar l’en-
cesa. Si alguna porta es manté oberta, el llum s’apaga als 
10 min per preservar la càrrega de la bateria.

Llums del 
mirall de 
cortesia i 
guantera

–  Les làmpades d’il·luminació dels miralls de cortesia (figu-
ra 61) i el llum de guantera són alimentats pel mateix cable 
de positiu des de la unitat central de confort quan el res-
pectiu commutador es tanca.

Llums del 
maleter

-  La unitat central de confort alimenta tant amb positiu com 
amb negatiu el llum del maleter quan rep senyal de massa 
del commutador d’enllumenat del maleter amb aquest úl-
tim obert.

-  Si el maleter es manté obert durant més de 10 min, el sis-
tema apaga el llum automàticament.

Llums del 
reposapeus

–  Hi ha quatre llums ubicats al compartiment del reposapeus 
del costat del conductor i de l’acompanyant, i en el comparti-
ment del reposapeus del darrere esquerre i del darrere dret.

–  La unitat de confort controla per cable negatiu l’activació 
dels llums. Cada un dels llums s’encén quan s’obre la porta 
corresponent a aquest costat.

61
Il·luminació amb llums de cortesia (model 
BMW).

Activitats

3·· Desmunta els llums interiors d’un vehicle i anota’n les característiques.

4·· Comprova si la tensió que reben els llums del maleter d’un vehicle és correcta segons el manual de repara-
cions.
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1.10 > La síntesi de la paraula

 La síntesi de la paraula és el sistema pel qual els avisos que rep 
el quadre d’instruments sobre l’estat del vehicle de forma visual (ja 
sigui amb missatges o a través de l’encesa dels testimonis) es reforcen 
amb un missatge parlat. D’aquesta forma, el conductor és informat 
de les fallades del vehicle mentre segueix concentrat en la conducció.

El vehicle pot estar equipat amb un sistema de síntesi de la paraula amb 
o sense ajuda a la navegació.

Sense ajuda a la navegació

El sistema de síntesi de la paraula sense ajuda a la navegació està format 
pels elements següents (figura 62):

–  Interruptor de comandament. Inclou un botó d’inhibició del sistema 
i un altre de repetició dels missatges (1).

–  Quadre d’instruments. Tracta les dades sobre l’estat del vehicle (2).
–  Caixetí de síntesi de la paraula. Rep les informacions del quadre 

d’instruments i transmet el missatge que es difondrà (3).
–  Altaveu. Difon el missatge (4).

UCH

ABS

+12 V APC

3

2

1

4

+12 V AVC

6

51

0

432

Interruptor de comandament1

Quadre d’instruments2

Caixetí de síntesi de la paraula3

Altaveu4

62
Quadre de funcionament de la síntesi de la paraula sense ajuda a la navegació.

El sistema funciona de la forma següent:

El quadre d’instruments rep la informació sobre l’estat del vehicle de 
diferents captadors o calculadors (de la unitat de control de l’habitacle 
i del calculador d’ABS) i, després d’analitzar-la, aquest difon el missatge 
i el comunica sota la forma d’un senyal codificat al caixetí de síntesi de 
la paraula a través de la unió multiplexada. Aquest caixetí interpreta el 
senyal que es genera al quadre d’instruments i transmet el missatge a 
l’altaveu per via sense fils (el senyal del quadre d’instruments conté un 
codi que correspon a un missatge emmagatzemat al caixetí de síntesi de 
la paraula).
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El quadre d’instruments proporciona també a aquest caixetí les infor-
macions sobre el volum de difusió del missatge, l’idioma i l’ordre de 
prioritat dels missatges; de fet, si es detecten diverses fallades al mateix 
temps, el quadre d’instruments defineix l’ordre d’importància en què 
s’ha de difondre.

Si l’autoràdio funciona mentre es difonen els missatges, el caixetí de 
síntesi connecta a massa l’altaveu momentàniament, amb la qual cosa 
l’autoràdio deixa d’emetre mentre s’està difonent el missatge (el volum 
sonor del missatge es determina pel quadre d’instruments en funció de 
la velocitat del vehicle, transmesa pel calculador de l’ABS).

