Frontal

Fotografia de l'objecte
Lateral

Objecte
Ocell

Extres

Codi

Signatura

Nom de l'objecte

Descripció de l'objecte

EM-1

Enginys matemàtics

Regle de càlcul

Regle emprat pel càlcul d'operacions com multiplicació,
divisió, arrels, logaritmes, potències i funcions
trigonomètriques. Model 167/87. Inclou funda.

Alemanya

Faber-Castell

Regle: Plàstic.
Funda: Pell

Donació d'Eduardo Casas Alvero

EM-2

Enginys matemàtics

Tangram

Joc d'origen xinès que consisteix a formar siluetes de figures
amb la totalitat d'una sèrie de peces donades. Amb capsa de
cartró i de plàstic per guardar les peces.

Dènia

Joguines Cayro (Dènia, Alacant)

Plàstic

Compra

EM-3

Enginys matemàtics

Els impossibles

Trencaclosques de fusta que consisteix en peces entrellaçades
que combinades formen una unitat tridimensional,
generalment simètrica. L'objectiu és desfer i refer les figures.
Conjunt de tres puzzles.

EM-4

Enginys matemàtics

Trencaclosques de fusta

Lloc

Fabricant, dissenyador, artista

Materials

Procedència

Marques

Alçada

A la funda: Faber-Castell 167/87
Made in Germany. Al regle: 171
(part posterior)

Dimensions (cm)
Amplada Profunditat

15,6 cm

15,5 cm 15,1 cm

3 cm

Aquamarine Games (Compudid S.L.)

Fusta

Compra

8,5 cm

15 cm

8,5 cm

Trencaclosques de fusta format per 6 peces que consisteix en
peces entrellaçades que combinades formen una unitat
tridimensional i simètrica. L'objectiu és desfer i refer la figura.

_

Fusta

Compra

5,5 cm

5,5 cm

5,5 cm

Descobert pel topòleg Ákos Császár

Paper

Realitzat per Roser Homs Pons .
Donació de Roser Homs Pons

14 cm

6 cm

6 cm

Tangle

Plàstic

Compra

Descobert per Louis Poinsot

Paper

Realitzat per M.L.A. Donació de
M.L.A.

19 cm

Fusta

Donació de Montserrat Garrich

Descrit per primer cop pel matemàtic
alemany Felix Klein.

Malla metàlica

L'actor anglès Simon Prebble

Plàstic i acer

EM-5

Enginys matemàtics

Poliedre de Császár

El poliedre de Császár és un poliedre no convex, en topologia
és un tor, amb 14 cares triangulars. La característica d'aquest
políedre és que no té diagonals, és a dir, cada parell de vértex
està connectat per una aresta. L'altre poliedre conegut que no
té diagonals és el tetraedre.

EM-6

Enginys matemàtics

Nus de plàstic

Aquesta tira formada per peces de plàstic de color lila i taronja
és material complementari del llibre "Why knot?" de Colin
Adams. Dins del llibre, es poden trobar diferents experiments
per poder entendre de manera pràctica com diferent nusos
estan relacionats entre si mitjançant transformacions.

EM-7

Enginys matemàtics

Icosaedre estrellat

EM-8

Enginys matemàtics

Àbac xinès

EM-9

Enginys matemàtics

Ampolla de Klein

EM-10

Enginys matemàtics

Pèndol de Newton

Madrid, Espanya

Any

L'icosaedre estrellat (o gran icosaedre) és un poliedre regular
còncau estrellat amb 20 cares exteriors representades per
triangles equilàters uniformes entre si. És un dels quatre
políedres de Kepler- Poinsot (políedres regulars no convexos).
simple i ràpida de totes les operacions aritmètiques (suma,
resta, multiplicació i divisió). El nom original és suan pan, que
significa tauleta de càlcul. Té forma rectangular donada per
una estructura de fusta que suporta 13 passadors verticals,
amb 7 peces rodones que llisquen per cada passador. Dues
peces de cada passador estan separades de la resta per un
travesser horitzontal de tal forma que queden 2 per sobre del
travesser i 5 per sota. Cada un dels passadors correspon a un
ordre decimal i sempre s'entén que un passador situat a

