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4.4 El triangle a les estructures

Objectius

Comprendre el paper del triangle en el disseny d’estructures.

Contingut

Els triangles són els polígons més senzills. Malgrat la seva simplicitat, tenen una
propietat que el quadrat, el pentàgon, l’hexàgon o qualsevol altre polígon no
posseeix: no es poden deformar sense separar els seus costats. Dit d’una altra
manera, per deformar un triangle s’ha de trencar. Aquest principi tan simple és
el fonament de totes les estructures. L’exemple més famós es la torre Eiffel de
París. Però en teniu molts altres ben a prop vostre. Per exemple, afegir un
escaire a una prestatgeria per evitar que es torci és afegir-li un triangle.

Activitat I

Material necessari: regle graduat, semicercle graduat (transportador), llapis,
goma d’esborrar, maquineta de fer punta, etc.

Procediment

1.  Observeu els polígons representats a continuació, copieu-los i anoteu les
mides dels costats.

2.  Intenteu dibuixar triangles amb les mateixes mides dels seus costats però
amb angles diferents.
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Activitat II

Material necessari: tires metàl·liques foradades de 15 x 500 x 1.5 mm, cargols
M4,  femelles M4, clau fixa amb dues boques per a M 4, tornavís de vora
recta de 3 x 100 mm, reblons de plàstic, semicercle graduat (transportador).

Procediment
1.  Amb les tires metàl·liques i fent ús dels cargols i les femelles, munteu

polígons de diferents nombres de costat i mides diverses. No colleu amb
força les femelles. Anoteu la longitud de cada costat comptant el nombre de
forats i mesureu els angles. Utilitzeu també els reblons de plàstic per al
muntatge.

2.  Intenteu deformar els polígons, sense doblegar ni torçar les tires. Recordeu
que les femelles han d’estar relativament fluixes. Quina conclusió es pot
treure quant a la seva facilitat per canviar de forma?

3.  Munteu un rectangle com el de la figura X, de 24 x 18 forats. Reforceu-lo
amb una altra tira, sempre sense collar amb força. Assageu les diferents
possibilitats representades a les figures Y, Z, W . Quina disposició de la tira
auxiliar és la que dona més estabilitat? Expliqueu per què una solució és més
estable que les altres.

Full 2

X Y

Z W

Activitats per a l’aula. Alonso Pallí i Aguilera


