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RESUM  
La realització d’experiments de física utilitzant noves tecnologies és sovint més atractiva per als estudiants que 

els experiments convencionals. En aquest treball usem la targeta de so d’un ordinador per a mesurar el temps que 

transcorre entre dos sons. Hem portat a terme dos experiments per a calcular l’acceleració de la gravetat, on hem 

utilitzat la targeta de so de l’ordinador i el programa Audacity de gravació i edició de sons. El primer experiment 

es basa en la cinemàtica del tir parabòlic d’un cos, mentre que el segon experiment està  basat en la llei 

d’inducció de Faraday quan un imant cau per un tub no metàl·lic on hi ha espires enrotllades. D’aquesta manera, 

hem obtingut l’acceleració de la gravetat mitjançant un procediment diferent a l’habitual en els laboratoris de 

física. També hem demostrat experimentalment que el temps de caiguda d’un cos no depèn de la seua velocitat 

horitzontal inicial ni de la seua massa, error molt comú entre els estudiants.   

 
Paraules clau: Experiments, física, àudio, cinemàtica, acceleració de la gravetat, inducció electromagnètica 

 

1. INTRODUCCIÓ  

L’objectiu de l’ensenyament de la física és estimular en els estudiants la seua capacitat 

d’observar, de preguntar, i que siguen capaços de plantejar i resoldre problemes. Les 

pràctiques de laboratori són una eina fonamental en la seua formació acadèmica, ja que 

serveixen per a reforçar la comprensió dels continguts conceptuals, contribueixen a la 

modificació de les concepcions prèvies sobre l’explicació dels fenòmens de la natura, 

ensenyen mètodes i tècniques típiques del treball experimental i fomenten la resolució de 

problemes. Per altra banda, hi ha evidències de la falta d’interès de l’alumnat per l’estudi de la 

Física. Per això és fonamental la recerca de recursos educatius diferents i complementaris als 

tradicionals, que siguen capaços d’estimular i fomentar aquest interès, i que ajuden els 
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estudiants a comprendre millor els conceptes de la física. Entre aquests recursos destaquen la 

realització d'experiments de física recreativa o la utilització de les noves tecnologies.  

En els darrers anys, les noves tecnologies han pres un paper molt important dins de la 

nostra societat i es fan servir en molts àmbits, des del món empresarial fins a l'educació. Per 

aquest motiu, el disseny i la realització d’activitats pràctiques basades en les noves 

tecnologies poden atraure l’atenció dels alumnes cap a les disciplines científiques, aprofitant 

el seu impacte mediàtic. A més, s’ha demostrat que són una eina molt versàtil a l'hora de 

plantejar activitats o experiments dins de l'aula o del laboratori. 

En aquest treball presentem experiments per a mesurar la acceleració de la gravetat i la 

velocitat del so en l’aire utilitzant la targeta de so d’un ordinador. Farem ús del programa 

informàtic Audacity [NLP] que és un editor d’àudio gratuït i que permet gravar, reproduir, 

importar i exportar arxius, i editar sons, i que usen els joves de forma assídua. Així, Audacity 

serveix per enregistrar, processar i analitzar senyals acústics, la qual cosa permet realitzar 

experiments en diferents àrees de la física [White 2007, Groppe 2011, White 2011, Kodejška 

2015, Dias 2016]. L'adquisició de senyals es realitza a través del micròfon (o altre dispositiu 

connectat a la targeta de so), la qual cosa permet enregistrar temps entre dos senyals acústics 

de forma molt precisa. 

El primer experiment que presentem es basa en la cinemàtica del moviment parabòlic 

que descriu una bola que es troba a la vora d’una taula i cau a terra després de ser colpejada 

per una altra bola amb una velocitat inicial horitzontal. Així, si enregistrem mitjançant el 

programa Audacity el temps que transcorre entre el soroll del colp entre les dues boles i el 

soroll que fa la que cau a terra, es pot obtindre l’acceleració de la gravetat. Per altra banda, si 

també mesurem la distància horitzontal des de la posició inicial de la bola fins a la posició on 

cau a terra, podrem determinar la velocitat del so en l’aire. 

