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IX 

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 que han estudiat en aquesta Universitat. És una obligació 
de la Universitat formar bons professionals que en un futur 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 de necessitat: preparar bons professors que 
puguen impartir la docència en valencià i disposar de materials de suport 
adequats. 
 
Per a 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’això 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 d’Educació), a través del conveni per 
a la promoció de l’ús del valencià. 
 
 

Ignasi Jiménez Raneda 
Rector 
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Introducció 

La docència d’un curs introductori de física no deu ni pot plantejar-se amb el 
mateix esperit en totes les titulacions que compten amb aquesta matèria bàsica 
en el seu currículum. És poc realista pensar que la física com a ciència puga 
habilitar qualsevol graduat per a la seua praxi habitual futura. Però és evident 
que els habituals processos d’observació, mesura i tractament de mesures, 
característics del mètode científic, i apresos en l’estudi dels fenòmens naturals 
a través de la física, és necessari aplicar-los també en el quefer diari. És cert 
que una sobrevaloració dels aspectes científics pot marcar un distanciament 
del món laboral habitual extrauniversitari, però no és menys cert que la 
capacitat d’innovació, anàlisi i seguretat descansa en gran manera en la 
formació científica del professional. 
 
Uns bons fonaments en aquesta matèria, bàsica i fonamental, poden contribuir 
també que els nous titulats tinguen la versatilitat d’adaptar-se a diferents tipus 
de tasques, a les quals es puguen veure abocats per motius laborals. En aquest 
sentit, l’assignatura de Física no hauria de considerar-se simplement com una 
preparació prèvia necessària per a poder abordar posteriorment assignatures 
més especialitzades, sinó que, a més, té una funció formativa necessària ja que 
introdueix conceptes i tècniques com ara “model físic”, “ordre de magnitud”, 
“error de mesura”, etc., que és adequat incloure en la formació de qualsevol 
graduat en Ciències o Enginyeria. La física ajuda a potenciar la capacitat de 
raonament i d’enginy, proporcionant una metodologia general d’estudi i treball 
que és molt útil a l’hora de buscar solucions i estratègies a diversos problemes 
òptics que puguen plantejar-se amb posterioritat. 
 
Un dels problemes que té l’alumne que comença els seus estudis universitaris 
és l’escàs (o nul) nombre d’hores destinades amb anterioritat a “fer física”. 
Pensem que per a “saber” física cal “saber fer” física, i viceversa. El manual 
està pensat per a donar cabuda a pràctiques de física bàsica i s’ha concebut per 
a aconseguir dos objectius primordials: primerament que l’estudiant 
aprofundisca en un conjunt de conceptes i lleis bàsiques que constitueixen 
l’essència de la física i segon, desenvolupar en l’estudiant l’habilitat necessària 
per a manejar aquestes idees i aplicar-les en situacions concretes. 
 
L’aparició en escena dels nous graus i la seua immediata posada en marxa fa 
que resulte necessari desenvolupar estratègies d’aprenentatge que aposten pel 
treball individual de l’alumne. La realització d’aquest manual es troba 
emmarcada dins d’aquesta línia, buscant que l’alumne puga estudiar i aprendre 
física, i es reforce l’activitat presencial amb la seua dedicació no presencial.  
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A més, la progressiva incorporació dels graus comporta un problema afegit ja 
que en assignatures com la física, amb un elevat nombre d’alumnes, es preveu 
que un cert nombre d’ells continuen amb els seus estudis actuals durant un 
màxim de tres anys, però sense docència reglada. D’alguna forma, cal 
planificar ajudes perquè tals alumnes puguen suplir la no-assistència física al 
laboratori. 
 
Amb aquest manual tractarem d’abordar tant el fonament teòric de les 
pràctiques que actualment és fan al laboratori de física com la seua resolució 
numèrica. A tal fi hem decidit aprofitar els avantatges que ens ofereixen les 
noves tecnologies i presentar una mena de llibre interactiu. A banda del text, 
indispensable per a l’enteniment i l’aprenentatge dels conceptes bàsics que es 
mostren a les pràctiques, pretenem, en primer lloc, incorporar al text 
fotografies descriptives amb detalls dels muntatges i dels instruments de 
mesura. Amb aquestes fotografies l’alumne és podrà fer una idea clara del 
material disponible i d’allò que és pretén mesurar. També s’hi afegirà una 
plantilla de mesures i resultats, que permetrà a l’alumne estructurar 
adequadament les dades experimentals i els resultats obtinguts. Creiem que pot 
ser de gran utilitat a l’alumne no solament per al treball diari al laboratori de 
física sinó també per a estudiar a casa. 
 
S’incorpora al text un CD amb diferents plantilles de càlcul en EXCEL. Així, 
l’alumne podrà comprovar en un ordinador si les mesures que ha fet al 
laboratori i els resultats obtinguts són correctes, així com detectar les possibles 
fonts d’error. Dins d’aquests fulls de càlcul hi podrem afegir funcionalitats 
com l’elaboració de gràfiques i esquemes de la pràctica de difícil realització 
dins del temps destinat a pràctiques. 
 
D’altra banda, l’assignatura Física és de caràcter bàsic, pertanyent al primer 
semestre de primer curs del nou grau en Òptica i Optometria de la Universitat 
d’Alacant. El text que presentem pretén completar un buit dins del material 
docent en valencià disponible per a l’assignatura A més, aquesta assignatura 
s’imparteix pràcticament en totes les altres titulacions de la Facultat de 
Ciències i de l’Escola Politècnica. Pensem que aquest material pot ser útil per 
a alumnes d’altres titulacions. A més, aquests estudis s’imparteixen en altres 
dues universitats de la Xarxa Joan Lluís Vives (Universitat de València i 
Universitat Politècnica de Catalunya). 
 
 
 
 
Els autors 
Departament d’Òptica, Farmacologia i Anatomia 
 
Universitat d’Alacant, abril de 2011 
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CAPÍTOL 1 
INTRODUCCIÓ AL TREBALL 
EXPERIMENTAL: LES PRÀCTIQUES 
DE LABORATORI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jo haguera pogut obtenir una brillant formació 
matemàtica. No obstant això, vaig treballar la major 
part del temps en el laboratori de física, fascinat pel 
contacte directe amb l’experiència. A. Einstein 
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Introducció al treball experimental: 
les pràctiques de laboratori 

Objectiu 

Aprendre les normes generals per a realitzar un experiment en un laboratori. 

1.1 El disseny experimental 

Tota experiència científica, siga quin siga el seu nivell, ha de ser planificada 
amb antelació. L’experiment ha de permetre verificar la certesa o falsedat de 
les hipòtesis que el van generar, i fins i tot, ha de suggerir-ne altres de noves. 
Aquest plan d’investigació que permet contrastar les hipòtesis referents a un 
fenomen donat es denomina disseny experimental. 
 
Independentment del contingut de la investigació a realitzar, un bon disseny 
experimental presenta algunes característiques generals que cal tindre en 
compte. Aquestes característiques, que han de ser exposades explícitament 
abans d’iniciar la presa de dades experimentals, es descriuen a continuació. 

1.1.1 Objectius de l’experiència 

La identificació del problema a tractar, l’aproximació conceptual d’aquest, el 
plantejament de preguntes decisives i d’hipòtesis explicatives, constitueixen 
etapes prèvies al procés d’experimentació pròpiament dit. Després d’elles, els 
objectius inicials de l’experiment que es pretén dur a terme han de ser definits 
amb suficient claredat. 
 
És possible que durant l’experimentació apareguen noves preguntes i noves 
metes. En tal cas, el disseny deu ser ampliat o redefinit. 

1.1.2 Identificació de les variables rellevants 

Caldrà efectuar una anàlisi del fenomen que permeta la definició i identificació 
dels factors o variables rellevants respecte a les preguntes que es pretenen 
respondre o a les hipòtesis que es vol contrastar. La selecció d’aquestes 
variables s’efectua sobre la base de la preparació, experiència i intuïció de 
l’investigador sobre la base de la informació adquirida en la fase preliminar de 
familiarització amb el fenomen i el seu context. 

1.1.3 Variables independents, dependents i de 
control 

Es denominen variables independents aquelles propietats del sistema a estudiar 
que l’investigador maneja o manipula a la seua voluntat durant l’experiència. 
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S’anomenen variables dependents aquelles magnituds del sistema que varien, i 
són mesurades per l’experimentador, quan es modifiquen les variables 
independents. Posteriorment es tendeix a establir una relació experimental de 
causa-efecte entre les primeres i les segones. A més, en alguns fenòmens hi ha 
relacions entre més de dues variables, és a dir, no hi ha una sola causa que 
influïsca en la variable dependent, sinó que les variacions d’ella poden ser 
degudes a diferents causes. L’estudi de la influència sobre el sistema d’una 
variable causal determinada, suposa mantenir constant durant l’experiència 
totes les altres. Es diu llavors que tals variables han sigut controlades i es 
denominen, en aquest cas, variables de control. 
 
La definició de les variables a considerar i estudiar constitueix el nucli del 
disseny experimental i depèn directament dels objectius de la investigació, és a 
dir, de les hipòtesis a contrastar. El fet d’aclarir les variables i el tipus a què 
pertanyen influeix en gran manera en el tipus de tècniques experimentals a 
utilitzar en la investigació, permetent determinar la classe d’aparells i material 
necessari per a la realització de les mesures. 

1.1.4 Selecció del material i dels aparells de mesura 
necessaris. Procediment experimental 

És evident que, segons els objectius i les variables a estudiar, cal fer una 
selecció dels materials a utilitzar en l’experiència, dels aparells de mesura 
tenint present la qualitat que es requerix en ells per a aconseguir els objectius 
proposats. Posteriorment cal fer esquemes del muntatge dels diferents 
elements i del procediment a seguir per a la presa de mesures de la variable 
dependent ja definida. 

1.2 Les pràctiques de laboratori 

Són les activitats experimentals en què l’alumne és el principal protagonista. 
Constitueixen la primera aproximació de l’estudiant a l’activitat científica i 
requereixen un cert grau d’orientació establit pel professor. Segons siga el grau 
d’orientació, i de forma molt general, les activitats experimentals que es poden 
desenvolupar en un laboratori preuniversitari o universitari, es poden 
classificar en dos grans grups: 
 
 Pràctiques de comprovació: en les quals es pretén comprovar, 
experimentalment, la validesa d’una determinada llei física ja establida. 
Aquesta llei s’ha d’haver estudiat prèviament en classe o la seua expressió se li 
facilita a l’alumne, amb suficient detall, en el guió de la pràctica. Es pretén que 
els alumnes adquirisquen familiaritat amb els elements bàsics d’un laboratori, 
aparells de mesura i tècniques experimentals. Són un entrenament bàsic per a 
un posterior treball científic. 
 
 Pràctiques de redescobriment: en aquestes no es pressuposa un 
coneixement acabat per part de l’alumne d’una llei física sinó més aviat la seua 
ignorància. Es pretén col·locar l’alumne en una situació semblant a la del 
moment en què es va estudiar el fenomen que va donar lloc a la llei física que 
es pretén redescobrir. En línies generals, aquestes pràctiques són més 
completes que les anteriors ja que inclouen, a més dels aspectes referents a 



Introducció al treball experimental: les pràctiques de laboratori 17 
 
 

l’obtenció i maneig de dades experimentals, aquells altres referents al marc 
conceptual necessari per a la creació científica. 
 
Siga quina siga la modalitat, és convenient a l’hora de realitzar la pràctica 
tindre presents les següents normes bàsiques: 
 

1) Començar planificant acuradament l’experiència. 

2) Delimitar els intervals de variació de les variables a mesurar. 

3) S’utilitzarà un quadern com a diari de laboratori (no fulls solts) on es 
traslladarà immediatament el que es va realitzant. En el quadern 
s’arreplegarà tant la informació fonamental com la marginal, el títol de 
la pràctica i la data de realització. Servirà de gran ajuda per a 
interpretar posteriorment les dades experimentals obtingudes i per a 
l’elaboració de l’informe final. 

4) Arreplegar les dades en forma de taules. 

5) Provar les diverses parts del dispositiu experimental per separat, 
realitzant una primera aproximació dels errors que tindran les 
variables dins del seu interval de variació. Això permetrà tractar de 
controlar-los en la mesura que siga possible. 

6) Realitzar una experiència preliminar per a poder trobar possibles 
errors i defectes en el muntatge, així com per a trobar la millor manera 
de prendre les dades experimentals. 

7) Fer totes les mesures en l’interval de temps més curt possible de tal 
manera que s’evite la possible variació, no desitjada, d’alguna 
magnitud durant l’experiència. 

8) Calibrar correctament els aparells de mesura comparant-los amb 
d’altres de calibrats prèviament o realitzant mesures de resultat 
conegut. 

9) Corregir o tindre en compte l’error de zero dels aparells de mesura a fi 
d’evitar errors sistemàtics que puguen aparèixer en la presa de dades. 

10) Evitar l’error de paral·laxi. 

11) Garantir que les connexions de circuits elèctrics estiguen ben segures. 

12) Evitar tot tipus de perills innecessaris no manipulant substàncies ni 
material que no es coneguen a la perfecció. 

1.3 La comunicació científica: l’informe 

L’última part del procés científic, encara que no per això menys important, és 
la transmissió a la comunitat científica de la informació obtinguda.  
 
L’expressió escrita constitueix, un recurs imprescindible en el quefer científic. 
El treball d’un científic en general exigeix soltesa i correcció en l’expressió 
escrita, per la qual cosa tot estudiant de ciències hauria d’entrenar-se prou en 
ella. 
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L’informe científic és un document en què s’han d’exposar, contrastar i 
discutir els resultats d’una investigació amb vista a ser posteriorment estudiat 
per altres persones de la comunitat científica interessades en aquestes 
investigacions. Per tant, deu constituir un element essencial del treball científic 
i sense ell no pot considerar-se conclosa cap investigació. 
 
La preparació d’un informe que concerneix un estudiant és la que es deriva 
d’un treball experimental acadèmic, és a dir, d’una pràctica de laboratori. 

1.3.1 Els apartats fonamentals i el seu contingut 

Un informe ha d’estar redactat de tal forma que el lector trobe resposta a 
preguntes fonamentals com: Per què es va mamprendre la investigació? Com 
es va efectuar? Quins resultats es van trobar? Quin és el seu significat? Tals 
qüestions es reflectiran i contestaran en els apartats que defineixen l’estructura 
fonamental de l’informe, a saber: introducció (o objectius), part experimental 
(o materials i mètodes operatius), resultats i discussió. 

1.3.1.1 Introducció 

La introducció completa d’un informe de laboratori ha de contenir, per 
exemple: 
 

- Una referència històrica referent al contingut de la pràctica. 

- La seua importància conceptual dins del marc de l’assignatura. 

- Els objectius específics que es persegueixen en la seua realització. 

- Una definició clara del problema a investigar. 

- Una breu referència als procediments utilitzats. 

- Un avanç de les conclusions més importants. 

1.3.1.2 Part experimental 

En aquest apartat es descriu el com de la realització de la pràctica. Es 
descriuran detalladament, i amb l’auxili d’esquemes o material fotogràfic si 
fóra necessari, tant els materials com els components i el muntatge de la 
pràctica. Així mateix, cal exposar de manera precisa el procediment 
experimental seguit per a l’obtenció dels resultats. 
 
S’han de realitzar les mínimes referències possibles al guió de la pràctica ja 
que efectuar una experiència de laboratori ha de suposar una assimilació del 
procediment i una familiarització amb els seus diferents aspectes que després 
ha de poder descriure l’estudiant utilitzant les seues pròpies paraules. 

1.3.1.3 Resultats 

En aquest apartat es presenten i descriuen els resultats de les observacions i 
mesures realitzades. Aquests han de ser exposats amb tota claredat ja que 
posteriorment caldrà discutir i traure conseqüències noves que es deriven 
d’ells. 
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La presentació de les dades experimentals rellevants s’organitza bé en forma 
de taules bé en forma de gràfiques. Les taules i les gràfiques han de realitzar-se 
segons unes indicacions establides que permeten una ràpida lectura i 
interpretació. Aquestes recomanacions s’indiquen en els apartats 2.1 i 2.2 del 
capítol 2. 

1.3.1.4 Discussió 

Alguns dels aspectes que ha d’arreplegar aquest apartat en un informe de 
pràctiques de laboratori són:  
 

- La possible obtenció de la fórmula empírica que representa una llei. 

- La discussió dels seus límits de validesa. 

- La contrastació entre la llei obtinguda en el treball i la ja establida en 
la ciència. 

- La discussió de les diferències trobades entre la part teòrica del 
fenomen i les conclusions trobades a partir de les dades experimentals. 

- L’obtenció d’algunes magnituds significatives del fenomen estudiat i 
la seua comparació amb els valors esperats. 

- Les possibles fonts d’error. 

- La possible millora del disseny experimental de la pràctica. 
 