EM-11

Enginys matemàtics

M.C. Escher: desplegando a Escher

EM-12

Enginys matemàtics

Calculador ràpid

EM-13

Enginys matemàtics

Calendari perpetual

EM-14

Enginys matemàtics

Ràpid calculador numèric

Una ampolla de Klein és una superfície no orientable d'una
única cara i té la característica d'Euler igual a 0. La cinta de
Möbius també és una superfície no orientable però l'ampolla
de Klein no té vores o fronteres (aquí la diferència). L'esfera
tampoc té vores però sí és orientable. Mirar nota.
pel seu inventor en honor a Isaac Newton) és un dispositiu que
demostra la conservació de l'energia i el moviment d'una
forma molt interessant. El dispositiu està format per 5 boles
suspeses per uns fils a una estructura de plàstic que permet
que funcionin com a pèndol. Aquestes boles estan alineades i
en contacte les unes amb les altres. Quan l'usuari mou una
quantitat particular de boles des d'un cantó del dispositiu, a
l'altra banda es tornaran a moure la mateixa quantitat de
boles. És així com es veu que es conserva l'energia i el
Llibre de M.C. Escher on es recopilen algunes obres de l'artista
amb desplegables en 3D. Maurits Cornelis Escher és un artista
neerlandés conegut pels seus gravats xilogràfics (tallat de fusta
a mà), al mezzotinto i dibuixos que consisteixen en figures
impossibles, tessel·lacions i mons imaginaris. Mai va ser un
molt bon estudiant i els seus coneixements matemàtics
formals es redueixen als estudiats a l'educació superior. Inclús
amb aquesta carència teórica, les matemàtiques i la geometría
van ser un element clau del seu treball.
Madrid (llibre)
Dins de la capsa: Cartró "Calculador Rápido", llibre petit on
explica com funciona, 5 paquets amb cintes de cartró. Com diu
a l'annex: Este calculador consta de tres juegos de cintas
numerados con la serie natural de 0 a 9 cada uno por una cara
y por la otra señaladis con los diferentes órdenes de lugar
hasta las decenas de millar. Con las caras numeradas se
disponen los cálculos y con las otras caras se ordenan las
diferentes fajas horizontales necesarias para verificar las sumas
productos.
Barcelona
dia de la setmana per qualsevol data , dins d'un període molt
ampli que normalment abarca molts segles. En aquest
calendari perpetual, podem conèixer els dies de les dates dels
anys 1883 fins 1893. El calendari té un cartró amb forma
circular entre les dues cares de cartró extern que, gràcies a una
finestreta al centre, podem veure el que té escrit. En aquesta
roda, hi ha diferents seccions on s'indiquen els dies de la
setmana segons l'any que es vulgui mirar i també informació
de la Terra, la Lluna, Mart, Ceres, Pal·les, Juno, Vesta, Júpiter,
Amb aquest calculador ràpid es pot sumar, restar, multiplicar,
dividir. Per la part esquerra i superior, hi ha una corda unida
als vértexs del cartró i per ella, hi recorren dues cintes més
fines i de color vermellós. Aquestes dues cintes vermelles
ajuden al lector a llegir els números de la taula, ja que
serveixen de guia. Al manual d'ús, l'autor explica amb
exemples com fer les operacions aritmètiques bàsiques i com
utilitzar la taula per resoldre problemes de mecànica o
Palma de
industrials.
Mallorca

EM-15

Enginys matemàtics

Col·lecció de relleus en peces mòbils i
llibre

Conjunt de 13 figures on es representen interseccions, angles i
plans, entre d'altres. El llibre explica com fer aquestes figures.

Estat de conservació

Lloc d'origen

Data

Notes

_

Bo

_

Bo

Xina

Bo

1698 (veure
Xina (veure nota) nota)

Bo

1698 (veure
Xina (veure nota) nota)

Bo

Hongria

_

_

Tangram

Tangram

El lloc d'origen no està 100% decidit.
Diuen que pot ser de la Xina. La data
és del primer cop que s'ha trobat
informació d'aquest trencaclosques
en un llibre.

Los imposibles

The impossibles

El lloc d'origen no està 100% decidit.
Diuen que pot ser de la Xina. La data
és del primer cop que s'ha trobat
informació d'aquest trencaclosques
en un llibre.