El segon experiment consisteix en deixar caure un imant per l’interior d’un tub 

horitzontal no metàl·lic, al voltant del qual s’han enrotllat en diferent punts espires de coure, 

connectades entre elles i a l’entrada d’àudio de l’ordinador. Quan cau l’imant pel tub, es 

produeix una força electromotriu induïda en les espires, deguda a la llei d’inducció de 

Faraday, la qual queda enregistrada mitjançant el programa Audacity. Com que l’imant està 

sotmès a un moviment uniformement accelerat, si coneixem el temps que tarda l’imant en 

travessar dues espires i la distància entre ambdues, és possible determinar l’acceleració de la 

gravetat. 

Amb aquests experiments, on hem emprat la targeta de so d’un ordinador com a 

instrument de mesura del temps, hem pogut determinar l’acceleració de la gravetat i la 
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velocitat del so en l’aire d’una manera diferent a les experiències tradicionals que es fan 

usualment als laboratoris de física.  

La realització d’aquests experiments també ens ha permet detectar idees i conceptes 

preconcebuts que a vegades són erronis, com que el temps de caiguda d’una bola depenga de 

la velocitat inicial horitzontal que se li comunique o de la seua massa. La millor manera per a 

desterrar els errors conceptuals és que l’alumne faça l’experiment i que ho comprove 

personalment. Així, volem que l’estudiant fomente la seua creativitat, el desig d’indagar i 

desenvolupe la seua curiositat científica. 

 

2. MÈTODE EXPERIMENTAL  

La targeta de so d’un ordinador pot usar-se com a instrument de mesura en el 

laboratori, ja que és capaç de convertir els sons (analògics) en dades digitals. Utilitzarem el 

programa Audacity (d’accés lliure) com a sistema d’adquisició i processament de senyals 

d’àudio. Aquest programa permet mesurar intervals de temps molt curts gravant senyals 

d’àudio i desprès analitzant el senyal acústic [Smith 1981,White 2007]. Aquesta és una forma 

alternativa de realitzar experiments de física i molt més barata que els mètodes òptics, com 

són els fotointerruptors [Kodejška 2015]. Així, l’enregistrament del so produït al colpejar una 

bola quan es troba damunt una taula i quan arriba al terra, permet la determinació de 

magnituds físiques, com la velocitat del so en l’aire i l’acceleració de la gravetat [White 2007] 

basant-nos en la cinemàtica del tir parabòlic. En el segon experiment, determinem també 

l’acceleració de la gravetat, però en comptes d’enregistrar el so (ones de pressió incidents 

sobre les membranes dels micròfons), s’han aprofitat els polsos electromagnètics que es 

generen quan cau un imant per un tub no metàl·lic on hi ha espires connectades directament a 

la targeta de so de l’ordinador [Ganci 2008]. Seguidament explicarem detalladament cadascun 

d’aquests experiments. 

2.1. Determinació de l’acceleració de la gravetat i la velocitat del so en l’aire:  moviment 

parabòlic 

Una manera simple d’obtenir un senyal acústic clar que indique el començament de la 

caiguda d’un objecte, una bola de vidre en el nostre cas, és amb un pèndol. L’esquema del 

muntatge es presenta a la figura 1, on anomenarem A la bola del pèndol i B la bola que cau al 

terra. Consisteix en fer que la bola A del pèndol colpege frontalment la bola B que es troba en 

la vora d’una taula (produint un pols sonor) i que la faça caure, la qual quan arriba al terra 

produeix un altre pols sonor. L’ordinador grava aquests sons i analitza el senyal d’àudio. 
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Visualitzant el senyal acústic en funció del temps es pot determinar el temps de caiguda de la 

bola B amb bona precisió.  
Figura 1. Esquema i muntatge de l’experiment.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els materials emprats són els següents: pèndol, bola de vidre, dos micròfons, software 

d’Audacity, taula o suport elevat, metre, paper de calc, i ordinador amb targeta de so. 