Encara amb les normes anteriors és evident que la qualitat d’aquest apartat 
dependrà en gran manera de l’habilitat de l’estudiant, de la seua capacitat 
d’organització, de la seua correcta exposició escrita, del seu bagatge 
intel·lectual, etc. 

1.3.1.5 El títol i les referències 

Encara que són apartats considerats, moltes vegades, de poca importància, la 
seua rellevància pràctica és considerable. El títol és la capçalera de tot informe 
i en la seua redacció s’han de complir les regles següents: 
 

- Que siga clar conceptualment i gramaticalment correcte. 

- Que no siga ni massa llarg ni massa curt. 

- Que siga necessari i específic, de manera que proporcione la clau del 
contingut de l’informe. 

 
Les referències bibliogràfiques constitueixen el conjunt de llibres, informes o 
documents que han sigut utilitzats al llarg del treball. Depenent de la 
publicació on es vaja a presentar l’informe (http://www.zotero.org/styles) hi ha 
diversos estils per a realitzar una referència bibliogràfica. Fins i tot, hi ha una 
norma internacional, ISO 690 (http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_690), que 
especifica els elements que s’han de mencionar en les referències 
bibliogràfiques que s’apliquen als documents publicats, monografies i 
publicacions seriades, als capítols i articles que aquests continguen, com també 
a les patents. S’hi determina un ordre obligatori per als elements de la 
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referència i estableix les regles per a la transcripció i la presentació de la 
informació de la font de la publicació.  
 
La llista de referències ha de ser significativa i aquestes s’han d’escriure, com 
a mínin, tal com segueix: 
 

• Llibres: Cognom, Nom (lletra inicial) de l’autor o autors. Títol del 
llibre, capítol. Editorial. Ciutat d’edició, any. 

 
Kotkin, G. i Serbo, V. Problemes de mecànica clàssica, cap. 5. Ed. Mir. 
Moscou, 1977.  

 
• Articles de revistes: Autors, títol, títol de la revista (utilitzant 

abreviatures establides), volum, pàgina inicial-pàgina final, any. 
 
Szoplik, T. I Arsenault, H.H., Nonsymmetrical Fourier-transform 
hologram, J. Opt. Soc. Am., 1, 1203-1220, 1984. 
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CAPÍTOL 2 
INTRODUCCIÓ AL TRACTAMENT DE 
DADES EN EL LABORATORI DE 
FÍSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hi ha dubte que tot el nostre coneixement 
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Introducció al tractament de dades 
en el laboratori de física 

Objectiu 

Conèixer les formes de tractar, delimitar les imprecisions i obtenir informació 
rellevant de les mesures realitzades en un laboratori de Física. 

2.1 Incertesa de les mesures 

Una característica fonamental de la ciència és la de disposar de procediments 
per a posar a prova la veracitat o no de les seues afirmacions, hipòtesis, etc. 
Tals procediments suposen la realització de mesures que porten a descriure 
algun aspecte de la realitat en termes de resultats numèrics denominats dades 
experimentals. L’arreplega de dades, la seua organització, el seu tractament i 
la seua interpretació són essencials en qualsevol investigació experimental. 
 
La física estudia les propietats dels cossos, susceptibles de comparació i que, 
per tant, podem mesurar. Aquestes propietats es denominen magnituds 
físiques. L’objectiu de la majoria de les experiències realitzades en física és 
l’estudi quantitatiu d’aquestes magnituds. Realitzant i estudiant experiències és 
possible la posterior formulació de lleis i teories que ens permeten interpretar 
els fenòmens naturals.  
 
Ha d’admetre’s com a postulat físic el fet que resulta impossible arribar a 
conèixer el valor exacte de cap magnitud, ja que els mitjans experimentals de 
comparació amb el patró corresponent vénen sempre afectats d’imprecisions 
inevitables. 
 
El científic no pot en cap cas assegurar que una mesura siga exacta, és a dir 
estiga exempta d’error, i per tant ha de tractar les dades experimentals de 
manera crítica indicant explícitament en quin grau els resultats obtinguts i les 
seues posteriors deduccions són fiables. Sense aquesta valoració no es pot 
obtenir una mesura quantitativa de la propietat que s’estudia i establir amb ella 
lleis objectives, ja que únicament les dades experimentals tenen algun 
significat físic quan es coneix el seu marge d’error. 

2.1.1 Tipus d’instruments 

Els instruments físics són els mitjans materials per a obtenir informació sobre 
les magnituds que caracteritzen els objectes o successos del món real. La 
majoria dels instruments són de tipus elèctric o electrònic. Es poden classificar 
atenent a la funció que exerceixen: 
 

FUNCIONS Alimentació Mesurament Càlcul 

INSTRUMENTS Fonts de potència 
Fonts de senyals Mesuradors Calculadores 

Ordinadors 
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En l’operació de mesurament es distingeix entre les mesures realitzades 
directament amb un instrument mesurador (mesures directes) i les calculades a 
partir de mesures directes per aplicació de la seua equació de definició o una 
llei física (mesures indirectes). Per exemple, la resistència elèctrica (R) es pot 
mesurar directament amb un ohmímetre o es pot obtenir indirectament com a 
quocient del voltatge (V) i la intensitat de corrent (I) mesurades directament 
amb un voltímetre i un amperímetre, respectivament. 

2.1.2 Classificació dels errors experimentals 

La tasca de determinar l’error d’una mesura no és senzilla ja que el 
mesurament va acompanyat de l’acció i interacció d’un gran nombre de factors 
que influeixen en un o altre grau sobre el resultat del mesurament. Encara així, 
per a facilitar l’anàlisi de l’error del resultat de l’experiment, convé classificar 
els errors dels mesuraments d’acord amb els motius que els provoquen. Cal 
distingir: 
 

a) Errors sistemàtics. Són conseqüència de la defectuosa construcció 
dels aparells de mesura, calibratge inadequat, ajust defectuós, etc. o 
per defectes constants de l’observador. Si es coneix la font d’error 
sistemàtic, en principi, es pot considerar la seua influència sobre la 
magnitud que es mesura o es pot excloure totalment o parcialment. Els 
errors sistemàtics es poden revelar i analitzar només a base d’un estudi 
minuciós tant del mètode de mesurament com de tots els instruments 
de mesurament. Els errors sistemàtics més usuals són els següents: 

 
 Error de paral·laxi: Es dóna quan hi ha una separació entre l’objecte que 

s’està mesurant i l’escala. Si la línia de visió no està perpendicular a l’escala, 
la lectura serà incorrecta. La forma de disminuir el seu efecte, consisteix a 
acostar l’objecte i l’escala; en alguns aparells de mesura es col·loca un espill 
paral·lel a l’escala. L’alineament de la visual amb l’agulla, de manera que no 
es veja l’ombra de l’agulla, és indici que la visual és normal a l’escala, 
corregint l’error de paral·laxi. 
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 Error de zero: En alguns aparells és freqüent que, estant aquest en posició 
zero, o siga, totalment tancat o desconnectat, l’escala indique algun valor 
diferent de zero. Una vegada comprovat este valor, corregint l’aparell o 
sumant algebraicament sobre la magnitud a mesurar tal valor, corregim aquest 
error. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Error de calibratge: Una escala mal graduada és una font d’error 
sistemàtic. L’única forma de correcció consisteix a comparar l’aparell de 
mesura amb un patró calibrat. 
 

 Error d’escala: És una altra limitació lligada sistemàticament a l’aparell de 
mesura. Ve imposat per la qualitat i característiques tècniques de l’equip 

utilitzat en els experiments i està 
lligat amb el major o menor poder 
resolutiu de l’aparell de mesura, és 
inevitable i es podria considerar, 
encertadament, com un error 
sistemàtic. No pot millorar-se més 
que utilitzant altres aparells més 
sensibles. Normalment, assignarem 
tal error a l’interval de sensibilitat de 
l’aparell, és a dir, a la variació del 

valor de la magnitud que fa passar l’indicador d’una de les divisions de 
l’escala a la següent. 
 
En el cas d’utilitzar aparells digitals, 
si l’escala triada és massa "sensible", 
alguna de les seues xifres no es 
mantindrà fixa i estable, i es produirà 
un ball de números. En aquest cas, 
l’apreciació mínima que pot prendre’s 
correspon a l’última xifra que 
l’aparell indique de manera fixa, la 
qual cosa pot comprovar-se abaixant 
la sensibilitat de l’escala de mesura. 
 

b) Errors accidentals. Són deguts a causes en què intervé l’atzar de 
manera que unes vegades es donen per excés i altres per defecte. 
Aquesta categoria d’errors està vinculada amb factors que pateixen 
xicotetes variacions durant l’assaig. Així, per exemple, sobre el 
resultat de la massa d’un cos en balances analítiques de precisió, entre 
altres factors influiran les vibracions dels platets i les balances, les 

Error de zero 
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oscil·lacions de la il·luminació del lloc de treball i, en general, la 
variació de les condicions ambientals de mesura seran font d’errors 
accidentals. 

 
A causa del seu caràcter aleatori tals errors poden ser tractats per les lleis de la 
probabilitat, podent ser estimats utilitzant l’estadística matemàtica. Aplicant 
aquesta part de la matemàtica es dedueix que l’error accidental, també 
denominat estadístic, d’una magnitud és inversament proporcional a l’arrel 
quadrada del nombre de mesures, n, de la mateixa magnitud: 
 

 1Error accidental
n

∝  (2.1) 

 
Per tant els errors accidentals es poden fer disminuir prenent un gran nombre 
de mesures, de tal manera que prenguen un valor tan xicotet com es vulga. 
 
En condicions reals concretes és possible qualsevol combinació mútua dels 
valors relatius dels diferents tipus d’errors. No obstant això, nosaltres 
suposarem que els errors personals (manipulació o hipòtesis incorrectes), 
ambientals (sorolls de fons, llums paràsites...) i instrumentals de tipus 
sistemàtic (mesurador descalibrat, zero desajustat, error d’inserció...) s’han 
suprimit o almenys minimitzat utilitzant procediments apropiats a cada cas 
particular. 
 
Així, el resultat de qualsevol mesura no ha de ser mai un simple valor x, sinó 
que aquest ha de venir acompanyat d’una cota d’error, Δx, o índex de 
sensibilitat del mètode de mesura utilitzat i de la seua unitat corresponent, i 
aquesta mesura s’escriu en la forma: x x± Δ  "unitat". 

2.1.3 Errors absolut i relatiu 

Els errors sistemàtics, d’escala o accidentals són quantitats que permeten 
establir el marge d’imprecisió d’una mesura. L’error que s’ha mencionat fins 
ara s’anomena error absolut i és una estimació de la diferència entre el valor 
mesurat i el vertader (Δx). Per si mateix no informa sobre la importància de 
l’error, és a dir, sobre la qualitat de les mesures. No obstant això, quan es 
calcula el quocient entre l’error absolut i el resultat de la mesura, es té l’error 
relatiu, Δrx: 
 

             r
xx

x
Δ

Δ =     o, expressat en tant per cent,    ( ) 100r
xx %

x
Δ

Δ =  (2.2) 

 
L’error relatiu ens dóna una idea més clara de la resolució amb què estem 
mesurant. És evident que no és el mateix cometre un error d’1 mm en una 
mesura d’1 m que en una mesura d’1 cm. Així, a menor error relatiu major és 
la precisió de la mesura, és a dir, el seu valor indica la bondat de la mesura. 
 
Per exemple, si es mesura la massa d’un cos amb una balança i resulta ser de 
8,4 g amb un error absolut de 0,1 g, l’error relatiu serà (0,1/8,4) ~ 0,01= 1%. 
La majoria dels instruments proporcionen mesures amb un error relatiu 
comprés entre l’1 i el 5%. Això es tradueix, aproximadament, que el nombre 
de xifres és 3 si la primera xifra és un 1 o un 2, o únicament 2 en els altres 
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casos. Alguns instruments, anomenats de precisió (error menor del 0,5%), 
proporcionen una o dues xifres més. En aquests casos, sol tractar-se d’aparells 
més cars i delicats, i perquè l’error puga ser tan xicotet és necessari seguir un 
acurat mètode de treball i adoptar una sèrie de precaucions per a mantenir els 
aparells a punt i evitar el seu deteriorament. 

2.1.4 Error (incertesa) d’una mesura directa 

2.1.4.1 Càlcul del valor de la mesura 

Suposem que realitzem n mesures directes successives d’una mateixa 
magnitud, x1, x2,...xn. Definim com a valor més probable, xp, aquell que faça 
mínima la suma dels quadrats de les desviacions de les mesures respecte d’ell. 
És a dir, les desviacions de cada mesura respecte de xp seran: 
 

1 1 2 2 D ,  D Dp p n n px x x x x x ........................... x x x= − = − = −  
 
i elevant al quadrat tots els termes i sumant, es té: 
 

( )2 2 2

1 1 1
D 2

n n n

i i p p i
i i i

x x nx x x
= = =

= + −∑ ∑ ∑  

 
Es deriva l’expressió anterior respecte a xp i s’imposa la condició de mínim: 
 

( )2

1 1

D 2 2 0
n n

i p i
i ip

d x nx x
dx = =

⎡ ⎤
= − =⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑ ∑  

 
d’on es troba que el valor de xp és precisament la mitjana aritmètica dels valors 
obtinguts en els mesuraments: 
 

 1

n

i
i

p m

x
x x

n
== =
∑

 (2.3) 

 
Com hem indicat, mai sabrem el valor vertader de la magnitud que mesurem. 
En la pràctica, prendrem com a valor de la magnitud el més probable, 
ordinàriament la mitjana aritmètica, xm, de diversos mesuraments. 

2.1.4.2 Nombre de mesures necessàries 

Una única determinació, i encara dues, que donen casualment el mateix valor, 
no són garantia d’una bona mesura. A fi d’aconseguir certa validesa estadística 
en els resultats de les mesures, és molt convenient repetir diverses vegades la 
determinació del valor de la magnitud problema. Si realitzem un gran nombre 
de vegades la mesura directa d’una magnitud, els diferents valors s’agruparan 
al voltant d’un cert valor mitjà que, com s’ha vist anteriorment, prendrem com 
a valor vertader. 
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Per a saber el nombre de mesures necessàries d’una magnitud donada se 
segueix la següent regla pràctica: es realitzen sempre tres primeres mesures de 
la magnitud, i calculant el seu valor mitjà, xm, es troba la seua dispersió, D, és 
a dir la diferència entre els valors extrems mesurats, calculant-se posteriorment 
el tant per cent de dispersió, K, donat per: 
 

 100 100 max min

m m

x xDK
x x

−
= =  (2.4) 

 
Segons el valor resultant de K es tria el nombre de mesures a realitzar: 
 

 K<2%, basten les tres mesures realitzades. 

 2%<K<8%, es realitzen cinc més i es torna a determinar el tant per cent de 
dispersió de la sèrie de vuit mesures realitzades. En el cas que el nou tant 
per cent de dispersió siga menor al 8%, no cal realitzar-ne cap més. En cas 
contrari, se segueix com indica l’ítem següent. 

 8%<K<12%, es realitzen mesures fins a completar un total de vint i es torna 
a determinar el tant per cent de dispersió En el cas que el nou tant per cent 
de dispersió siga menor al 12%, no cal realitzar-ne cap més. En cas contrari 
se segueix com indica l’ítem següent. 

 K>12%, es realitzen mesures fins a construir una distribució definida. 
 
En les pràctiques plantejades en aquest manual, generalment, el tant per cent 
de dispersió és menor al 8%. 

2.1.4.3 Càlcul de l’error 

En la pràctica, l’error associat a un conjunt de mesures directes d’una 
magnitud prové fonamentalment de dos fonts d’error: l’error a causa de les 
limitacions pròpies de l’instrument de mesura (sistemàtic) i un altre a causa de 
dificultats en l’aplicació de l’aparell o del mètode de mesura (accidental). Per 
exemple, en les mesures efectuades amb els cronòmetres el mecanisme dels 
quals permet realitzar mesures amb un error de l’ordre de la centèsima de 
segon, però si la posada en marxa i la parada del cronòmetre es realitzen 
manualment, els errors són de l’ordre de la desena de segon. 
 
Cadascuna de les mesures realitzades amb un instrument tindrà associat com 
error absolut la sensibilitat de l’aparell utilitzat. S’entén per tal el valor més 
xicotet, de la magnitud en qüestió, que pot ser mesurat amb l’aparell. 
 
D’altra banda, quan es realitzen diverses mesures, habitualment, els valors 
obtinguts no són iguals. Per a quantificar la importància d’aquest efecte en el 
valor de la mesura i en la seua indeterminació, es recorre a l’obtenció de 
l’error de dispersió de la sèrie de n mesures individuals: 
 

 1

n

i mitjana
i

D

x x
x

n
=

−
Δ =

∑
 (2.5) 
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Al valor mitjà, que prendrem com a valor de la mesura, li assignarem com a 
error el major entre el valor de dispersió i el propi de l’instrument de mesura (o 
el valor mitjà dels errors absoluts de les mesures). 
 