Rompecabezas de madera

Burr puzzle

Poliedro de Császár

Császár polyhedron

Icosaedro estrellado (gran
icosaedro)

Star icosahedron (great
icosahedron)

Ábaco chino

Chinese abacus

Botella de Klein

Klein bottle

Péndulo de Newton

Newton's cradle

Geometria i
Topologia

1949

Teoria de nusos
(Topologia)

Geometria i
Topologia

23 cm

Bo

12,5 cm 29,3 cm

1,5 cm

_

Bo

Realitzat per Núria Massegur.
Donació de Núria Massegur

42 cm

_

20 cm

Bo

http://www.xeix.org/IMG/pdf_06_Ind
oarabic.pdf
La característica d'Euler és una
invariant topològica. Descriu una
forma o estructura d'un espai
topològic independentment de la
forma en que es doblega. S'escriu
amb la lletra grega χ. Es defineix com
χ = V - E + F, on V és el nombre de
vértexs, E són les arestes i F són les
1882 cares.
Topologia

Donació de l'editorial RBA amb la
col·lecció Genios de las
matemáticas

17,5 cm 15 cm

18 cm

_

Bo

https://web.physics.ucsb.edu/~lectur
edemonstrations/Composer/Pages/24
1967 .09.html

Paper

Compra

1926 Professor Eduardo de Atarés.

Cartró

Procedent del Registre de la
Propietat Industrial

A la tapa de la caixa: 12881 escrit
amb llapis blau.

Cartró

Procedent del Registre de la
Propietat Industrial

Cartró

Procedent del Registre de la
Propietat Industrial

Cessió d'Eduardo Casas Alvero

_

Nom en anglès

Slide rule

Objecte associat a un llibre: Why
knot? : an introduction to the
mathematical theory of knots / Colin
Adams

1809

Xina

Nom en castellà

Regla de cálculo

_

2011 Ilus Books

_

Categories

179?-18??

Bo

Codi de barres: 0701589239,
signatura: 00A08 ESC

1907 Pedro Sellarés Miquel

Idea
Diàmetre

Voltants S. XIV

https://www.bbvaopenmind.com/cie
ncia/grandes-personajes/los-secretosmatematicos-de-escher/
https://elpais.com/elpais/2017/02/21
/ciencia/1487697102_808278.html
Geometria

Nom en català: M.C. Escher: M.C.Escher: discovering
descobrint a Escher
Escher

33,5 cm 31 cm

2,5 cm

_

Bo

24 cm

3 cm

_

Bo

Calculador rápido

Quick calculator

0,3 cm

_

Bo

Calendario perpetual

Perpetual calendar

0,5 cm

_

Bo

Aritmètica

Rápido Calculador Numérico Quick numerical calculator

Estat de conservació
del conjunt: Bo

Geometria
Descriptiva

Colección de relieves en
piezas móviles y libro.

23,2 cm

Escrit amb llapis a la part inferior
dreta: XXVI - X - 22. Signat per A.
Maurice.
32,5 cm 46 cm
dreta: Segell de color blau en el que
es pot llegir "Provinciales" i
"Barcelona", signatura de Pedro
Sellarés Miquel, segell blau on es
llegeix "B.P.U. Registro", segell de
color marronós on es pot llegir
"Pedro Sellarés" i escrit en llapis
"XXVI- X-21". A la part del darrere,
al centre, segell on es pot llegir
34,5 cm 55 cm

Collection of reliefs in
movable pieces and book

EM-15:1

EM-15:2

EM-15:3

EM-15:4

EM-15:5

EM-15:6

EM-15:7

EM-15:8

EM-15:9

EM-15:10

EM-15:11

EM-15:12

Relief 2: Représentation de la droite.
Traces d'une droite. Angles que l'ait une
droite avec les plans de projection.
Distance de deux points.

Cartró imprés
reforzat amb un
filferro de metall
per cada banda
lateral. Per la
figura, un fil i dos
filferros.
Cessió d'Eduardo Casas Alvero

7,5 cm

6,5 cm

6 cm

_

Enginys matemàtics

Relief 5: Représentation du plan. Droite
située dans un plan

Cartró imprés
reforzat amb un
filferro de metall
per cada banda
lateral. Per la
figura, un fil.

Cessió d'Eduardo Casas Alvero

7,5 cm

6,5 cm

6 cm

Enginys matemàtics

Relief 8: Horizontale d'un plan. Par un
point mener un plan parallèle à un plan
donné.

Cartró imprés
reforzat amb un
filferro de metall
per cada banda
lateral. Per la
figura, dos
filferros.

Cessió d'Eduardo Casas Alvero

7,5 cm

6,5 cm

Relief 11: Rotation d'un point autour
d'un aye situé dans le plan horizontal
de projection.