En aquest experiment el pèndol s’utilitza a mode de disparador de la bola A, que cau al terra 

descrivint un moviment parabòlic. A l’instant del xoc entre la bola B del pèndol i la bola A, 

que són de la mateixa grandària, el micròfon #1 registra aquest primer impacte. Cal anar en 

compte per tal que la bola del pèndol no imprimisca a la bola que cau una velocitat inicial en 

la direcció vertical, només en la direcció horitzontal. El segon impacte ocorre quan la bola 

xoca contra el terra, després d’haver caigut una altura 𝐻. Aquest impacte té lloc a una 

distància horitzontal 𝑥 de la vertical des d’on s’ha iniciat la caiguda, i prop d’aquest punt és 

on es troba col·locat el segon micròfon (#2). Ambdós micròfons enregistraran el segon 

impacte, tanmateix el micròfon més allunyat (micro #1) l’enregistrarà amb un desfasament de 

temps Δ𝑡1 respecte al micròfon més proper al punt d’impacte (micro #2). Aquest desfasament 

de temps és fàcilment mesurable quan s’analitzen els espectres sonors obtinguts mitjançant 

ambdós micròfons, com els que mostrem a la figura 2, on la part superior (inferior) representa 

l’espectre sonor del micròfon #1 (#2).  
 

 

 

 

 

                                                 
1 Noteu que el dibuix no està a escala. Es detallen les magnituds emprades per al càlcul de la velocitat del so. Encara que a la figura no es 
mostre de forma correcta  (per tal de no sobrecarregar la zona del pèndol), el micròfon #1 es troba en realitat just al costat de la bola B que 
cau, de forma que el micròfon #1 capte pràcticament instantàniament el temps del primer impacte entre la bola A lligada al pèndol i la bola 
B. 
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Figura 2.  Senyal d’àudio gravada en la caiguda de la bola B. 

 

 
 

Segons l’esquema de la figura 1, la distància entre els dos micròfons es d𝑥, i es 

verificarà que d𝑥 = 𝑣aireΔ𝑡1, on 𝑣aire és la velocitat del so en l’aire. També es pot apreciar 

que hi ha un triangle rectangle de costats 𝐻 i 𝑥, la hipotenusa del qual és 𝑟 + d𝑥, on 𝑟 és el 

radi d’una esfera centrada al punt d’impacte en terra de la bola B fins a la posició del 

micròfon #2. Sobre el terra hem posat un paper de calc damunt d’un altre blanc, per a 

enregistrar el punt d’impacte de la bola B, i així conèixer en cada cas les distàncies 𝑟 i 𝑥, tal i 

com s’il·lustra a la figura 3.  
Figura 3.  Senyals produïdes pel paper de calc, degudes a l’impacte de la bola B en terra. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mitjançant el teorema de Pitàgores aplicat a aquest triangle rectangle, tenim que: 

(𝑟 + d𝑥)2 = 𝐻2 + 𝑥2     →    (𝑟 + 𝑣aireΔ𝑡1)2 = 𝐻2 + 𝑥2.    (1) 

D’aquesta manera podem obtindre la velocitat del so en l’aire, 

𝑣aire =
√𝐻2+𝑥2−𝑟

Δ𝑡1
,         (2) 
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sense més que conèixer l’altura total 𝐻 de la bola B respecte al terra, la distància 𝑟 des del 

punt d’impacte al micròfon #2, i el desfasament de temps Δ𝑡1 de l’impacte en terra enregistrat 

entre el micròfon més proper (micro #2) i el més allunyat (micro #1). Hem utilitzat una taula 

molt alta per tal de poder enregistrar amb el programa Audacity la diferència de temps Δ𝑡1. 

L’altura 𝐻 s’obté mitjançant la suma de l’altura de la taula respecte al terra, i l’altura del 

pedestal del pèndol sobre el qual reposa la bola B, 𝐻 = 1979 ± 1 mm. Les dades 

experimentals, que es presenten a la taula 1, les hem obtingut per a diferents altures de la bola 

A del pèndol que colpeja la bola B. Hi ha una dispersió gran de les dades obtingudes per a la 

velocitat del so, deguda fonamentalment a la diferència en el punt de caiguda de la bola en 

terra, tal com es pot apreciar a la figura 3.  