Per exemple, si es mesura tres vegades el temps que tarda una quantitat 
determinada de líquid a travessar un capil·lar amb un cronòmetre que 
aparentment té un error de 0,01 s i s’obté: 54,85, 54,22 i 55,12 s, la mitjana és 
54,73 s i el seu error de dispersió 0,34 s. En este cas, al valor 54,7 s li 
assignaríem un error absolut de 0,3 s ja que 
és major que l’error propi de l’instrument 
(0,01 s). 
 
Quan el nombre de mesures realitzades, per 
a una mateixa magnitud, és prou gran se sol 
obtindre una major informació respecte de la 
qualitat de la mesura calculant l’error 
quadràtic mitjà o desviació estàndard de la sèrie de mesures, σ: 
 

 
( )2

1

n

i m
i

x x

n
σ =

−
=

∑
 (2.6) 

 
que ens indica la forma en què les mesures efectuades d’una mateixa magnitud 
es distribueixen entorn del seu valor més probable. És, per tant, una mesura del 
grau de dispersió en la distribució dels valors al voltant de la mitjana i es pren 
com a error absolut de la mesura si és major que l’error d’escala. Un elevat 
valor de σ indica una gran dispersió de les mesures realitzades. L’estadística 
troba un significat més precís per al valor de σ. Així, per a un gran nombre de 
mesures es demostra que aproximadament el 96% de les mesures realitzades 
cauran dins dels límits 2mx σ± . 

2.1.5 Valor i error d’una mesura indirecta 

Com ja hem comentat amb anterioritat, hi ha magnituds que han d’obtenir 
indirectament, és a dir, a partir d’expressions matemàtiques amb magnituds 
determinades de forma directa (o són coneguts a priori). Per a conèixer el valor 
a través d’una fórmula, simplement substituirem els valors de cada magnitud 
mesurada i efectuant les operacions pertinents deduirem el valor corresponent. 
Este valor trobat és el que considerarem vàlid i l’exactitud del qual vindrà 
matisada per l’error absolut de la mesura. 
 
L’error de les quantitats obtingudes a partir de mesures directes utilitzant una 
fórmula ( )1 2 ny F x ,x ,....., x=  s’estima suposant aplicable un desenvolupament 
en sèrie amb només els termes de primer ordre, considerant els errors de les 
magnituds mesurades com a diferencials. Recorrent a l’anàlisi diferencial, 
l’error absolut de la mesura serà: 
 

 1 2
1 2

n
n

F F Fy x x ...... x
x x x

∂ ∂ ∂
Δ = Δ + Δ + + Δ

∂ ∂ ∂
 (2.7) 
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on en tots els termes del segon membre de l’equació es prenen el valor absolut 
per a garantir la situació més desfavorable. 
 
Si ( )1 2 ny F x ,x ,....., x=  és una funció que conté únicament operacions 
aritmètiques senzilles, de l’equació (2.7) es dedueixen les regles següents: 
 

 En sumes o restes l’error absolut és la suma dels errors absoluts de les 
mesures directes. Si 1 2y x x= ± , es té: 

 
 1 2y x xΔ = Δ + Δ  (2.8) 
 

 En productes o quocients l’error relatiu és la suma dels errors relatius de les 

mesures directes. Si 1 2y x ·x=  o 1

2

xy x= , es té: 

 

 1 2

1 2

x xy
y x x

Δ ΔΔ
= +  (2.9) 

 
En el cas que apareguen nombres irracionals com ara el nombre e, el nombre 
π, etc., es procurarà (cosa senzilla, tenint en compte l’ús actual de 
calculadores) que el seu error relatiu siga, com a mínim, diversos ordres de 
magnitud menor que el major dels errors relatius de les magnituds mesurades 
que apareguen en l’expressió matemàtica. 
 
A més, és important tenir en compte que pel simple fet d’operar amb els 
nombres no és possible millorar la precisió dels resultats experimentals que 
representen. Per això, el nombre de xifres significatives que correspon al 
resultat d’una operació entre dades experimentals no pot ser superior al de 
qualsevol dels elements que intervenen en la fórmula. La referència, per tant, 
la constitueix la dada amb menor nombre de xifres significatives. 

2.1.6 Regla d’arredoniment de nombres i xifres 
significatives. Expressió de valors i errors 

Com es dedueix d’allò que s’ha exposat en els apartats anteriors, les dificultats 
per a avaluar l’error només permeten estimar el seu ordre de magnitud. Donat 
el significat de cota d’imprecisió que té l’error absolut, considerarem que 
aquest no tindrà més d’una xifra significativa. 
 
Cal assenyalar que el nombre de xifres significatives és independent del 
nombre de xifres decimals, ja que aquest últim depèn de la unitat de mesura 
utilitzada. Per exemple, la pressió 3,25 Pa té tres xifres significatives i dues 
xifres decimals. El zero o zeros a l’esquerra d’un nombre no són xifres 
significatives, però sí que ho són quan estan a la dreta, encara que el zero 
ocupe l’últim lloc. Així, la longitud 1,0 cm té dues xifres significatives i una 
de decimal (el zero indica que aquesta xifra es coneix i que no és una altra 
que 0). La potència 0,025 W té dues xifres significatives i tres xifres decimals; 
aquest mateix valor expressat en mW, 25 mW, continua tenint dos xifres 
significatives i cap de decimal. 
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A més, el valor de la magnitud ha de tenir només les xifres significatives (són 
tots els dígits que es coneixen amb seguretat o dels quals hi ha una certa 
certesa) necessàries perquè la seua última xifra siga del mateix ordre decimal 
que la de l’error absolut, anomenada xifra d’acotament. No es pot donar un 
valor experimental amb una precisió major que el seu error. En la pràctica 
utilitzarem, per conveni, que cada vegada que eliminem una xifra major de 4, 
la següent puja en una unitat; en cas contrari la següent xifra decimal no es veu 
alterada. En escriure el resultat final, només indicarem el valor amb les xifres 
significatives i les unitats. Per exemple, si en fer les operacions s’obté amb la 
calculadora 2,32017 cm i l’error absolut és 0,2 cm, prendrem com a resultat 
2,3±0,2 cm. Si s’obté 0,587 cm i l’error absolut és 0,01 cm, prendrem com a 
resultat 0,59±0,01 cm. 
 
Cal assenyalar que com el resultat final conté l’informació de l’ordre de 
magnitud de l’error, moltes vegades (en els llibres, enunciats de problemes, 
classes teòriques, etc...) aquest no se sol indicar de manera explícita. 
Recíprocament, davant de qualsevol dada o resultat del qual no s’indica l’error 
(dada en l’enunciat d’un problema, constant extreta d’una taula, etc.) s’entén 
que totes les seues xifres són significatives i que l’error absolut és de l’ordre 
d’una unitat corresponent al dígit menys significatiu encara que aquest siga 
zero. 
 
Per aquesta última raó, com a mesures físiques, no tenen el mateix significat 
12  cm, 12,0 cm i 12,00 cm ja que els seus errors absoluts són de l’orde d’1 
cm, 0,1 cm i 0,01 cm, respectivament. Si en una taula llegim que el valor de la 
densitat de l’alcohol etílic és 0,81 g/cm3, entenem que l’ordre del seu error 
absolut és 0,01 g/cm3.  
 
A més, com en general, si les fórmules són senzilles, l’error relatiu del resultat 
sol mantenir-se entre l’1 i el 5%. Els resultats finals, llevat d’excepcions, 
s’expressen amb 2 o 3 xifres significatives. 

2.1.7 Exemples 

 Exemple 1 
 
a) Quina mesura té menor error relatiu, la 
d’un estudiant que mesura una massa 
d’aigua de 2,30 g amb un error de 0,02 g, 
o la d’un botiguer que mesura la massa 
d’un tros de formatge de 0,540 kg amb 
un error d’1 g? b) Si la densitat del 
formatge és 1,06 g/cm3 mesurat amb un 
error de 0,02 g/cm3, determina el volum 
del tros de formatge així com els seus 
errors absolut i relatiu. 
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Solució 
 

a) Els errors relatius de cadascuna de les mesures són senzillament: 
 

Estudiant: 0 02100 0 87%
2 30r aigua

,m ,
,

Δ = =  

Botiguer: 1100 0 19%
540r formatgem ,Δ = =  

 
Com es pot veure, la mesura realitzada pel botiguer té una precisió major. 
 

b) El volum de formatge que es vol calcular és, en aquest cas, una mesura 
indirecta. La relació entre les magnituds conegudes (densitat i massa) i 
la que es pretén determinar (volum) és: 

mV
ρ

=  

 
Al ser una divisió entre magnituds, segons la relació (2.9) pot escriure’s: 
 

3540 1 0 02 10 cm
1 06 540 1 06

V m m m ,V
V m m , ,

ρ ρ
ρ ρ ρ

⎛ ⎞Δ Δ Δ Δ Δ ⎛ ⎞= + ⎯⎯→ Δ = + = + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

 

 
on l’error absolut obtingut s’ha ajustat a una sola xifra significativa. Per tant, el 
valor del volum será, 3510 10 cmV = ± . 
 

 Exemple 2 
 
Amb un peu de rei es mesura el diàmetre (D) de la secció i l’alçària (h) d’un 
cilindre, i s’obté 10 05 mmD ,=  i 24 80 mmh ,= . Tenint en compte que la 
sensibilitat del peu de rei és de 0,05 mm. Calcula el volum del cilindre, el seu 
error absolut i relatiu i expressa el volum amb les seues xifres significatives. 

 
Solució 
 

El volum d’un cilindre ve donat per 2 2

4
V r h D hππ= = . Per a determinar el 

seu error absolut podem seguir dos camins equivalents. El primer d’ells és 
utilitzar l’expressió general (2.7): 



Introducció al tractament de dades en el laboratori de física 33 
 
 

 
2

2 3

2 4

10 05 24 80 0 05 10 05 0 05 20 mm
2 4

V VV D h Dh D D h
D h

, · , · , , · ,

π π

π π

∂ ∂
Δ = Δ + Δ = Δ + Δ =

∂ ∂

= + =

 

 
on l’error absolut obtingut s’ha ajustat a una sola xifra significativa. 
 
La segona via és utilitzar l’expressió (2.9). D’aquesta manera es té: 
 

2 22 2
4 2 4

V D h D hV D h Dh D D h
V D h D h

π π πΔ Δ Δ Δ Δ⎛ ⎞= + ⎯⎯→ Δ = + = Δ + Δ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
que, com no podia ser d’una altra forma, ens proporciona el resultat obtingut 
amb anterioritat. 
 

 Exemple 3 
 
Suposem que el període d’oscil·lació d’un pèndol simple, la longitud del qual 
és 0 628 0 001mL , ,= ± , s’ha mesurat tres vegades amb un cronòmetre de 
sensibilitat 0,001 s, amb els resultats seguents: 1 1 593sT ,= , 2 1 580sT ,= , 

3 1 588sT ,= . Amb aquestes dades, determina l’acceleració de la gravetat en el 
lloc on es troba el pèndol tenint present que es coneix: 
 

2 LT
g

π=  

 
Solució 
 
En primer lloc determinarem el valor i l’error del període (mesura directa). Per 
a això s’obté el valor mitjà de les tres mesures, resultant ser: 
 

1 2 3 1 587 s
3

T T T
T ,

+ +
= =  

 
Ha de calcular-se el tant per cent de dispersió amb l’objecte de saber si són 
suficients el nombre de mesures realitzades per a aquesta magnitud. D’acord 
amb l’equació (2.4), es té: 
 

100 0 8max minT T
K , %

T
−

= =  

 
Con que K és menor del 2%, no cal realitzar més mesures directes del període. 
Seguidament es calcula l’error de dispersió del període (expressió (2.5)): 
 

3

1 1 580 1 587 1 593 1 587 1 588 1 587
0 005s

3 3

i
i

D

T T , , , , , ,
T ,=

−
− + − + −

Δ = = =
∑
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el qual s’ha arredonit deixant-lo només amb una xifra significativa. Com que 
és major que l’error associat a l’escala de l’aparell de mesura (sensibilitat del 
cronòmetre) prendrem com a error del període el seu error de dispersió. Per 
tant, el valor del període serà: 
 

1 587 0 005sT , ,= ±  
 
S’aïlla la variable indirecta que es vol calcular:  
 

2
24 Lg

T
π=  

i s’obté l’error de g tenint present que el nombre irracional π es pren sense 
error (error relatiu molt xicotet comparat amb el de les altres magnituds que 
intervenen) ja que el seu valor serà el que done la calculadora. Aplicant 
l’expressió (2.7) s’obté: 
 

2
2 3

2 2
2 3

1 24

0 001 2 0 628 0 0054 0 08 m/s
1 587 1 587

g g Lg L T L T
L T T T

, · , · , ,
, ,

π

π

∂ ∂ ⎛ ⎞Δ = Δ + Δ = Δ + Δ =⎜ ⎟∂ ∂ ⎝ ⎠
⎛ ⎞= + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
S’obté el valor de g, i el seu nombre de xifres significatives serà de l’ordre que 
marque l’error calculat. D’aquesta manera es té que: 
 

29 84 0 08 m/sg , ,= ±  
 

 Exemple 4 
 
La longitud d’un capil·lar es pot 
determinar mesurant, amb un 
microscopi, les posicions dels seus 
punts extrems, sent respectivament 

( )1 8 2 1 mmA , ; ,  i ( )6 3 4 6 mmB , ; , . 
Tenint en compte que les 
coordenades de les posicions s’han 
mesurat amb un calibre de sensibilitat 
0,1 mm, determineu la longitud del 
capil·lar i el seu error relatiu. 
 
Solució 
 
La longitud del capil·lar vindrà donada pel mòdul del vector que uneix els seus 
punts extrems, és a dir: 
 

( ) ( )2 2
B A B AL x x y y= − + −  

 
L’error absolut de la longitud serà: 
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A B A B
A B A B

B A B A B A B A
A B A B

L L L LL x x y y
x x y y

x x x x y y y y
x x y y

L L L L

∂ ∂ ∂ ∂
Δ = Δ + Δ + Δ + Δ =

∂ ∂ ∂ ∂

− − − −
= Δ + Δ + Δ + Δ

 

 
Totes les coordenades presenten el mateix error absolut, 0 1mmx ,Δ = , per 
tant: 
 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

2 2 6 3 1 8 4 6 2 1
0 1 0 3mm

6 3 1 8 4 6 2 1

B A B A

B A B A

x x y y , , , ,
L x , ,

x x y y , , , ,

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− + − − + −⎣ ⎦ ⎣ ⎦Δ = Δ = =
− + − − + −

 
El valor de la longitud del capil·lar serà: 
 

5 1 0 3mmL , ,= ±  
El seu error relatiu és: 
 

100 6%r
LL

L
Δ

Δ = =  

 
 Exemple 5 

 
La distància focal imatge, f’, d’una lent prima submergida en aigua (índex de 
refracció 1 33 0 01an , ,= ± ) ve donada per la llei de Gauss: 
 

1 1 1
s s' f '

− + =  

 
on s i s’ són respectivament les distàncies objecte i imatge. La potència de la 
lent és el quocient entre l’índex de refracció del medi posterior a la lent i la 
seua distància focal imatge. Sabent que de les mesures realitzades s’obté 

0 250 0 002s , , m= − ±  i 0 750 0 002s' , , m= ± , determineu: a) el valor de la 
distància focal imatge de la lent i b) el valor de la potència de la lent. 
 
Solució 
 
a) En primer lloc s’aïlla la magnitud 
buscada: 
 

· ''
'

s sf
s s

=
−

 

 
Obtenim l’error absolut de la 
distància focal imatge: 
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( )
( )

( )
( )

( ) ( ) ( )
( )

( )( )

2 2

2 2
2 2

2 2 2

22

1

1 0 75 0 002 0 25 0 002 0 001m
1

s' s s' ss' s s s' s' sf ' f 'f ' s s' s s'
s s' s s' s s'

s' ss s' s' s s s'
s s' s s' s s'

, · , , · , ,

− − − +∂ ∂
Δ = Δ + Δ = Δ + Δ =

∂ ∂ − −

Δ + Δ = Δ + Δ =
− − −

= + − =

 

 
La distància buscada serà ' 0,188 0, 001mf = ± , on s’ha ajustat el nombre de 
xifres significatives de la magnitud fins a l’ordre decimal marcat per l’error 
absolut.  

b) La potència de la lent ve donada per 
'

anP
f

= . De la mateixa manera que en 

l’apartat anterior, es calcula l’error absolut de la potència: 
 

2

-1
2

1' '
' ' '

1 1,330,01 0, 001 0, 09 m 0, 09 D
0,188 0,188

a
P a a

a

nP Pn f n f
n f f f

∂ ∂
Δ = Δ + Δ = Δ + Δ =

∂ ∂

= + = =

 

 
Per tant, 7, 07 0, 09 DP = ±  
 
Nota: en òptica sol denominar-se diòptria (D) l’invers del metre (m-1). 

