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V 

Presentació 

Des de l’equip de govern de la Universitat d’Alacant valorem la docència en 
valencià com un component molt positiu en la formació universitària dels 
futurs professionals llicenciats o diplomats en aquesta Universitat. És una 
obligació de la universitat formar bons professionals que el dia de demà 
coneguen bé la realitat que els envolta i hi presten amb normalitat els seus 
serveis. Per això, el domini del valencià propi de la seua especialitat tècnica o 
científica és fonamental per a entendre i per a gestionar el procés de 
desenvolupament de la societat valenciana ⎯i també per a integrar-s’hi amb 
total normalitat. 
 
Aquest material docent que ara presentem és un resultat més d’aquesta 
filosofia que impregna l’actual equip de govern de preparar bons professionals 
que puguen fer un servei en la societat que ha creat i que manté la Universitat 
d’Alacant. Per a fer possible que els alumnes actuals i futurs de la Universitat 
puguen exercir competentment la seua professió en valencià, hem d’estimular 
un procés previ d’una certa complexitat que, per les seues característiques, ha 
de ser lent per necessitat: preparar bons professors que puguen impartir la 
docència en valencià i disposar de materials de suport adequats. 
 
Per ajudar a aconseguir això, en els darrers anys hem fet convocatòries 
d’ajudes per a elaborar materials docents en valencià. L’objectiu que hi ha 
darrere d’aquestes convocatòries és començar a publicar, a poc a poc, els 
materials que tinguen la qualitat suficient. Aquestes iniciatives de suport a l’ús 
del valencià com a llengua de creació i de comunicació científica són possibles 
gràcies a l’ajuda de la Generalitat Valenciana (Conselleria de Turisme, Cultura 
i Esport), a través del conveni per a la promoció de l’ús del valencià. 
 
 

Ignasi Jiménez Raneda 
Rector 



 



VII 

Introducció dels autors 

Aquesta obra és un quadern de pràctiques de Física Aplicada. Les pràctiques 
que el formen han sigut triades perquè puguen ser fàcilment adaptades als 
continguts d’algunes de les assignatures de Física que s’imparteixen als nous 
plans d’estudi de grau. El caràcter generalista de l’obra, així com l’acurada 
selecció dels temes tractats, fan que siguen unes pràctiques ideals per als 
primers cursos universitaris. 
 
Els autors volen agrair al professor Dr. José Antonio Quintana la seua 
aportació al disseny de les pràctiques i a la redacció inicial d’alguns guions 
d’aquest quadern. També estan molt agraïts a Rebecca Vilanova Garcia per 
haver-se oferit voluntàriament a fer la primera llegida d’aquest quadern amb 
valuoses aportacions per a l’edició del material final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“On la música i l’ànima s’uneixen per crear sensacions… 
on l’energia i els estels conflueixen per crear bellesa infinita... 

la física es fa present en allò més inesperat, 
tan profunda com una melodia, 

tan invisible com un estel que naix i mor… 
argumentant una raó que explica... 

d’on venim, 
on anem…” 

 
(RVG – 2011) 
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1 Introducció al laboratori 

1.1 Incertesa a les mesures experimentals 

En l’estudi dels errors de les mesures experimentals es distingeix entre les 
mesures realitzades directament amb un instrument (mesures directes) i les 
quantitats calculades a partir de mesures directes per aplicació d’una fórmula 
física (mesures indirectes). 
 
Per exemple, la resistència elèctrica R d’un resistor es pot mesurar directament 
amb un ohmímetre o es pot obtindre indirectament com a quocient de la 
diferència de potencial V i la intensitat de corrent I (R = V/I) mesurades, al seu 
torn, directament amb un voltímetre i un amperímetre respectivament. 

1.1.1 Error en una mesura directa 

1.1.1.1 Error absolut 

Considerarem que l’error és degut únicament a la limitació pròpia del 
instrument de mesura. Els errors personals (ajust o manipulació incorrectes, 
paral·laxi...) i ambientals (sorolls de fons...) suposem que han sigut suprimits o 
almenys minimitzats utilitzant procediments apropiats a cada cas particular. 
 
En les mesures directes realitzades amb instruments dotats d’una escala 
graduada, l’error absolut (Δx) és de l’ordre del valor de la divisió més petita de 
l’escala, és a dir, la sensibilitat de l’aparell. 

 
Exemples: 

 
a) En la regla de la figura 1 la divisió més petita és 1 mm. L’error absolut de 

qualsevol mesura realitzada amb ella és, per tant, 1 mm. Així, la lectura de 
la longitud L del cos adossat a ella és: 

 
L = 63 mm ± 1 mm = 6,3 cm ± 0,1 cm 
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Figura 1. Fotografia d’un regle que mesura la longitud d’un objecte 
 

 
 
b) L’amperímetre de la figura 2 aprecia 2 mA. Això fa que l’error absolut 

d’una mesura realitzada amb ell és ± 2 mA i la lectura de la intensitat és 24 
± 2 mA. 

 
Figura 2. Dibuix de la pantalla d’un amperímetre (aparell per a mesurar 

corrents elèctrics) 

 

 
 
c) Quan es tracta de mesurar un interval de temps entre dos successos, a més 

de la limitació pròpia del instrument de mesura, intervenen errors 
imputables a l’observador, ja que aquest és el que ha de decidir quan ha de 
posar en marxa i quan ha de parar el cronòmetre. Per aquesta raó és 
aconsellable fer un mínim de tres lectures i prendre com a valor el valor 
mitjà. 

 
Per a la determinació de l’error absolut es calcularà la diferència entre la 
major i la menor de les lectures realitzades i es compararà amb la pròpia 
sensibilitat de l’aparell. Es prendrà com a error absolut el major d’aquests 
dos valors. 

 
Exemple: 
 
Amb un cronòmetre digital, que aprecia centèsimes de segon, s’han fet tres 
lectures d’un succés: 
 

t1 = 26,24 ± 0,01 s    ;    t2 = 26,27 ± 0,01 s    ;    t3 = 26,23 ± 0,01 s 
 
tm = 26,247 s     ;     Δt = t2 – t3 = 0,04 s 

 
Com aquesta diferència (0,04 s) és major que la sensibilitat de l’aparell 
(0,01 s) queda :  
 

t = 26,25 ± 0,04 s 
 
en la qual s’han ajustat, per excés, les xifres significatives del valor del temps 
a les de l’error absolut. 
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1.1.1.2 Error relatiu 

És el que realment indica la qualitat d’una mesura. Es defineix com la relació 
entre l’error absolut (Δx) i el valor mesurat (x) o, si és el cas, el valor mitjà de 
les lectures fetes ( x ): 

 

x
x

r
Δ

=ε  

Exemples: 
 
a) En la lectura feta amb el regle: 

 

%6,1016,0
63
1

===
Δ

=
mm

mm
L
L

rε  

 
b) En la lectura feta amb l’amperímetre: 

 

%2,4042,0
24
1

===
Δ

=
mA

mA
I
I

rε  

 
c) En la lectura feta amb el cronòmetre: 

 

%15,00015,0
25,26

04,0
===

Δ
=

s
s

t
t

rε  

 

1.1.2 Error en una mesura indirecta 

Es consideren els errors absoluts (Δx) com a diferencials o increments petits 
(dx), i per tant es recorre per al seu càlcul a l’anàlisi infinitesimal.  

1.1.2.1 Càlcul de l’error en expressions monòmiques 

Si tenim una expressió de la forma: 
 

c
b
ay

2

=  

 
prenem logaritmes neperians i diferenciem: 

 
cbay lnlnln2ln +−⋅=  

 

c
dc

b
db

a
da

y
dy

+−⋅= 2  

 
i assimilem les diferencials als errors absoluts, tal com hem dit: 
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c
c

b
b

a
a

y
y Δ

+
Δ

−
Δ
⋅=

Δ 2  

 
Finalment, prenem el cas més desfavorable, és a dir, aquell en què tots els 
errors se sumen: 

 

c
c

b
b

a
a

y
y Δ

+
Δ

+
Δ
⋅=

Δ 2      ⇒     ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ Δ

+
Δ

+
Δ
⋅⋅=Δ

c
c

b
b

a
ayy 2  

 
D’aquestes expressions es dedueix que l’error relatiu (Δy/y) d’una magnitud 
calculada per mitjà d’una expressió monòmica és la suma dels errors relatius 
de cada una de les variables multiplicat cadascun d’ells per l’exponent de cada 
variable. 

  
Exemple: 

 
Calcular l’error absolut de l’àrea d’una cartolina rectangular si sabem que els 
seus costats tenen les mesures següents: 

 
a = 2,4 ± 0,1 cm      ;     b = 7,3 ± 0,1 cm 

Solució: 
 

baS ⋅=      ;     baS lnlnln +=      ;     
b
db

a
da

S
dS

+=  

( ) ( ) 297,0
3,7
1,0

4,2
1,03,74,2 cm

b
b

a
aSS =⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ +⋅⋅=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ Δ

+
Δ

⋅=Δ  

1.1.2.2 Càlcul de l’error en expressions generals 

En aquest cas, per a calcular l’error absolut (Δy) de la funció y = f (a,b,c,...) es 
recorre a la diferencial total de la funció: 

 

dc
c
fdb

b
fda

a
fdy

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=      ⇒     c
c
fb

b
fa

a
fy Δ

∂
∂

+Δ
∂
∂

+Δ
∂
∂

=Δ  

 
Amb la finalitat de fixar el valor en la situació més desfavorable, és a dir, 

quan tots els errors se sumen, es prenen els valors absoluts |∂f/∂a|, |∂f/∂b|, 
|∂f/∂c| de les derivades parcials de la funció respecte de cada una de les 
variables.  
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Exemple: 
 
Calcular l’error absolut de l’àrea total del prisma rectangular de la figura si 
sabem que la longitud dels seus costats és: 

 
a = 3,2 ± 0,1 cm; b = 5,0 ± 0,1 cm; c = 7,6 ± 0,1 cm 
 
Solució: 
 

L’àrea total del prisma és 
 

264,156222 cmbcacabS =++=  
 

i calculant la diferencial total: 
 

dc
c
Sdb

b
Sda

a
SdS ⋅

∂
∂

+⋅
∂
∂

+⋅
∂
∂

=  ⇒ c
c
Sb

b
Sa

a
SS Δ⋅

∂
∂

+Δ⋅
∂
∂

+Δ⋅
∂
∂

=Δ  

 
( ) ( ) ( ) cbabcaacbS Δ⋅++Δ⋅++Δ⋅+=Δ 222222  

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 232,61,00,52,321,06,72,321,06,70,52 cmS =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=Δ

 
26157 cmS ±=  

1.1.3 Presentació de les mesures 

Els errors absoluts s’expressen sempre amb una sola xifra significativa que 
s’haurà forçat per excés en una unitat si la primera suprimida és major o igual 
que 5. 
 