Si considerem que la temperatura del laboratori quan es va fer l’experiment era de 20 

ºC, que hi havia un 50% d’humitat i que la pressió era d’1 atm (és a dir, pressió a nivell del 

mar), la velocitat del so a través de l’aire és 343.2 m/s [NPL]. Així, es veu que els resultats 

obtinguts experimentalment estan dins de l’ordre de magnitud del valor real de la propagació 

de les ones sonores per l’aire. En qualsevol cas, aquesta discrepància es pot justificar degut a 

possibles errors en el muntatge experimental o en la incertesa comesa en l’adquisició de les 

dades. Entre altres causes, podem citar que al colpejar la bola del pèndol a la bola B si li 

imprimisca una certa velocitat vertical, la incertesa en la determinació del punt on la bola 

colpeja el terra i la distància fins al micròfon #2, que hi haja un desfasament entre els 

auriculars connectats a l’ordinador, la existència de senyals acústics externs, o la determinació 

de la diferència de temps a partir dels senyals d’àudio de l’Audacity. Tampoc hem tingut en 

compte els efectes del fregament de la bola B amb l’aire en la seua caiguda. En qualsevol cas, 

el que volem destacar en aquest treball és la utilització de la targeta de so de l’ordinador per a 

mesurar temps molt petits. 
Taula 1. Dades dels experiments, enregistrades per al càlcul de la velocitat del so en l’aire 

mitjançant l’equació (2). 

Impacte r (mm) x (mm) Temps #1 (s) Temps #2 (s) Δ𝑡1 (ms) Velocitat del so 
(m/s) 

1 204 359 3.17094 3.17658 5.64 320.4 
2 261 442 1.96493 1.97051 5.58 316.5 
3 240 430 2.23456 2.24018 5.62 317.6 
4 292 493 2.35915 2.36436 5.21 335.3 
5 251 425 2.25945 2.26460 5.15 344.2 
6 240 437 3.38490 3.39057 5.67 315.0 

 

Seguidament, utilitzarem aquest mateix experiment per a determinar l’acceleració de 

la gravetat, tenint en compte el moviment que descriu la bola B després de ser colpejada per la 
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bola A del pèndol i que cau des de la taula amb una trajectòria  parabòlica. A la figura 4 es pot 

vore un esquema d’aquest experiment. Quan la bola A del pèndol col·lisiona amb la bola B, 

que es troba a la vora de la taula, aquesta ix disparada amb una velocitat inicial horitzontal 

𝑣B,𝑥,0. La seua trajectòria bidimensional en el camp gravitatori es pot descompondre al llarg 

dels eixos horitzontal (eix X) i vertical (eix Y). Si apliquem les lleis de la cinemàtica, obtenim: 

𝑥B = 𝑥B,0 + 𝑣B,𝑥,0𝑡,         (3)  

𝑦B = 𝑦B,0 + 𝑣B,𝑦,0𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2,        (4) 

on 𝑔 és l’acceleració de la gravetat, (𝑥B,0, 𝑦B,0) són les coordenades de la bola B en l’instant 

inicial 𝑡 = 0, just quan és colpejada pel pèndol. Agafem 𝑥B,0 = 0 i triem l’origen d’altures al 

terra, de manera que 𝑦B,0 = 𝐻. Suposem que el pèndol només comunica velocitat horitzontal 

a la bola B i, per tant, 𝑣B,𝑦,0 = 0. Quan la bola B arriba al terra, tenim que 𝑦B = 0, i les 

equacions del moviment quedaran: 

𝑣B,𝑥,0 =
xB

Δt2
           (5)  

𝑔 =
2𝐻

Δ𝑡2
2          (6) 

on Δ𝑡2 és el temps de caiguda lliure de la bola B des de la taula fins el terra.  
Figura 4. Muntatge i magnituds utilitzades en la determinació de la acceleració de la gravetat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El programa Audacity pot captar l’instant inicial 𝑡1 de la col·lisió amb el micròfon #1, 

i l’instant 𝑡2 en què la bola colpeja el terra amb el micròfon #2. Per tant, el temps de caiguda 

Δ𝑡2 de la bola B serà la diferència entre els temps 𝑡2 i 𝑡1 menys el temps que empra el so 

emés a l’impacte contra el terra en arribar fins al micro #2, resultant que: 

 Δ𝑡2 = 𝑡2 − 𝑡1 −
𝑟

𝑣aire
 .        (7) 

D’aquesta manera, a partir de l'equació (6) es pot determinar l’acceleració de la 

gravetat sense més que conèixer l’altura 𝐻 des d’on cau la bola, la distància 𝑟 des d’on 



  
  
  Modalitat 2 / Modalidad 2      1147  
 

colpeja en terra la bola fins al micròfon #2 (ja conegudes de l’apartat anterior), la velocitat del 

so en l’aire (obtinguda prèviament) i la diferència de temps que mesura el programa Audacity. 

