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Mecanismele simple sunt pretutindeni! 

Există de mii de ani. Oamenii de știință din 

Antichitate au observat mediul din jurul lor. 

Au observat că mecanismele simple ușurează 

munca. Astăzi, oamenii folosesc mecanisme 

simple pentru tot felul de lucruri. Banala 

furculiță cu care mănânci este un mecanism 

simplu. La fel este brațul care coboară o 

cușcă de rechini în ocean! Bicicleta ta este 

făcută dintr-o combinație de mecanisme 

simple. Te ajută să te deplasezi prin oraș! 

Acesta este numit „avantaj mecanic“.

Avantajul mecanic ușurează munca. Dar, 

în acest caz, „munca“ nu înseamnă o slujbă la 

care ești plătit să mergi. Munca este efortul 

fizic prin care faci ceva. Această muncă 

poate fi deschiderea unei uși, alunecarea 

pe un tobogan în parc sau înscrierea golului 

câștigător la hochei. O clanță, un tobogan 

și o crosă de hochei sunt mecanisme simple! 

Fiecare mecanism simplu te ajută să faci ceva.

Există șase mecanisme simple de bază. 

Această carte te ajută să înțelegi cum 

funcționează fiecare. Citește despre lucruri 

pe care le vezi și le folosești în fiecare zi. Apoi 

treci la treabă! Fă proiecte amuzante. Învață 

cum mecanismele simple ușurează și fac mai 

distractive tot felul de lucruri. Unele activități 

din această carte pot fi făcute ușor și repede. 

Altele durează ceva mai mult. Dar urmează 

pașii și vei deveni într-o clipită un maestru 

al mecanicii!

MECANISME 
Simple
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INCLINED 
PL ANE

LEVER

WEDGE SCREW

PULLEYWHEEL 
AND A XLE

ȘASE TIPURI
Sub reflector:

Arhimede

NĂSCUT: CIRCA 287 Î .HR .,  SIR ACUZ A , 

SICIL I A (ACUM PARTE A ITAL IEI)

DECEDAT: CIRCA 212 Î .HR .,  SIR ACUZ A , 

SICIL I A

Arhimede a fost un inventator și un om de 

știință grec. A studiat matematica, fizica, 

ingineria și astronomia. A fost foarte dedicat 

studiilor. O dată, Arhimede a refuzat să se 

oprească din studierea unei probleme de 

matematică chiar atunci când în jurul lui 

romanii ocupau orașul.

Înainte să moară, Arhimede a descoperit trei 

mecanisme simple. A demonstrat că scripetele, 

șurubul și pârghia creează un avantaj mecanic. 

Ce a spus Arhimede despre pârghie a devenit 

un citat celebru: „Dați-mi un punct de sprijin 

pentru pârghia mea și voi urni Pământul din loc.“
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PÂRGHIA PL ANUL ÎNCLINAT

Te-ai dat vreodată pe un balansoar 
în parc? E distractiv să urci și să cobori 

cu prietenul tău. Un balansoar este și un 

mecanism simplu! Este o pârghie.

O pârghie poate fi orice obiect lung și rigid, 

precum o bară sau o scândură. Se reazemă 

pe un punct de sprijin și se rotește în jurul 

lui. Obiectul care trebuie deplasat stă pe 

pârghie. Pârghia îl deplasează în sus și în jos.

Îți place să mănânci cereale? Când 

înclini cutia pentru a turna câteva, cerealele 

alunecă pe suprafața înclinată. Faci un plan 

înclinat. 

Un plan înclinat este o rampă. O rampă 

reduce efortul necesar pentru a deplasa o 

greutate în sus sau în jos.

MECANISME 
SIMPLEȘASE

PUNCT DE SPRIJIN

PÂRGHIE

PLAN 
ÎNCLINAT
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Gândește-te la o treabă pe care vrei să o faci. Poate vrei să duci o gustare în casa ta din copac. 

Poate vrei să prinzi viteză cu rolele. Sau poate nu vrei să-ți lași surioara să-ți intre în dormitor. 

Pentru a face toate aceste lucruri, ai nevoie de mișcare. Indiferent de treabă, un mecanism 

simplu te poate ajuta!

PANA ȘURUBUL

Este ziua ta? Folosește un mecanism 

simplu pentru a tăia tortul! Cuțitul este 

o pană. Taie tortul în felii astfel încât să 

primească fiecare câte una.

O pană are forma unui triunghi. Poate fi 

groasă sau subțire. Este folosită pentru 

a despărți două obiecte. De asemenea, o 

pană poate fi fixată în spațiul dintre obiecte 

pentru a le opri mișcarea.

Ai o sticlă de apă în rucsac? 

Spiralele din partea superioară a sticlei 

unesc capacul și gâtul sticlei pentru a sigila 

sticla. Acesta este un șurub.

Șurubul este un plan înclinat dispus circular 

(spiralat). Șuruburile sunt folosite pentru a 

uni sau a apropia două obiecte. Un tip special 

de șurub deplasează apa sau alte materiale 

între un nivel inferior și unul superior.

S, URUB

PANĂ
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ROATA ȘI OSIA SCRIPETELE

Este sarcina ta să duci deșeurile 
reciclabile? Pubela poate fi destul 

de grea! Dar roțile și osiile pot ajuta la 

deplasarea ei. Acest tip de mecanism simplu 

ușurează extrem de mult tragerea sau 

împingerea pubelei.

Știi ce este o roată. Osia este un ax care 

trece prin roată. Un car cu roți poate 

deplasa o greutate pe distanțe mari cu un 

efort minim.

Ai șiretul descheiat? Folosește un 

scripete pentru a-l lega! Găurelele prin 

care îți treci șireturile acționează ca un 

mic scripete. Ajută șireturile să apropie 

marginile laterale ale pantofului.

Scripetele este o roată sau un alt suport 

folosit pentru a ridica sau a trage. Un șnur, o 

sfoară sau un cablu trec peste sau printr-un 

scripete. O greutate este prinsă de un capăt 

al sforii. Dacă se trage de celălalt capăt, 

greutatea se deplasează.

Poți folosi mai multe mecanisme în același timp! 
Mai multe mecanisme simple pot fi conectate. 
Rezultatul se numește „mecanism compus“.

INFO
Rapid

ROATĂ

OSIE SCRIPETE
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