Cartró imprés
reforzat amb un
filferro de metall
per cada banda
lateral. Per la
figura, un fil i un
filferro.

Cessió d'Eduardo Casas Alvero

7,5 cm

Relief 12: Rabattement d'un plan
vertical.

Cartró imprés
reforzat amb un
filferro de metall
per cada banda
lateral. Per la
figura, un fil i dos
filferros.
Cessió d'Eduardo Casas Alvero

Enginys matemàtics

Enginys matemàtics

Enginys matemàtics

Enginys matemàtics

Enginys matemàtics

Enginys matemàtics

Enginys matemàtics

Enginys matemàtics

Enginys matemàtics

Enginys matemàtics

Bo

Geometria
Descriptiva

Relieve 2: Representación de
una línea. Trazos de una
línea. Ángulos que una línea
tiene con los planos de
proyección. Distancia de dos
puntos.

_

Bo

Geometria
Descriptiva

Relief 5: Plane
Relieve 5: Representación
representation. Line in a
del plano. Línea en un plano plane

6 cm

_

Bo

Geometria
Descriptiva

Relieve 8: Horizontal de un
plano. Por un punto que
lleva un plano paralelo a un
plano dado.

Relief 8: Horizontal of a
plane. By a point that
carries a plane parallel to a
given plane.

6,5 cm

6 cm

_

Bo

Geometria
Descriptiva

Relieve 11: Rotación de un
punto alrededor de un aye
situado en el plano
horizontal de proyección.

Relief 11: Rotation of a
point around an aye
located in the horizontal
plane of projection.

7,5 cm

6,5 cm

6 cm

_

Bo

Geometria
Descriptiva

Relieve 12: El plegado de un Relief 12: The folding of a
plano vertical.
vertical plane.

Relief 18: Intersection d'une droite et
d'un plan (Construction particulière).

Cartró imprés
reforzat amb un
filferro de metall
per cada banda
lateral. Per la
figura, un fil i dos
filferros.
Donació d'Eduardo Casas Alvero

7,5 cm

6,5 cm

6 cm

_

Bo

Geometria
Descriptiva

Relieve 18: Intersección de
una recta y un plano
(Construcción especial).

Relief 18: Intersection of a
line and a plane (Special
construction).

Relief 19: Par trois points faire passer
un plan.

Cartró imprés
reforzat amb un
filferro de metall
per cada banda
lateral. Per la
figura, tres fils i
tres filferros.

Donació d' Eduardo Casas Albero

7,5 cm

6,5 cm

6 cm

_

Bo

Geometria
Descriptiva

Relieve 19: Pasa un plano
por tres puntos.

Relief 19: Passes a plane
through three points.

Relief 20: Par un point donné mener un
plan parallèle à deux droites donnees.

Cartró imprés
reforzat amb un
filferro de metall
per cada banda
lateral. Per la
figura, quatre fils i
un filferro.
Donació d' Eduardo Casas Albero

7,5 cm

6,5 cm

6 cm

_

Bo

Geometria
Descriptiva

Relieve 20: A través de un
punto dado conduce un
plano paralelo a dos líneas
dadas.

Relief 20: Through a given
point leads a plane parallel
to two given lines.

Relief 25: Angle de deux droites

Cartró imprés
reforzat amb un
filferro de metall
per cada banda
lateral. Per la
figura, tres fils i
un filferro.

Cessió d'Eduardo Casas Alvero

7,5 cm

6,5 cm

6 cm

_

Bo

Geometria
Descriptiva

Relieve 25: Ángulo de dos
líneas.

Relief 25: Angle of two
lines.

Relief 26: Angle d'une droite
horizontale et d'une droite quelconque.

Cartró imprés
reforzat amb un
filferro de metall
per cada banda
lateral. Per la
figura, dos fils i
dos filferros.

Cessió d'Eduardo Casas Alvero

7,5 cm

6,5 cm

6 cm

_

Bo

Geometria
Descriptiva

Relieve 26: Ángulo de una
línea horizontal y una línea
cualquiera.

Relief 26: Angle of a
horizontal line and any
line.

Relief 27: Angle d'une droite et d'un
plan.

Cartró imprés
reforzat amb un
filferro de metall
per cada banda
lateral. Per la
figura, un fil i dos
filferros.
Cessió d'Eduardo Casas Alvero

7,5 cm

6,5 cm

6 cm

_

Bo

Geometria
Descriptiva

Relieve 27: Ángulo de una
recta y un plano.