Taula 1. Exemple de presentació de les mesures en forma de taula 
 

Presentació incorrecta Presentació correcta 
2,345 ± 0,672 2,3 ± 0,7 

8,5 ± 0,531 8,5 ± 0,5 
67,530 ± 15,27 (7 ± 2)·10 
0,0529 ± 0,025 0,05 ± 0,03 
0,2508 ± 0,081 0,25 ± 0,08 
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1.2 Representació gràfica de les mesures 

La variable independent es representa sobre l’eix horitzontal i la dependent o 
funció en el vertical. En cada eix s’indica la magnitud i unitats i s’escriu 
només un petit nombre de valors corresponents a les divisions senceres de 
l’escala, sense assenyalar els corresponents a les mesures realitzades. Les 
escales han de comprendre només l’interval dels valors a representar encara 
que amb això l’origen de coordenades no coincidisca amb el zero de l’escala. 
L’escala ha de ser simple: 1 mm del paper representant una unitat, un múltiple 
(dècuple, cèntuple...) o un submúltiple (desena, centena...) de la magnitud. 
També poden utilitzar-se com a base 2 o 5 unitats, mai altres valors com 3, 6, 
7..., ja que amb qualsevol altra escala serà difícil la localització dels punts i la 
lectura de les mesures. 
 
Cada parell de valors (x,y) es representa per un punt. Per a mostrar la 
tendència de les mesures es traça una línia contínua, mai trencada, intentant 
que s’ajuste al màxim a tots els punts (vegeu figura). 
 

Figura 3. Exemple de presentació de les mesures en forma de gràfic 
 

 
 
Per a obtindre l’equació de la recta (y = m x + n) que més s’ajusta a tots els 
punts s’utilitza el mètode de mínims quadrats. Els paràmetres que s’obtenen de 
l’ajust són el pendent m i l’ordenada en l’origen n.  
Registrar els valors obtinguts en una taula com la que s’indica a continuació 
pot ser de gran ajuda per a la realització de l’ajust. 
 

Taula 2. Exemple de registre de les mesures per al seu ajust a mínims 
quadrats  

 

x y x · y x2 
    
    

Σxi=A Σyi=B Σxiyi=C Σxi
2=D 

 

NDA
NCBAm

⋅−
⋅−⋅

= 2      ;     
NDA
BDCAn

⋅−
⋅−⋅

= 2  

 
on N és el nombre de punts a ajustar. 
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L’error absolut dels paràmetres m i n ve donat per les expressions: 
 

2ADN
Nm
−⋅

=Δ σ      ;     2ADN
Dn
−⋅

=Δ σ  

 
en les quals:        

( )
2

2

−
−−Σ

=
N

nmxy iiσ  

 
Per al càlcul de σ pot ser de gran ajuda construir una taula com la següent: 
 

Taula 3. Exemple de registre de les mesures per al càlcul de la desviació 
estàndard 

 

x y yi-mxi-n (yi-mxi-n)2 
    
    

--- --- --- Σ(yi-mxi-n)2 
 
Supòsit: en estudiar experimentalment la variació de la temperatura amb la 
pressió d’un gas a volum constant es van obtenir els resultats indicats en la 
taula. Amb aquestes dades es demana calcular, mitjançant un ajust per mínims 
quadrats, la temperatura del zero absolut amb el seu error. 
 

x (pressió en pascals) y (temperatura en ºC) xy x2 
2350 10 23500 5,5225×106 
2430 20 48600 5,9049×106 
2510 30 75300 6,3001×106 
2600 40 104000 6,7600×106 
2680 50 134000 7,1824×106 
2760 60 165600 7,6176×106 

15330 210 551000 3,92875×107 
Σxi=A Σyi=B Σxiyi=C Σxi

2=D 
 

121,02 =
⋅−
⋅−⋅

=
NDA
NCBAm      ;     34,2742 −=

⋅−
⋅−⋅

=
NDA
BDCAn  

 
on N = 6 (nombre de punts a ajustar). 
 
L’error absolut dels paràmetres m i n ve donat per les expressions: 
 

4
2 1064,3 −×=

−⋅
=Δ

ADN
Nm σ      ;     93,02 =

−⋅
=Δ

ADN
Dn σ  

 
en les quals: 
 

( ) 1257,0
26

5028,0
2

2

=
−

=
−

−−Σ
=

N
nmxy iiσ  
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Per al càlcul de σ ens ajudem de la taula següent: 
 

x y yi-mxi-n (yi-mxi-n)2 
2350 10 -0,1801 0,0325 
2430 20 0,1341 0,0180 
2510 30 0,4483 0,2009 
2600 40 -0,4483 0,2009 
2680 50 -0,1341 0,0180 
2760 60 0,1801 0,0325 
--- ---  0,5028 
--- ---  Σ(yi-mxi-n)2 

 
T = n = -274,34 ± 0,93 = - 274,3 ± 0,9 ºC  

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

Variació de la pressió d'un gas amb la temperatura a volum constant

Te
m

pe
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C

)

Pressió (P)

 

1.3 Mesura de longituds: nònius 

Si pretenem conèixer la longitud de l’objecte de la fig. 4 amb un regle graduat 
en cm, únicament podem afirmar que el seu valor està comprès entre 4 i 5 cm, 
ja que no es coneix el valor de la distància c. 
 

Figura 4. Escala d’un regle que mesura la longitud d’un objecte compresa 
entre 4 i 5 cm 

0 5 1 0 1 5
c
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El nònius és un enginyós dispositiu que permet obtenir més precisió en una 
mesura. En el nostre exemple de la fig. 4 ens permetrà conèixer el valor de 
l’espai c, és a dir, les desenes de cm que cal sumar als 4 cm: 
 

L = (4 + c) cm. 
 
Un nònius és un regle mòbil (N) adaptat a un regle (R) de manera que, segons 
s’aprecia en la fig. 5, 10 divisions del nònius (N) es corresponen en longitud 
amb 9 del regle (R), per la qual cosa 1 divisió del nònius és igual a 0,9 cm. En 
conseqüència, la diferència entre la longitud d’una divisió de la regla i una del 
nònius és de 0,1 cm. 
 

Figura 5. Escales d’una regla (R) i d’un nònius (N) acoblat a ella 
 

0 5 1 0 1 5

0 5 1 0

R
N

 
 
Quan es col·loca un objecte per a mesurar-ne la longitud (vegeu fig. 6), com 
cada divisió del nònius és 0,1 cm menor que cada divisió del regle i ja que la 
divisió 3 del nònius coincideix amb una de la regla (la 7), l’espai /a/ entre la 
divisió 2 del nònius i el 6 de la regla és de 0,1 cm; l’espai /b/ entre l’1 del 
nònius i el 5 de la regla són 0,2 cm i l’espai /c/ són 0,3 cm. La longitud de 
l’objecte que estem mesurant serà, per tant: 
 

L = 4 cm + c  = 4 cm + 0,3 cm  =  4,3 cm 
 

Figura 6. Escales d’un regle i d’un nònius acoblat a ell que mesuren la 
longitud d’un objecte de 4,3 cm 

 
 

0 54321

0 5 10 15

abc

6 74 8

L = 4,3 c m  
Cal observar (vegeu fig. 6) que per a obtindre aquest resultat s’ha hagut de 
sumar 3 desenes de centímetre als 4 cm coneguts i que la divisió del nònius 
que coincideix amb una del regle és també la número 3. 
 
Conclusió: Si la divisió del nònius que coincideix amb una del regle és la 3 
(fig. 6), posarem com a decimal el 3. Si la que coincideix és la 8 (fig. 7) 
posarem com a decimal el 8. 
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Figura 7. Escales d’un regle i d’un nònius acoblat a ell que mesuren la 
longitud d’un objecte de 6,8 cm 

0 54321 6 7 8

0 5 10 156 7 8

L = 6,8 cm  
 
Del que s’ha exposat es dedueix que aquest nònius aprecia una desena de 
divisió (en aquest cas 0,1 cm). No obstant això, hi ha aparells que porten 
incorporats un nònius l’apreciació del qual és distinta. Així, el calibrador que 
s’utilitzarà al laboratori (fig. 8a) porta incorporat un nònius en el qual 20 
divisions es corresponen en longitud amb 39 mm del regle (fig. 8b). L’alumne 
haurà de calcular la precisió d’aquest aparell de mesura. 
 

Figura 8. Calibrador amb nònius (a) i detall de les escales del regle i del 
nònius (b) d’aquest aparell 

 

 

 
 

 

(a) 

(b) 



  

 
 
 
 
 
 

2 PRÀCTIQUES DE FÍSICA 
APLICADA 
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2 Pràctiques de física aplicada 

2.1 Pràctica 1 – Mesura de longituds 

2.1.1 Material 

Calibrador, caragol micromètric, anell cilíndric, boleta d’acer, microscopi, 
ocular micromètric, micròmetre objectiu (rèplica fotogràfica amb divisions de 
0,1 mm). 

2.1.2 Calibrador o peu de rei 

2.1.2.1 Descripció 

El peu de rei o calibrador permet realitzar mesures de les dimensions d’un cos 
tant exteriors (posició A, fig. 1) com interiors (posicions B i C, fig. 1).  
 
A més de l’escala principal, que està dividida en mil·límetres, té una escala de 
petita longitud que pot lliscar al llarg de l’escala principal. Aquesta escaleta o 
nònius està dividida en 10 (ó 20) parts i amb la seua ajuda la sensibilitat del 
instrument és 0,1 o 0,05 mm, respectivament. El peu de rei també està equipat 
amb un fre perquè, una vegada ajustat al cos, s’evita el lliscament del nònius 
durant la lectura. 

 
Figura 1. Imatge d’un peu de rei o calibrador que mostra les diferents 

posicions de mesura 
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Per a fer les mesures es pren com a referència la divisió zero del nònius (quan 
el peu de rei està tancat, aquesta divisió ha de coincidir exactament amb el 
zero de l’escala principal com s’indica en la fig. 2a). Generalment, en mesurar, 
aquesta divisió zero no coincidirà exactament amb una de l’escala principal. El 
resultat (6,7 mm en la fig. 2b) s’obté sumant al valor del nombre de divisions 
senceres de l’escala principal (6 mm en la figura 2b) la fracció determinada 
amb el nònius; aquesta fracció es correspon amb la divisió del nònius que 
coincideix exactament amb una de les de l’escala principal (0,7 mm en la fig. 
2b). 
 
Figura 2. Escales d’un peu de rei o calibrador (a) en posició de coincidència 
en zero i (b) una vegada que l’escala secundària s’ha mogut 6.7 mm respecte 

al zero de la principal 
 

 

2.1.2.2 Activitat 

Determina el volum de la peça en forma d’anell cilíndric subministrada i 
estima l’error de la mesura.  
 