Les mesures experimentals apareixen a la taula 2, on hem variat el valor de l’altura ℎ3 des de 

la que es deixa caure la bola A del pèndol per a colpejar la bola B. A la penúltima columna de 

la taula 2 (anomenada Eq.(6)) es presenta el valor de la acceleració de la gravetat que se obté 

en cada cas.  
Taula 2. Dades experimentals usades per al càlcul de l’acceleració de la gravetat. 

h3 
(cm) 

x 
(cm) 

r 
(cm) 

Temps #1 
(s) 

Temps #2 
(s) 

Δ𝑡2 
(s) 

Acceleració de la gravetat 
(m/s2) 

Eq.(6) Eq.(9) 

2.2 
31.5 11.1 1.41012 2.05041 0.6400 9.73 8.78 
31.0 13.6 1.92462 2.56655 0.6415 9.68 8.46 
30.6 10.7 1.19807 1.83837 0.6400 9.73 8.28 

3.1 
37.7 14.1 0.94939 1.58878 0.6390 9.8 7.72 
38.1 14.2 3.09379 3.78864 0.6944 8.30 6.67 
37.8 15.1 2.35345 2.99324 0.6393 9.79 7.75 

3.5 
43.9 21.1 1.25184 1.89227 0.6398 9.80 9.02 
42.1 20.3 1.21213 1.85234 0.6396 9.8 8.30 
39.9 18.8 1.51712 2.17346 0.6558 9.32 7.09 

4.1 
49.0 26.3 2.99748 3.63845 0.6402 9.82 8.94 
47.8 26.0 1.38921 2.03059 0.6406 9.80 8.5 
49.2 26.6 1.26844 1.90851 0.6393 9.84 9.04 

5.5 
55.6 32.5 3.37755 4.02014 0.6416 9.84 8.15 
54.6 30.9 1.91728 2.55868 0.6405 9.87 7.88 
53.2 30.7 1.75111 2.39263 0.6406 9.87 7.48 

7.2 

57.5 34.8 2.14052 2.78056 0.6390 10.00 6.43 
60.2 38.8 7.20467 7.84408 0.6382 10.02 7.07 
61.1 38.5 1.49744 2.13798 0.6394 9.99 7.25 
59.2 40.1 2.67266 3.31351 0.6396 9.98 6.80 

8.0 
69.4 44.3 1.50236 2.14430 0.6406 9.99 8.21 
70.2 48.0 1.21712 1.85760 0.6390 10.04 8.45 
70.8 47.1 3.54446 4.18326 0.6374 10.09 8.64 

10.9 
84.7 60.3 10.74998 11.39297 0.6411 10.11 8.73 
80.6 55.2 1.26209 1.90517 0.6414 10.11 7.90 
81.6 57.8 1.23023 1.87125 0.6392 10.17 8.15 

 

D’altra banda, aquest mateix muntatge experimental ens permet determinar el valor de 

l’acceleració de la gravetat per un altre procediment. Hem comentat que hi ha un pèndol amb 

una bola A que colpeja la bola B, que es troba inicialment en repòs, i que ix disparada amb 

una velocitat inicial horitzontal 𝑣B,𝑥,0 (vore la figura 4). Si suposem que la col·lisió és 

elàstica, tindrem que l’energia potencial gravitatòria de la bola A del pèndol es converteix en 

energia cinètica de la bola B. Així, per conservació de la energia mecànica es verifica que: 

𝑚A𝑔ℎ3 =
1

2
𝑚B𝑣B,𝑥,0

2          (8) 

on 𝑚A (𝑚B) es la massa de la bola A (B), i ℎ3 és la altura inicial entre les boles A i B (vore la 

figura 4), la qual anem variant en la realització de l’experiment. Com que la massa d’ambdues 
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boles en aquest cas es la mateixa (𝑚A = 𝑚B = 20.06 ±  0.01 g), tindrem que l’acceleració de 

la gravetat ve donada per: 

𝑔 =
𝑣B,𝑥,0

2

2ℎ3
=

𝑥B
2

2ℎ3Δ𝑡2
2         (9) 

on hem aplicat l’equació (5), i on 𝑥B és la distància horitzontal a la que arriba la bola B quan 

colpeja el terra, respecte a la seua posició original.  