Relief 27: Angle of a
straight line and a plane.

Relief 28: Angle de deux plans

Cartró imprés
reforzat amb un
filferro de metall
per cada banda
lateral. Per la
figura, un fil i un
filferro. Falta un
altre fil.

7,5 cm

6,5 cm

6 cm

_

Normal

Geometria
Descriptiva

Relieve 28: Ángulo de dos
planos.

Relief 28: Angle of two
planes.

Cartró imprés
reforzat amb un
filferro de metall
per cada banda
lateral. Per la
figura, quatre fils i
un filferro.
Cessió d'Eduardo Casas Alvero

7,5 cm

6,5 cm

6 cm

_

Bo

Geometria
Descriptiva

Relieve 30: Representación
de una pirámide.

Relief 30: Representation
of a pyramid.

Codi de barres: 0701969720. Rere
la portada, escrit "Arnaud de
Gramont".

18 cm

11 cm

2,3 cm

_

Bo

Geometria
Descriptiva

Curso elemental de
geometría descriptiva:
perspectivas y relieves

Descriptive Geometry's
Elementary Course:
perspectives and reliefs

A la base inferior, per sota, hi ha
escrita una equació amb un
material blanc. No és del tot
llegible.

17 cm

13,9 cm

13,9 cm

_

Bo

Geometria

Conoide

Conoid

EM-15:13

Enginys matemàtics

Relief 30: Représentation d'une
Pyramide.

EM-15:14

Enginys matemàtics

Cours Elémentaire de Géométrie
Descriptive: perspectives et relief

EM-16

Enginys matemàtics

Conoide

Escrit per Jullien, A. L'editorial és
1875 Gauthier-Villars.

Recurs didàctic de model de superfície que servia per il·lustrar
les explicacions teòriques a les classes. El conoide és una
superfície reglada guerxa amb un pla director i dos directrius,
una rectilínia i l'altra corba. Una superfície guerxa (alabeada en
castellà) és la superfície generada pel moviment d'una línia
recta, de manera que dos posicions adjacents de la recta es
creuen.

Paper imprès

Donació del senyor Eduardo Casas
Alvero

Compra

Estructura de
Les trames dels fils han estat restaurades fusta i metall amb Cessió d'Eduardo Casas Alvero el
pel professor Casas Alvero.
fils vermells.
dia 21 de setembre de 2021.

Relief 2: Representation of
a line. Lines of a line.
Angles that a line has with
the projection planes.
Distance of two points.

EM-17

Enginys matemàtics

Hiperboloide reglat

EM-18

Enginys matemàtics

Desenvolupable tangencial d'una hèlix

EM-19

Enginys matemàtics

Planímetre

les explicacions teòriques a les classes. L'hiperboloide reglat és
una superfície engendrada pel desplaçament d'una el·lipse de
forma que els extrems dels seus eixos principals es mouen
uniformement sobre dos hipèrboles disposades ortogonalment
entre sí. En aquest cas, tenim l'exemple de l'hiperboloide
generat per revolució d'una recta. Hem d'imaginar que tenim
dos el·lipses unides per unes rectes perpendiculars a l'eix de
les x (perpendiculars a la superfície on hem recolzat l
'estructura de les el·lipses). Agafem l'el·lipse de la part superior

Estructura de
Les trames dels fils han estat restaurades fusta amb fils
pel professor Casas Alvero.
vermells i verds.

Recurs didàctic de model de superfície que servia per il·lustrar
les explicacions teòriques a les classes. Una superfície
desenvolupable és aquella on la corbatura de Gauss és igual a
0. En aquest cas, tenim la superfície tangencial engendrada per
laes tangents a una hèlix cilíndrica. Això es pot veure fàcilment
gràcies al forat a la base superior, on es pot veure l'hèlix
cilíndrica.
Barcelona
planes. És un cas particular d'integròmetre que permet de
determinar l’àrea d’una figura plana en resseguir amb l’estilet
o punxó fixat a l’extrem del braç traçador de l’instrument, la
corba tancada o el contorn de la figura. Aquest braç està
equipat d’una lupa per tal de facilitar la tasca de seguir el
contorn de l’àrea a mesurar. Pot ésser de compensació polar,
amb braç polar o amb rodatge polar. El primer permet
mesurar aproximadament àrees en mapes o plànols i el segon
és utilitzat per a realitzar mesures sobre diagrames en cintes
Zürich, Suïssa

Creat per Enrique Monrós Nacente. Les
trames dels fils han estat restaurades pel Estructura de
1909 professor Casas Alvero.
fusta i fils blancs.