2.2 Presentació i tractament de les mesures 

2.2.1 Agrupació de les mesures en taules 

Quan s’estudia la dependència entre dues magnituds, les mesures s’han de 
disposar en forma de taula indicant magnitud i unitats en l’encapçalament de 
cada columna. Si l’error absolut associat a totes les mesures d’una mateixa 
magnitud és el mateix, sol situar-se en la mateixa cel·la junt amb el símbol de 
la magnitud, com podem veure en la taula 1. En el cas que cadascuna dels 
mesures directes posseïsca un error absolut diferent, cal indicar-ho 
expressament (taula 1). 
 
En el cas de no indicar-se l’error absolut en les mesures, es considerarà que tal 
error es correspon amb una unitat de l’última 
xifra significativa de la magnitud (taula 2). Per 
exemple, en l’estudi experimental de la 
dependència del corrent I que circula per una 
resistència i per un díode amb el voltatge V 
aplicat entre els seus terminals, les mesures 
s’agrupen com s’indica en les taules següents. 
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2.2.2 Interpolació 

És molt corrent en la labor experimental la necessitat d’obtenir el valor 
d’algunes magnituds a partir de taules numèriques. No obstant això, moltes 
vegades, les taules només ens proporcionen els valors en unes condicions 
determinades. 
 
Per a obtenir un valor ( )x, y  que no apareix en la taula es realitza una 
interpolació lineal. Quan es vol determinar el valor de y que correspon a un 
valor de x no tabulat, o viceversa, es determinen prèviament els valors tabulats 
x1, x2 entre els quuals es troba el del nostre problema. 
 
Suposant que els punts ( )1 1x , y  i ( )2 2x , y  estan prou junts i imposant que en 
tal interval la relació entre les variables és de tipus lineal, llavors la relació que 
lliga x amb y pot escriure’s aproximadament en la forma: 
 

 1 2 1

1 2 1

y y y y
x x x x

− −
=

− −
 (2.10) 

 
que permet determinar y en funció de x, o viceversa. L’error de y (o de x) 
resulta de l’aplicació directa de la teoria de propagació d’errors anteriorment 
exposada. 
 

 Exemple 
 
Si en una taula s’indiquen els valors de la viscositat de l’aigua a les 
temperatures de 1 20 1º Cx = ±  i 2 25 1º Cx = ±  són respectivament 

1 1 002 0 001mPa·sy , ,= ±  i 2 0 891 0 001mPa·sy , ,= ± , i es necessita la 
viscositat de l’aigua, y, a la temperatura de 23 1º Cx = ± , actuarem de la 
manera següent. De l’expressió anterior aïllarem la variable que es vol obtenir: 
 

 ( ) 2 1
1 1

2 1

y y
y y x x

x x
⎛ ⎞−

= + − ⎜ ⎟−⎝ ⎠
 (2.11) 

 
Obtindrem l’error absolut de la magnitud, utilitzant l’expressió (2.7): 

Taula 1. Corba 
característica d’un díode 

V±0,05 (V) I (mA) 
0,45 0,00±0,01 
0,50 0,21±0,01 
0,55 0,68±0,01 
0,60 1,76±0,01 
0,65 5,0±0,1 
0,70 13,5±0,1 
0,75 40±1 
0,80 100±1 

Taula 2. Corba característica 
d’una resistència 

V±0,05 (V) I (mA) 
0,10 6,6±0,1 
0,20 13,2±0,1 
0,30 20±1 
0,40 27±1 
0,50 33±1 
0,60 40±1 
0,70 46±1 
0,80 53±1 
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( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

1 2 1 2
1 2 1 2

2 2 1 1 2 12 1
1 22 2

2 1 2 1 2 1

1 1
1 2

2 1 2 1

2 2

1
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∂ ∂ ∂ ∂ ∂
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∂ ∂ ∂ ∂ ∂
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− − −

− −
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− −

− − − −−
+ + +

− − −

+ +
0 23 23 200 001 0 001 0 05 mPa·s

25 20 25 20
· , , ,− −

+ =
− −

 

 
Aplicant l’expressió (2.11) i ajustant el nombre de xifres significatius tenim: 
 

0 94 0 05 mPa·sy , ,= ±  

2.2.3 Les representacions gràfiques: construcció i 
ajust de dades experimentals 

L’estudi d’una llei física, es realitza millor ajudant-se d’una representació 
gràfica, perquè per mitjà d’ella s’obté una visió global del fenomen que permet 
veure molt més i amb major claredat allò que es podria apreciar a través d’una 
lectura del text i de les taules de valors. Així, permet obtenir una ràpida 
interpretació del fenomen físic en qüestió. 
 
Una gràfica experimental ben realitzada pot proporcionar informació sobre el 
tipus de relació existent entre dues o més variables, sobre la qualitat de 
l’experiment o sobre el significat d’alguns valors singulars, a més de suggerir 
la nova presa de dades o la realització d’altres representacions gràfiques que 
faciliten la interpretació final dels resultats. 
 
Per a la realització de gràfiques experimentals i l’obtenció d’una informació 
ràpida i digna de confiança és convenient seguir una sèrie de pautes en la 
representació de les dades experimentals. 

2.2.3.1 Normes per a la representació gràfica de 
dades 

Les normes a seguir en una representació gràfica són: 
 

a) Les gràfiques, si es realitzen manualment, han de representar-se en 
paper mil·limetrat, situant els eixos coordinats en les ratlles fortes del 
paper. Els sistemes informàtics actuals permeten realitzar 
representacions gràfiques, en paper no mil·limetrat, però de gran 
precisió. 
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b) Totes les representacions gràfiques han de portar un títol prou explícit 
en la part superior o un peu de figura en què s’especifique clarament el 
tema sobre el qual tracta. 

c) Revisar les característiques del disseny experimental i identificar la 
variable dependent i la variable independent. Si X representa la variable 
independent, és a dir, la magnitud a què anem donant valors lliurement 
triats, es fica, generalment, en l’eix d’abscisses mentre que la variable 
dependent, Y, la magnitud que pren valors determinats segons els 
valors assignats a la variable X, es representa en l’eix d’ordenades. 

d) Les escales dels dos eixos deuen comprendre només l’interval de 
mesures realitzades, encara que, per a això, l’origen de coordinades no 
coincidisca amb l’origen de l’escala. En aquestes escales s’han 
d’assenyalar les corresponents mesures realitzades. 

e) L’escala ha de ser simple. Com que és molt probable que s’hagen 
d’efectuar operacions a partir d’ella, convé que les divisions es trien de 
manera que el càlcul de valors intermedis siga senzill. Per a facilitar la 
lectura, l’escala ha de ser simple: es divideix l’eix en parts que 
corresponguen preferiblement a 1, 2 o 5 unitats de la magnitud o a un 
múltiple o submúltiple decimal d’aquestes quantitats. 

f) Els valors obtinguts es representen en el punt determinat per les seues 
dues coordenades experimentals recorrent a símbols senzill com , , 

, , etc. que permeten distingir sense dificultat la representació del 
punt. A més, tal punt experimental estarà rodejat de les barres d’error 
corresponents que horitzontalment van des de x x− Δ  fins a x x+ Δ  i 
verticalment des de y y− Δ  fins a y y+ Δ . En el cas que els errors 
siguen de valor negligible enfront del valor pres com a unitat per a 
l’escala utilitzades no seran representats. 

g) Els eixos han de tenir un títol que indique la magnitud que es 
representa en cada un d’ells, així com les unitats d’aquella. 

h) Mai es traça la línia que unix dos a dos els punts experimentals ja que 
en aquest cas resultarà una línia trencada la qual cosa indicaria que en 
cada mesura el comportament del sistema pateix un canvi brusc. Les 
magnituds físiques varien, generalment, d’una forma contínua; per tal 
motiu la distribució de punts experimentals s’ajustarà, quasi sempre, a 
una corba suau o a una línia recta única. 

i) Les gràfiques han de ser línies fines i contínues, que passaran per dins 
de tots els rectangles d’error, encara que per a això deixen moltes 
vegades de passar per damunt dels punts experimentals. Si en fer 
aquesta operació algun dels rectangles d’error queda excessivament 
allunyat de la forma contínua de la gràfica pot atribuir-se que s’ha 
comès un notable error experimental (i caldria repetir la mesura) o bé 
que aquest punt experimental, aparentment erroni, és el reflex d’un 
canvi de tendència del sistema (en aquest cas caldria reduir l’amplitud 
de l’interval comprès entre dues mesures consecutives). 

 
Segons les normes anteriors, les dades exposades en les taules 1 i 2 es 
representarien tal com s’observen en les figures següents. 
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2.2.3.2 Ajust analític de les dades experimentals 

En general quan es realitza una experiència les variables, dependent i 
independent, representades en una gràfica segueixen una llei matemàtica 
determinada. Un pas intermedi en l’estudi de la relació entre les dues variables 
considerades consisteix en l’obtenció analítica de la corba d’ajust. Quan les 
mesures representades en forma gràfica s’ajusten a una llei física el que es 
pretén és aconseguir una expressió matemàtica, o fórmula empírica, que 
descriga analíticament el comportament representat en la gràfica i obtenir com 
a resultat final els valors de les constants que apareixen en aquesta llei. 
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Bàsicament, les gràfiques experimentals poden classificar-se en lineals o 
rectilínies i no lineals o curvilínies. 

2.2.3.2.1 Gràfiques lineals. Obtenció de la recta 
d’ajust 

Constitueixen la representació gràfica d’una proporcionalitat directa entre les 
variables investigades, de manera que en el cas més general, l’expressió 
matemàtica de la línia d’ajust serà del tipus y mx n= + , on m representa el 
pendent de la recta i n l’ordenada en l’origen. 
 
Quan la representació gràfica del fenomen estudiat proporciona una distribució 
dels punts experimentals en forma pràcticament lineal és convenient 
determinar l’equació de la recta, anomenada recta de regressió lineal, 
expressió de la llei física que regeix el fenomen estudiat. La importància 
d’aquest estudi és que, ben sovint, a partir dels valors determinats per a m i n 
poden obtenir-se els valors d’altres magnituds d’interès del problema físic 
plantejat en la pràctica experimental. 
 
Hi ha diferents mètodes analítics per a l’obtenció de la recta d’ajust, els més 
utilitzats són el mètode de les mitjanes, el mètode dels parells de punts i el 
mètode d’ajust per mínims quadrats. 

Mètode de les mitjanes 

Per a aplicar el mètode es fan dos grups amb les dades experimentals. 
S’imposa que cada punt experimental ha de complir l’equació de la recta 
d’ajust y mx n= + . Se sumen les equacions obtingudes en cada grup i amb 
això s’obtenen dues equacions que es poden resoldre simultàniament calculant 
el valor de m i n. 
 

 Exemple 
 
Suposem que la mesura experimental de la posició (variable independent) i el 
temps (variable dependent) en realitzar una experiència de cinemàtica vénen 
donades per la següent taula de valors. Per a utilitzar aquestes dades es fa un 
grup amb els quatre primers punts i un altre amb els tres últims. 
 

x±0,01 (m) t±0,1 (s) 

1,00 5,4 

3,00 10,5 

5,00 15,3 

8,00 23,2 

10,00 28,1 

15,00 40,4 

20,00 52,8 
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Imposant que cada punt experimental ha de passar per la recta d’ajust 
y mx n= + , s’obtenen les equacions: 

 
Primer grup: 

5 4 1 00
10 5 3 00
15 3 5 00
23 2 8 00

, , m n
, , m n
, , m n
, , m n

= + ⎫
⎪= + ⎪
⎬= + ⎪
⎪= + ⎭  

 
que en sumar-les ens proporciona l’equació: 
 
 4A Bm n= +  (I) 
 
sent 54 4 0 4sA , ,= ±  i 17 00 0 04 mB , ,= ±  
 
Segon grup: 

28 1 10 00
40 4 15 00
52 8 20 00

, , m n
, , m n
, , m n

= + ⎫
⎪= + ⎬
⎪= + ⎭  

 
de la suma del qual resulta l’equació: 
 3C Dm n= +  (II) 
 
sent 121 3 0 3sC , ,= ±  i 45 00 0 04 mD , ,= ±  
 
De les equacions (I) i (II) s’aïllen les incògnites m i n, i s’obté: 
 

4 3
4 3

C Am
D B

−
=

−                  4 3
DA BCn

D B
−

=
−  

 
operant i aplicant la teoria d’errors vista amb anterioritat s’obté: 
 

2 50 0 03s/mm , ,= ±                3 0 0 3sn , ,= ±  
 
Per tant, la recta d’ajust que representa el fenomen estudiat és: 
 

( ) ( )2 50 0 03 3 0 0 3t , , x , ,= ± + ±  
 
La representació gràfica del fenomen es mostra en la figura següent. 
 



Introducció al tractament de dades en el laboratori de física 43 
 
 

Estudi d'un moviment rectilini i uniforme
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Mètode dels parells de punts 

És un mètode senzill i al mateix temps fiable que consta de les etapes 
següents: 
 

1) Es dividixen les dades corresponents a la variable dependent en dos 
mitats iguals i successives respectant-ne l’ordre creixent o decreixent. 
Si el nombre total de valors de la variable y fóra imparell es 
prescindeix, a efectes dels càlcul posteriors, del punt central: 

 

( )
( )

( )

1 2

1 2

2 1

n /

n

( n / ) n

y ............y
y , y ........y

y .......y+

⎧
⎪⎪⇒ ⎨
⎪
⎪⎩

 

 
2) Es calculen les diferències ( )i

Dy  entre els valors que ocupen el mateix 
lloc ordinal en els dos grups, primer menys primer, segon menys 
segon, etc., i a continuació es calcula el valor ( )iDx  de les abscisses 

corresponent a cada ( )i
Dy  de les ordinades. 

 
3) Per a cada un dels parells de punts considerats, es calcula el pendent 

de la recta que els uneix : 
 

 
( )
( )

i
i

i

Dy
m

Dx
=  (2.12) 

 
amb el seus errors absoluts corresponents. 
 

 
( )

( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )

( )
( )

i i i i i
i i

i i i i i

Dx Dy Dy Dx Dy
m m

Dx Dy Dx Dx Dy
⎛ ⎞ ⎛ ⎞Δ Δ Δ Δ

Δ = + = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (2.13) 
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4) Es calcula el pendent, m, de la recta d’ajust com la mitjana aritmètica 
de totes les mi obtingudes amb l’expressió (2.12), amb el seu error 
corresponent. 

 
5) Es calcula el valor mitjà tant de les xi com de les yi, als quals els 

denotarem per xm i ym. Els considerarem sense error i el seu nombre de 
xifres significatives serà el mínim que tinguen les xi i les yi 
corresponents. 

 
6) Es determina l’equació de la recta d’ajust suposant que aquesta té un 

pendent m i que passa pel punt (xm, ym): 
 
 ( )m my y m x x− = −  (2.14) 
 
Resultant ser l’ordenada en l’origen: 
 
 m mn y mx= −  (2.15) 
 

 Exemple 
 
Suposem la mateixa taula de valors que es tenia en l’apartat anterior en 
realitzar l’ajust pel mètode de les mitjanes. Determinarem la recta d’ajust 
utilitzant el mètode dels parells de punts. 
 

1) Es divideixen els valors de la variable dependent (el temps) en dos 
grups. Com el nombre de valors és imparell, es prescindeix del valor 
central, ( )23 2 0 1s, ,± : 

 

( ) ( )5 4 10 5 15 3 28 1 40 4 52 8

 Grup1               Grup 2

, ; , ; , , ; , ; ,
⇓ ⇓

   

    
 

 
2) Es calculen les diferències ( )iDy  per a les ( )iDx  corresponents: 

 
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

1 1

2 2

3 3

9 00 0 02 m 22 7 0 2s
12 00 0 02 m 29 9 0 2s
15 00 0 02 m 37 5 0 2s

Dx , , Dt , ,
Dx , , Dt , ,
Dx , , Dt , ,

= ± = ±
= ± = ±
= ± = ±

 

 
3) Es calculen els pendents, mi, amb el seus errors absoluts utilitzant les 

expressions (2.12) i (2.13). 
 

1

2

3

2 52 0 03s/m
2 49 0 02s/m
2 50 0 02s/m

m , ,
m , ,
m , ,

= ±
= ±
= ±

 

 
4) Es calcula la mitjana de les anteriors pendents: 

 
2 50 0 02s/mm , ,= ±  
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on s’ha pres com a error absolut la mitjana dels errors absoluts per ser major 
que l’error de dispersió. 
 