2.1.3 Caragol micromètric o Palmer 

2.1.3.1 Descripció 

Es comença en la posició zero, és a dir, quan els límits fan contacte (sense 
forçar el gir per a no fer malbé l’aparell) i s’observa que en girar una volta 
completa el caragol (50 divisions) aquest es desplaça 0,5 mm sobre l’escala 
fixa o, el que és el mateix, el gir d’una divisió suposa un avanç del caragol de 
0,01 mm. En conseqüència, aquesta és la precisió de l’aparell. 
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Figura 3. Esquema de mesura amb un caragol micromètric o Palmer 
 

4,73 mm

 
 

2.1.3.2 Activitat 

Determina el volum de la boleta subministrada i estima l’error de la mesura.  

2.1.4 Mesura de longituds mitjançant el microscopi 

2.1.4.1 Descripció del microscopi 

Essencialment, el microscopi consta d’un sistema òptic d’observació, una 
platina sobre la qual es col·loca l’objecte que ha d’analitzar-se i un sistema 
òptic d’il·luminació. 
 
El sistema d’observació té dos conjunts de lents, objectiu i ocular, situats en 
els extrems d’un canó recte. Els objectius estan caragolats en la part inferior 
del canó en una peça revòlver que permet substituir ràpidament, per rotació, un 
objectiu per un altre. Dos caragols, un de marxa ràpida i un altre de marxa 
lenta, permeten el moviment del canó en sentit vertical perquè puga enfocar-se 
l’objecte. 
 

Figura 4. Dibuix d’un microscopi òptic 
 

 
El dispositiu de fixació de l’objecte té dos moviments perpendiculars, regulats 
per caragols micromètrics. La lectura dels nònius dels caragols permet 
determinar amb precisió la posició de qualsevol punt de l’objecte. Un dels 
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caragols està equipat amb un fre per al cas que el microscopi s’utilitze en una 
posició diferent de la vertical. 
 
L’objecte s’il·lumina a través d’una obertura que té la platina en el seu centre. 
El sistema d’il·luminació, situat en la part inferior del microscopi, consta d’un 
llum i una lent condensadora equipada amb un diafragma iris i un caragol per 
a desplaçar-la en sentit vertical. 

2.1.4.2 Enfocament 

Per a enfocar l’objecte es comença utilitzant l’objectiu de menor potència (que 
és el més petit) perquè així es té major camp de vista i a més l’enfocament no 
és tan crític com quan s’empra un objectiu de més augments. 
 
Primer, es mou el caragol de marxa ràpida fins que l’objectiu quasi toca 
l’objecte. Després, mirant a través de l’ocular, es va separant el tub de la 
platina lentament fins que es veu la imatge. Una vegada centrat l’objecte es 
gira el revòlver per a utilitzar un objectiu de major augment i s’ajusta 
l’enfocament amb el caragol de marxa lenta. 
 
La qualitat de la imatge depèn de la il·luminació de l’objecte. Els microscopis 
del laboratori estan equipats amb un sistema d’il·luminació anomenat crític. 
Una vegada enfocat l’objecte es mou el condensador fins a veure, mirant a 
través del microscopi, la imatge de la font lluminosa (difusor) superposada 
amb la de l’objecte. Després se separa lleugerament el condensador respecte 
d’aquesta posició fins que desapareix la imatge del difusor. Tancant el 
diafragma iris del condensador es guanya contrast i augmenta la profunditat 
del camp enfocat. 

2.1.4.3 Activitats 

2.1.4.3 Part A: Mesura de la longitud d’un capil·lar 

Primer, cal netejar el capil·lar amb alcohol. Després, subjecta’l amb una mica 
de plastilina a una de les làmines metàl·liques de la platina i comprova que el 
recorregut dels caragols permet l’enfocament successiu dels seus dos extrems. 
Enfoca un extrem (és prou utilitzar l’objectiu de menys augment) i fes-lo 
coincidir amb el centre del camp de vista. Sobre les escales dels dos eixos, x i 
y, pren les coordenades corresponents a l’extrem (x1, y1). Després enfoca 
l’altre extrem del capil·lar i pren les lectures corresponents a les seues 
coordenades (x2, y2) (fig. 5). Assegura’t que el capil·lar no s’ha mogut. Amb 
aquesta finalitat, torna a comprovar les lectures corresponents al primer extrem 
del capil·lar. 
 
La longitud L buscada és:  

 
2

12
2

12 )()( yyxxL −+−=
 

(1)
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Figura 5. Il·lustració de la presa de coordenades per al càlcul de la longitud 
d’un capil·lar 

 

 

2.1.4.3 Part B: Mesura dels diàmetres exterior i interior d’un 
capil·lar 

Primer selecciona l’objectiu amb el qual el diàmetre del capil·lar compren el 
nombre més gran possible de divisions de l’ocular (el de 40 augments no es 
pot emprar perquè no es pot apropar al capil·lar prou per a enfocar el pla 
diametral del capil·lar). Una vegada ben enfocats el pla diametral del capil·lar i 
l’escala de l’ocular O (fig. 6), anota les divisions corresponents al diàmetre 
exterior (dext) i interior (dint) (per a enfocar l’escala de l’ocular mantín fix el 
cos de l’ocular amb dos dits d’una mà i amb dos dits de l’altra gira’n la part 
més pròxima a l’ull). Després, substitueix el capil·lar pel micròmetre objectiu 
M (amb aquesta finalitat s’utilitza una rèplica fotogràfica la divisió més petita 
de la qual és de 0,1 mm) i, una vegada enfocat, mesura l’equivalència de cada 
divisió de l’ocular en mil·límetres (fig. 7) (per a aconseguir que l’escala de 
l’ocular O quede perpendicular al capil·lar has de girar tot el cos de l’ocular). 
La correspondència ha de fer-se amb el nombre més gran de divisions de les 
dues escales per a augmentar la precisió de la mesura. Finalment obté el valor 
dels diàmetres en mil·límetres. 
 

Figura 6. Camp de visió a través de l’ocular del microscopi quan es fa 
enfocament en un capil·lar 
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Figura 7. Camp de visió a través de l’ocular del microscopi quan es fa 
enfocament en el micròmetre objectiu 
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2.2 Pràctica 2 – Estudi d’un circuit de corrent 
continu 

2.2.1 Material 

Generador de corrent continu, resistències, polímetre, placa base per a 
connexions i cables. 

2.2.2 Objectiu 

En aquesta pràctica es calcuraran teòricament cadascuna de les intensitats i 
diferències de potencial del circuit de la fig. 1 i es mesuraran 
experimentalment cadascuna d’elles amb un polímetre per a comparar els 
resultats i comprovar la concordança entre els valors teòrics i els 
experimentals. 
 

Figura 1. Esquema del circuit de corrent continu que s’estudia en aquesta 
pràctica 

 

 

2.2.3 Ús del polímetre 

2.2.3.1 Mesura de voltatges i corrents 

1. Seleccionar els clavillers on cal fer les connexions segons s’utilitzen 
com a voltímetre (V/S i COM) o com a amperímetre (A i COM) o (20 
A i COM). 

2. Seleccionar l’escala adequada depenent que es mesuren voltatges o 
intensitats en corrent continu (DC) o altern (AC). Si no es coneix 
l’ordre de magnitud de la mesura a realitzar, començar provant amb 
l’escala de més abast. 

3. En un circuit el polímetre es connecta en PARAL·LEL (fig. 2a) per a 
les mesures del voltatge i en SÈRIE (fig. 2b) per a realitzar mesures 
d’intensitat de corrent. Mai es pot connectar un amperímetre en 
paral·lel! Això faria malbé l’aparell. 
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Figura 2. Esquema de connexions en paral·lel (a) i en sèrie (b) per a la 
mesura de voltatges i intensitats amb el polímetre 

 

 
 

2.2.3.2 Mesura de resistències 

1. Seleccionar els clavillers (o borns) en els quals cal fer les connexions 
(V/S i COM). 

2. Seleccionar l’escala adequada i comprovar que l’aparell indica circuit 
obert (1 en pantalla). 

3. Fer un curt circuit (unir directament) amb les connexions (V/S i 
COM) i comprovar que apareix un zero en pantalla. 

4. Abans de realitzar la mesura comprovar que la resistència està 
aïllada. Si es troba formant part d’algun circuit, cal assegurar-se que 
no hi circula corrent, ja que podria deteriorar-se el polímetre. 

5. Les connexions i els canvis d’escala han de fer-se amb l’interruptor 
del generador en posició OFF. 

2.2.3.3 Descripció de la placa base per al muntatge 
de circuits 

Cal observar que els tres borns A disposats en triangle (a esquerra i dreta en la 
fig. 3) estan units per un conductor en la part inferior de la placa, per la qual 
cosa les connexions es poden realitzar en qualsevol dels tres borns. Els dos 
borns de B (dalt i baix en la fig. 3) també estan units per un conductor en la 
part inferior de la placa, per la qual cosa les connexions es poden fer en 
qualsevol dels dos. 
 

Figura 3. Disposició dels borns de la placa base que s’utilitza  
per al muntatge del circuit 
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2.2.4 Activitats 

2.2.4.1 Part A: Mesura dels valors de resistència dels 
resistors 

Estima el valor de cadascun dels resistors mitjançant el codi de colors exposat 
al laboratori (i que es troba com a annex en aquest manual). A continuació 
mesura la resistència de cadascun amb el polímetre. Amb aquesta finalitat, 
selecciona l’escala a utilitzar d’acord amb els valors obtinguts en l’estimació 
anterior. 

2.2.4.2 Part B: Comprovació experimental de la llei d’Ohm 

Munta en la placa base un qualsevol dels resistors R, instal·la l’amperímetre A 
en sèrie, el voltímetre V en paral·lel i connecta la font d’alimentació F com 
s’indica en la fig. 4. 
 

Figura 4. Muntatge d’un circuit de corrent continu senzill per a la 
comprovació de la llei d’Ohm 

 

 
 
Situa l’eixida del generador en una f.e.m. d’1,5 V i llig els valors de 
l’amperímetre i del voltímetre. Repeteix les lectures per a la resta d’eixides del 
generador (3 V, 5 V,...) i porta els parells de valors I, V a una taula. Construeix 
la gràfica I = f (V) i contesta les següents preguntes: 
 

a) Quina forma té la funció I = f (V)? 

b) Quina relació hi ha entre el pendent i la resistència del resistor emprat? 

2.2.4.3 Part C: Resolució del circuit 

Munta els resistors en la placa base tal com s’indica en la fig. 1 i dibuixa un 
esquema del circuit on indiques els valors de les resistències. Aplica les regles 
de Kirchhoff: 
 
     Regla dels nusos: 321 III +=  (1)
     Regla de les malles: (2)
 

2211 RIRI +=ε  
( )433220 RRIRI ++−=  (3)
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Resol el sistema de tres equacions i calcula els valors de les intensitats que 
circulen per cadascuna de les tres branques. Pren com a f.e.m. del generador 
ε = 5 V. Després, calcula les diferències de potencial VI = Ii Ri en cadascuna 
de les resistències. 