18 de maig de
1921

Cessió d'Eduardo Casas Alvero el
dia 21 de setembre de 2021.

_

14 cm

15 cm

10 cm

_

Bo

http://www.edificacion.upm.es/geom
etria/JPA/Hiperboloide%20hiperbolic
o.html
Geometria

Hiperboloide reglado

Regulus (?) (Hyperboloid)

Cessió d'Eduardo Casas Alvero el
dia 21 de setembre de 2021.

A la base inferior, a la part
esquerra, cantonada inferior, es pot
llegir la signatura de Eduardo
Monrós Nacente, Barcelona, 1909. 18 cm

29 cm

16,5 cm

_

Bo

www.cad-projects.org/4.2.1.5.2.1.1superficies_regladas_desarrollables/in
dex.php?art=5
Geometria

Desarrollable tangencial de
una hélice.

Tangential developable of
an helix

Cessió d'Eduardo Casas Alvero el
dia 21 de setembre de 2021 en el
moment de la seva jubilació. Ell el
va rebre del professor Josep
Vaquer quan aquest es va jubilar.

L'instrument ve marcat amb: G.
Goradi Zürich, Switzerland. N º
4272. A l'interior, té una etiqueta
on marca el número de sèrie i la
data 18 de maig de 1921

30 cm

_

Bo

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec0132440.xml
Geometria

Planímetro

Planimeter

Bo

https://www.bonhams.com/auctions/
19035/lot/128/

Colección de 10 placas de
vidrio emmarcadas en
madera con pequeñas
manivelas encastadas.

Collection of 10 glass
plates marked in wood
with small cranks
embedded. A set of ten
Newton & Co.
astronomical mechanical
magic lantern slides.

Nota general per totes les plaques: La
data ha d 'estar entre el 1850 i el
1950 aproximadament (en
comparació amb altres plaques del
mateix fabricant que s'han venut per
internet).

Representación del
movimiento de los
diferentes planetas del
Sistema Solar y sus Lunas.

Representation of the
movement of the different
planets of the Solar
System and their Moons.

G. Goradi

Caixa on a dins es
troba el
planímetre, fet de
metall.

Venut per J. Ganzer

Caixa de fusta on
es troben a
l'interior les
diferents plaques. Cessió d'Eduardo Casas Alvero

A la part de fora de la caixa, es
llegeix: " Representante J. Ganzer.
Plaza Sta Ana ª17. Barcelona"

Placa de vidre
emmarcada en
Venut per J. Ganzer. Fabricat per Newton fusta amb maneta
& Co., Makers, Londres.
metàlica.
Cessió d'Eduardo Casas Alvero

Té una enganxina rosa amb "J.
Ganzer. Aparatos Científicos. Plaza
Sta. Ana, 17. Barcelona".

10 cm

16,5 cm

1,5 cm

_

Bo

14,5 cm 34 cm

Enginys matemàtics

Col·lecció de 10 plaques de vidre
emmarcades en fusta amb petites
manetes encastades (linterna màgica).

Enginys matemàtics

Representació del moviment dels
diferents planetes del Sistema Solar i
les seves Llunes.

EM-20:2

Enginys matemàtics

Mostra el moviment anual de la Terra al
voltant del Sol, amb les Lunacions
La fusta de cada placa és caoba i els vidres estan pintats a mà.
Mensuals de la Lluna.
El mànec de la maneta està fet amb pal de rosa.
Londres

Placa de vidre
emmarcada en
Venut per J. Ganzer. Fabricat per Newton fusta amb maneta Cedit pel professor Eduardo Casas
& Co., Makers, Londres.
metàlica.
Alvero.

Té una enganxina rosa amb "J.
Ganzer. Aparatos Científicos. Plaza
Sta. Ana, 17. Barcelona". També té
una enganxina blanca amb la
descripció de la placa en anglès. Hi
ha una marca a la fusta d'un segell
de l'empresa fabricant.
10 cm

16,5 cm

1,5 cm

_

Bo

Ilustra el movimiento anual
de la Tierra alrededor del
Sol, con las lunaciones
mensuales de la Luna.

