
TEMA 5 

� LES MÀQUINES



LES MÀQUINES I L’ENERGIA

� Les màquines són els instruments i aparells 
que ens ajuden a fer determinats treballs i 
activitats.activitats.



LES MÀQUINES I L’ENERGIA

� Les màquines 
transformen l’energia 
com:
� Els motors elèctrics � elèctrica en cinètica� Els motors elèctrics

� Els motors de combustió

� Els generadors

� Els plafons solars

� elèctrica en cinètica

� dels combustibles en cinètica

� cinètica en elèctrica

� lluminosa en calorífica



LES MÀQUINES I L’ENERGIA

� Les màquines 
consumeixen energia:

� muscular � tisores� muscular

� hidràulica

� eòlica

� tèrmica

� elèctrica

� solar

� tisores

� turbines 

� molins de vent

� motors de cotxe

� electrodomèstics

� calculadores



MÀQUINES SIMPLES

� Funcionen amb mecanismes molt senzills

� Es van inventar fa molt de temps però 
encara es fan servirencara es fan servir

� Els seus mecanismes formen part d’altres 
màquines més complexes



La palanca

� És la màquina simple 
més senzilla de totes.

� Consisteix en una 
barra rígida on hi ha:barra rígida on hi ha:
• Punt de suport

• Punt de potència

• Punt de resistència

• On es recolza la palanca

• On s’aplica la força

• On hi ha l’objecte per moure



El pla inclinat o rampes

� Són superfícies 
inclinades 

� Permeten elevar o 
baixar cossos 

� Tenen moltes 
aplicacions:
• Fer baixar  mercaderies des de 

llocs elevats
baixar cossos 
fàcilment, fent-los 
rodolar o lliscar per 
sobre

llocs elevats

• Accedir amb els vehicles als 
garatges 

• Facilitar la mobilitat de les 
persones en cadira de rodes



Altres màquines simples

� El torn 

� La politja simple

� El tascó� El tascó

� El cargol



LES MÀQUINES COMPOSTES

� Són les formades per diverses màquines 
simples

� Moltes tenen engranatges: grups de peces � Moltes tenen engranatges: grups de peces 
dentades que s’acoblen les unes en les 
altres.



Algunes màquines compostes

� Les tisores: dues palanques i dos tascons

� La grua: torn i politja

� La bicicleta: torn, palanca i engranatges.

� La màquina de vapor: diferents engranatges



Màquines automàtiques

� L’ordinador : és un aparell que pot rebre informació, 
desar-la en la memòria i tractar-la segons les instruccions 
que li dóna l’usuari.

Internet: � Internet: és una immensa xarxa de connexió entre 
ordinadors de tot el món. Es pot trobar informació de tota 
mena organitzada en pàgines webs.

� El correu electrònic: permet escriure i rebre 
missatges des de qualsevol lloc.


