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Qui som? Per què aquest projecte? 
 
Som el Pau Iglésias i la Paula Ruiz, dos estudiants de l'escola Cic 
Batxillerats. Durant aquest 3r trimestre hem engegat un projecte que 
consisteix a crear energia a partir d'una bicicleta en moviment.  
 
Des del principi el projecte d’un bici-generador ens semblava una idea 
innovadora, útil i interessant però una mica allunyada de les nostres 
capacitats. Però entre els professors de l’escola i els membre del grup 
del MIT amb l’Ed Moriarty ens van animar a arriscar-nos a fallar i 
repetir fins assolir la nostra meta.  
 
Poc a poc ens vam anar trobant molts camins per dur-lo a terme  
i finalment ens vam quedar amb el camí més ambiciós. El projecte 
consisteix en una bicicleta que crea energia a partir d’un sistema de  
fricció amb la roda del darrere. Concretament l'energia es produeix  
quan el conductor de la bicicleta pressiona el “fre”, ja que el que estarà 
actuant com a fre serà una dinamo. Per tant quan es crea més  
energia és quan es fa una baixada, en una muntanya per 
exemple. Aquest sistema que hem creat fa que l'energia  
s'emmagatzemi en una bateria portàtil i per tant un  
cop carregada la bateria es pugui utilitzar en  
qualsevol moment i per qualsevol cosa, un  
mòbil per exemple. 
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És important que al crear un projecte es 

tingui un punt de vista portat a la pràctica. 

Per això hem volgut analitzar quina 

trajectòria tindria en la societat. 

 

 

 

 

                                    

 
 

 

 

 
 

Agraïm a l’escola Cic 

Batxillerats i al MIT 

(Massachusetts Institute of 

Technology) pel suport 

incondicional i per 

ensenyar-nos a no rendir-se 

davant de les caigudes fins 

arribar a la nostra meta. 

Primer de tot vam posar la bicicleta elevada  

amb un trípode per poder treballar bé. Després  

vam col·locar la dinamo a un ferro estàtic de la  

segona roda com es pot visualitzar en el dibuix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal de complir amb l’objectiu marcat vam necessitar una  

peça feta a mida per sincronitzar les pastilles del fre amb la  

dinamo. Per així quan es pressioni el fre la dinamo s’apropi a  

la roda, al igual que la pastilla, i hi hagi fricció. 

 

L’energia creada per la fricció passa a un diode per tal de 

canviar el corrent d’altern a continu ja que sinó no podríem 

utilitzar l’energia més tard. El sistema va seguit d’un regulador  

a través del cablejat. El regulador disminueix el voltatge a 5  

Volts per poder emmagatzemar-la a la bateria. Un cop el  

corrent adequat esta a la bateria portàtil ja pot ser utilitzada.  

 

 

Podem assegurar que si el 

projecte sortís al mercat tindria 

una bona rebuda per part dels 

ciutadans ja que la qualificació  

d’utilitat rebuda és d’un 7,75. 
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Hem après a treballar amb equip reunint totes les opinions i creant el que ha acabat sent el 

projecte final. Hem après d’experts que ens han donat una visió més oberta, ens han fet veure 

que podem arribar per molts camins en un mateix objectiu. Hem analitzat quins materials haviem 

d’utilitzar, el perquè d’aquests i no uns altres i també el seu funcionament. D’altra banda hem 

après que es pot crear energia d’una manera més fàcil i útil a la que pensavem. 
 

La dinamo, que fa el fregament amb la roda de la  
Bicicleta, té aquest funcionament: el moviment de la  
roda de la bicicleta es transmet a un imant que està 
connectat directament amb la roda petita que té al extrem la dinamo. Una vegada al 
imant, que es troba per sobre d’uns cables de coure, està girant crea un corrent altern 
en els cables de coure. El sistema es pot visualitzar en la imatge superior a la dreta. 
 
Per altra banda vam necessitar un diode i un regulador perquè la bateria només 
acceptava un corrent continu i un màxim de 5 V. Ho analitzem amb profunditat: 
El diode permet fer que el corrent sigui constant, concretament fa que el corrent 
només passi per un sentit, per tant “destrueix” el funcionament del corrent altern i 
provoca el corrent continu. Continu significa que el seu voltatge no canvia, sinó que  
es manté constant en la mateixa direcció. 
 
El funcionament tècnic del regulador tracta d’un sensor de tensió que quan es passa 
d’un cert voltatge, en el nostre cas es passa d’un màxim de 5 Volts, el regulador 
desvia el corrent cap a terra. 

 

 

 

 