5) Es calculen els valors mitjans de les variables dependent i independent 
sense errors: 

 
8 86 m 25 1sm mx , t ,= =  

 
6) L’ordenada en l’origen vindrà donada per: 

 
3 0 0 2sm mn t mx , ,= − = ±  

 
on per a determinar el seu error absolut s’ha utilitzat que: 
 

0 2sm m m mn t m·x m x m·x ,Δ = Δ + Δ + Δ = Δ =  
 

7) La recta d’ajust que representa el fenomen físic estudiat és: 
 

( ) ( )2 50 0 02 3 0 0 2t , , x , ,= ± + ±  
 
Com es pot observar el resultat és molt semblant al obtingut realitzant l’ajust el 
mètode de les mitjanes. 

Mètode dels mínims quadrats 

L’ajust per mínims quadrats, que és el que habitualment s’utilitza, es recolza 
en un teorema que afirma que la funció ( )y f x=  que millor s’ajusta a un 
conjunt de dades ( ) 1i ix , y i .....N= , és aquella que fa mínima la suma dels 

quadrats de les diferències, 2

1

n

i
i

d
=
∑  entre la dada yi i el valor ( )if x  predit per 

la funció d’ajust. 
 
El mètode es pot aplicar a diferents tipus de funcions, com ara polinomis, 
funcions potencials o funcions exponencials, encara que ho aplicarem per a 
l’ajust de dades que posseïsquen proporcionalitat directa, gràfiques lineals. 
 
Aquesta recta ha de complir la condició que els N punts experimentals queden 
distribuïts simètricament a les dues parts d’aquesta i el més pròxims possible. 
La condició d’ajust s’obté imposant que la recta buscada, d’equació 
y mx n= + , complisca que l’expressió: 

 

( )2

1

N

i i
i

y mx n
=

− −∑  

 
tinga un valor mínim, sent xi e yi els valors experimentals que es volen ajustar. 
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Derivant l’expressió anterior primer respecte a m, posteriorment respecte a n i 
anul·lant les expressions obtingudes s’arriba al sistema d’equacions: 
 

 2

1 1 1

N N N

i i i i
i i i

m x n x x y
= = =

+ =∑ ∑ ∑  

 
1 1

N N

i i
i i

m x nN y
= =

+ =∑ ∑  (2.16) 

 
d’on, en resoldre’l, poden calcular-se els valors dels paràmetres m i n de la 
recta de regressió. 
 
No obstant això, les regles ordinàries del càlcul d’errors aplicades al sistema 
d’equacions anterior condueixen a errors relatius excessius per a m i n en molts 
casos. Per això, la determinació de tals errors es realitza com segueix: 
 

1. Per mitjà del sistema d’equacions (2.16) es determina n sense el seu 
error. 

 
2. A totes les ordenades experimentals i iy y± Δ  se’ls resta el valor n 

trobat, obtenint-se unes noves ordenades auxiliars ( )i i iy' y n y= − ± Δ . 
Anomenant: 

 

 2

1 1
y

i

N N

i i
i i

S x y' R x
= =

= =∑ ∑  (2.17) 

 
Es determina l’error d’aquestes noves variables utilitzant l’expressió general 
(2.7). Amb això s’obté: 
 

 ( )
1 1

y 2
N N

i i i i i i
i i

S y' x x y' R x x
= =

Δ = Δ + Δ Δ = Δ∑ ∑  (2.18) 
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Es calcula el pendent de la recta Sm
R

= , sent el seu error el calculat per 

diferenciació de l’expressió: 
 

 2

1 Sm S R
R R

Δ = Δ + Δ  (2.19) 

 
3. Es resta a cada ordenada i iy y± Δ  el valor imx  corresponent i es 

calcula l’error associat a cadascuna de les expressions, obtenint-se un 
conjunt de valors ni l’error del qual ve donat per: 

 
 ( )i i i in y x m m xΔ = Δ + Δ + Δ  (2.20) 
 
Per a calcular el valor de l’ordenada en l’origen n de la recta de regressió es 
calcula el valor mitjà d’aquestes ni i es pren com a error absolut de n el major 
entre l’error de dispersió o l’error mitjà dels valors ni . 
 
D’aquesta manera s’obtindrà la recta de regressió: 
 
 ( ) ( )y m m x n n= ± Δ + ± Δ  (2.21) 
 
Posteriorment a l’ajust, s’obté una mesura de la qualitat de l’ajust calculant el 
coeficient de regressió o coeficient de Pearson, r, que es calcula d’acord amb 
l’expressió: 
 

 1 1 1

2 2
2 2

1 1 1 1
i i

N N N

i i i i
i i i

N N N N

i i
i i i i

N x y x y
r

N y y N x x

= = =

= = = =

−
=

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
 (2.22) 

 
El seu valor absolut pot variar entre 0 i 1, sent un ajust molt millor, és a dir, 
l’ajust entre punts experimentals i la recta teòrica calculada, com més pròxim 
siga el seu valor a 1, admetent-se un ajust com bo quan el coeficient de 
regressió resulta ser major de 0,9. 
 
Aquest tipus d’ajust és el més fiable al mateix temps del més laboriós però 
amb l’ús de programes informàtics adequats se simplifica en gran manera els 
càlculs a realitzar. 
 
Realitzarem, amb aquest mètode, el mateix exemple (moviment rectilini i 
uniforme) proposat amb anterioritat. 
 

x±0,01 (m) t±0,1 (s) 

1,00 5,4 

3,00 10,5 

5,00 15,3 



48 Manual de pràctiques de física 
 

 

8,00 23,2 

10,00 28,1 

15,00 40,4 

20,00 52,8 

 
En primer lloc, determinen tots els sumatoris que apareixen en el sistema 
d’equacions (2.16). 
 

7 7
2 2

1 1
7 7

1 1

824 m 62 m

2242 m·s 175,5s

i i
i i

i i i
i i

x x

x t t

= =

= =

= =

= =

∑ ∑

∑ ∑
 

 
Es planteja i resol el sistema d’equacions, obtenint el valor de n, 
 

824 62 2242
3 000s

62 7 175 7
m n

n ,
m n ,

+ = ⎫
⎯⎯→ =⎬+ = ⎭

 

 
S’obtenen les noves ordenades, i it ' t n= −  
 
Utilitzant (2.17) i (2.18) obtenim el valor i els errors absoluts associats a les 
variables R i S (el valor de R ja ha sigut obtingut amb anterioritat): 
 
 

( )

7 7
2 2 2

1 1

7 7

1 1

824 m 2 1m

' 2056 m·s ' ' 8 m·s

i i i
i i

i i i i i i
i i

R x R x x

S x t S t x x t

= =

= =

= = Δ = Δ =

= = Δ = Δ + Δ =

∑ ∑

∑ ∑
 

 
El valor del pendent de la recta d’ajust i el seu error vindran 
donats per: 
 

2 2

1 1 20568 1 0 01s/m
824 824

Sm S R · ,
R R

Δ = Δ + Δ = + =  

 

2 50s/mSm ,
R

= =  

 

t’ (s) 

2,4 

7,5 

12,3 

20,2 

25,1 

37,4 

49,8 
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S’obtenen les ordenades en l’origen com 
i i in y mx= −  i els seus errors segons (2.20). 

Segons s’ha indicat, es prendrà el valor mitjà 
de totes elles, i l’error associat serà el major 
entre les mitjana dels errors i l’error associat 
a la dispersió. En aquest cas, el valor de la 
mitjana dels errors és 0,2 s, i l’error de 
dispersió és 0,1 s. Per tant: 
 

3 0 0 2sn , ,= ±  
 
Es conclou que la recta d’ajust buscada és: 
 
          ( ) ( )2 50 0 01 3 0 0 2t , , x , ,= ± + ±  
 
molt semblant als resultats obtinguts anteriorment. 

2.2.3.2.2 Gràfiques no lineals 

Amb molta freqüència, i com resultat de l’estudi experimental realitzat, s’obté 
una distribució de punts experimentals no rectilínia. Per a tractar de donar un 
total significat a la labor experimental realitzada és necessari, o molt 
convenient arribar a conèixer la relació analítica que lliga les variables 
representades. 
 
L’obtenció de la fórmula empírica corresponent a una gràfica no lineal pot ser 
un procés molt complicat. Les raons són múltiples; en primer lloc hi ha molts 
tipus de funcions matemàtiques curvilínies que es pareixen molt entre sí si es 
limita convenientment el seu domini de definició. A més, l’expressió 
matemàtica d’una llei física a vegades suposa la combinació de diverses 
funcions i per tant, es impossible de conèixer a la vista dels punts 
experimentals observats en la gràfica. 
 
A pesar del que s’ha exposat, moltes vegades és possible simplificar el 
problema si s’aconsegueix transformar la gràfica no lineal en una altra de 
lineal per mitjà de l’oportú canvi de les variables investigades. 
 
És molt freqüent en física els casos en què les variables es relacionen amb una 
fórmula de tipus exponencial, · zt A B= , o potencial, Bt Az= . En tals casos, 
prenent logaritmes en les expressions anteriors s’obté respectivament: 
 
Exponencial ln ln lnt A z B⇒ = + . Denominant lny t= , lnm B= , lnn A=  i 
x z=  s’obté una relació lineal entre les noves variables, y mx n= + . 
 
Potencial ln ln lnt A B z⇒ = + . Denominant lny t= , m B= , lnn A=  i 

lnx z= , s’obté una relació lineal entre les noves variables, y mx n= + . 
 
Altres casos senzills que poden aparèixer, amb els convenients canvis de 
variables que s’han de realitzar, es presenten en la taula següent: 
 

n (s) Δn (s) 

2,9 0,1 

3,0 0,2 

2,8 0,2 

3,2 0,2 

3,1 0,2 

2,9 0,3 

2,8 0,3 
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Equació de la gràfica inicial 
(variables: z, t; constants: A, B) 

Canvis de variable per a l’obtenció 
d’una relació lineal y mx n= +  

Az B
t

z
+

=  1
 ;   z t y

x
= =  

1
t

Az B
=

+
 1

 ;   z x t
y

= =  

2t Az B= +  2  ;   z x t y= =  

t Az B= +  2 ;   z x t y= =  

1
t

Az B
=

+
 2 1

  ;   z x t
y

= =  

2

1
t

Az B
=

+
 2 2 1

  ;   z x t
y

= =  

t A z B= +    ;   z x t y= =  

( )2t Az B= +    ;   z x t y= =  

( )max sent t Az B= +  ( )
max

  ;   sen y
t

z x
t

= =  

 
Cal fer notar que en cada assaig s’hauran de recalcular, sobre la taula de dades, 
tots els valors de la variable modificada d’acord amb la seua nova definició. 
 
D’una manera semblant es pot actuar si la relació entre les variables 
experimentals no és del tipus anterior, encara que a vegades, no és possible 
arribar a aconseguir un canvi de redefinició de les variables a estudiar, fet que 
podria implicar l’elecció d’un altre mètode experimental per a estudiar el 
fenomen físic considerat. 
Posteriorment a realitzar els canvi de variables requerits, si són possibles,  
s’actuarà de la mateixa forma que quan es té una gràfica de tipus lineal. Si 
l’ajust de les noves variables és acceptable es podrà considerar que la relació 
entre les primeres variables considerades era del tipus suposat. 

2.2.4 Mètodes gràfics de càlcul 

Si la representació gràfica del fenomen a estudiar ha sigut cuidadosament 
realitzada és possible obtindre informació quantitativa a partir d’aquesta. En 
particular l’obtenció de la derivada de la funció en un punt, la integració 
definida per a un interval determinat de la variable independent i la 
determinació de l’error d’una magnitud mesurada directament sobre la gràfica. 
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2.2.4.1 Determinació gràfica aproximada de la 
derivada d’una funció experimental en un punt 

A vegades, d’una gràfica experimental ( )y f x=  ha de calcular-se la derivada 
en un punt o la funció derivada. El coneixement numèric de la derivada és 
particularment important en les gràfiques de variació temporal en les quals el 
pendent de la corba dóna idea de la rapidesa instantània del procés. Exemples 
coneguts són: la determinació de celeritats instantànies a partir d’una gràfica 
posició-temps, el càlcul de velocitats de reacció a partir de gràfiques 
concentració-temps, etc. 
 
Com és ben sabut, la derivada d’una funció en un punt coincidix amb el 
pendent de la recta tangent a la funció en tal punt. Aquest pendent pot calcular-
se amb prou fiabilitat per procediments gràfics. Un procediment senzill de 
derivació gràfica (encara que no l’únic) és el següent: 
 

1. Traçar pel punt ( ),p pP x y  de la corba en el qual es vol calcular la 

derivada una línia recta tangent a la gràfica. 
 

2. Definir un interval ,2 2
p p

p p
x xx xδ δ⎡ ⎤− +⎢ ⎥⎣ ⎦

. L’amplitud de 

l’interval, pxδ  es triarà en funció de factors com ara la inclinació de la 
corba i precisió de les mesures. Corbes amb un gran pendent en tal punt 
P requereixen intervals amb menor amplitud. 

 
3. Traçar línies paral·leles als eixos i calcular l’interval pyδ  corresponent 

mesurant sobre l’escala d’ordenades. 
 

4. La derivada de la corba en el punt P vindrà donada, si pxδ  és prou 
xicotet, pel valor del quocient incremental: 

 

 p

pxp

ydy
dx x

δ
δ

=  (2.23) 

 
Per exemple, en la gràfica següent es representa la velocitat instantània d’un 
mòbil en funció del temps. Es vol obtenir l’acceleració del mòbil per a 
l’instant t = 15 s. Actuant de la forma indicada, s’obté que: 1sptδ =  i 

2 m/spvδ = . 
 
Per tant, l’acceleració del mòbil, en tal instant tindrà un valor aproximat donat 
per: 

( ) 2

15s

15s 2m / sp

t p

vdva t
dt t

δ
δ=

= = = =  
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2.2.4.2 Integració d’una funció experimental 

És possible efectuar la integració d’una corba experimental recorrent a 
procediments gràfics. Com és sabut, la integral definida d’una funció 

( )y f x=  entre dos punts x1 i x2 coincideix amb l’àrea compresa entre la corba 
i l’eix d’abscisses. 
 

 
Per tant, representant la gràfica en paper mil·limetrat és possible efectuar una 
estimació de la integral entre dos límits definits sense més que comptar 
quadres i expressar-los en unitats equivalents al producte d’una divisió 
corresponent a la unitat de l’escala d’abscisses per una divisió corresponent a 
la unitat de l’escala d’ordenades. 
 

Obtenció de la derivada a partir de la gràfica
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En l’exemple representat en la gràfica següent s’observa la relació entre la 
força unidimensional que actua sobre un cos i el temps. Si es vol obtenir la 
variació de la quantitat de moviment del cos entre els instants 1 0, 6st =  fins 
l’instant 2 1,6st =  podem actuar de la manera següent. El teorema de l’impuls 
ens indica que: 
 

 2

1

·
t

t
p F dtΔ = ∫  (2.24) 

 
L’àrea de la superfície s’ha d’obtenir com la suma de l’àrea A, composta per 
10x22 quadres, l’àrea B, composta per 15 quadres i la resta, composta per 
aproximadament 5 quadres. És evident que en aquest cas la determinació de 
l’última porció és aproximada. No obstant això, amb tota probabilitat l’error 
comès és com a màxim d’un quadre. Per tant, el nombre total de quadres serà 

240 1N = ± . Com cada un dels quadros equival a un impuls mecànic de 
0 02 0 1N·si , · ,= , l’impuls mecànic total (o variació de la quantitat de moviment 

del mòbil) es pot estimar en: 
 

0 480 0 002 N·sp N·i , ,Δ = = ±  

 
Si es disposara d’una balança precisa, un altre procediment curiós i aproximat 
que es podria seguir consisteix a retallar sobre el paper mil·limetrat la 
superfície a mesurar i obtenir la seua massa amb la balança. A continuació es 
mesura la massa d’una superfície coneguda del mateix paper i es calcula la 
densitat superficial de massa. Coneixent aquesta dada i la massa de la 
superfície a mesurar, és immediat el càlcul de l’àrea i, consegüentment, el de 
la integral definida buscada. 
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2.2.4.3 Determinació de l’error d’una magnitud el 
valor de la qual ha d’obtindre’s d’una gràfica 

Quan no es disposa de la forma analítica de la funció que lliga la variable 
problema y amb la dada x no són aplicables els mètodes ordinaris del càlcul 
d’errors; no obstant això, la mateixa gràfica permet la determinació de l’error 
corresponent. 
 
Per a això, en aquesta gràfica s’obtenen els valors de la magnitud problema i 
corresponents tant al valor de x com als dos valors x x− Δ , x x+ Δ . Es disposa,  
així, a més del valor de y, dels extrems del seu interval de variació, que són 

miny  i maxy . 
 
L’error de la magnitud y ve donat per: 
 

 max min

2
y yy −

Δ =  (2.25) 

 
El nombre de xifres de y vindrà tancat, com sempre, per Δy  independentment 
de la graduació de l’escala de la gràfica, és a dir de la grandària de les seues 
divisions. 
 

