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CONTEXT 

 
Estàs confinat en un tercer pis d'un edifici. Resulta que a l'escala del bloc hi ha hagut 
un despreniment i no es pot passar, i donada la situació general, no sabeu quan podrà 
venir algú a arreglar-ho. Estàs pensant de quina manera podries aconseguir fer arribar 
la compra del supermercat a casa teva, i recordes que a tecnologia vas estudiar les 
màquines simples. 
 

ENCÀRREC 

 
a) Cerca amb els mitjans que tinguis per casa quant pot pesar una caixa plena de 

menjar de les que porten dels supermercats quan fas la compra online. Fes una 
estimació en g (kg-força, kiloponds) i fes la conversió a Newtons. 

En la següent explicació, partint d’una llista de productes de primera necessitat, he 
estimat el seu pes total, tenint en compte que fan referència al conjunt d’aliments 
necessaris per a una família de 4 integrants al llarg de tota una setmana. 
Productes alimentaris 
Carns i derivats càrnics  3,5kg 
Peix, marisc, crustacis, mol·luscs i derivats  2,5kg 
Ous i ovoproductes  0,75kg 
Llet i derivats lactis  5,5kg 
Olis i grasses alimentàries  2kg 
Tubercles i derivats  3 kg 
Farina i derivats  2 kg 
Cafè i estimulants  1,5kg 
Aigua i gel  6,5kg 
Begudes no alcohòliques  3kg 
Begudes alcohòliques  3kg 
Plats preparats, productes dietètics i de règim  2,5kg 
Salses, condiments i espècies  1kg 
Fruites i derivats  2,5kg 
Hortalisses i verdures  3kg 
Lleguminoses  5kg 
Cereals, brioxeria, dolços i derivats  3,5kg 
Gelats  2kg 
 
Productes no alimentaris 
Detergents i productes de neteja  4kg 
Mistos i encenedors  0,5kg 
Productes d’higiene personal, perfumeria i cosmètics  4kg 
 
El pes total seria d’uns 60kg (60.000 g) aproximadament, el qual es podria dividir 
en 2 o 3 repartiments o caixes. En cas que es repartís en 2 caixes o repartiments, 
cadascuna pesaria 30kg; i si es repartís en 3 caixes o repartiments, cadascuna 
pesaria 20kg. Com que el pes màxim permès és de 25 kg, s’hauria de repartir entre 
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3 repartiments, 2 repartiments amb caixes de 25 kg cadascun, i el tercer amb una 
caixa de 10kg. 
 
 Newtons (N):  

60kg  60 · 9,8 = 588 N 
25 kg  25 · 9,8 = 245 N 
10 kg  10 · 9,8 = 98 N 

 Quilograms-força (kgf) / quiloponds (kp): 
   60 kg  60 kp/kgf 
   25 kg  25 kp/kgf 

10 kg  10 kp/kgf 
 
Per tant, s’hauran de fer tres repartiments, dos de 245N (25kg/kgf/kp), i un altre de 
98N (10kg/kgf/kp). 

 
b) Esbrina quina força podries fer tu, és a dir, quant pes pots estirar o aixecar 

sense fer massa esforç. Passa també els kg-força que creguis que pots fer 
fàcilment a Newtons. 

Jo, fàcilment, sense fer gaire esforç, podria estirar o aixecar 10 kg, és a dir 10 kp/kgf ó 
98N. 
He arribat aquesta conclusió practicant l’esforç que puc aixecar/estirar gràcies a uns 
discs de peses. He començat pels de 2 kg i he anat afegint un quilogram més. Als 14-15 
kg, ja no podia aguantar massa temps amb els discs de peses, i així he conclòs que 
10kg/kgf/kp, o sigui, 98N seria un pes que podria aixecar o estirar sense fer massa 
esforç i de manera continuada.  
 
Dissenyar una màquina simple que permeti pujar la compra del supermercat a casa. 
Amb les dades dels dos apartats anteriors, ara has de dissenyar una màquina simple 
que et permeti pujar la compra del supermercat a casa teva. 
Mira de dissenyar tres possibilitats diferents per després parlar-ho amb la resta de 
persones que viuen amb tu i entre totes triar la millor opció. Elabora un document 
amb les teves estimacions i aquestes tres propostes ben explicades i justificades. 
Després, un cop parlat, explica també quina ha resultat la millor opció i el perquè. 
 
OPCIONS SOBRE LA MÀQUINA SIMPLE 
En dos casos he triat el polispast com a opció, ja que és una màquina simple que 
permet pujar cossos en alçada de manera fàcil des de una superfície superior. Les 
opcions següents estudien l’opció de el nombre de politges mòbils (una o dues) i 
també la seva disposició. En tots els casos:  

El polispast estaria acoblat a la paret interior d’un balcó.  
L’alçada que hauria de pujar la capsa, des de la seva col·locació a la base, seria 

de 9m (tenint en compte que un pis residencial mesura 3m, aproximadament). 
Els valors donats tenen en compte màquines ideals. 