2.2.4.4 Part D: Muntatge i comprovació dels resultats 

Situa l’eixida de la font d’alimentació en 5 V, instal·la el polímetre en sèrie i 
llig el valor de cadascuna de les intensitats (I). Després, instal·la el polímetre 
en paral·lel amb cadascun dels resistors i llig els valors dels voltatges (V). 
Selecciona les escales tenint en compte els valors esperats. 
 
Finalment, registra en una taula els valors I i V calculats teòricament en 
l’apartat anterior i els experimentals obtinguts en aquest, per a poder 
comparar-los fàcilment i comprova la concordança entre els dos. 
 
ATENCIÓ: No connecteu la font d’alimentació a la xarxa elèctrica abans que 
el muntatge haja sigut revisat per un professor! 
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2.3 Pràctica 3 – Mesura de resistències amb 
el pont de fil 

2.3.1 Material 

Generador de corrent continu d’1,5 V, pont de fil, instrument de zero 
(amperímetre d’1 mA), caixa de resistències patró, resistència de 2,2 Ω, 
resistències incògnita (2), interruptor i cables (6). 

2.3.2 Introducció 

El circuit de la fig. 1, anomenat pont de Wheatstone, s’utilitza per a mesurar 
resistències. Quan es mou el cursor i s’aconsegueix que el corrent a través de 
l’amperímetre siga zero, els punts a i b queden al mateix potencial i es diu que 
el pont està equilibrat. Llavors, es té: 
    

 121 RIRI x =  (1)

 221 RIRI p =  (2)

d’on:                           
                      

 

2

1

R
RRR px ⋅=  (3)

    
per la qual cosa trobem que si es coneix RP i el quocient R1/R2 podem calcular 
la resistència RX. 
 

Figura 1. Esquema de muntatge d’un pont de Wheatstone 
 

 

 
 
En la pràctica s’utilitza una modificació del pont de Wheatstone (fig. 2) que 
permet mesurar la relació de resistències R1/R2 mitjançant una relació de 
longituds. Amb aquesta finalitat, les resistències R1 i R2 se substitueixen per 
un fil conductor (H) uniforme (pont de fil). En el nostre cas és un fil de 
“constantan” de 100 cm estès junt a una escala graduada. Sobre aquest fil pot 
lliscar un contacte metàl·lic (C) que, unit a l’amperímetre (A), divideix la 
resistència total del fil en dues parts de longituds L1 i L2. Com la resistència 
del fil és proporcional a la seua longitud, en l’equilibri es té: 
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2

1

L
LRR px ⋅=  (4)

 
Figura 2. Esquema del muntatge de la pràctica 

 

 

 
 
A :   Amperímetre (1 mA). 
B :   Generador de c.c. (1,5 V). 
C :   Contacte mòbil (cursor). 
RS :  Resistència de 2,2 Ω. 
RP :  Caixa de resistències patró. 
RX : Resistència incògnita. 

2.3.3 Activitats 

a) Identifica els components del muntatge:  
 

* Caixa de resistències patró: consta de tres files de resistències 
calibrades (error ≈ 1%). Per a utilitzar una resistència determinada has de 
connectar en els extrems (T) de la seua fila (fig. 3) i extraure la clavilla 
corresponent. Si s’extrauen diverses clavilles, la resistència equivalent és la 
suma perquè queden associades en sèrie. Els forats existents en les peces 
metàl·liques que uneixen les resistències són per a dipositar les clavilles 
extretes i evitar-ne així la pèrdua. 

 
Figura 3. Dibuix de les clavilles metàl·liques de la caixa de resistències 

 

T T
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* Resistència RS de 2,2 Ω: es col·loca en paral·lel amb l’amperímetre per a 
reduir la seua sensibilitat en la primera fase de l’ajust. Si no s’utilitza, la 
intensitat del corrent que circula per l’aparell pot ser excessiva i produir el 
seu deteriorament. 

 
b) Munta el circuit de la fig. 2. Assegura’t que el selector de voltatge del 

generador indica el menor voltatge (1,5 V) i que el mil·liamperímetre 
està protegit per la resistència de 2,2 Ω col·locada en paral·lel amb 
l’aparell. Per a començar, tria un valor de la resistència patró RP 
corresponent a la fila de resistències de major valor. 

c) Connecta el generador i llisca el cursor de contacte C fins que 
l’amperímetre A no assenyale corrent. Si l’equilibri s’aconseguira 
prop d’un dels extrems del fil (L1 o L2 < 20 cm) significa que hi ha 
molta diferència entre RX i RP i l’error pot ser gran. En aquest cas, 
canvia el valor de RP i repeteix l’operació. 

d) Una vegada obtinguda la posició d’equilibri, retira la resistència de 
protecció de l’amperímetre (és suficient desconnectar-ne un dels 
extrems) per a aconseguir la mencionada posició amb major 
sensibilitat. Mesura L1 i L2 i calcula RX mitjançant l’expressió (1). 

 
ATENCIÓ: El generador ha de mantenir-se connectat només durant el temps 

necessari per a fer les mesures en el circuit. 
 

e) Els principis de simetria ens diuen que si intercanviem RP amb RX, el 
resultat per al valor de RX haurà de ser el mateix. Efectua aquesta 
comprovació per a avaluar l’ordre dels possibles errors deguts a les 
diferències en les resistències dels cables de connexió i resistències de 
contacte. Si la diferència amb el resultat obtingut en l’apartat anterior 
és apreciable, calcula el valor mitjà. 

f) Repeteix la mesura per a calcular la segona de les resistències 
incògnita. 

g) Connecta les dues resistències, primer en sèrie i després en paral·lel, i 
repeteix les mesures per a comprovar les fórmules de l’associació de 
resistències, 

  
 

en sèrie: 21 RRRx +=  (5)
  

i en paral·el: 
21

111
RRRx

+=  (6)
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2.4 Pràctica 4 – Càrrega i descàrrega  
d’un condensador 

2.4.1 Material 

Generador de corrent continu, condensadors electrolítics de 100 µF i 220 µF, 
resistència de 100 KΩ, caixa de connexions amb interruptor de tres posicions, 
cables (6), polímetre i cronòmetre. 

2.4.2 Introducció 

La fig.1 mostra un circuit RC on al tancar l’interruptor S el condensador C es 
carrega a través de la resistència R. 
 

Figura 1. Esquema de muntatge d’un circuit RC (RC: amb resistència i 
condensador) per a la càrrega d’un condensador 

 

 
 
La força electromotriu del generador ε és igual a la suma de les caigudes de 
tensió en els dos elements: 

C
QIR +=ε  

 
Si es deriva aquesta equació i es considera que la intensitat del corrent I és 
igual a l’augment amb el temps de la càrrega Q emmagatzemada en el 
condensador, dtdQI = , s’obté: 
 

0=+
RC
I

dt
dI

 → τteII −= 0  

 
on RI ε=0  és la intensitat inicial i la constant τ = RC, que té dimensions de 
temps, s’anomena constant de temps del circuit. 
Si una vegada carregat el condensador se suprimeix el generador com es 
mostra en la fig. 2, el condensador es descarrega a través de la resistència R 
després de tancar l’interruptor. 
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Figura 2. Esquema de muntatge d’un circuit RC per a la descàrrega d’un 
condensador 

 
 

 

 

 

L’equació del circuit, en aquest cas, és: 
 

IR
C
Q
=  

 
Com la intensitat del corrent és ara igual a la disminució de la càrrega del 
condensador amb el temps, dtdQI −= , al substituir s’obté la mateixa 
equació i solució exponencial que en l’operació de càrrega. 

2.4.3 Activitats 

a) Abans de fer el muntatge del circuit cal que t’assegures que els 
condensadors estan descarregats. Amb aquesta finalitat, uneix els dos 
terminals mitjançant un dels cables de connexió. 

b) Amb el condensador de 220 µF i la resistència de 100 KΩ munta el 
circuit de la fig. 3. Selecciona en el polímetre l’escala de 200 µA i 
connecta’l en sèrie per a mesurar la intensitat del corrent. ATENCIÓ: 
els condensadors electrolítics s’han de connectar tenint en compte la 
polaritat. El terminal més llarg és el pol positiu. 

 
Figura 3. Esquema de muntatge del circuit de la pràctica 

 

 
 
 

c) Disposa el generador de manera que la tensió d’eixida siga de 12 V. 
Després situa l’interruptor en la posició "a" alhora que es dispara el 
cronòmetre i mesura la variació de la intensitat amb el temps durant la 
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càrrega del condensador. Pren lectures en l’instant inicial i després a 
intervals de 10 s. No dónes per acabada l’operació de càrrega fins que 
la intensitat siga menor de l’1% del valor inicial. 

d) Situa l’interruptor en la posició "b" i repeteix les mesures durant la 
descàrrega del condensador. Nota que el corrent canvia de sentit 
respecte a l’operació de càrrega. 

e) Representa els resultats (valors mitjans de les lectures en càrrega i 
descàrrega) en paper mil·limetrat i en paper semilogarítmic. Comprova 
que la intensitat inicial és Rε  i calcula el valor de la constant de 
temps a partir del pendent de la recta obtinguda en la representació 
logarítmica. 

f) Repeteix els passos anteriors amb el condensador de 100 µF i 
representa els resultats en les mateixes gràfiques. 

g) Confecciona una taula agrupant els valors de les constants de temps 
obtingudes de les gràfiques i les corresponents als productes RC. 

 
Qüestió: Quin significat té el valor de la constant de temps? Compara els 

resultats obtinguts en aquesta pràctica amb el que s’obtindria en un 
circuit amb un condensador d’1 µF i una resistència d’1 KΩ. 
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2.5 Pràctica 5 – Corrent altern I: resistors, 
condensadors i inductors 

2.5.1 Material 

Generador de corrent altern de freqüència variable, polímetres (2), resistor, 
condensador, bobina amb aproximadament 1200 espires, placa per a 
connexions i cables. 