 
En l’exemple mostrat en la gràfica, el valor de la magnitud y per a 

0 30 0 04x , ,= ±  és 4 4 0 4y , ,= ± . 
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2.2.5 Comparació amb els valors esperats 

Quan s’utilitza un instrument per primera vegada o es vol posar a punt una 
tècnica de mesura, es comença mesurant algunes magnituds el valor de les 
quals es coneix. Aquesta situació també es dóna en la majoria de les pràctiques 
que fem en el laboratori. En tots aquests casos els resultats finals s’han de 
comparar amb els valors esperats calculant la desviació relativa: 
 

 Valor mesurat Valor esperatDesv. relat. 100
Valor esperat

−
=  (2.26) 

 
que es sol expressar en tant per cent. 
 
Per exemple, si el resultat obtingut en una pràctica de mesura de la tensió 
superficial d’un alcohol és, per a 23 ºC, 32310 N/mm ·σ −= , i el resultat esperat 
és 322 110 N/me , ·σ −= , la desviació relativa resulta ser d’un 4%. 

2.2.6 Quadern de laboratori 

És convenient utilitzar un quadern com a diari de laboratori (no fulls solts) on 
es trasllada immediatament el que es va realitzant. Les indicacions en el 
quadern poden ser breus, encara que han de ser suficients perquè, transcorregut 
un temps, les anotacions siguen intel·ligibles. En el quadern ha de constar: 
 

 Títol de la pràctica i data de realització. 

 Objectius: indicació de forma clara i concisa del que es vol calcular 
o verificar en la pràctica. 

 Procediment experimental: descripció esquemàtica del muntatge i 
els aparells de mesura. 

 Resultats: mesures agrupades en taules, representacions gràfiques, 
càlculs i resultats correctament expressats. 

 Si és possible, comparació dels resultats amb els valors esperats. 
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Mesures de longitud: peu de rei, 
caragol micromètric i microscopi 

Objectius 

1. Aprendre el maneig del peu de rei i utilitzar-lo per a mesurar el volum 
d’un cos. 

2. Aprendre el maneig del caragol micromètric. 

3. Aprendre el maneig del microscopi. 

4. Realitzar la mesura de les dimensions de xicotets objectes. 

3.1 Material 

Peu de rei (escala principal amb divisions de 1 mm i nònius de 20 divisions), 
caragol micromètric (escala principal amb divisions de 0,5 mm i nònius de 50 
divisions), microscopi, ocular micromètric, diapositives amb micròmetre 
objectiu (divisions de 0,10 mm), cilindre perforat, cilindre d’alumini i tub 
capil·lar. 

3.2 Descripció dels instruments 

3.2.1 El peu de rei 

El peu de rei o calibre (figura 1) és un instrument que s’utilitza per a mesurar 
xicotetes longituds amb una sensibilitat de l’ordre d’una fracció de mil·límetre. 
Té tres tipus d’ixents distints per a mesurar les dimensions d’un cos, tant 
exteriors (cos A) com interiors (cossos B i C). A més de l’escala principal, que 
està dividida en mil·límetres, té una escaleta de xicoteta longitud que pot 
lliscar al llarg de l’escala principal. Aquesta escaleta o nònius, depenent de 
l’aparell, està dividida en 10 o 20 parts i amb la seua ajuda la sensibilitat de 
l’instrument és 0,1 o 0,05 mm, respectivament. 
 

Figura 1. Peu de rei 
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El peu de rei també està equipat amb un fre per evitar, una vegada ajustat al 
cos, el lliscament del nònius durant la lectura. 
 
Les mesures es realitzen prenent 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 figura 2a). Generalment, en 
mesurar, aquesta divisió zero no coincidirà exactament amb una de l’escala 
principal. El resultat (6,7 mm en la figura 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 correspon a la divisió del 
nònius que coincideix exactament amb una de les de l’escala principal (0,7 
mm en la figura 2b). 
 

3.2.2 El caragol micromètric 

El caragol micromètric o palmer (figura 3) està equipat amb un nònius 
disposat en el cap del caragol. La posició zero del caragol és aquella en què els 
topalls estan en contacte. A partir d’aquesta posició s’obté que en girar el 
caragol una volta completa (50 divisions), aquest es desplaça 0,5 mm sobre 
l’escala principal. En conseqüència, el gir d’una divisió suposa un avanç del 
caragol de 0,01 mm (figura 4). 
 

Perquè la sensibilitat siga de 0,01 mm no s’ha de forçar el gir del caragol, cosa 
que, a més, pot danyar l’aparell. Amb aquesta finalitat, el caragol es gira amb 
els dits índex i polze disposats en la posició “P” de l’extrem del caragol 
(indicat en la figura 3). Així, per mitjà d’un embragatge, en l’instant en què el 
caragol troba una xicoteta resistència, deixa d’avançar. 

Figura 2. Mesures utilitzant el nònius d’un peu de rei. 
a) 0,0 mm, b) 6,7 mm 

Figura 3. Caragol micromètric 
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3.2.3 El microscopi 

Bàsicament el microscopi consta d’un sistema òptic d’observació, una 
plataforma (platina) sobre la qual es col·loca l’objecte que ha d’examinar-se i 
un sistema òptic d’il·luminació. 
 
El sistema d’observació té dos 
conjunts de lents, objectiu i ocular 
(figura 5), situats en els extrems 
d’un tub recte o colzat. Els objectius 
estan caragolats en la part inferior 
del tub en una peça anomenada 
revòlver que permet substituir 
ràpidament, per rotació, un objectiu 
per un altre. Dos caragols, un de marxa ràpida i un altre de marxa lenta, 
serveixen per a moure la platina en sentit vertical i així enfocar l’objecte. El 
dispositiu de fixació de l’objecte permet dos moviments perpendiculars entre 
si, regulats per caragols micromètrics (figura 6). La lectura dels nònius dels 
caragols permet determinar amb precisió la posició de qualsevol punt de 
l’objecte i, per tant, mesurar longituds. 

 
L’objecte s’il·lumina a través d’una obertura que hi ha en la platina. 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. 

Figura 4. Mesura utilitzant el nònius del caragol micromètric 

Figura 5. Objectius de microscopi 

Figura 6. Elements principals d'un microscopi 
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Per a enfocar l’objecte es comença utilitzant l’objectiu de menor potència (el 
més xicotet), ja que així el camp de vista és major i, a més, l’enfocament no és 
tan crític com emprar un objectiu de més augments. Primer es mou el caragol 
de marxa ràpida per a aproximar l’objecte a l’objectiu (en el microscopi 
utilitzat es mou la platina fins al topall superior). Després, mirant a través de 
l’ocular, s’allunya l’objecte de l’objectiu (abaixant la platina) fins que es veja 
la imatge, i finalment, amb el caragol de marxa lenta, s’afina fins a aconseguir 
una imatge nítida. Una vegada centrat l’objecte, si es vol un augment major, es 
gira el revòlver per a utilitzar l’objectiu corresponent i es reajusta l’enfocament 
amb el caragol de marxa lenta. 
 
La qualitat de la imatge depèn, a més de la qualitat dels elements que 
componen el sistema òptic d’observació, de la il·luminació de l’objecte. Els 
microscopis senzills solen estar equipats amb un sistema d’il·luminació que 
consta d’un llum, un difusor perquè la il·luminació siga més uniforme i un 
conjunt de lents anomenat condensador. El condensador està proveït d’un 
diafragma iris que quan es tanca millora el contrast i augmenta la profunditat 
del camp enfocat. El diafragma iris és molt delicat, per això no s’han de posar 
els dits en la part interior del conjunt diafragma iris-condensador. 

3.3 Procediment experimental 

3.3.1 Volum d’un cilindre buit 

Per a determinar el volum d’un cilindre perforat és necessari conèixer el 
diàmetre extern (Dext), el diàmetre intern (Dint) i l’alçària (h). Amb el peu de rei 
realitza tres mesures de cada una de les tres magnituds; en cada cas, procura 
realitzar les mesures en llocs diferents. 
 
Calcula el valor mitjà de cada magnitud i estima els errors absoluts de les 
mesures directes comparant els errors de dispersió amb l’error propi de 
l’instrument. 
 
Determina el volum V del cilindre perforat a partir dels seus diàmetres exterior 
i interior i de la seua alçària. 
 

 ( )
2 2

2 2

2 2 4
ext int

ext int
D D hV h h D Dππ π⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (3.1) 

 
Estima l’error absolut ΔV i l’error relatiu ΔV/V i escriu el resultat únicament 
amb les seues xifres significatives i unitats. 

3.3.2 Àrea d’un cilindre 

En aquesta part de la pràctica utilitzarem com a instrument de mesura de 
longituds el caragol micromètric. L’àrea del cilindre ve donada per la suma de 
l’àrea lateral més les dos àrees de les bases: 
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2

2
4

DA Dhπ π= +  (3.2) 

 
Determina l’alçària del xicotet cilindre amb el caragol micromètric. Treballa 
sense presses. Com la sensibilitat de l’aparell és molt elevada, realitza tres 
mesures en distintes parts del cilindre i pren com resultat el valor mitjà. 
 
Estima l’error absolut calculant l’error de dispersió de les tres mesures i 
comparant-lo amb l’error propi de l’instrument. Estima també l’error relatiu 
del resultat. 
 
Realitza les mesures necessàries per a obtindre el diàmetre del cilindre amb el 
seu error absolut. 
 
Amb els resultats anteriors ja pot calcular-se el valor, error absolut i error 
relatiu de l’àrea del cilindre. Escriu el resultat únicament amb les seues xifres 
significatives i unitats. 

3.3.3 Longitud i grossors extern i intern d’un 
capil·lar 

En aquesta tercera part de la pràctica, s’obtindran mesures de xicotetes 
longituds utilitzant un microscopi òptic. 
 
En primer lloc identifica els elements i comandaments del microscopi indicats 
en la figura 6. Mesura la longitud d’un capil·lar al llarg de l’eix. Per a això, 
enfoca un dels seus extrems (basta emprar l’objectiu de menor augment), fes-
lo coincidir amb el centre del camp de vista (punt mitjà de la divisió central de 
l’ocular micromètric, figura 7a). 

 
Anota les lectures sobre les escales dels dos eixos, X e Y, de la platina (figura 
8). Després mou els caragols de la platina fins a enfocar l’altre extrem i anota 
les noves lectures. Assegura’t que el capil·lar no s’ha mogut tornant a 
comprovar les lectures corresponents al primer extrem del capil·lar. 

Figura 7. Camp de visió a través del microscopi amb un ocular micromètric: 
a) extrem del capil·lar quan es va mesurar la seua longitud; b) capil·lar quan 

es van a mesurar els diàmetres extern es e intern; c) micròmetre objectiu 
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Si les lectures són ( )1 1x , y  i ( )2 2x , y  la longitud buscada és 
 

 ( ) ( )2 2
2 1 2 1L x x y y= − + −  (3.3) 

 
Per a obtenir el resultat, tingues en compte que els errors de totes les lectures 
de posició (Δx) són el mateix, associat a la sensibilitat del nònius que porta 
incorporat el microscopi. 
 
Determina tres vegades, com a mínim, el valor de la longitud del capil·lar. 
Finalment, determina el valor mitjà dels tres valors obtinguts. 
 
Per a determinar les diàmetres extern i intern d’un tub capil·lar actuarem de la 
següent forma. Selecciona l’objectiu amb el qual els diàmetres del capil·lar 
comprenen el nombre més gran possible de divisions de l’ocular. El capil·lar i 
l’escala de l’ocular han d’estar enfocats simultàniament i l’ocular girat com 
s’indica en la figura 7b) per a facilitar les mesures. Anota el nombre de 
divisions de l’ocular Dextn  corresponents al diàmetre exterior extD  i el nombre 
de divisions de l’ocular D intn  corresponents al diàmetre interior intD . 
 
Després, substitueix el capil·lar per la diapositiva amb el micròmetre objectiu 
i, una vegada enfocat i disposat com s’indica en la figura 7c), mesura el valor 
m en mil·límetres que equival al nombre més gran possible de divisions mn  de 
l’ocular. Recorda que el micròmetre objectiu és un regle de 1,00 cm dividit en 
100 parts. A partir d’això és possible, usant una simple regla de tres, obtenir 
els diàmetres buscats i els seus errors absoluts (negligeix l’error de m). 

3.4 Exemple 

Comencem inspeccionant el calibre utilitzat (figura 9). S’observa que la 
mínima divisió de l’escala principal és el mil·límetre i que el nònius està 
dividit en 20 parts, per això, l’error absolut de tota mesura directa realitzada 
amb aquest instrument serà de 1 0 05 mm20 ,= . 

 

Figura 8. Peu de rei del microscopi 
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Mesurem tres vegades el diàmetre extern (figura 10a), el diàmetre intern 
(figura 10b) i l’alçària del cilindre (figura 10c). A fi de tenir en compte les 
possibles irregularitats de la peça, realitzem cada mesura en una part diferent 
del cilindre. 

 
Les mesures es recullen en la taula següent: 
 

Dext±0,05 (mm) Dint±0,05 (mm) h±0,05 (mm) 

39,90 17,20 11,85 

40,00 17,25 11,85 

39,90 17,20 11,90 

 
Els valors mitjans de les magnituds anteriors són respectivament: 
 

39 93mm 17 22 mm 11 87 mmext intD , D , h ,= = =  

Figura 9. Peu de rei i detall del nònius 

Figura 10. a) Mesura del diàmetre intern; b) mesura del diàmetre extern;  
c) mesura de l'alçària del cilindre 



66 Manual de pràctiques de física 

Els quals s’han expressat, inicialment, amb quatre xifres significatives tenint 
present que la xifra significativa dels errors d’escala (sensibilitat del calibre) es 
troba en la centèsima de mil·límetre. 
 
Aplicant l’equació (2.4) s’obté el percentatge de dispersió de cada una de les 
magnituds, i resulta ser per al Dext un 0,25%, per al Dint d’un 0,29% i per a 
l’alçària d’un 0,42%. Com s’observa, cap és major del 2% per la qual cosa, 
d’acord amb el que s’ha especificat en el capítol 2, no cal realitzar més 
mesures. A partir que aquest moment, la forma d’actuar sempre serà la 
mateixa, si no s’indica el contrari, el nombre de mesures realitzat d’una 
magnitud donada serà l’òptim. 
 
El pas següent és el càlcul dels corresponents errors absoluts dels valors 
mitjans de cada magnitud. S’obtenen els errors a causa de la dispersió de les 
mesures. Els resultats són: 
 

0 04 mm 0 02 mm 0 02 mmD ext D int DD , D , h ,Δ = Δ = Δ =  
 
I, com ja s’ha explicat, es pren com a error absolut del valor mitjà de la 
magnitud el major entre l’error d’escala i l’error de dispersió. Per tant: 
 

39 93 0 05 mm 17 22 0 05 mm 11 87 0 05 mmext intD , , D , , h , ,= ± = ± = ±  
 
Passem a la determinació del volum. Per a això, a partir de l’expressió (3.1) i 
utilitzant l’equació (2.7), obtenim el seu error absolut: 
 

( ) ( )

( ) ( )

2 2

2 2 3

2 4

11 87 39 93 17 22 0 05 0 5 39 93 17 22 0 05 104 2 mm
2

ext int
ext int

ext ext int int ext int

V V VV D D h
D D h

h D D D D D D h

, , , , , , , , ,

π π

π

∂ ∂ ∂
Δ = Δ + Δ + Δ =

∂ ∂ ∂

Δ + Δ + − Δ =

⎡ ⎤= + + − =⎣ ⎦

 

 
Ara, finalment, es calcula el valor del volum, segon l’equaciò (3.1), ajustant 
les seues xifres significatives a les centenes (segons allò que s’ha marcat per 
l’error absolut). 
 

( ) ( )2 2 2 2 311 87 39 93 17 22 12099 6 mm
4 4ext int
h ,V D D , , ,π π

= − = − =  

 
Per tant, ajustant a les xifres significatives que correspon, obtenim: 
 

3 312100 100 mm 12 1 0 1cmV , ,= ± = ±  
 
Si es vol comprovar els resultats, pot utilitzar-se el full de càlcul Peu de rei.xls, 
(tal com s’aprecia en la figura 11). 
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La següent part de la pràctica és la mesura de l’àrea lateral d’un cilindre 
d’alumini utilitzant el caragol micromètric (figura 12). 
 

 
S’observa que la mínima divisió de l’escala horitzontal és 0,5 mm, i que el 
nònius està dividit en 50 parts. Per això, l’error absolut de tota mesura directa 
realitzada amb aquest instrument serà de 0 5 0 01mm50

, ,= . 