L’elecció de l’idioma de difusió s’efectua mitjançant l’estri de diagnòstic 
a través del menú del quadre d’instruments, amb una confirmació que 
s’efectua després de la configuració que segueix a un tall d’alimentació 
de la bateria. Cada idioma és identificat per un codi que el quadre d’ins-
truments transmet al caixetí de síntesi de la paraula per a la difusió del 
missatge. Un doble interruptor permet inhibir el sistema o repetir els 
missatges en curs de difusió o ja difosos.

Amb ajuda a la navegació

En els vehicles equipats amb un sistema de navegació i de la síntesi de 
la paraula, és important establir un ordre de prioritat dels missatges.

El sistema amb ajuda a la navegació funciona de la forma següent:

–  La unitat central de comunicació o UCC (1) (figura 63) estableix l’ordre 
de prioritat per a la difusió dels missatges. Generalment, els missatges 
que procedeixen del quadre d’instruments (2) són més importants que 
els que procedeixen del sistema de navegació.

–  Definides  les prioritats,  la UCC comunica  cada un dels missatges  a 
l’altaveu (3). En cas d’estar funcionant, l’autoràdio és desconnectada 
per la UCC mitjançant la seva posada a massa (4), per així donar pas a 
la informació dels missatges.
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Unitat central de comunicació1

Quadre d’instruments2

Altaveu3

Autoràdio4

63
Quadre de funcionament de la síntesi de la paraula amb ajuda a la navegació.

CEA17CAST_08_p196-233.indd   226 11/03/17   12:22



227Unitat 8 - Manteniment d’altres circuits auxiliars

2 >> Circuits del sistema de navegació

 Els sistemes de navegació són tècniques que localitzen el vehi-
cle mitjançant satèl·lits i guien el conductor cap al destí elegit, amb 
indicacions gràfiques en un visualitzador o en una pantalla; també 
proporcionen un guiatge oral (figura 64).

Aquests sistemes de navegació faciliten la tasca de guiatge del conductor, 
per la qual cosa aquest no necessita consultar un mapa de paper per 
localitzar el seu recorregut i es pot concentrar totalment en la conducció. 
A més, alguns sistemes poden rebre l’estat del trànsit real i proporcionar 
una ruta alternativa en els embussos.

2.1 > El sistema GPS o de posicionament global

La tecnologia GPS, o de posiciona-
ment global, permet localitzar el 
vehicle amb precisió a través de 
diversos satèl·lits (generalment 
tres, encara que a vegades n’incor-
pora un quart) ubicats al voltant 
de la Terra en sis òrbites diferents. 
Aquests satèl·lits (1, 2, 3 i 4) eme-
ten un senyal codificat que és ana-
litzat pel sistema de navegació del 
vehicle (figura 65).

El vehicle rep la informació dels 
tres satèl·lits, fet que permet deter-
minar-ne la posició (es pot utilitzar 
un quart satèl·lit per tal que la in-
formació sigui més precisa).

A més de les dades del GPS, el sistema pot utilitzar les informacions del 
vehicle que procedeixin dels elements següents (figura 66):

–  El giroscopi (1). Està integrat en 
el calculador de la navegació, 
que informa de les rotacions en 
corbes i interseccions.

–  El calculador d’ABS (2). Propor-
ciona la velocitat del vehicle, 
amb la qual cosa es pot calcular 
la distància recorreguda.

–  El contactor de marxa enrere 
(3). Indica la direcció de la 
marxa.

Aquestes dades es comparen des-
prés amb el mapa digital i les in-
formacions del GPS, amb la finali-
tat de localitzar amb tota precisió 
la posició del vehicle.

Terra

Òrbita terrestre

1

2 3

4

65
Òrbites del sistema GPS.

3

1

2

Giroscopi1

Calculador d’ABS2

Contactor de marxa enrere3

66
Altres components del sistema GPS.

64
Visualitzador.
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Després de la substitució del calculador de navegació o el desplaçament 
del vehicle sense alimentació, és possible que el sistema necessiti uns 
minuts per trobar la seva posició exacta. Per tornar a localitzar el vehicle, 
només cal circular durant uns minuts en una zona geogràfica present a 
la cartografia corresponent.