2.5.2 Introducció 

En general, en corrent altern el voltatge, V, i la intensitat del corrent, I, varien 
amb el temps de la forma: 
 

 ( ) ( )ftVtVV πω 2coscos 00 ==  (1) 
 ( ) ( )θπθω +=+= ftItII 2coscos 00  (2) 

 
on:   Vo  = Voltatge màxim (volts) 
   Io = Corrent màxim (ampers) 
   θ  = Fase inicial (rad) 
   ω  = Freqüència angular del corrent (rad/s) 
   f = Freqüència del corrent (hertzs) 
 
Els voltímetres i amperímetres en corrent altern mesuren el voltatge eficaç, V, 
i el corrent eficaç, I, que vénen donats, per a un senyal de tipus sinusoïdal, per: 
 

 
2
0VV =  (3)

 
2
0II =  (4)

 
La llei d’Ohm en corrent alterna, vàlida per a valors màxims i eficaços, pren la 
forma: 
 

 
Z
VI 0

0 =  (5)

 
Z
VI =  (6)

 
en la qual Z és la impedància en ohms:  
 

 ( )22
CL XXRZ −+=  (7)
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on: 
 R = resistència (ohms) 
 XL = reactància inductiva (ohms), que al seu torn ve donada per: 
 

fLLX L πω 2==  (8)
 
 L = coeficient d’autoinducció o inductància de la bobina (henrys). 
 Xc = reactància capacitiva (ohms), que a la vegada ve donada per: 
 

( )fCCX c πω 211 ==  (9)
 
 C = capacitat del condensador (faradis) 
 
 Si en el circuit únicament hi haguera un resistor, o un condensador 
(bobina), o un inductor, l’expressió (6) quedaria, en cada cas: 
 

R
VI =  (10)

cX
VI =  (11)

LX
VI =  (12)

 

2.5.3 Activitats 

2.5.3.1 Part A: El resistor en un circuit de corrent altern. 
Determinació de R 

Figura 1. Esquema de muntatge del circuit de la pràctica 
 

 
 

a) Fes el muntatge del circuit de la fig. 1 on R és un resistor, V un 
voltímetre, A un amperímetre i ε la força electromotriu (voltatge del 
generador). Presta especial atenció a la disposició dels diversos 
instruments: l’amperímetre (polímetre) es munta sempre en sèrie i el 
voltímetre (polímetre que acompanya el generador de freqüència 
variable) sempre en paral·lel.  
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b) Acciona l’interruptor del generador, situa el selector de freqüències en 
1.0 kHz i mitjançant el comandament amplitude varia la diferència de 
potencial entre els extrems del resistor entre 1.0 i 4.0 V en intervals de 
0.5 V. Mesura el corrent en cada cas. 

c) Dibuixa la gràfica I = f(V). La representació, d’acord amb la llei 
d’Ohm, ha de ser una línia recta i, segons l’expressió (10), l’invers del 
seu pendent la resistència. Calcula el valor de la resistència utilitzada.  

d) Mesura directament la resistència amb el polímetre i compara el valor 
obtingut amb el resultat anterior. 

e) Comprova que la resistència és independent de la freqüència: 

- Situa el selector de freqüències del generador en 1.0 kHz i 
mitjançant el comandament amplitude aconsegueix un voltatge 
eficaç en els extrems del conductor de 4.0 V. 

- Mantín constant aquest voltatge, varia la freqüència entre 1.0 i 5.5 
kHz i comprova si el corrent i, en conseqüència, la resistència 
(segons l’equació 10) es mantenen constants.  

2.5.3.2 Part B: El condensador en un circuit de 
corrent altern 

a) Determinació de C. 

Substitueix el resistor de la fig. 1 pel condensador. Segueix els passos 
1 i 2 de la part A. Ara, segons l’expressió (11), l’invers del pendent de 
la recta obtinguda és la reactància capacitiva XC. Coneguda XC, 
calcula la capacitat del condensador mitjançant l’expressió (9). 

b) Variació de la reactància capacitiva XC amb la freqüència. 

- Mantín constant un voltatge eficaç de 4.0 V, varia la freqüència del 
senyal des d’1.0 a 5,5 kHz en intervals d’1 kHz. Anota en cada cas 
el valor de la intensitat I del corrent. 

- Calcula el valor de la reactància XC utilitzant la llei d’Ohm per a 
cada freqüència. Registra els valors en la Taula 1 i representa els 
punts experimentals (f, XC). 

 
Taula 1. Taula model per completar amb les dades experimentals de I i els 

valors calculats per a XC 

 

V (V) F (kHz) I (A) XC = V/I 
4 1   
4 2   
4 3   
4 4   
4 5   
4 5,5   
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2.5.3.3 Part C: L’inductor en un circuit de corrent 
altern 

a) Determinació de L. 

Substitueix el resistor de la fig. 1 per la bobina. Realitza les passes 1 i 
2 de la part A. Ara, segons l’expressió (9), l’invers del pendent de la 
recta obtinguda és la reactància inductiva XL. Coneguda XL calcula el 
valor de la inductància L de la bobina mitjançant l’expressió (8). 

b) Variació de la reactància inductiva XL amb la freqüència. 

- Mantín constant un voltatge eficaç de 4.0 V, varia la freqüència del 
senyal d’1.0 a 5,5 kHz en intervals d’1 kHz. Anota en cada cas el 
valor de la intensitat I del corrent.  

- Calcula el valor de la reactància XL utilitzant la llei d’Ohm per a 
cada freqüència. Registra els valors en la taula 2 i representa els 
punts experimentals (f , XL). 

 
Taula 2. Taula model per completar amb les dades experimentals de I i els 

valors calculats per a XL 

 

V (V) F (kHz) I (A) XL = V/I 
4 1   
4 2   
4 3   
4 4   
4 5   
4 5,5   
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2.6 Pràctica 6 – Corrent altern II: circuits RCL 
sèrie i paral·lel. Ressonància 

2.6.1 Material 

Generador de corrent altern de freqüència variable, polímetres (2), resistor de 
470 Ω, condensador de 27 nF, bobina amb aproximadament 1200 espires, 
placa per a connexions i cables. 

2.6.2 Introducció 

Els circuits en corrent altern solen estar formats per associacions de 
resistències, R, condensadors, C, i inductors, L. Per a aquests circuits la llei 
d’Ohm continua tenint validesa: 

 
 V

Z
I 1
=  (1)

 
La impedància del circuit, Z, es calcula a partir de les equacions: 
 

- per a una associació RCL en sèrie:  
 

 22 )( CL XXRZ −+=  (2)

                         
- per a una associació RCL en paral·lel: 

 

 2

2

111
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+=

CL XXR
Z  (3)

 
En un circuit RCL en sèrie el corrent que circula per cada element és el 
mateix. No obstant això, la suma algebraica dels valors eficaços de les 
diferències de potencial existents entre cada element NO és igual a la 
diferència de potencial eficaç entre els extrems de l’associació, sinó que, en 
cas que la resistència òhmica de la bobina siga menyspreable, estan 
relacionades per l’expressió: 

 
 22 )( LCR VVVε −+=  (4)

 
on:   VR = Voltatge en la resistència 

VC = Voltatge en el condensador 
VL = Voltatge en l’inductor 

 
Per a una associació RCL en paral·lel la diferència de potencial entre els 
extrems de cada element és la mateixa i no obstant això, la suma algebraica 
dels valors eficaços dels corrents que circulen per cada element NO és igual al 
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corrent eficaç, I, en els extrems de l’associació sinó que estan relacionades per 
l’expressió: 
 

22 )( LCR IIII −+=  (5)

 
on:   IR = Intensitat en la resistència 

IC = Intensitat en el condensador 
IL = Intensitat en l’inductor 

 
Per a una L i una C donades, hi ha un valor de la freqüència (fo) per al qual 
s’acompleix que XC = XL, i en aquest cas es diu que el circuit està en 
ressonància: 
 

LCπ2
1f

πf2C
1πf2L

Cω
1LωXX 0

0
0CL =⎯→⎯=⎯→⎯=⎯→⎯= (6)

 
En aquesta situació, per a l’associació RCL en sèrie es dedueix que la 
impedància Z (Eq. 2) pren el seu valor mínim (Z = R) i com a conseqüència, el 
corrent I (Eq. 1) pren el seu valor màxim. Al contrari, per a l’associació RCL 
paral·lel la impedància Z (Eq. 3) és màxima (Z = R) i el corrent (Eq. 1) és 
mínim. 
 
OBJECTIUS: 
 

1. Comprovar que en un circuit RCL en sèrie la força electromotriu del 
generador NO és la suma algebraica de cadascuna de les diferències de 
potencial eficaç dels diferents elements.  

2. Comprovar que en un circuit RCL en paral·lel el corrent a través del 
generador NO és la suma algebraica de cadascun dels corrents a través 
dels elements. 

3. Estudiar la variació del corrent amb la freqüència en els circuits RCL 
en sèrie i en paral·lel i determinar la freqüència de ressonància. 

2.6.3 Activitats 

2.6.3.1 Part A: Circuit RCL en sèrie. Relació entre la força 
electromotriu i les diferències de potencial 

a) Fes el muntatge del circuit de la fig. 1 on R és un resistor de 470 Ω, C 
és un condensador, L un inductor, V un voltímetre, A un amperímetre 
i ε la força electromotriu del generador. Presta especial atenció a la 
disposició dels diversos instruments: l’amperímetre (polímetre) es 
munta sempre en sèrie i el voltímetre (polímetre que acompanya el 
generador de freqüència variable) sempre en paral·lel. 
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Figura 1 – Esquema de muntatge del circuit RCL en sèrie 
 
 

 
 

b) Acciona l’interruptor, situa el selector de freqüències del generador en 
3,0 kHz i mitjançant el comandament amplitude aconsegueix una 
força electromotriu eficaç d’eixida de 1.0 V.  

c) Mesura amb el polímetre la diferència de potencial entre els extrems 
del resistor VR, del condensador VC i de la bobina VL. 

d) Comprova que la força electromotriu subministrada pel generador NO 
és la suma algebraica dels diferents voltatges en cada element, sinó 
que el seu valor s’obté a partir de l’Eq. 4. 

 
Variació del corrent amb la freqüència. 
 

1. En el circuit de la fig. 1 varia la freqüència del senyal des de 2.0 a 10 
kHz en intervals d’1 kHz i anota les intensitats de corrent. Ajusta el 
voltatge a 1.0 V en cada cas. 

2. Representa la variació del corrent amb la freqüència. 

3. Determina la freqüència de ressonància. 

 

2.6.3.2 Part B: Circuit RCL paral·lel. Relació entre els 
corrents que circulen per un circuit 

a) Fes el muntatge del circuit de la fig. 2 on R és un resistor de 470 Ω. 

b) Acciona l’interruptor, situa el selector de freqüències del generador en 
3,0 kHz i mitjançant el comandament amplitude aconsegueix una 
força electromotriu eficaç d’eixida de 1.0 V.  

c) Mesura amb el polímetre la intensitat de corrent en el generador, I, en 
el resistor, IR, en el condensador, IC, i en la bobina, IL. Recorda que per 
a realitzar aquestes mesures l’amperímetre s’ha d’intercalar en sèrie en 
cadascuna de les branques. 

d) Comprova que el corrent subministrat pel generador NO és la suma 
algebraica dels diferents corrents en cada element, sinó que el seu 
valor s’obté a partir de l’Eq. 5. 
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Figura 2 - Esquema de muntatge del circuit RCL en paral·lel 
 

 
 
Variació del corrent amb la freqüència. 
 