 
 
 
 
 

Figura 12. Detall del caragol micromètric utilitzat 

Figura 11. Full de càlcul Peu de rei.xls 
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Figura 13. Cilindre d’alumini 
 
Per a la determinació de l’àrea del cilindre (figura 13), hem de mesurar-ne 
l’alçària i el diàmetre de la base (figura 14). Les mesures obtingudes es 
reflecteixen en la taula següent. 
 

D±0,01 (mm) h±0,01 (mm) 

7,87 4,56 

7,85 4,55 

7,90 4,58 

 

 
S’obtenen els valors mitjans de les dues magnituds i en resulta: 
 

7 87 mm 4 56mmD , h ,= =  
 
i, com pot comprovar-se fàcilment, els percentatges de dispersió de les 
mesures són menors del 2%, després no cal realitzar més mesures d’aquestes 
magnituds. Els errors de dispersió del diàmetre i de l’alçària del cilindre són: 
 

0 02mm 0 01mmD DD , h ,Δ = Δ =  
 
Per  tant: 7 87 0 02mm 4 56 0 01mmD , , h , ,= ± = ±  
 
Tenint en compte l’expressió (3.2), el valor de l’àrea del cilindre i el seu error 
absolut seran: 
 

( )

( ) 24 56 7 87 0 02 7 87 0 01 1 mm

A AA D h h D D D h
D h

, , , , · ,

π π

π π

∂ ∂
Δ = Δ + Δ = + Δ + Δ =

∂ ∂

= + + =
 

Figura 14. Vista de la mesura de l’alçària i diàmetre del cilindre  
usant el caragol micromètric 
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2210 1 mmA = ±  
 
Si es vol comprovar els resultats, pot utilitzar-se el full de càlcul Caragol 
micromètric.xls (tal com s’aprecia en la figura 15). 
 

 
L’última part de la pràctica consisteix en la mesura de la longitud d’un 
capil·lar i dels seus diàmetres intern i extern utilitzant un microscopi (figura 
16). En primer lloc col·locarem el capil·lar i determinarem les coordenades 
dels seus punts extrems (figura 7) utilitzant els dos calibres que té el 
microscopi (figura 16). Aquest calibres tenen una sensibilitat de 0 1mmx ,Δ = . 
Per a això s’enfoca el capil·lar i se 
situen consecutivament els seus 
extrems (A i B) al centre del camp de 
visió. En la primera determinació de la 
longitud del capil·lar s’obté que les 
posicions dels seus extrems són: 
 
( ) ( )53 8 5 8 mm 31 5 12 7 mmA , ; , B , ; ,  

 
La longitud del capil·lar vindrà donada 
pel mòdul del vector que uneix els seus 
punts extrems, és a dir: 
 

( ) ( )2 2
1 B A B AL x x y y= − + −  

 
L’error absolut de la longitud serà: 
 
 Figura 16. Microscopi utilitzat 

Figura 15. Full de càlcul Caragol micromètric.xls 
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( ) ( ) ( ) ( )
1 2 2 2 2

2 2 53 8 31 5 5 8 12 7
0 1 0 3mm

53 8 31 5 5 8 12 7

B A B A

B A B A

x x y y , , , ,
L x , ,

x x y y , , , ,

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− + − − + −⎣ ⎦ ⎣ ⎦Δ = Δ = =
− + − − + −

 
El valor de la longitud del capil·lar serà: 
 

1 23 3 0 3mmL , ,= ±  
 
S’actua de la mateixa manera obtenint dues vegades més la mesura de la 
longitud, i en resulta: 
 

2 323 3 0 3mm 23 2 0 3mmL , , L , ,= ± = ±  
 
Finalment es calcula la mitjana de les tres longituds: 
 

23 3 0 3L , , mm= ±  
 
Cal observar que el percentatge de dispersió de les tres mesures és menor del 
2%. 
 
Per a l’obtenció dels diàmetres extern i intern, situem el capil·lar tal com 
mostra la figura 7b i comptabilitzem el nombre de divisions d’ocular que 
ocupen tant el diàmetre extern com l’intern: 
 

45 1div 29 1divDext Dintn n= ± = ±  
 

 
Se situa al microscopi la diapositiva (figura 7c) amb l’escala d’1 cm, les 
divisions menors de la qual són de 0,1 mm (figura 17). Amb això s’obté la 
proporció següent: 
 

100  ocular 2 4 0 1mmmn div m , ,= ≈ = ±  
 
Per tant: 
 

ext Dext
m

mD n
n

=  y int D int
m

mD n
n

=  

 

Figura 17. Diapositiva amb escala dividida en dècimes de 
mil·límetre 
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Els errors absoluts d’aquestes dues magnituds vindran donats per: 
 

2 4 451 0 1 0 07mm
100 100
2 4 291 0 1 0 05mm
100 100

ext
ext ext

m m

int
int int

m m

nm ,D n m , ,
n n

nm ,D n m , ,
n n

Δ = Δ + Δ = + =

Δ = Δ + Δ = + =
 

 
I finalment s’obté: 
 

1 08 0 07mm 0 70 0 05mmext intD , , D , ,= ± = ±  
 
Si es vol comprovar els resultats, pot utilitzar-se el full de càlcul 
Microscopi.xls (tal com s’aprecia en la figura 18). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Full de càlcul Microscopi.xls 
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3.5 Mesures i resultats 

A) Peu de rei 
 
A.1. Omplir la taula següent. 
 

Dext (mm) Dint (mm) h (mm) 

   

   

   

 
A.2. Han de realitzar-se més mesures? 
 
 
 
 
 
 
A.3. Determine el valor de cada una de les magnituds i els seus errors relatius. 
 

Dext (mm) Dint (mm) h (mm) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.4. Obtinga el volum del cilindre buit i el seu error absolut. 
 

Volum del cilindre buit (cm3) 
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B) Caragol micromètric 
 
B.1. Realitze i anote la mesures necessàries per a determinar l’àrea del 
cilindre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.2. Determine els errors absolut i relatiu de l’àrea del cilindre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.3. Obtinga el valor de l’àrea del cilindre. 
 

Àrea del cilindre (mm2) 

 

 
 
C) Microscopi 
 
C.1. Omplir la taula amb les posicions dels extrems A i B del capil·lar (realitze 
les mesures tres vegades). 
 

A (mm) B (mm) 

(           ,          ) (           ,          ) 

(           ,          ) (           ,          ) 

(           ,          ) (           ,          ) 
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C.2. Obtinga les longituds de capil·lar corresponents a les mesures anteriors. 
 

L (mm) 

(           ,          ) 

(           ,          ) 

(           ,          ) 

 
C.3. Determine la longitud del capil·lar, el seu error absolut i el seu error 
relatiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.4. Determine el nombre de divisions d’ocular que equivalen als diàmetres 
intern i extern del capil·lar. 
 

nDext nDint 

  

 
C.5. Estime, utilitzant la diapositiva amb el centímetre graduat, la relació entre 
divisions d’ocular, nm, i distància, m. 
 

m (mm) nm 

  

 
C.6. Obtinga els valors i errors absoluts dels diàmetres extern i intern d’ocular. 
 

Dext (mm) Dint (mm) 
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CAPÍTOL 4 
ELASTICITAT: ESTUDI ESTÀTIC I 
DINÀMIC D’UNA MOLLA 
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Elasticitat: estudi estàtic i dinàmic 
d’una molla 

Objectius 

1. Comprovar la validesa de la llei de Hooke. 

2. Observar un moviment harmònic simple i mesurar el període d’una 
oscil·lació lliure. 

3. Determinar la constant elàstica utilitzant dos mètodes diferents. 

4. Estudiar l’associació de ressorts en sèrie i en paral·lel. 

5. Utilitzar l’ordinador per a l’anàlisi de les mesures. 

4.1 Material 

Dues molles, suport compost per trípode, vareta, nous i varetes amb ganxo, 
regle d’1 m amb índex i peu cònic, platet per a pesos (10,0 g), pesos de 50,0 g 
i d’10,0 g, cronòmetre. 

4.2 Coneixements previs 

Si un cos després de ser deformat per una força, torna a la seua forma o 
grandària original quan deixa d’actuar la força deformadora es diu que és un 
cos elàstic. Les forces elàstiques reaccionen contra la força deformadora per a 
mantenir estable l’estructura molecular del sòlid. La molla és un element 
senzill que s’usa habitualment per a estudiar i interpretar fenòmens elàstics. 
Quan s’allarga una molla la deformació és una combinació d’una tracció, una 
flexió i una torsió. No obstant això, com en el cas de les deformacions més 
simples, es compleix una llei de proporcionalitat entre la força aplicada i la 
deformació (llei de Hooke): 
 
 F k lΔ=  (4.1) 
 
on lΔ  és l’allargament i k la constant elàstica de la molla. 
 

Figura 1. Allargament d’una molla i esquema de forces 

F’ 

kΔl

mg

m kΔl

Δl 
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En la figura 1 es representa l’allargament d’una molla sotmesa al pes d’un cos. 
En aquest cas el valor de F serà el pes del cos, mg i F’ és la força que realitza 
el suport sobre la molla. La llei de Hooke es compleix sempre que la força 
aplicada no supere el límit d’elasticitat (figura 2), ja que a partir d’eixe 
moment el cos ja no recupera la seua forma original en cessar la força. 
 

 
Una altra forma d’estudiar l’acció d’una molla és observar el seu efecte sobre 
el moviment d’un cos penjat d’ell i estudiar les propietats de les oscil·lacions 
que efectua quan el cos se separa de la posició d’equilibri. Si les oscil·lacions 
són rectilínies i de petita amplària, el període T del moviment del cos és una 
funció de les característiques del sistema: la constant elàstica de la molla i la 
massa del cos. El moviment del cos es harmònic simple i es compleix: 
 

 2 mT
k

π=  (4.2) 

 

A vegades és important estudiar l’acció conjunta de dos o més molles. Poden 
configurar-se sistemes on les molles es troben disposades en paral·lel (la 

Figura 2. Corbes d’allargament relatiu en funció de l’esforç 
aplicat. Límits d’elasticitat 

Figura 3. a) Sistema de molles en paral·lel; 
b) sistema de molles en sèrie 

a) b) 
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deformació és la mateixa per a totes, figura 3a) o en sèrie (quan es disposen 
consecutivament una darrere d’altra, figura 3b). 
 
En els casos d’associació de molles en paral·lel pot demostrar-se que la 
constant elàstica equivalent del sistema té el valor: 
 

 
1

n

equ i
i

k k
=

=∑  (4.3) 

 
Per a l’associació en sèrie, la constant elàstica equivalent ve donada per: 
 

 
1

1 1n

iequ ik k=

=∑  (4.4) 

4.3 Procediment experimental 

4.3.1 Estudi estàtic 

En aquest apartat cal determinar els allargaments de la molla en funció de la 
força realitzada sobre ella. Penja de la molla el platet per a pesos i instal·la el 
regle de manera que, amb l’índex, es puga mesurar la posició de la base del 
platet. 
 
Mesura respecte a aquesta posició els allargaments produïts en col·locar sobre 
el platet pesos de massa creixent (a intervals d’10 g). La primera de les masses 
que es col·loque al plat ha de proporcionar un allargament suficient per a poder 
ser determinat (aproximadament 40 g). Això dependrà del valor de la constant 
elàstica de les molles. Confecciona una taula amb els valors de la força i els 
allargaments (realitza les mesures per a 8 pesos diferents). 
 
Amb ajuda de l’ordinador, representa les mesures (Δl en l’eix x i F en l’eix y) i 
ajusta els punts experimentals amb una línia recta ja que s’ha de satisfer 
l’equació (4.1). Utilitza el full de càlcul Estudi estàtic d’una molla.xls. La 
constant k de la molla és el pendent de la recta obtinguda. Utilitza l’error del 
pendent que dóna per a saber el nombre de xifres significatives del resultat. 
Expressa el seu valor en N/m. 
 
Realitza aquest estudi per a les dues molles proporcionades. 

4.3.2 Estudi dinàmic 

En aquesta part han de determinar-se els períodes d’oscil·lació del sistema en 
funció de la massa que penja de la molla. En primer lloc comprova els 
comandaments del cronòmetre. En general, té un polsador per a engegar-lo i 
aturar-lo en la part superior dreta, i un altre per a posar-lo a zero en la part 
superior esquerra. També sol tenir un polsador addicional que permet passar 
successivament a altres modes de funcionament del comptador. 
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Tria una de les molles utilitzades en l’apartat anterior. Col·loca sobre el platet 
pesos creixents (a intervals de 20 g). Tingues en compte que ara a les masses 
dels pesos cal sumar la massa del platet (10,0 g). La massa mínima que es 
col·loque ha de permetre’ns mesurar el temps que tarda el sistema a realitzar 
deu o vint oscil·lacions completes. 
 
Trau el cos de la seua posició d’equilibri estirant lleugerament i suaument en 
direcció vertical, solta’l, comprova que oscil·la en direcció vertical i mesura el 
període del moviment. Per a mesurar el període amb una certa precisió es 
mesura el temps t transcorregut durant un nombre elevat n d’oscil·lacions, per 
exemple 10 o 20. El període serà 
 

 
tT
n

=  (4.5) 

 
Realitzarem les mesures per a cinc masses diferents. 
 
Confecciona una taula amb els valors de les masses, els temps i els períodes. 
Afig a la taula una altra columna amb els valors de 2T  i amb ajuda de 
l’ordinador, representa 2T  com a funció de m. D’aquesta manera, els valors 
poden ajustar-se a la línia recta  
 

 
2

2 4T m
k
π

=  (4.6) 

 
Com en la primera part, representa les mesures amb ajuda de l’ordinador i 
ajusta els punts experimentals amb una línia recta ja que s’ha de satisfer 
l’equació (4.6). 
 
Calcula la constant k de la molla i el seu error absolut a partir del pendent de la 
recta obtinguda. Compara el resultat amb l’obtingut realitzant l’estudi estàtic. 

4.3.3 Sistemes de molles en 
sèrie i en paral·lel 

En aquest cas utilitzarem les dues molles de 
constant elàstica coneguda (mesures en 
l’apartat 3.1). 
 
Començarem estudiant l’associació en 
paral·lel. Realitzarem el muntatge mostrat 
en la figura 4, intentant que les molles 
siguen tan paral·leles com siga possible. Per 
a això els subjectarem per la seua base amb 
una petita làmina d’alumini i en la seua part 
més alta (a la vareta horitzontal) amb dos 
petits trossos de cinta adhesiva a fi d’evitar 
que es moguen. 
 
La mesura de la constant elàstica del 
sistema, l’efectuarem utilitzant el mètode 
estàtic. Com que en principi, la constant Figura 4. Molles en paral·lel 
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elàstica del sistema serà major que la de cada una de les molles, utilitzarem 
masses de magnitud major a les utilitzades en l’apartat 3.1 (per exemple de 60 
g fins a 200 g a intervals de 20 en 20 g).  
 
Realitza una taula amb les mesures realitzades i, a 
partir de l’ajust de les dades experimentals, ha 
d’obtindre’s la constant elàstica equivalent i el 
seu error absolut. 
 
Compara el resultat obtingut experimentalment 
amb el que proporciona l’expressió teòrica 
donada per l’equació (4.3) determinant la 
desviació relativa obtinguda. 
 
A continuació situarem les dues molles en sèrie 
(figura 5) i s’actuarà de manera anàloga a la 
comentada en el cas d’associació en paral·lel. 
 
Cal tenir present que en aquest cas la constant 
elàstica del sistema serà menor que la de les 
molles individuals, per tant han d’utilitzar-se 
masses més petites que les utilitzades en l’apartat 
3.1. (per exemple de 20 g fins a 160 g a intervals 
de 20 en 20 g). 
 
Fes una taula amb les mesures realitzades, representa els punts experimentals i, 
a partir del seu ajust, determina la constant elàstica del sistema amb el seu 
error absolut.Compara el resultat experimental amb l’obtingut aplicant 
l’expressió (4.4) i determina la desviació relativa entre els dos. 

4.4 Exemple 

Tal com s’explica en el procediment experimental, determinem l’allargament 
d’una molla sotmesa a diferents càrregues. Considerarem que les masses 
utilitzades vénen afectades d’un error absolut de 0,1g. Les mesures es recullen 
en la taula següent: 
 

m±0,0001 (kg) F±0,001 (N) Δl±0,001 (m) 

0,0400 0,392 0,021 

0,0500 0,490 0,027 

0,0600 0,588 0,032 

0,0700 0,686 0,038 

0,0800 0,784 0,043 

0,0900 0,882 0,048 

0,1000 0,980 0,053 

0,1100 1,078 0,058 

Figura 5. Molles en sèrie 
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on els errors absoluts associats a les forces s’han obtingut utilitzant les regles 
de propagació d’errors vistes en el capítol 2, prenent el valor de l’acceleració 
de la gravetat com 29 80m / sg ,= , i sense error absolut associat 
(http://www.ptb.de/cartoweb3/SISproject.php). Com F mg= , llavors: 
 

F g· m m gΔ = Δ + Δ 0 001Ng· m ,= Δ =  
 
Quant a les mesures d’allargament, només s’ha realitzat una mesura per a cada 
massa, ja que si la mesura es realitza amb atenció s’obtenen dispersions molt 
petites (o nul·les) en la magnitud. El següent pas és representar les dades i 
realitzar l’ajust corresponent. Com s’observa les dades es distribueixen sobre 
una línia recta. 