2.2 > Evolució dels sistemes de navegació

Els sistemes de navegació han evolucionat molt durant els últims anys. 
Aquesta evolució se centra en dues generacions de navegació, com es 
mostra a la taula següent:

Generacions dels sistemes de navegació

1a generació:  
navegació (figura 67)

–  Es tracta d’un sistema de radionavegació, 
és a dir, un sistema guiat format per un 
guiatge vocal i una visualització pictogrà-
fica.

–  Aquest sistema ha estat millorat amb la 
integració de la informació del trànsit.

2a generació:  
navegació-comunicació 
(figura 68)

-  Aquest sistema disposa d’una visualitza-
ció cartogràfica realista i una autoràdio 
de gamma alta. És el primer sistema que 
mostra cartografia a la pantalla.

-  Incorpora un sistema de telefonia gràcies 
a un kit de mans lliures evolucionat i a la 
tecnologia bluetooth.

-  Aquest sistema també està equipat amb 
reconeixement de veu, que permet al 
conductor utilitzar la navegació i la te-
lefonia.

67
Sistema GPS de 1a generació.

68
Sistema GPS de 2a generació.

Activitats

5·· Elegeix un vehicle amb sistema de navegació i descriu quines funcions té. Realitza, a més, un dibuix explicatiu 
del format que conté al tauler de comandaments.
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3 >> Circuits del sistema de telefonia

La utilització del telèfon durant la conducció pot ser perillosa, ja que 
disminueix la concentració i incrementa la probabilitat d’accidents. Per 
evitar-ho, alguns vehicles disposen de sistemes de kit de mans lliures; a 
través d’un comandament situat al volant, aquest permet accedir a totes 
les seves funcionalitats. A més, si el vehicle compta amb un sistema de 
reconeixement de veu, el telèfon pot ser accionat per la veu.

Alguns vehicles compten amb tecnologia bluetooth, que possibilita el 
funcionament d’un telèfon mòbil en el sistema de telefonia del vehicle.

3.1 > Components del sistema de telefonia

El sistema de telefonia està format pels elements següents:

–  Un satèl·lit de comandament.
–  Un calculador de telefonia, integrat o no en el calculador de nave-

gació.
–  Una antena GSM, que rep els senyals telefònics.
–  Un visualitzador de les funcions, que varia segons el vehicle i el 

nivell d’equipament (pantalla).
–  Un kit de mans lliures, amb suport i bressol per ubicar el telèfon.
–  Uns altaveus i un micròfon.

El conductor disposa de dos elements principals per accionar el telèfon: 
el satèl·lit de comandament i, en alguns vehicles, el comandament 
central multimèdia (figura 69). El satèl·lit de comandament disposa 
d’un botó que permet llançar, enviar o rebre una trucada. Una moleta 
situada a la part posterior del satèl·lit de comandament permet marcar el 
número; cada xifra és validada per un botó situat sota el comandament 
del satèl·lit de comandament.

El sistema de telefonia integrat en el vehicle es gestiona per mitjà d’un 
calculador específic. L’emplaçament del calculador del telèfon varia se-
gons l’equipament del vehicle (en els vehicles equipats amb sistema de 
navegació i comunicació s’integra en el calculador de navegació).

DEST

BACK

TEL

ROUTE
ZOOM LIGHT

SET

INFOMAPMODE
OK

SOURCE
AUDIO

-

+

69
Satèl·lit de comandament i comandament central multimèdia.

Normativa sobre l’ús  
de telefonia mòbil  
i comunicació durant  
la conducció

La Llei 19/2001, de 19 de desem-
bre, de reforma del text articulat 
de la Llei sobre Trànsit, Circula-
ció de Vehicles a Motor i Segure-
tat Vial, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, 
art. 11.3, estableix: “Es prohibeix 
la utilització durant la conducció 
de dispositius de telefonia mòbil 
i qualsevol altre mitjà o sistema 
de comunicació, excepte quan el 
desenvolupament de la comunica-
ció tingui lloc sense fer servir les 
mans ni utilitzar cascos, auriculars 
o instruments similars”.
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Antena GSM

L’antena GSM permet millorar la qualitat de recepció dels senyals te-
lefònics. Segons l’equipament del vehicle, l’antena GSM presenta les 
formes següents:

–  Antena bifunció, GSM i GPS (figura 70a).
–  Antena trifunció, GSM, GPS i AM-FM (figura 70b).

