
Medi UD 7: Les màquines

Les màquines són objectes fabricats per l'ésser
humà que utilitzen egergia per a fer algun treball.

A. Tipus de màquines

 simples: pocs elements
 compostes: molts elements

* Components:
 mecànics: transmete força i moviment
 electrònics: produixen llum, imatges o so

B. Les màquines i la energia

Totes les màquines necessiten energia per a
poder fer un treball.

Les màquines simples estan formades per pocs
elements , que poden fer un treball aplicant una
foça.

Tipus:

 La palanca. És una barra rígida que recolza en
un punt i sobre la qual exercim força.
 La corriola o polija. És una roda que gira sobre
un eix, i que té un solc pel qual passa una corda.
Serveix peer a pujar i baixar objectes.
 El pla inclinat. És una rampa que serveix per a
pujar o baixar objectes. Com menys inclinada és
menys esforç costa pujar l'objecte, encara que la
distància que hem de recòrrer és més gran.

En totes les palanques podem identificar tres
parts:

 Punt de suport. És el lloc en el qual es recolza
la barra rígida o braç que forma la palanca.
 Força. És la força que exercim.
 Resistència. És la força que volem véncer i que
s'oposa a la que nosaltres exercim.

Les palanques tenen punt de suport, força i
resistència. Poden ser de primer, de segon o de
tercer gènere.

La majoria dels aparells són màquines
compostes.

A. Els elements mecànics

 La manovella. És una barra
doblegada que pot girar i que transmet
el seu moviment normalment a un eix.
Els pedals d'un tricicle són manovelles
que transmeten el moviment a les
rodes.

Els engranatges. Estan formats per
una roda dentada o amb osques en la
qual encaixa un altre element. Quan la
roda gira, transmet el moviment.
Segons la peça que hi encarixa poden
ser:
a. De rodes dentades. Una roda

dentada encaixa amb una altra i la fa
girar.
b. De roda dentada i cadena. Les

dents de la roda en els buits d'una
cadena. Quan la roda gira la cadena es
mou. El plat i la cadena d'una bicicleta
són un exemple d'aquest tipus
d'engranatge.
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