En el tercer cas estudio la opció de un torn combinat amb un polispast doble. 
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OPCIÓ 1: POLISPAST SIMPLE (1 POLITJA MÒBIL) 
La primera opció a estudiar és la de fer servir un polispast simple amb una politja 
mòbil. Al fer servir un polispast d’una politja mòbil, reduïm l’esforç que cal fer per 
aixecar la capsa a la meitat, és a dir, per aixecar les capses de 25kg (245N), caldria fer 
un esforç de 122,5N; i per aixecar la capsa de 10kg (98N), caldria fer un esforç de 49N. 
Haurem d’estirar 18m de corda si faig 122,5N, en el cas de la capsa de 25kg; i si faig 
98N de força, en el cas de la capsa de 10kg. 
Les avantatges d’aquesta màquina, és que és l’opció més econòmica de les 
presentades. 
Els inconvenients són que al només haver una politja mòbil, és difícil idear un 
mecanisme per subjectar la capsa a la base, i podria ser que aquesta bolqués. A més a 
més, la força que cal fer per aixecar la capsa de 25 kg és de 122,5N, aquest valor 
supera els 98N que puc aixecar sense fer massa esforç.  

 
OPCIÓ 2: POLISPAST DOBLE (2 POLITGES MÒBILS) 
La segona opció a observar és la de emprar un polispast doble amb dues politges 
mòbils. Com que fem servir un polispast amb dues politges mòbils, l’esforç que cal fer 
per aixecar la capsa, és d’un quart del pes d’aquesta, o sigui, per aixecar les capses de 
25kg (245N), caldria fer un esforç de 61,25N; i per alçar la capsa de 10kg (98N), caldria 
fer un esforç de 24,5N. 
Haurem d’estirar 36m de corda si faig 122,5N, en el cas de la capsa de 25kg; i si faig 
98N de força, en el cas de la capsa de 10kg. 
Les avantatges d’aquesta màquina són que a l’haver-hi dues politges mòbils, el pes es 
redueix fins a la seva quarta part, i l’esforç que cal fer per aixecar les capses és bastant 
més baix que el màxim que puc exercir sense fer grans esforços. També cal afegir, que 
amb dues politges mòbils, es pot idear algun sistema que permeti una millor fixació de 
la capsa del supermercat a la base, intentant que aquesta no bolqui. 
Un desavantatge és que a l’estirar quedaria massa corda pel terra. 
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OPCIÓ 3: TORN COMBINAT AMB POLISPAST DOBLE 
La tercera i última opció es combinar un polispast doble (Opció 2) amb un torn. 
Aquesta opció té tots els avantatges del polispast doble (Opció 2), i a més a més, li treu 
l’inconvenient que tenia de que deixava al terra massa corda, ja que la corda o corretja 
que estiraríem mitjançant una manovella, utensili que també facilitaria el fet d’estirar 
la corda, quedarà recollida al torn. La llargària de la manovella seria de 15cm i el 
diàmetre del torn seria de 15cm. Caldrà fer 77 voltes (76,39) per apujar la capsa. Si fem 
30 voltes per minut trigarem 2,5 minuts en apujar la càrrega. A més a més, la força que 
caldrà per aixecar la capsa serà de 30,625N, en el cas de la capsa de 25kg; i de 12,25N 
en el cas de la de 10kg. Un gran avantatge és el poc esforç que hem d’aplicar per 
aixecar la càrrega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPCIONS SOBRE LA BASE PER A SUBJECTAR LA CÀRREGA 
També he volgut incloure un apartat dedicat a diverses maneres de la base on es pot 
col·locar la caixa del supermercat, fixant-me en les maneres de subjectar aquesta a la 
base per tal que al pujar-la no caigués.  
La base podria estar feta d’una làmina de fusta resistent (cedre, roure...) 
 
OPCIÓ 1: CINTES LATERALS AJUSTABLES 
La primera opció de com subjectar la capsa del supermercat a la base seria fixant-hi als 
laterals cintes ajustables com les de la imatge. Col·locant dos parells de cintes, un 
parell en horitzontal i un altre en vertical, podríem assegurar millor el paquet de 
supermercat a la base. 
 
OPCIÓ 2: CORDES 
L’altra opció per sustentar la capsa a la superfície, seria lligant cordes. La disposició 
seria la mateixa que en l’opció anterior, però canviant les cintes ajustables per cordes 
resistents. Un desavantatge seria que si no es fan bé els nusos, la capsa podria caure. 
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CONCLUSIONS 
 
Donades les opcions anteriors, he decidit triar: 
Màquina simple: 
 Torn combinat amb polispast doble: Aquesta màquina és la que presenta més 
avantatges, per una banda, a l’haver-hi dues politges mòbils, només hem d’exercir un 
quart de la força del pes que volem aixecar, però al sumar-hi el torn, només hem de fer 
un esforç de 30,63N i de 12,25N; i, a l’haver-hi el torn, la corda queda recollida i no 
tirada pel terra. 
 
Base: 
 Base de fusta resistent amb cintes laterals ajustables: Aquesta opció sustenta 
millor la capsa que fer-ho amb cordes, així evitem que al apujar la capsa.  