Així, a partir de l’equació (9) i variant l’altura inicial ℎ3 de la bola A del pèndol 

respecte de la bola B, podem determinar l’acceleració de la gravetat, els valors obtinguts es 

presenten a l’última columna de la taula 2 (anomenada Eq.(9)). Tal i com apuntàvem 

anteriorment, els diferent errors comesos en la realització d’aquest experiment fa que el valor 

de la gravetat obtingut siga ben distint al valor de la gravetat a Alacant [Rodríguez Pujol 

2002]. 

És molt interessant ressaltar que el temps de caiguda de la bola B és independent de 

l’altura ℎ3 des de la que es deixa caure la bola A, és a dir, és independent de la velocitat 

inicial horitzontal amb que ix disparada la bola B, ja que l’acceleració de la gravetat és 

constant. A la figura 5 (a) es representa el temps de caiguda de la bola B en funció de l’altura 

ℎ3 obtinguda de la taula 2. Observem que les dades experimentals es disposen al llarg d’una 

línia recta horitzontal. Això vol dir que, encara que la velocitat horitzontal inicial de la bola A 

canvie i aquesta arribe al terra més lluny, el temps que tarda en caure és sempre el mateix.  

   
Figura 5. Temps de caiguda de la bola B en funció de l’altura ℎ3 de la bola A. Les figures (a) i (b) corresponen a 

experiments amb diferent masses de la bola B. 
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Aquesta demostració és interessant, ja que a vegades el nostre “sentit comú” ens diu el 

contrari. Per a erradicar aquests tipus d’errors conceptuals, el millor és realitzar un experiment 

que mostre amb claretat aquest comportament, tal i com es va realitzar en aquest treball. Els 

resultats es mostren a la taula 2 i es presenten a la figura 5 (a). 

Altre error conceptual molt estés és que la massa d’un objecte afecta al seu temps de 

caiguda (en condicions ideals sense fregament) . És ben sabut que, si no hi ha fregament, 

aquest temps de caiguda és sempre el mateix, és a dir, caurà al mateix temps un tros de ferro 

que una ploma quan no hi ha fregament. Però en aquest experiment tenim present 

inevitablement el fregament amb l’aire de la bola que cau. Per això anem a utilitzar una altra 

bola B de la mateixa grandària que la que hem utilitzat anteriorment (on les dades del temps 

de caiguda s’han presentat a la taula 2 i a la figura 5 (a)) però que tinga una massa diferent, 

𝑚B = 9.99 ±  0.01 g.  En aquest cas, el fregament d’aquesta bola amb l’aire serà el mateix 

que anteriorment. A la taula 3 presentem les dades corresponents al temps de caiguda de la 

nova bola B, amb massa diferent al experiment anterior, per a distintes altures ℎ3. A la figura 

5 (b) hem fet la corresponent representació gràfica. Comparant les figura 5 (a) i 5 (b) obtenim 

els mateixos valors del temps independentment de la massa de la bola B. D’aquesta manera 

hem demostrat experimentalment d’una manera senzilla, però concloent, que si no hi ha 

fregament o el fregament és el mateix, el temps de caiguda d’un objecte és independent de la 

seua massa. 
Taula 3. Dades experimentals del temps de caiguda d’una bola B amb massa diferent a la utilitzada per a obtenir 

les dades de la taula 2. 

h3 (cm) Temps #1 (s) Temps #2 (s) Δ𝑡2 (s) 

2 
1.15450 1.82015 0.6657 
1.22240 1.90980 0.6874 
1.60575 2.28165 0.6759 

4 
1.54280 2.18990 0.6471 
1.60910 2.26040 0.6513 
1.18290 1.83730 0.6544 

5 
0.84015 1.49320 0.6531 
0.25790 0.90700 0.6491 
1.35855 2.01230 0.6538 

7 
0.43550 1.07980 0.6443 
0.10120 0.75040 0.6492 
0.24020 0.89175 0.6516 

 

