
OBJECTIUS 

·· Conèixer els components físics

que influeixen en el moviment del vehicle.

·· Entendre de manera global el sistema

de transmissió de vehicles.

Principis
bàsics
dels sistemes
de transmissió
en vehicles

1
u n i t a t

SUMARI

■ Dinàmica del vehicle 

■ Elements del sistema de transmissió

de vehicles



.: CONSOLIDACIÓ :.

1·· Explica què és la força d’adherència o de fregament entre pneumàtic i calçada.
Aquesta força té el mateix sentit en la tracció i en la frenada del vehicle? Raona la
teva resposta.

La força de fregament és una força necessària per tal que es produeixi el gir de la roda
sobre el terreny. Aquesta força és proporcional al pes del vehicle que gravita sobre la
roda pel coeficient de fregament del pneumàtic amb el terreny.

La força d’adherència té un sentit o un altre si intervé en el moviment de la roda o en la
seva frenada.

2·· El coeficient d’adherència o fregament té el mateix valor que el coeficient de
rodament? Com creus que resultarà més costós empènyer un vehicle: amb les rodes
bloquejades o permetent que les rodes girin?

El coeficient de fregament és molt major que el coeficient de rodament, per la qual cosa
costa molt més empènyer un vehicle quan les seves rodes llisquen que quan roden.

3·· Explica la funció que realitza l’embragatge en la cadena cinemàtica de la trans-
missió d’un vehicle.

L’embragatge connecta o desconnecta el gir del motor a l’eix d’entrada del canvi de velo-
citats. Així s’aconsegueix que el vehicle estigui parat amb el motor arrencat.

4·· Explica per què els vehicles dotats de quatre rodes motrius presenten una major
capacitat de tracció que els vehicles amb dues rodes motrius.

Els vehicles amb quatre rodes motrius divideixen el parell motor entre les seves quatre
rodes, per la qual cosa en cada una existeix més marge per tal que no se sobrepassi el
cercle d’adherència màxima determinat pel seu cercle de Kamm. D’aquesta forma, el
vehicle no patinarà o derraparà tan fàcilment com un de dues rodes motrius.

2Unitat 1 - Principis bàsics dels sistemes de transmissió en vehicles

Suggeriments didàctics

·· L’objectiu principal d’aquesta unitat és que els alumnes coneguin els components
físics que influeixen en el moviment del vehicle, així com que adquireixin una idea
global del sistema de transmissió dels vehicles.

És molt interessant utilitzar la Galeria d’imatges d’aquesta unitat, que es troba al CD
Recursos audiovisuals, per recolzar les nostres explicacions.

A més, recomanem realitzar diversos tests del CD Generació de proves d’avaluació
per comprovar si els alumnes han assolit els objectius proposats.

Solucionari a les activitats finals

Idees clau

Pàgina 20



3Unitat 1 - Principis bàsics dels sistemes de transmissió en vehicles

5·· Donada la cadena cinemàtica del vehicle següent, esmenta els elements que la for-
men explicant la seva funció en la transmissió del moviment des del motor a les rodes.

1. Caixa de canvis. S’encarrega de desmultiplicar el gir i multiplicar el parell motor pro-
duït pel motor de combustió.

2. Paliers o semiarbres de transmissió. S’encarreguen de transmetre el moviment des dels
dos planetaris del mecanisme diferencial a les rodes.

3. Grup de reenviament. Transmet el moviment des de la sortida del canvi de velocitats
per mitjà de pinyons cònics o cilíndrics, l’arbre de transmissió conductor de l’eix del
darrere.

4. Arbre de transmissió longitudinal. Transmet el moviment al tren del darrere.

5. Embragatge Haldex amb diferencial al darrere. Pot connectar o no el moviment de l’ar-
bre de transmissió al mecanisme de l’eix del darrere per tenir tracció a les dues o a les
quatre rodes.

.: APLICACIÓ :.

1·· Calcula la resistència que oposa l’aire en ser travessat per un vehicle d’un turis-
me amb una superfície frontal d’1,9 m2 que es desplaça a una velocitat de 100 km/h.
La densitat de l’aire és d’1,112 kg/m3 i el coeficient aerodinàmic (Cx) 0,24.

Primer, cal passar la velocitat del vehicle a m/s:

Aleshores, desenvolupant la fórmula a la resistència de l’aire i introduint les dades,
obtenim:
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