70
Antena GMS: antena bifunció (a); antena trifunció (b).

a b

Aquestes antenes poden tenir emplaçaments diferents, però estan situa-
des generalment en el sostre per tenir una recepció òptima.

El kit de mans lliures

 El kit de mans lliures és un dispositiu que permet al conductor 
utilitzar la infraestructura del vehicle per tal que funcioni el seu 
telèfon mòbil.

Aquesta instal·lació gestiona les funcions del telèfon mòbil, com es mos-
tra a la taula següent:

Gestió de les funcions del telèfon a través del kit de mans lliures

Recepció de senyals telefònics A través de l’antena GMS del vehicle.

Control de comandaments del telèfon A través del satèl·lit de comandament.

Difusió de la conversació A través dels altaveus del davant del vehicle.

Visualització de les informacions A la pantalla o el quadre d’instruments.

Existeixen diferents tipus de kit de mans lliures, entre els quals destaquen:

–  Preequip kit de mans lliures.
–  Kit de mans lliures amb calculador de telefonia (incorpora reconei-

xement de veu).
–  Kit de mans lliures integrat en el sistema de navegació.

3.2 > La tecnologia bluetooth 

 La tecnologia bluetooth és un protocol de comunicació sense fils 
que utilitza les ones de ràdio (figura 71) i permet unir tot tipus de 
perifèrics que continguin un xip bluetooth (telèfons mòbils, ordinadors 
portàtils, tauletes tàctils, etc.).71

Icona de tecnologia bluetooth.
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El radi d’acció de la tecnologia bluetooth està limitat entre 10 i 100 m, 
segons la norma bluetooth que s’utilitzi. El telèfon bluetooth es comunica 
a través del xip situat en el calculador de navegació i, a més, utilitza així 
la infraestructura del vehicle per a conservació, emissió i recepció de la 
trucada.

Les característiques més rellevants de la tecnologia bluetooth són: ro-
bustesa, baixa potència i baix cost. Les especificacions del bluetooth 
mantenen una estructura uniforme que permet comunicar-se entre si a 
una àmplia gamma d’aparells.

Però la gran fortalesa de la tecnologia bluetooth és la seva capacitat de 
manejar dades i veu al mateix temps. Això permet als usuaris gaudir 
d’una gran varietat de solucions innovadores (figura 72).

La tecnologia bluetooth està disponible en alguns dels vehicles equipats 
amb sistemes de navegació per DVD. Això permet utilitzar el kit de mans 
lliures amb alguns telèfons. Un cop que el telèfon està connectat amb 
el vehicle (es poden connectar fins a quatre telèfons) i que la informació 
(agenda o contactes) ha estat transferida al sistema de navegació, l’usuari 
pot gaudir dels beneficis següents:

–  Operar amb el telèfon sense utilitzar les mans, mitjançant un micrò-
fon incorporat i les botzines del sistema d’àudio.

–  Respondre a trucades entrants tocant el control en el volant o la pan-
talla del sistema de navegació.

–  Silenciar l’àudio de forma automàtica en fer o rebre una trucada.
–  Marcar números de telèfon a la pantalla del sistema de navegació.
– Realitzar trucades a números de l’agenda o contactes.
–  Retornar una trucada dels números sortints o dels números entrants.
–  Marcar amb un sol toc punts d’interès en el sistema de navegació.

72
Interconnexió bluetooth.
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Activitats finals

1·· Dibuixa i analitza els tipus i modes d’escombratge de les escombretes de l’eixugaparabrises.

2·· En què es basa el mode de funcionament automàtic d’un eixugaparabrises?