2.2. Determinació de l’acceleració de la gravetat:  caiguda d’un imant per un tub amb 

espires 

Aquest experiment aprofita la capacitat dels imants en moviment per induir corrent en 

un circuit elèctric [Ganci 2008.]. El muntatge, que s’il·lustra a la figura 6, consisteix en un tub 

cilíndric no metàl·lic (de plàstic o de vidre) sobre el que s’ha enrotllat un cable de coure 
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formant deu bobines d’una volta cadascuna, separades 100 mm entre elles. És important 

assegurar-se que les voltes del cable de coure coincideixen amb  les marques circulars per la 

part externa del tub (creades amb un torn), per tal que no hi haja posteriors desplaçaments. Els 

terminals del cable de coure es connecten directament a l’entrada del micròfon de l’ordinador. 
Figura 6. Esquema del muntatge2 i realització experimental per a determinar l’acceleració de la gravetat 

usant un imant que cau per un tub amb espires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els materials que es necessitem són un imant de neodimi menut (12 mm de diàmetre), 

un tub acrílic d’aproximadament 1 m de longitud i 15 mm de diàmetre interior, suport de 

laboratori, torn per a marcar un cercle per fora del tub (un cada 10 cm, començant des d’un 

extrem del tub), una connexió estèreo (per pelar i fer 10 espires de coure d’una volta 

cadascuna, separades 10 cm entre elles, col·locades per l’exterior del tub acrílic), caixa de 

cartró poc profunda i oberta cap a dalt, esponja per posar dins la caixa i evitar que l’imant 

xoque contra el terra, ordinador amb entrada per a la connexió estèreo, software Audacity. En 

el nostre experiment, l’imant cau a través de deu espires de coure amb la primera volta a una 

altura de 5 cm des de l’extrem superior del tub acrílic. 

El fonament teòric d’aquest experiment s’explica a continuació. Quan descendeix 

l’imant en caiguda lliure per l’interior del tub, travessarà l’interior de les bobines, sobre les 

quals s’induirà un corrent elèctric, degut a la llei d’inducció de Faraday i, per tant, es 

produiran polsos mesurables. Formalment, es pot expressar la llei d’inducció de Faraday com 

segueix [Tipler 2010]:  

                                                 
2El dibuix no està a escala. La imatge de l’ordinador procedeix de https://openclipart.org/detail/17924/computer 
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𝜀 = −
dΦ

d𝑡
           (10) 

on ε representa la força electromotriu (fem) induïda a cadascuna de les voltes de coure (o 

espires) i Φ és el fluix magnètic que travessa cada espira, el qual varia temporalment degut a 

la caiguda de l’imant. El fluix magnètic és la densitat de línies de camp magnètic que travessa 

una superfície tancada (en aquest cas, una espira de coure) per on l’imant està caient en eixe 

moment. A la figura 7 es mostra de forma esquemàtica les línies de camp magnètic d’un 

imant caient per un tub. 
Figura 7. Esquema de les línies de camp magnètic d’un imant caient per un tub3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Quan entrar l’imant per la espira de coure, la fem induïda tindrà un signe oposat al que 

té quan ix d’eixa mateixa espira, segons la llei de Lenz [Tipler 2010]. A la figura 8 es pot 

apreciar aquest fet per la forma que adquireix el senyal enregistrat pel programa Audacity. En 

aquest cas, el senyal està normalitzat al valor ±1.0 i es pot apreciar clarament com canvia de 

signe degut a la variació en la fem que indueix l’imant quan entra i ix a través de cadascuna 

de les espires. A més s’observa que el pas entre espires consecutives és cada vegada més 

ràpid, degut al moviment accelerat de l’imant en caiguda (pràcticament) lliure. 
Figura 8. Senyal enregistrat per Audacity quan l’imant cau a través de les espires que hi ha en el tub.  