Illustrates the Annual
Motion of the Earth round
the Sun, with the Monthly
Lunations of the Moon.

EM-20:3

Enginys matemàtics

Mostra el moviment aparent, directe i
retrògrad de Venus o Mercuri, i també
la seva apariència estacionària.

Té una enganxina rosa amb "J.
Placa de vidre
Ganzer. Aparatos Científicos. Plaza
emmarcada en
Sta. Ana, 17. Barcelona". També té
Venut per J. Ganzer. Fabricat per Newton fusta amb maneta Cedit pel professor Eduardo Casas una enganxina blanca amb la
& Co., Makers, Londres.
metàlica.
Alvero.
descripció de la placa en anglès.
10 cm

16,5 cm

1,5 cm

_

Bo

Muestra el movimiento
aparente, directo y
retrógrado de Venus o
Mercurio, y también su
apariencia estacionaria.

Shows the Apparent,
Direct, and Retrograde
Motion of Venus or
Mercury, and also its
Stationary Appearance.

Enginys matemàtics

El Moviment Diürn de la Terra, que
mostra la sortida i la posta del Sol,
il·lustrant la causa del Dia i la Nit per la La fusta de cada placa és caoba i els vidres estan pintats a mà.
rotació de la Terra sobre el seu Eix.
El mànec de la maneta està fet amb pal de rosa.
Londres

Placa de vidre
emmarcada en
Venut per J. Ganzer. Fabricat per Newton fusta amb maneta Cedit pel professor Eduardo Casas
& Co., Makers, Londres.
metàlica.
Alvero.

Té una enganxina rosa amb "J.
Ganzer. Aparatos Científicos. Plaza
Sta. Ana, 17. Barcelona". També té
una enganxina blanca amb la
descripció de la placa en anglès.
10 cm

Bo

El Movimiento Diurno de la
Tierra, que muestra la salida
y puesta del Sol, ilustrando
la causa del Día y la Noche
por la rotación de la Tierra
sobre su Eje.

The Diurnal Motion of the
Earth, showing the rising
and setting of the Sun,
illustrating the cause of
Day and Night by the
Earth's rotation upon its
Axis.

EM-20:5

Enginys matemàtics

Il·lustra la Revolució Excèntrica d'un
cometa al voltant del Sol, i mostra
l'apariència de la seva Cua en diferents
parts de la seva Òrbita.

Placa de vidre
emmarcada en
Venut per J. Ganzer. Fabricat per Newton fusta amb maneta Cedit pel professor Eduardo Casas
& Co., Makers, Londres.
metàlica.
Alvero.

Té una enganxina rosa amb "J.
Ganzer. Aparatos Científicos. Plaza
Sta. Ana, 17. Barcelona". També té
una enganxina blanca amb la
descripció de la placa en anglès.
10 cm

16,5 cm

1,5 cm

_

Bo

Ilustra la Revolución
Excéntrica de un cometa
alrededor del Sol, y muestra
la apariencia de su Cola en
diferentes partes de su
Órbita.

Illustrates the Eccentric
Revolution of a Comet
round the Sun, and shows
the appearance of its Tail
at different parts of its
Orbit.

EM-20:6

Enginys matemàtics

Representació del Globus Terraqui amb La fusta de cada placa és caoba i els vidres estan pintats a mà.
un vaixell.
El mànec de la maneta està fet amb pal de rosa.
Londres

Placa de vidre
emmarcada en
Venut per J. Ganzer. Fabricat per Newton fusta amb maneta
& Co., Makers, Londres.
metàlica.
Cessió d'Eduardo Casas Alvero

Té una enganxina rosa amb "J.
Ganzer. Aparatos Científicos. Plaza
Sta. Ana, 17. Barcelona".

10 cm

16,5 cm

1,5 cm

_

Bo

Representación del Globo
Terráqueo y un barco.

Representation of the
Globe and a ship.

EM-20:7

Enginys matemàtics

Mostra els diversos Eclipsis de Sol i el
Trànsit de Venus.

La fusta de cada placa és caoba i els vidres estan pintats a mà.
El mànec de la maneta està fet amb pal de rosa.
Londres

Placa de vidre
emmarcada en
Venut per J. Ganzer. Fabricat per Newton fusta amb maneta
& Co., Makers, Londres.
metàlica.
Cessió d'Eduardo Casas Alvero

Té una enganxina rosa amb "J.
Ganzer. Aparatos Científicos. Plaza
Sta. Ana, 17. Barcelona". També té
una enganxina blanca amb la
descripció de la placa en anglès.
10 cm

16,5 cm

1,5 cm

_

Bo

Shows the various Eclipses
Muestra los diversos Eclipses of the Sun and Transit of
de Sol y Tránsito de Venus. Venus.

