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Annex 3 – Relació de problemes a resoldre. 

Palanques 

Relatran 3.5 

- A escollir-ne un del grup: 

o Avantatge mecànic 

o Força resistent 

o Força aplicada 

- A escollir-ne un del grup: 

o Braç força aplicada 

o Braç força resistent 

Politges 

Relatran 3.5 

- Relació de transmissió 

- A escollir-ne un del grup: 

o Velocitat gir arbre motor 

o Velocitat gir arbre resistent 

- A escollir-ne un del grup: 

o Diàmetre politja conductora 

o Diàmetre politja conduïda 

Simulador 

Disseny d’un parell de politges de similars característiques a les del problema. Enviar vista en 

3D. 
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Polispastos 

Relatran 3.5 

- Massa de la càrrega 

- A escollir-ne un del grup: 

o Avantatge mecànic 

o Força aplicada 

- A escollir-ne un del grup: 

o Desplaçament que causa la força 

o Desplaçament de la càrrega 

 

Pla inclinat 

Relatran 3.5 

- Massa de la càrrega 

- A escollir-ne un del grup: 

o Avantatge mecànic 

o Força aplicada 

- A escollir-ne un del grup: 

o Desplaçament que causa la força 

o Augment de la alçada de la càrrega 

 

Engranatges rectes 

Relatran 3.5 

- Relació de transmissió 

- A escollir-ne un del grup: 

o Velocitat gir arbre motor 

o Velocitat gir arbre resistent 

- A escollir-ne un del grup: 

o Dents roda conductora 

o Dents roda conduïda 
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Simulador 

Disseny d’un parell de engranatges rectes de similars característiques a les del problema. 

Enviar vista en 3D. 

 

 

Disseny d’un parell d’engranatges rectes que formin part d’una transmissió per cadena. 

Enviar vista en 3D. 

 

 

Cargol sense fi-corona 

Relatran 3.5 

- Relació de transmissió 

- Pas cargol sense fi 

- Diàmetre de la corona 

- A escollir-ne un del grup: 

o Velocitat gir del cargol sense fi 

o Velocitat gir de la corona 
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Tren d’engranatges simple 

Relatran 3.5 

- Relació de transmissió 

- A escollir-ne un del grup: 

o Velocitat gir arbre motor 

o Velocitat gir arbre resistent 

- A escollir-ne un del grup: 

o Dents roda conductora 

o Dents roda conduïda 

Simulador 

Disseny d’un tren de engranatges simple de similars característiques a les del problema. Enviar 

vista en 3D. 

 

Pinyó-cremallera 

Relatran 3.5 

- Pas de la cremallera 

- Diàmetre del pinyó 

- Dents del pinyó 

- A escollir-ne un del grup: 

o Velocitat de la cremallera 

o Velocitat de gir del pinyó 
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Biela-manovella 

Relatran 3.5 

- Cursa del pistó 

- Velocitat de gir de la manovella 

- Velocitat mitja del pistó 

- Braç de la manovella 

- Velocitat màxima del pistó 

 

Lleva-seguidor 

Relatran 3.5 

- Cursa del seguidor de la lleva 

- Velocitat de gir de la lleva 

- Velocitat mitja del seguidor 

- Radi major de la lleva 

- Radi menor de la lleva 

 

 

 


