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Annex 2 – Manual del Relatran 3.5 

Introducció 

Utilitzem màquines de forma quotidiana. La majoria d'elles incorporen mecanismes que 

transmeten i/o transformen moviments. El disseny de màquines exigeix escollir el mecanisme 

adient, tant en qüestió dels elements que el composen com de materials i mides de cadascun.  

El programa Relatran facilita la pràctica d'exercicis sobre aquests mecanismes als estudiants 

de secundària. S'inclouen, entre altres, càlculs de forces, avantatges mecànics, diàmetres de 

politges, número de dents de rodes, relacions de transmissió, velocitats de gir i velocitats 

lineals. 

Com començar 

 Feu click sobre el botó Test. Doneu resposta a unes quantes preguntes, fins que el 
vostre percentatge d'encert sigui satisfactori. Sortiu després del diàleg corresponent.  

 Trieu el tipus de mecanisme que us interessi al quadre Tipus, o proveu-ne un d'aleatori.  

 Trieu el mecanisme concret al quadre Mecanisme.  

 Trieu el tipus d'exercici que voleu practicar al quadre Exercici (les opcions depenen del 
mecanisme escollit).  

 Premeu sobre el botó Exercici. Apareix el dibuix del mecanisme en qüestió i, a sobre, 
tota la informació que cal per resoldre l'exercici. En el dibuix podeu consultar el temps 
que porteu fent-lo. Per anul·lar un exercici, cal prémer Exercici un altre cop.  

 Resoleu l'exercici. Podeu utilitzar paper, llapis i/o una calculadora.  

 Escriviu la resposta a la casella Solució. En acabar, premeu el botó OK.  

 Sota el dibuix apareix la solució correcta i un missatge d'avaluació segons la vostra 
resposta.  

 En acabar l'exercici podeu ajustar el nivell de dificultat o canviar les unitats per a les 
velocitats de gir.  

 En cas de dubte sempre podeu prémer F1 per obtenir ajuda contextual, o accedir als 
continguts en el menú d'ajuda.  

 El so dels mecanismes s'activa i es desactiva fent click sobre la icona amb un altaveu. 
El so corresponent als missatges d'encert no es desactiva en cap cas.  

 La velocitat de l'animació es pot variar movent el cursor que hi ha a la dreta del dibuix.  

Test 

S'accedeix al Test fent click sobre el botó on hi ha un signe d'interrogació. El Test efectua 
diverses preguntes de forma consecutiva sobre alguna màquina o mecanisme, que es mostra 
en el dibuix. Es mostren quatre possibles respostes sota la imatge, d'entre les quals s'ha de 
triar la que sigui més correcta. 

Per obtenir ajuda sobre la pregunta formulada, cal prémer la tecla F1. Quan s'hagi triat la 
resposta més adient, s'hi fa click a sobre. En cas d'encert, el color de la resposta canviarà a 
verd. En cas d'error, el color canviarà a vermell, i la resposta correcta apareixerà en verd. 
 
Sense cap coneixement sobre mecanismes, el percentatge d'encert esperat seria del 25%. És 
poc convenient passar a la resolució d'exercicis amb un percentatge inferior al 50%, perquè 
encara no s'haurien assimilat els conceptes bàsics. Un 75% de respostes correctes es pot 
considerar satisfactori. 
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Calculadora 

Una calculadora senzilla és necessària per tal de resoldre els exercicis. El més adient és tenir-
ne una de mà, però si això no és possible premeu el botó amb la icona d'una calculadora per tal 
d'utilitzar la calculadora per defecte de Windows. No cal retenir un gran nombre de dígits 
significatius, ja que s'admet un marge d'error en les respostes que depèn del nivell de dificultat 
Per alguns càlculs us caldrà utilitzar el nombre 
amb l'ajut del menú Veure + Científica ( botó PI ). Recordeu que és un nombre real de valor 

 

Dificultat 

Quan s’executa el programa s’inicia per defecte en l’opció normal. En aquesta opció es poden 
escollir qualsevol mecanisme, exercici i unitats. Els exercicis tenen una dificultat que varia de 
forma aleatòria, i el marge d’error en les respostes es limita a un 1 %.  Es presenta a la pantalla 
el temps des de que es va començar l’exercici; en cas d’error, el temps es deté i es permet un 
altre intento. Quan es dona la resposta correcta, els missatges d’avaluació depenen del temps 
emprat en respondre. Les altres opcions de dificultat incorporen els canvis següents:  

Opció fàcil: 

- No es permet l’elecció aleatòria de mecanisme, exercici i unitats. 
- NO s’han de realitzar tants càlculs. 
- El marge d’error augmenta a un 2 %. 
- No es visualitza el temps. 
- Missatges encoratjadors en cas d‘encert. 

Opció difícil : 

- S’activen totes les opcions aleatòries. 
- La dificultat de cada exercici es maximitza. 
- No més es permet una resposta. 
- El temps per a obtenir missatges d’avaluació satisfactoris es més limitat. 
- És l’opció per defecte en cas d’examen. 

 