1. En el circuit de la fig. 2 varia la freqüència del senyal des de 2.0 a 10 
kHz en intervals d’1 kHz i anota la intensitat del corrent en el 
generador. Ajusta el voltatge a 1.0 V en cada cas. 

2. Representa la variació del corrent amb la freqüència. 

3. Determina la freqüència de ressonància. 
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2.7 Pràctica 7 – Oscil·loscopi 

2.7.1 Material 

Oscil·loscopi, polímetre, font d’alimentació de corrent continu i corrent altern, 
llistó de connexions, resistència (22 KΩ), condensador (82 nF) i cables (sis, 
dos d’ells blindats). 

2.7.2 Introducció 

L’oscil·loscopi és un instrument que permet visualitzar la variació amb el 
temps d’una diferència de potencial i mesurar el seu valor màxim Vmax, la seua 
freqüència f = ω/(2π), i la diferència de fase Δδ respecte a una altra diferència 
de potencial. Els voltímetres només mesuren el valor eficaç. 
 
El component principal de l’oscil·loscopi és el tub de rajos catòdics on es 
genera, accelera i desvia un feix d’electrons que, en incidir en un punt d’una 
pantalla fluorescent, provoca la seua lluminositat (com ocorre en un receptor 
de TV). 
 
La diferència de potencial que es vol visualitzar s’aplica a unes plaques que 
provoquen la desviació del feix electrònic en direcció vertical. 
Simultàniament, s’aplica una altra diferència de potencial, generada 
internament per l’aparell i que varia linealment amb el temps (senyal dent de 
serra) a altres plaques que provoquen la desviació en direcció horitzontal. Com 
a conseqüència, el feix electrònic es desplaça seguint la composició d’aquestes 
dues desviacions i traça en la pantalla la variació del potencial V = f(t). 
 
Els oscil·loscopis solen tindre dues entrades (canals I i II) que es poden 
visualitzar simultàniament o compondre aplicant el senyal del canal II com a 
desviació horitzontal. 

ÚS DE L’OSCIL·LOSCOPI: 

Entrades principals. 
 

- INPUT CHI per al canal I i INPUT CHII per al canal II o el senyal 
horitzontal extern en cas de prémer la tecla X-I. Les connexions es 
fan mitjançant cables blindats. 

 
Comandaments principals. 
 

- Interruptor (POWER) per connectar l’instrument a la xarxa. 
 
Associats al canó de rajos catòdics: 
 

- Brillantor (INTENS) per ajustar la intensitat del feix d’electrons 
que incideix sobre la pantalla del canó de rajos catòdics. 

- Enfocament (FOCUS) per aconseguir una traça ben definida. 
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- Desplaçament horitzontal de la traça (X-POS). 

- Desplaçament vertical de la traça I (I-POS I) i de la traça II (I-POS 
II) de forma independent. 

 
Associats a les entrades: 
 

- Tecla per a connectar l’entrada al potencial de referència zero o 
terra (GD). 

- Tecla per a eliminar la component constant del senyal d’entrada o 
deixar-la passar (AC/DC). 

- Selector de les diferents escales (VOLTS/DIV) per a aconseguir 
una figura en la pantalla de grandària (alçada) adequada, un per a 
cada canal. Només en la posició de calibrat (CAL) del botó central 
d’ajust els valors corresponen als que indica el comandament. 

- Tecles per a visualitzar uns dels dos senyals (CHI/II), els dos 
senyals simultàniament (DUAL) o la seua suma (ADD). 

- Tecla per a invertir el senyal (INVERT), una per a cada canal. 
 
Associats al generador intern d’escombratge horitzontal: 
 

- Selector del ritme d’escombratge (VOLTS/DIV). Només en la 
posició de calibrat (CAL) del botó central d’ajust els valors 
corresponen als que indica el comandament. 

 
Associats al sincronisme entre el senyal vertical extern i l’escombratge 
horitzontal intern. (Perquè la traça siga única, l’inici de la composició del 
senyal vertical i l’escombratge horitzontal ha de produir-se de manera que es 
superposen les traces corresponents als successius escombratges 
horitzontals.) 
 

- Tecla (AT/NORM) per a realitzar el sincronisme de forma 
automàtica o mitjançant l’ajuda d’un senyal extern que s’introdueix 
per l’entrada auxiliar (TRIG.INP). 

- Botó (LEVEL) per a variar el valor al qual es produeix el 
sincronisme. 

2.7.3 Activitats 

2.7.3.1 Part A: Visualització d’un senyal altern 

a) Identifica les entrades i comandaments abans descrits. Comprova que 
la tecla que elimina l’escombratge intern (X-Y) no està premuda, la 
tecla de sincronisme està en mode automàtic (AT), el botó de la 
intensitat del feix d’electrons (INTENS) està al mínim, els botons 
giratoris d’ajust estan en posició de calibrat (CAL) i la tecla de 
connexió a terra (GD) de l’entrada del canal I està polsada. 

b) Connecta l’oscil·loscopi a la xarxa elèctrica i polsa l’interruptor de 
posada en marxa (POWER). Passats uns segons ajusta la intensitat 
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fins a localitzar la traça, enfoca-la i varia la seua situació utilitzant els 
botons per a desplaçament horitzontal i vertical de les traces. Utilitza 
una lluminositat moderada per a no fer malbé la pantalla. 

Col·loca el selector del ritme d’escombratge en la seua posició més 
lenta. S’observarà un punt que es desplaça d’esquerra a dreta seguint 
una línia horitzontal. En augmentar el ritme d’escombratge augmenta 
la velocitat del desplaçament fins que, a causa de la persistència de les 
imatges successives en la retina, la sensació és d’una línia. Comprova 
que el punt queda fix si s’elimina l’escombratge horitzontal (X-Y). 

 
ATENCIÓ: Evita l’ús d’una intensitat excessiva, en especial si es tracta d’un 
sol punt fix, perquè es pot danyar localment la pantalla. 
 

c) Connecta la font d’alimentació. Amb el polímetre, mesura les 
diferències de potencial en les eixides de corrent continu i corrent 
altern en les escales 20 Vcc i 200 Vca, respectivament. 
Emprant el canal I de l’oscil·loscopi, amb la tecla AC/DC polsada i la 
connexió a terra (GD) desconnectada, repeteix les mesures en l’escala 
2 V/div. Per a facilitar la mesura la pantalla està reticulada, graduada 
en centímetres (div.) i els eixos en fraccions de 2mm. Comprova que 
les mesures corresponents al corrent altern efectuades amb els dos 
instruments compleixen la relació: 

 
 

2
màxim

eficaç
VV =  (1)

 
Després, amb ajuda del selector d’escombratge, mesura el període i la 
freqüència del senyal altern. 

2.7.3.2 Part B: Mesura del desfasament entre la força 
electromotriu i la intensitat en un circuit 

a) Mesura la resistència R del resistor amb el polímetre. Després, fes el 
muntatge del circuit de la fig.1 i alimenta’l amb l’eixida de corrent 
altern de la font d’alimentació. 
Amb el polímetre, mesura les diferències de potencial ε, VR i VC entre 
els extrems del generador, resistor i condensador, respectivament. 
Compara aquestes mesures amb les obtingudes emprant el canal I de 
l’oscil·loscopi. 

 
Figura 1. Esquema de muntatge de la pràctica per al càlcul de la capacitat 

d’un condensador 
 

R
C

V

R
C

V
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Figura 2. Esquema de muntatge de la pràctica per a la mesura del 
desfasament entre el corrent elèctric i la força electromotriu 

 

R
C

A

Input 1 Input 2 
(g) (V R ) 

(negre)

 
 
Calcula la capacitat C del condensador. Considera que: 
 

IRVR =  (2)

ωC
IVC =  (3)

 
i per tant:                  
 

ωRV
VC
C

R=  (4)

 
Amb la finalitat de mesurar la diferència de fase δ entre la intensitat de corrent 
i la força electromotriu connecta els terminals dels canals I i II de 
l’oscil·loscopi com s’indica en la fig. 2. Com en l’oscil·loscopi el terminal 
negre de cadascuna de les entrades està connectat a terra (potencial zero), en 
mesurar dos voltatges simultàniament és necessari que aquests terminals 
estiguen connectats a un mateix punt del circuit. En el nostre cas és el punt A 
de la figura. Com pel canal I es visualitza la força electromotriu i pel canal II 
la diferència de potencial en el resistor (en fase amb la intensitat), per a 
visualitzar els dos senyals simultàniament polsa la tecla DUAL. La diferència 
de fase s’obté a partir del desfasament temporal Δt entre els dos senyals 
mitjançant l’expressió: 
 

tΔ⋅= ωδ  (5)
 
ATENCIÓ: Fes les connexions amb la font d’alimentació desconnectada de la 
xarxa elèctrica i sol·licita el vistiplau del professor. 
 
Qüestions: 
 

1. Està la intensitat avançada o retardada respecte a la força 
electromotriu? 

2. Dedueix l’expressió tΔ⋅= ωδ  que relaciona el desfasament angular 
δ amb el temporal Δt. 

3. Amb els valors de R, C, ε i f obtinguts experimentalment, resol 
teòricament el circuit, i calcula VR i VC i compara aquests valors 
teòrics amb els que has obtingut experimentalment. 
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2.8 Pràctica 8 – Corba característica i recta 
de càrrega d’un díode semiconductor 

2.8.1 Material 

Díode de silici, resistència variable (0-500 Ω), resistència de 15 Ω, font 
d’alimentació de corrent continu SK137, dos polímetres en escales de 2 V i 20 
mA, caixa de connexions, cables i bananes. 

2.8.2 Introducció 

Els díodes semiconductors o d’unió estan formats per la unió de dos elements 
semiconductors, un de tipus p (excés de càrregues positives) i un altre de tipus 
n (excés de càrregues negatives). La conducció es produeix quan el de tipus p 
està connectat a un potencial positiu respecte al de tipus n (polarització directa, 
fig. 1a). Si es canvia la polaritat del potencial aplicat, el díode no condueix el 
corrent (polarització inversa, fig. 1b). Aquest comportament és el que 
determina la seua aplicació com a rectificador del corrent altern. 
 
Figura 1 - Esquema de connexions d’un díode semiconductor en un circuit en 

polarització directa (a) i inversa (b) 
 

 
 
L’objectiu d’aquesta pràctica és obtindre, en primer lloc, la corba característica 
I = f(V) d’un díode de silici. Després, dibuixar la recta de càrrega i determinar 
el punt de funcionament quan el díode treballa en unes determinades 
condicions. 