 

 
 

                                                 
3Font de l’image: http://www.monografias.com/trabajos107/induccion-electromagnetica-y-energia-magnetica/induccion-electromagnetica-y-
energia-magnetica4.shtml 
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Si suposem que l’imant cau pel tub amb un moviment uniformement accelerat, 

l’equació cinètica en una dimensió (eix Y) que relaciona el desplaçament amb el temps de 

caiguda, la velocitat inicial i l’acceleració constant de la gravetat serà [Tipler 2010]: 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑔𝑡2         (11) 

on 𝑦 representa la posició vertical de l’imant en un temps 𝑡, 𝑦0  la seua posició inicial (elegim 

l’origen d’altures a l’extrem superior del tub), 𝑣0  és la velocitat inicial de caiguda de l’imant, 

i 𝑔 es l’acceleració de la gravetat.  

Cada vegada que l’imant passa per una espira induirà una força electromotriu que 

quedarà enregistrada pel programa Audacity. Així, la diferència entre els polsos registrats al 

passar l’imant per cada espira ens donarà directament el valor del temps de caiguda entre dues 

espires. Com sabem la distància entre les espires, és immediat determinar l’acceleració de la 

gravetat.  
Taula 4. Dades recollides durant l’experiment. 

Número d’espira Temps del senyal (s) Distància des de l’extrem superior del 
tub (m) 

1 4.783 0.05 
2 4.863 0.15 
3 4.917 0.25 
4 4.964 0.35 
5 4.998 0.45 
6 5.033 0.55 

 

Tanmateix és interessant fer algunes discussions d’aquest experiment. Al principi, 

l’imant no es troba en caiguda lliure ja que, accidentalment, es pot imprimir una  component 

de velocitat inicial. Així doncs, per al càlcul de l’acceleració de la gravetat, s’ha descartat el 

primer senyal (a l’esquerra de la figura 8), on clarament es veu que no segueix el mateix patró 

que els altres senyals. Per aquest motiu, sols ha sigut possible aconseguir un valor de 

l’acceleració gravitatòria raonable a partir de les altres cinc mesures que es presenten a la 

taula 4. 

L’instant en què passa l’imant per cada espira s’ha determinat a partir del punt en què 

el senyal enregistrat per Audacity canvia de signe a la Fig.8. 

Si tenim en compte que se satisfà l’equació (11) i representem gràficament el 

desplaçament 𝑦 de l’imant en funció del temps 𝑡 de caiguda, tal i com es presenta a la figura 

9, les dades experimentals correspondran a un polinomi de segon grau. Si ajustem un  

polinomi quadràtic a les dades experimentals (línia roja a la figura 9), obtenim la relació  

𝑦 = 4.8116 𝑡2 − 45.259 𝑡 + 106.46. La qualitat d’aquest ajust és raonable, ja que el 

coeficient de determinació es R2 = 0.9995. 
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Figura 9. Espai recorregut per l’imant, des de l’extrem del tub, front al temps de caiguda.  
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Si es compara amb l’eq.(11), el coeficient del terme quadràtic del polinomi de segon 

ordre està relacionat amb l’acceleració de la gravetat, de tal  manera que 1

2
𝑔 =4.81 m/s2, la 

qual cosa ens dóna un valor per a l’acceleració de la gravetat de  𝑔 = 9.62 m/s2. Encara que 

aquest resultat no és exactament igual al valor esperat de la gravetat a Alacant de 𝑔 = 9.80 

m/s2 [Rodríguez Pujol 2002], és lleugerament millor que el resultat obtingut al treball de 

Ganci [Ganci 2008]. 

 

3. CONCLUSIONS  

Hem dissenyat i construït experiments de física utilitzant la targeta de so d’un 

ordinador i el programa Audacity, d’enregistrament, edició i anàlisi d’àudios. Així, basant-nos 

en la cinemàtica del moviment parabòlic que descriu una bola al ser colpejada i caure des 

d’una taula, hem pogut determinar la velocitat del so en l’aire i l’acceleració de la gravetat. 

L’altre experiment està fundat en la força electromotriu que indueix un imant que cau per un 

tub envoltat d’espires, la qual cosa permet calcular l’acceleració de la gravetat. Aquest 

experiment combina conceptes d’electromagnetisme amb conceptes de cinemàtica, i 

d’aquesta manera l’alumne aprèn a relacionar i raonar amb distintes àrees de la física. 

Amb aquest experiments també hem demostrat experimentalment que el temps de 

caiguda d’un objecte en el camp gravitatori no depèn de la seua velocitat inicial horitzontal ni 

de la seua massa, errors conceptuals molt arrelats entre els estudiants. 
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