EM-20:8

Enginys matemàtics

Mostra diferents Eclipsis de Lluna.

La fusta de cada placa és caoba i els vidres estan pintats a mà.
El mànec de la maneta està fet amb pal de rosa.
Londres

Placa de vidre
emmarcada en
Venut per J. Ganzer. Fabricat per Newton fusta amb maneta
& Co., Makers, Londres.
metàlica.
Cessió d'Eduardo Casas Alvero

Té una enganxina rosa amb "J.
Ganzer. Aparatos Científicos. Plaza
Sta. Ana, 17. Barcelona". També té
una enganxina blanca amb la
descripció de la placa en anglès.
10 cm

16,5 cm

1,5 cm

_

Bo

Muestra diferentes Eclipses
de Luna

Shows various Eclipses of
the Moon.

EM-20:9

Enginys matemàtics

El Moviment Anual de la Terra al
voltant del Sol, mostrant el
Paral·lelisme del seu Eix, produint així
les Estacions.

La fusta de cada placa és caoba i els vidres estan pintats a mà.
El mànec de la maneta està fet amb pal de rosa.
Londres

Placa de vidre
emmarcada en
Venut per J. Ganzer. Fabricat per Newton fusta amb maneta
& Co., Makers, Londres.
metàlica.
Cessió d'Eduardo Casas Alvero

Té una enganxina rosa amb "J.
Ganzer. Aparatos Científicos. Plaza
Sta. Ana, 17. Barcelona". També té
una enganxina blanca amb la
descripció de la placa en anglès.
10 cm

16,5 cm

1,5 cm

_

Bo

El Movimiento Anual de la
Tierra alrededor del Sol,
mostrando el Paralelismo de
su Eje, produciendo así las
Estaciones.

The Earth's Annual Motion
round the Sun, showing
the Parallelism of its Axis,
thus producing the
Seasons.

Enginys matemàtics

Il·lustra la causa de la Plenamar i la
Baixamar, i mostra les Fases Lunars.

La fusta de cada placa és caoba i els vidres estan pintats a mà.
El mànec de la maneta està fet amb pal de rosa.
Londres

Placa de vidre
emmarcada en
Venut per J. Ganzer. Fabricat per Newton fusta amb maneta
& Co., Makers, Londres.
metàlica.
Cessió d'Eduardo Casas Alvero

Té una enganxina rosa amb "J.
Ganzer. Aparatos Científicos. Plaza
Sta. Ana, 17. Barcelona". També té
una enganxina blanca amb la
descripció de la placa en anglès.
10 cm

16,5 cm

1,5 cm

_

Bo

Ilustra la causa de la Marea
Alta y la Marea Baja, y
muestra las Fases Lunares.

Illustrates the cause of
Spring and Neap Tides,
and shows the Moon's
Phases.

Hiperboloide reglat

Superfície reglada. En aquest cas, tenim l'exemple de
l'hiperboloide generat per revolució d'una recta. Hem
d'imaginar que tenim dos cercles units per unes rectes
perpendiculars a l'eix de les x (perpendiculars a la superfície on
hem recolzat l 'estructura dels cercles). Agafem el cercle de la
part superior i rotem. Els fils s'aniran creuant i formaran
l'hiperboloide reglat.

_

_

12 cm

Bo

Hiperboloide reglado

Hyperboloid of revolution

EM-20

EM-20:1

EM-20:4

EM-20:10

EM-21

Enginys matemàtics

La caixa té origen
a Barcelona.

La fusta de cada placa és caoba i els vidres estan pintats a mà.
El mànec de la maneta està fet amb pal de rosa.
Londres

La fusta de cada placa és caoba i els vidres estan pintats a mà.
El mànec de la maneta està fet amb pal de rosa.
Londres

La fusta de cada placa és caoba i els vidres estan pintats a mà.
El mànec de la maneta està fet amb pal de rosa.
Londres

Donació de Bernat Vaquer
Timoner. Procedent de Josep
Vaquer Timoner

12 cm

24 cm

25 cm

16,5 cm

19,5 cm

1,5 cm

_

_