2.8.3 Activitats 

2.8.3.1 Part A: Obtenció de la corba característica 

Fer el muntatge del circuit de la fig. 2 en el qual, en modificar la posició del 
cursor de la resistència variable, es pot seleccionar la tensió aplicada al díode 
en polarització directa. 
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Figura 2 - Esquema de muntatge d’un circuit per a l’obtenció de la corba 
característica d’un díode semiconductor 

 

 
 
En el díode no es compleix la llei d’Ohm. La seua resistència en polarització 
directa és molt elevada fins que el potencial aplicat supera al potencial llindar 
del díode. A partir d’aquest moment el seu valor disminueix ràpidament 
mantenint-se constant en augmentar el potencial aplicat. La caiguda de tensió 
sol ser menor d’1 V. Abans de començar, com a mesura de seguretat, situa el 
cursor en la posició P (veure fig. 2), en la qual la tensió aplicada és petita. Pren 
mesures de la intensitat de corrent per a diferents voltatges (V ± 0.30, 0.50, 
0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75 i 0.80 V) fins que la intensitat de corrent siga de 
l’ordre de 100 mA i representa els valors I = f(V) gràficament. Es recomana 
fer la previsió, per a l’activitat B següent, de prendre un interval de valors fins 
a 1,5 V en l’eix d’abscisses. 
 
A continuació, amb finalitat comparativa, connecta el voltímetre als extrems 
de la resistència de càrrega Rc, repeteix les mesures de la intensitat de corrent 
per a V ± 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70 i 0.80 V i representa els valors 
I = f(V) en una altra gràfica. 
 
Finalment, calcula els valors de la resistència de càrrega i de la resistència del 
díode a partir de les gràfiques. En el cas del díode, estima el seu valor a partir 
de dos punts de la regió de la corba en què el corrent creix ràpidament amb el 
voltatge ( ± 0,75 i 0,80 V). Prolonga la recta que uneix aquests dos punts fins 
que talle l’eix d’abscisses. El punt de tall defineix la tensió llindar del díode.  

2.8.3.2 Part B: Recta de càrrega i punt de funcionament 

Suprimeix la resistència variable (connectant directament la font d’alimentació 
en posició d’1.5 V com s’indica en la fig. 3) i llig els valors de V i I en el 
voltímetre i amperímetre. 
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Figura 3 - Esquema de muntatge d’un circuit per a l’obtenció de la recta de 
càrrega d’un díode semiconductor 

 

 
 
L’equació del circuit és: 
 

VIRC +=ε  
 

que, si aïllem la I, ens dóna: 
 

CC R
V

R
I ε

+−=
1

 

 
en la qual V és la caiguda de potencial en el díode i ε la força electromotriu 
subministrada per la font. 
 
La funció anterior, I = f(V), és una recta que rep el nom de recta de càrrega . 
 
Tin en compte que, segons l’equació anterior: 
 

per a I = 0 → V = ε = 1,5 V 
i per a V = 0 → I = ε/Rc = 1,5/Rc 

 
Dibuixa la recta de càrrega en la mateixa gràfica que la corba característica del 
díode. 
 
El punt en què la recta talla la corba característica del díode és el punt de 
funcionament per a aquest valor de ε. Compara les coordenades (V, I) 
d’aquest punt amb els valors experimentals llegits al voltímetre i a 
l’amperímetre i interpreta la petita discrepància que hi ha entre els dos valors. 

2.8.3.3 Part C: Canvi de polarització del díode 

Canvia la polarització del díode i comprova i interpreta el que ocorre. 
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2.9 Pràctica 9 – Característiques 
d’un transistor 

2.9.1 Material 

Transistor pnp BD140, 2 potenciòmetres d’1 KΩ, font d’alimentació de 
corrent continu SK137, 2 polímetres en escales de 2 V i 20 mA, resistències de 
270 Ω i 100 KΩ, microamperímetre (0 - 100 µA), cables i bananes. 

2.9.2 Introducció 

El transistor està format per la unió de tres elements semiconductors en l’ordre 
pnp o npn. En els elements del tipus p els portadors de càrrega majoritaris són 
positius i en els del tipus n els portadors de càrrega majoritaris són electrons. 
Els elements dels extrems (fig. 1) s’anomenen emissor (E) i col·lector (C) i el 
central s’anomena base (B). Perquè funcionen com a amplificador, la unió 
emissor-base es polaritza en sentit directe (l’element p es connecta a major 
potencial que l’element n) i la unió col·lector-base en sentit invers (l’element p 
es connecta a menor potencial que l’element n). 
 
En aquesta pràctica s’obtenen les corbes característiques (intensitat de 
col·lector en funció del voltatge entre col·lector i emissor, IC = f(VCE)), per a 
diferents valors del corrent de base IB. Després, a partir de les corbes 
característiques es calcula el guany del transistor. 
 

Figura 1. Elements i esquema de muntatge en circuit d’un transistor 
 

 

2.9.3 Activitats 

2.9.3.1 Part A: Obtenció de les corbes característiques  
del transistor BD140 

Fes el muntatge del circuit de la fig. 2 en què, mitjançant dos potenciòmetres, 
es poden variar independentment els valors d’IB i de VCE. 
 
Per a començar la pràctica, situa els potenciòmetres a zero (gira’ls al límit en 
sentit antihorari). La caixa es connecta directament a la font d’alimentació. 
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ATENCIÓ: No connectes la font d’alimentació a la xarxa elèctrica abans que 
el circuit haja sigut revisat per un professor. 

 
Mitjançant el potenciòmetre R1 ajusta el valor d’IB en 20 µA. Després, 
mitjançant el potenciòmetre R2, varia la tensió VCE i pren les mesures 
corresponents d’IC . (Pren mesures per a VCE igual a 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 
0.30, 0.50 , 1.00, 2.00 i 3.00 V). L’operació es repeteix fent sèries de mesures 
per a valors de la intensitat de base IB de 40, 60 i 80 µA. Finalment, representa, 
en una mateixa gràfica, IC en funció de VCE per a cada IB. 
 

Figura 2. Esquema de muntatge del circuit per a l’obtenció de corbes 
característiques del transistor BD140 

 

 

2.9.3.2 Part B: Càlcul del guany 

En les corbes característiques es distingeixen dues regions: la primera, de 
pendent molt elevat, i la segona, quasi horitzontal. En la segona, anomenada 
regió de treball, el corrent del col·lector IC, que és quasi independent del 
voltatge entre col·lector i emissor VCE, està controlat pel corrent de base IB. En 
aquesta regió la relació entre les intensitats IC i IB és aproximadament lineal. 
Es defineix el guany del transistor β com: 
 

B

C

B

C

I
I

I
I

≈
Δ
Δ

=β  

 
A partir de les corbes característiques, representa IC en funció d’IB (pren els 
valors d’IC corresponents als centres dels trams quasi horitzontals de les 
corbes) i calcula el guany β (pendent de la recta obtinguda a partir d’aquests 
quatre punts). 
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2.10 Pràctica 10 – Estudi de les lents: 
determinació de distàncies focals 
i potències 

2.10.1 Material 

Banc d’òptica amb sistema d’il·luminació, dues lents convergents i una 
divergent amb muntures, diapositiva, pantalla, cinta mètrica. 

2.10.2 Introducció 

Definicions: 
 
Focus imatge FN: Punt de l’eix en què convergeixen, després de travessar la 

lent, els rajos (o les seues prolongacions) que incideixen sobre la lent 
paral·lels entre si i a l’eix (fig. 1). 

 
Focus objecte F: Punt de l’eix per on passen els rajos amb direcció 

d’incidència tal que després de travessar la lent emergeixen paral·lels 
entre si i a l’eix (fig. 2). 

 
Figura 1 - Focus imatge FN i distància focal imatge fN 

 

 
 

Figura 2 - Focus objecte F i distància focal objecte f 
 

 
 
Distància focal imatge: és la distància fN = LFN des de la lent al focus imatge. 
 
Distància focal objecte: és la distància f = LF des de la lent al focus objecte. 
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Distància objecte: és la distància s = LO des de la lent a l’objecte (fig. 3) 
 
Distància imatge: és la distància s’ = LO’ des de la lent a la imatge (fig. 3) 
 
Potència d’una lent: 
 

 '/1 fP =  (1)
 
La unitat de potència en el SI és la diòptria; la distància focal f N ha 
d’expressar-se, per tant, en metres. 
Fórmula de les lents (en aire): 
 

 P
fss
==−

'
11

'
1

 (2)

 
Figura 3 - Diagrama de formació de la imatge d’un objecte per una lent 

 

 
 
Augment d’una lent: 
 

 
s
s

y
y ''
==β  (3)

 
on y i y’ són la grandària de l’objecte i de la imatge respectivament. 
 
Conveni de signes 
 
Es prendrà com a origen de coordenades la posició L de la lent. Així, les 
distàncies s i s’ seran negatives si l’objecte/la imatge estan a l’esquerra de la 
lent i positives si estan a la dreta. De la mateixa manera, la distància focal 
imatge f N és positiva si FN està a la dreta de la lent (lents convergents) i 
negativa si està a l’esquerra (lents divergents). En conseqüència, la potència 
de les lents convergents és positiva i negativa la de les divergents. 
 
Les grandàries de l’objecte (i) i de la imatge (i’) seran positives/negatives si 
estan dretes/invertides, respectivament.  
 
Identificació de visu de la naturalesa d’una lent 
 
La naturalesa (convergent o divergent) de les lents que s’utilitzen en el 
laboratori és fàcilment i immediatament identificable per la seua geometria o 
aspecte: totes són biconvexes (convergents) o bicòncaves (divergents). No 
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obstant això, identificar la naturalesa de les lents (ulleres) que utilitzem per a 
corregir les ametropies (defectes de la visió) no és tan immediat. 
 
Tanmateix, mitjançant maniobres molt senzilles es pot saber si la lent muntada 
en unes ulleres és convergent i per tant pertany a un hipermetrop o a un 
prèsbita (vista cansada) o si és divergent i en aquest cas pertany a un miop. 
Aquestes maniobres es realitzen amb la lent a la mà i mirant a través d’elles un 
objecte pròxim: 
 

- Si la imatge es veu major que l’objecte, la lent és convergent i 
pertany a una persona hipermetropa o prèsbita (vista cansada). 

- Si la imatge es veu menor que l’objecte, la lent és divergent i 
pertany a una persona miop. 

- Si, al desplaçar la lent cap a un costat (per exemple, cap a la dreta), 
la imatge vista al seu través es desplaça en sentit contrari (esquerra), 
la lent és convergent. 

- Si, al contrari, en desplaçar la lent cap a un costat, la imatge vista al 
seu través es desplaça en el mateix sentit, la lent és divergent i 
pertany a una persona miop.  