3·· La figura 73 mostra els components necessaris per a la instal·lació d’un eixugaparabrises amb transmissió 
biela-manovella. Identifica al teu quadern cada número amb l’element corresponent, entre els que es proposen: 
goma eixugaparabrises, manovella motor, portaescombreta, barres articulades (bieles), sòcol, motor eixugapa-
rabrises, eix secundari.

1

2

3

5
6

7

4

73
Conjunt eixugaparabrises. Model Volkswagen (transmissió biela-manovella).

4·· Completa al teu quadern l’esquema de funcio-
nament d’un eixugaparabrises amb motor electrònic 
(figura 74).

5·· Quins components formen part de la instal·lació 
del regulador i limitador de velocitat? Quins permeten 
desactivar temporalment el regulador de velocitat?

6·· Quin és el principi de funcionament dels sistemes 
de guiatge i navegació?

7·· Quines formes pot presentar l’antena d’un sistema 
de telefonia?

8·· En què es basa la tecnologia bluetooth?

M

M

UCH

? ?

74
Circuit eixugaparabrises amb motor electrònic.
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1. El sistema de reducció de velocitat d’un rotor 
d’eixugaparabrises gira entre:

a) 1.000 i 2.000 rpm.
b) 1.500 i 3.500 rpm.
c) 2.500 i 3.000 rpm.
d) 3.000 i 4.000 rpm.

2. El moviment de les escombretes d’un motor 
eixugaparabrises és:

a) Paral·lel i antagonista.
b) Antagonista i en sèrie.
c) Paral·lel i simètric.
d) Paral·lel i diagonal.

3. El motor elèctric d’un eixugaparabrises realitza un 
gir de:

a) 180º.
b) 240º.
c) 300º.
d) 360º.

4. El rotor o induït està format per:

a) Un paquet de làmines i un col·lector.
b) Un conjunt inductor.
c) Un paquet de làmines i un topall de material 
termoplàstic.
d) Un col·lector i un topall de material termoplàstic.

5. El número d’escombretes d’un motor elèctric d’un 
eixugaparabrises és de:

a) Una.
b) Dues o tres, segons el motor.
c) Quatre.
d) Cinc.

6. Les oscil·lacions de les raquetes d’un 
eixugaparabrises estan entre:

a) 10 i 20 oscil·lacions per minut.
b) 20 i 50 oscil·lacions per minut.
c) 50 i 70 oscil·lacions per minut.
d) 70 i 100 oscil·lacions per minut.

7. El principi físic de treball d’un captador de pluja es 
denomina:

a) Reflexió i refracció de la llum.
b) Reflexió i projecció de la llum.
c) Projecció i reflexió de la llum.
d) Projecció de la llum.

8. De quants díodes consta el captador de pluja?

a) Consta d’un díode, que actua d’emissor de llum.
b) Consta de dos díodes, que actuen d’emissors de llum.
c) Consta de dos díodes, un dels quals actua d’emissor 
i l’altre de receptor de llum.
d) Consta de tres díodes, dos d’emissors i un altre de 
receptor de llum.

9. Quins són els tipus de neteja de fars?

a) Amb braç i d’alta pressió amb broquet.
b) Amb braç i de baixa pressió amb broquet.
c) D’alta pressió i escombreta.
d) De baixa pressió i escombretes.

10. Les toveres d’un sistema de rentat a pressió poden 
ser:

a) Estacionàries i telescòpiques.
b) Estanques i telescòpiques.
c) Segellades i obertes.
d) Estacionàries i microscòpiques.

11. El llum de cornering es desactivarà quan l’angle de 
volant sigui inferior a:

a) 30º.
b) 35º.
c) 40º.
d) 45º.

12. Els sistemes que localitzen el vehicle mitjançant 
satèl·lits i guien el conductor cap a la destinació elegida 
es denominen:

a) De navegació.
b) D’ubicació.
c) De control.
d) De síntesi.

13. Quina és la tecnologia de posicionament que 
permet localitzar un vehicle?

a) GSP.
b) GPS.
c) ASM.
d) Bluetooth.

14. Com es denomina el sistema de llums que encén els 
fars antiboira en girar el vehicle de forma tancada?

a) Llum d’autoboira.
b) Llum de cornering.
c) Llum de corner.
d) Llum de raining.
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