2.10.3 Activitats 

2.10.3.1 Part A: Determinació de la distància focal i de la 
potència d’una lent convergent 

a) Estimació a partir de la imatge d’un objecte llunyà 
 

A mesura que un objecte O (fig. 4) s’allunya d’una lent, els rajos que 
procedeixen d’ell incideixen sobre la lent cada vegada amb major 
inclinació. Fàcilment es comprèn que si l’objecte O està molt allunyat (en 
l’infinit), els rajos que procedeixen de O ∞ han d’incidir sobre la lent 
paral·lels a l’eix. 

 
Figura 4 - Diagrama de formació per una lent convergent de la imatge en F N 

d’un objecte que està a diferents distàncies 
 

f´
4O O O O L F´
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Figura 5 - Diagrama de formació per una lent convergent de la imatge en F N 
d’un objecte allunyat 

 

 
 

En conseqüència i segons la definició donada de focus imatge F N, la imatge 
d’un objecte allunyat es forma en el pla que conté el focus imatge FN de la lent. 
Pren com a objecte qualsevol dels que podem observar a través de la finestra 
del laboratori, col·loca una pantalla a l’altre costat de la lent, localitza la 
imatge i estima la distància lent-imatge. Aquesta distància és la distància focal 
f N de la lent i la seua inversa (expressant f N en metres) és la potència en 
diòptries. 
 
Repeteix l’estimació dues vegades i obtín el valor mitjà. Amb aquest valor 
mitjà de la focal f ‘ calcula la potència P de la lent, tenint en compte, sempre, 
el conveni de signes. 
 
Mitjançant el mateix procediment, determina la focal i la potència de l’altra 
lent convergent. 
 

b) Estimació a partir de la imatge d’un objecte pròxim 
 
Col·loca una diapositiva en el banc òptic i una lent convergent a major 
distància de la diapositiva que la seua distància focal. Localitza la imatge amb 
la pantalla, mesura les distàncies objecte (s) i imatge (sN) (fig. 3) i, calcula la 
focal (f N) i la potència (P) mitjançant l’expressió (1). (Recorda aplicar el 
conveni de signes.) 
 
Repeteix el càlcul per a altres dues posicions de l’objecte (mantenint aquest 
sempre fora de la focal de la lent) i obtín el valor mitjà dels resultats. 
 
Pel mateix procediment, determina la focal i la potència de l’altra lent 
convergent i compara els resultats obtinguts per a cada lent en l’apartat a) 
anterior. 

2.10.3.2 Part B: Determinació de la distància focal i la 
potència d’una lent divergent 

Si es repetix l’activitat de la part A (apartat a) utilitzant una lent divergent 
s’observa que no és possible localitzar la imatge: una lent divergent no 
forma imatges en pantalla. Les imatges que forma una lent divergent han de 
veure’s directament a través d’elles (imatges virtuals). En conseqüència, no és 
possible determinar la focal i la potència d’una lent divergent pel mètode 
descrit en l’activitat A.a) per a les convergents. Per aquesta raó, per a 
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determinar la potència d’una lent divergent es recorre a associar la lent 
divergent problema amb una convergent de potència coneguda. 
 
La potència d’un sistema format per dues lents juxtaposades (pegades) és la 
suma de les potències de les lents associades (cadascuna amb el seu signe): 
 

21 PPPsistema +=  (4)
 
Figura 6 – Diagrama d’acoblament d’una lent divergent i una de convergent 

de major potència 
 

 
 
Perquè una associació de lents forme imatges en pantalla el sistema format ha 
de ser convergent. Per a aconseguir-ho, cal adaptar la lent divergent problema 
a una convergent de major potència (en valor absolut) que la divergent (fig. 6).  
 
Seguint el procediment descrit per a les lents convergents en l’activitat A.a, 
determina la focal i la potència del sistema. Repeteix el procés per a tres 
posicions de l’objecte i obtín el valor mitjà de la potència. A continuació, 
mitjançant l’expressió (5), calcula la potència de la lent divergent. 

 
divergentconvergentsistema PPP +=  (5)
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2.11 Pràctica 11 – Instruments òptics 

2.11.1 Material 

Banc d’òptica, sistema d’il·luminació, tres lents convergents de focals +5 cm, 
+10 cm i +20 cm i una divergent de focal -10 cm, diapositiva, diafragma, 
pantalla, micròmetre i regla. 

2.11.2 Introducció 

A. Projector 
 
Bàsicament, un projector (fig. 1) és un sistema format per: 

a) Un sistema d’il·luminació, constituït per un llum B i una lent 
condensadora (convergent) LC, que concentrarà la llum procedent de 
la bombeta sobre la diapositiva. 

b) Una lent de projecció LP també convergent que forma, d’un objecte D 
(diapositiva), una imatge real, major i invertida, en una pantalla P. 

 
Figura 1. Esquema de muntatge d’un projector òptic 

 

 
 
B. Microscopi compost 
 
És un sistema òptic format, bàsicament, per dues lents convergents: lent 
objectiu (LOB) i lent ocular (LOC) les dues de petita distància focal, sent 
aquesta la més propera a l’ull de l’observador. 
 
Com a lent objectiu utilitzarem la de focal + 5 cm i com a lent ocular la de 
focal + 10 cm. L’objecte s’ha de col·locar a una distància lleugerament major 
que la focal de la lent objectiu però propera a F1 perquè aquesta forme una 
imatge intermèdia real i major, com s’indica en la fig. 2. 
 
Aquesta imatge intermèdia actua com a objecte per a la lent ocular que ha de 
formar una imatge final virtual (i per tant visible), major i invertida, per a la 
qual cosa és necessari que la imatge intermèdia estiga situada dins de la focal 
de la lent ocular. Com més propera estiga la imatge intermèdia a F2, més gran 
serà la imatge final. 
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Figura 2. Esquema de muntatge d’un microscopi compost 
 

 
 
C. Ulleres de llarga vista 
 
Són sistemes òptics que s’utilitzen per a observar grans objectes a grans 
distàncies. Bàsicament, estan constituïts per dues lents (figs. 3 i 4): lent 
objectiu (LOB) de gran distància focal i lent ocular (LOC) de petita distància 
focal, sent aquesta la més propera a l’ull de l’observador. 
 
L’augment M en els ulleres de llarga vista es defineix mitjançant la relació: 

 

'

'

OC

OB

f
fM −

=  (1)

 
- Ulleres de llarga vista astronòmiques 
 
En aquest sistema les dues lents, objectiu i ocular, són convergents. En 
conseqüència, tant OBf ′  com OCf ′  són positives i l’augment segons (1) resulta 
negatiu, la qual cosa indica que la imatge final és invertida. 
 
Figura 3 – Esquema de muntatge d’unes ulleres de llarga vista astronòmiques 

 

 
 
- Ulleres de llarga vista terrestres (Galileu) 
 
Proporciona una imatge dreta respecte de l’objecte. En aquest cas (fig. 4), la 
lent objectiu (LOB) és convergent, mentre que l’ocular (LOC) és divergent. 
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Sent positiva la focal ( OBf ′ ) de la lent objectiu per ser convergent i negativa la 
focal ( OCf ′ ) de la lent ocular per ser divergent, l’augment M, segons (1), 
resulta positiu. En conseqüència, la imatge és dreta respecte de l’objecte. 
 

Figura 4 – Esquema de muntatge d’unes ulleres de llarga vista terrestres 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.11.3 Activitats 

2.11.3.1 Part A: Construcció d’un projector 

a) Fes el muntatge de la fig. 5. Utilitza com a lent condensadora (LC) la 
de focal +5 cm, situant-la a una distància d’uns 8 cm del filament de la 
pereta; col·loca la diapositiva al seu costat i a continuació col·loca la 
lent de focal +10 cm com a lent de projecció (LP) a una distància tal 
que la diapositiva quede fora de la focal d’aquesta lent però pròxima al 
seu focus objecte FLP, com es reflecteix en la fig. 1. Finalment, 
localitza la imatge en la pantalla movent aquesta a un costat o un altre 
fins aconseguir l’enfocament òptim. 

 
Figura 5 – Esquema de muntatge per a la construcció d’un projector 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Mesura les distàncies objecte i imatge s i s’ (fig. 5) i calcula l’augment 
β mitjançant l’expressió: 

 
 

s
s'

=β  (2)

 
c) Substitueix la diapositiva per un micròmetre (grandària total de 

l’escala = 1 cm) i comprova que el resultat anterior obtingut per a 
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l’augment β coincideix amb la relació entre les grandàries de la imatge 
i de l’objecte (y’/ y). 

2.11.3.2 Part B: Construcció d’un microscopi compost 

a) Situa l’objecte de la fig. 5 (petita cartolina impresa) a uns 6 o 7 cm de 
la lent objectiu i calcula la posició de la imatge intermèdia mitjançant 
la fórmula de les lents: 

 

P
fss
==−

'
11

'
1

 (3)

 
b) Situa la segona lent de manera que la imatge intermèdia quede dins del 

seu focal però pròxima al seu focus objecte F2. 

c) Situa l’ull prop de la lent ocular i observa la imatge final. 

2.11.3.3 Part C: Construcció d’ulleres de llarga vista 

a) Construeix les ulleres de llarga vista de la fig. 3 utilitzant com a ocular 
la lent de f ‘= +5 cm i com a objectiu la de f ‘= +20 cm. Tal com es 
dedueix de la fig. 3, la distància entre les lents ha de ser igual a la 
suma dels valors absoluts de les focals de les dues lents. Col·loca el 
diafragma (D) en el pla focal comú i enfoca un objecte llunyà (amb el 
diafragma s’eliminen les vores del camp per on es veu la imatge 
distorsionada). Calcula l’augment: a) mitjançant l’expressió (1), b) per 
estimació subjectiva, enfocant un objecte llunyà a través de la finestra, 
comparant la grandària de l’objecte i de la imatge al mirar amb un ull 
directament a l’objecte i amb l’altre a la imatge a través de 
l’instrument. Compara els resultats obtinguts per a l’augment pels dos 
mètodes. 

b) Construeix les ulleres de llarga vista de la fig. 4 utilitzant com a ocular 
la lent de f ‘= -10 cm i com a objectiu la de f ‘= +20 cm. Ara, de la fig. 
4 es dedueix que la distància entre les lents ha de ser igual a la 
diferència dels valors absoluts de les focals de les dues lents. Calcula 
l’augment mitjançant l’expressió (1) i per estimació subjectiva, 
enfocant un objecte llunyà a través de la finestra, com en l’activitat 
anterior. Compara els resultats obtinguts per a l’augment pels dos 
mètodes. 
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ANNEX I 

 
DIAGRAMA D’UN REÒSTAT 
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ANNEX II 

CONSTRUCCIÓ DEL PAPER SEMILOGARÍTMIC 
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ANNEX III 

CODI DE COLORS DE RESISTÈNCIES 
 
 
 
 

 



 