 
Per a la determinació de la recta d’ajust, l’error associat al pendent i 
l’ordenada en l’origen, s’ha utilitzat el full de càlcul Estudi estàtic d’una 
molla.xls (figura 7). També es poden obtenir aquests valors, amb molt bona 
aproximació, utilitzant qualsevol altre mètode d’ajust (mètode dels parells de 
punts o mètode de les mitjanes). Observe’s que les magnituds i errors 
proporcionats pel full de càlcul tenen sense ajustar el nombre de xifres 
significatives. Tenint açò present, els resultats obtinguts per als errors associat 
al pendent i l’ordenada en l’origen,són: 
 

0 2 N/m 0 003Na , b ,Δ = Δ =  
 

Com pot veure’s, el valor de l’ordenada en l’origen és molt petit (menor que 
l’error absolut associat), la qual cosa és lògica, ja que teòricament el seu valor 
hauria de ser nul. D’aquesta manera, podem concloure que la relació entre la 
força aplicada i l’allargament és: 
 

( )18 6 0 2F , , l= ± Δ  
 
Es compleix així la llei de Hooke i s’obté com a constant elàstica de la molla: 
 

 

Figura 6. Determinació de la constant elàstica d'una molla. Mètode estàtic 
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18 6 0 2 N/mk , ,= ±  
 
 

 
 

La següent part de la pràctica consisteix en la caracterització elàstica d’una 
molla, però utilitzant les expressions procedents de l’estudi dinàmic del 
moviment harmònic simple d’un cos enganxat a aquesta. 
 
Per a això, es penja el cos de la molla, se separa de suposició d’equilibri i es 
mesura el temps que tarda a realitzar deu oscil·lacions completes. En aquest 
cas les masses utilitzades van des de 100 g fins a 200 g (recorda que, en aquest 
cas cal comptar amb la massa del platet suport), en intervals de 20 g, i 
realitzarem tres mesures del temps per a cada una. Les mesures de temps les 
realitzem amb un cronòmetre de sensibilitat 0,01 s. Les mesures es recullen en 
la taula següent: 
 

m±0,0001 (kg) t1±0,01 (s) t2±0,01 (s) t3±0,01 (s) t (s) 

0,1000 4,63 4,66 4,62 4,64±0,02 

0,1200 5,09 5,05 5,05 5,06±0,02 

0,1400 5,48 5,49 5,44 5,47±0,02 

0,1600 5,89 5,79 5,86 5,85±0,04 

0,1800 6,19 6,21 6,19 6,20±0,01 

0,2000 6,56 6,51 6,51 6,53±0,02 

Figura 7. Full de càlcul Estudi estàtic d’una molla.xls 
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En la columna de la dreta es mostren els valors mitjans de les mesures 
juntament amb els errors associats (el major entre l’error de dispersió i la 
sensibilitat del cronòmetre). 
 
El pas següent és obtenir els quadrats dels períodes i els seus errors absoluts. 
Per a això es tindrà en compte que: 
 

2
2 2

100 50
t tT T tΔ Δ= =  

 

T2 (s2) 

0,215±0,002 

0,256±0,002 

0,299±0,002 

0,342±0,005 

0,384±0,001 

0,426±0,003 

 
La representació gràfica de les masses enfront dels quadrats dels períodes 
s’observa en la figura 8. Els càlculs s’han realitzat amb el full de càlcul Estudi 
dinàmic d’una molla.xls (figura 9). 
 
 
 

 
Observe’s que les magnituds i errors proporcionats pel full de càlcul tenen 
sense ajustar el nombre de xifres significatives. Tenint això present, els 
resultats obtinguts són: 
 

2 20 008s /kg 0 0002sa , b ,Δ = Δ =  
 

Figura 8. Determinació de la constant elàstica d’una molla. Mètode dinàmic 
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Igual que en el cas estàtic, l’ordenada en l’origen és molt petit (hauria de ser 
teòricament nul·la), menor inclús que el seu error associat. Per això, li 
assignarem el valor zero. Pot observar-se que la relació entre les dues variables 
és lineal. La constant elàstica de la molla es determina (expressió (4.6)) 
utilitzant la seua relació amb el pendent de la recta d’ajust obtinguda: 
 

2 2

2

4 4k k a
a a
π π

= ⎯⎯→Δ = Δ  

 
Substituint, obtenim: 
 

218 65 0 07kg/sk , ,= ±  
 
El resultat obtingut és conforme totalment amb l’obtingut anteriorment, encara 
que l’estudi estàtic proporciona uns errors experimentals associats majors. 
 
 

 
 
Continuarem estudiant el comportament de dues molles quan s’associen en 
paral·lel i en sèrie. Per a això, es prenen les dues molles estudiades de forma 
estàtica, les constants elàstiques de les quals són conegudes 
( 1 18 6 0 2 N/mk , ,= ±  i 2 18 2 0 4 N/mk , ,= ± ). 
 

Figura 9. Full de càlcul Estudi dinàmic d’una molla.xls 
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Es munten les molles en paral·lel segons es mostra en la figura 4 i es realitza 
l’estudi estàtic del sistema. La taula de valors experimentals i la recta d’ajust 
(figura 10) es mostren a continuació (s’ha utilitzat el full de càlcul Estudi 
estàtic d’una molla.xls). 
 

m±0,0001 (kg) F±0,001 (N) Δl±0,001 (m) 

0,0600 0,588 0,018 

0,0800 0,784 0,024 

0,1000 0,980 0,030 

0,1200 1,176 0,035 

0,1400 1,372 0,040 

0,1600 1,568 0,045 

0,1800 1,764 0,051 

0,2000 1,960 0,056 

 
La constant elàstica del sistema, mesurada experimentalment, resulta ser: 
 

36 5 0 5 N/mparal·lel
equiv , expk , ,= ±  

 
Teòricament la constant elàstica equivalent, segons l’expressió (4.3), hauria de 
ser la suma de les constants de les molles, és a dir: 
 

36 8 0 6 N/mparal·lel
equiv , teork , ,= ±  

 
La desviació obtinguda és: 
 

100 0 8%
paral·lel paral·lel

equiv , exp equiv , teor
paral·lel

equiv , teor

k k
,

k
−

× =  

Figura 10. Constant elàstica d'un sistema de molles en paral·lel 
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la qual cosa mostra l’excel·lent concordança entre la teoria i l’experiència 
realitzada. 
 
Si associem les molles en sèrie (figura 5) i determinem la deformació del 
sistema en funció dels pesos aplicats, s’obtenen els resultats exposats en la 
taula següent. 
 

m±0,0001 (kg) F±0,001 (N) Δl±0,001 (m) 

0,0200 0,196 0,026 

0,0400 0,392 0,048 

0,0600 0,588 0,069 

0,0800 0,784 0,091 

0,1000 0,98 0,112 

0,1200 1,176 0,134 

0,1400 1,372 0,155 

0,1600 1,568 0,178 

 
La representació gràfica i l’ajust dels punts experimentals (figura 11) 
proporciona directament el valor de la constant elàstica equivalent del sistema. 
 
La constant elàstica del sistema, mesurada experimentalment, resulta ser: 
 

9 07 0 03 N/mserie
equiv , expk , ,= ±  

 

 
Teòricament la constant elàstica equivalent, segons l’expressió (4.4), hauria de 
ser: 
 

1 2

1 2

9 2 0 5N / mserie
equiv , teor

k ·kk , ,
k k

= = ±
+

 

Figura 11. Constant elàstica d'un sistema de molls en sèrie 

Estudi estàtic d'un sistema de molles en sèrie
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La desviació obtinguda és: 
 

100 1 4%
serie serie
equiv , exp equiv , teor

serie
equiv , teor

k k
,

k
−

× =  

 
Per tant, la teoria s’ajusta de forma excel·lent a l’experiència. 
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4.5 Mesures i resultats 

A) Estudi estàtic (molla núm. 1) 
 
A.1. Emplena la taula següent. 
 

M±             (kg) F±            (N) Δl±           (m) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
A.2. Realitza, amb l’ajuda de l’ordinador, la representació i ajust de les dades 
experimentals (posa en aquest buit la representació obtinguda). 
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A.3. Determina el valor de la constat elàstica de la molla núm. 1 i el seu error 
absolut. 
 

k1 (N/m) 

 

 
B) Estudi estàtic (molla núm. 2) 
 
B.1. Emplena la taula següent. 
 

M±             (kg) F±             (N) Δl±            (m) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
B.2. Realitza, amb l’ajuda de l’ordinador, la representació i ajust de les dades 
experimentals (enganxa en aquest espai la representació obtinguda). 
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B.3. Determina el valor de la constat elàstica de la molla núm. 2 i el seu error 
absolut. 
 

k2 (N/m) 

 

 
 
 
C) Estudi dinàmic (tria qualsevol de les molles) 
 
C.1. Emplena la taula següent. 
 

m±           (kg) t1±         (s) t2±         (s) t3±         (s) t (s) 

     

     

     

     

     

     

 
 
 
C.2. Obtín els quadrats dels períodes d’oscil·lació i completa la taula següent. 
 

T2 (s2) 
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C.3. Realitza, amb l’ajuda de l’ordinador, la representació gràfica convenient 
(enganxa en aquest espai buit la representació obtinguda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.4. Determina el valor de la constat elàstica de la molla escollida i el seu error 
absolut. 
 

k (N/m) 

 

 
 
C.5. Compara els valors obtinguts pels dos mètodes. 
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D) Constant elàstica equivalent d’un sistema de molles en paral·lel 
 
D.1. Emplena la taula següent. 
 

m±             (kg) F±             (N) Δl±            (m) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
D.2. Realitza, amb l’ajuda de l’ordinador, la representació i ajust de les dades 
experimentals (enganxa en este espai la representació obtinguda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.3. Determina el valor de la constat elàstica del sistema i el seu error absolut. 
 

kparal·lel (N/m) 
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D.4. Compara el valor teòric amb el valor experimental. 
 
 
 
 
 
E) Constant elàstica equivalent d’un sistema de molles en sèrie 
 
E.1. Emplena la taula següent. 
 

m±             (kg) F±             (N) Δl±            (m) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
E.2. Realitza, amb l’ajuda de l’ordinador, la representació i ajust de les dades 
experimentals (posa en aquest espai la representació obtinguda). 
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E.3. Determina el valor de la constat elàstica del sistema i el seu error absolut. 
 

ksèrie (N/m) 

 

 
E.4. Compara el valor teòric amb el valor experimental. 
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Mesures de densitat amb el 
picnòmetre 

Objectiu 

Mesurar densitats de sòlids i líquids. 

5.1 Material 
Balança elèctrica, picnòmetre de sòlids, picnòmetre de líquids, vas de 
precipitats (50 mL), ampolla rentadora amb aigua destil·lada, xeringa, paper de 
filtre i recipient de 50 x 60 cm, ampolla per a líquids d’un sol ús, embut, 
colador, sòlid (alumini) i líquid (alcohol etílic 40%) problemes. 

5.2 Coneixements previs 
La densitat d’un cos ρ es defineix com la seua massa dividida pel seu volum: 
 

 
V
m

=ρ  (5.1) 

 
La seua determinació experimental es basa a mesurar la massa i el volum, 
generalment amb l’ajuda d’una balança, i aplicar l’equació (5.1). 

5.3 Descripció dels instruments 

5.3.1 El picnòmetre 

El picnòmetre és un recipient de vidre de volum ben definit (veure figura 1). 
Té un tap esmerilat amb una perforació i un tub estret, pel qual pot eixir 
l’excés de líquid. El tub té un senyal que serveix per a definir el volum del 
picnòmetre. 
 

 
Figura 1. Picnòmetres de sòlids i líquids. Esquema d'un picnòmetre 
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Figura 3. a) Procés de tarat de la bàscula, b) mesura de 
la masa del sòlid (m) 

El picnòmetre per a sòlids sol ser de major capacitat que el de líquids i tenir 
una boca més ampla per a facilitar la introducció del sòlid. El picnòmetre, 
especialment el tap, és molt delicat. S’ha d’actuar sense presses i amb cura per 
a evitar el trencament. Amb aquesta finalitat, en la pràctica es treballa sense 
traure el picnòmetre d’un recipient sobre la base del qual s’ha col·locat una 
planxa de suro blanc. 

5.3.2 La balança elèctrica 

 La balança elèctrica (figura 2) és un instrument 
en el qual el pes del cos s'equilibra mitjançant 
una força magnètica. Com a conseqüència, cal 
anar amb compte en pesar mostres de ferro, 
especialment les magnetitzades, ja que es pot 
cometre grans errors. També és necessari 
realitzar una operació de calibrat si es trasllada a 
un lloc on la gravetat siga distinta. Finalment,  és 
convenient tornar a calibrar-la davant canvis 
significatius de temperatura canvis d'estació, etc. 
 
 

5.4 Procediment experimental 

5.4.1 Mesura de la densitat d’un sòlid 

Per a la mesura de la massa, connecta en primer lloc, l’alimentador de la 
balança a la xarxa elèctrica i prem la tecla ON/M per a engegar-la. 
Transcorreguts uns segons, es llegirà zero en la pantalla. 

 

Figura 2. Balança elèctrica
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Figura 4. a) Mesura de m1, b) mesura de m2

Després, col·loca el picnòmetre de sòlids (buit i amb el seu tap posat) i el vas 
de precipitats (buit) sobre la balança. A continuació prem la tecla TARE i la 
balança tornarà a marcar zero. D’aquesta manera en tarem el pes (figura 3a). 
 
Ara, agafa el vas de precipitats i introdueix el sòlid (ha d’estar trossejat en 
fragments menuts comparats amb la grandària de la boca del picnòmetre) i 
torna a col·locar-lo sobre la balança. En la pantalla apareix la massa m del 
sòlid (figura 3b). 
 
Per a mesurar el volum és necessari fer dues pesades. Primer, agafa el 
picnòmetre, lleva el tap amb cura, omple’l fins a la vora amb aigua destil·lada 
(lentament per a evitar la formació de bombolles) i torna a posar el tap. Lleva 
l’excés d’aigua amb ajuda de la xeringa fins a enrasar amb la marca del tap. 
Aquesta operació és delicada i requereix certa cura. 
 
Després d’enrasar, asseca bé el picnòmetre amb paper de filtre per la seua 
banda exterior i torna a col·locar-lo sobre la balança al costat del got de 
precipitats (amb el sòlid). Anota la quantitat m1 que marca la balança (figura 
4a). 
 

 
Per a realitzar la segona pesada, agafa el picnòmetre, lleva el tap amb cura i 
aboca aproximadament la quarta part de l’aigua en l’ampolla de líquids d’un 
sol ús. Agafa el vas de precipitats i trasllada el sòlid a l’interior del 
picnòmetre, omple’l fins a la vora i torna a posar el tap. Efectua les mateixes 
operacions que abans per a enrasar el picnòmetre. Una vegada sec per la seua 
banda exterior torna a col·locar-lo en la balança al costat del vas de precipitats 
(ara buit). Anota la quantitat m2 que marca la balança. 
 
La diferència (m1– m2) és igual a la massa d’aigua (en grams) que ocupa el 
sòlid i com que la densitat de l’aigua destil·lada és 1,00 g/cm3, el seu valor 
coincideix amb el volum del sòlid (en centímetres cúbics). 
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Figura 5. Detall de la bàscula 

Determina la densitat del sòlid problema mitjançant (5.1) i per a saber el 
nombre de xifres significatives amb que cal escriure el resultat estima el seu 
error relatiu amb la següent expressió: 
 

 m V
m V

ρ
ρ
Δ Δ Δ

= +            (5.2) 

 
Per últim, compara amb el valor esperat (densitat del alumini: 2,70 g/cm3). 

5.4.2 Mesura de la densitat d’un líquid 

Per a mesurar la massa, col·loca el picnòmetre de líquids (buit i amb el seu tap 
posat) sobre la balança i prem la tecla TARE per a posar la balança a zero. 
Després agafa el picnòmetre, omple’l amb el líquid problema fins a la vora i 
torna a posar el tap. Lleva l’excés de líquid amb ajuda de la xeringa fins a 
enrasar amb la marca del tap. Una vegada que el picnòmetre està ben sec per 
fora, torna a col·locar-lo sobre la balança. En la pantalla apareix la massa m del 
líquid. 
 
Abans de procedir a la mesura del volum, buida el picnòmetre en l’ampolla de 
líquids usats. Per a eliminar les restes de líquid problema, posa un poc d’aigua 
destil·lada en el picnòmetre i aboca-la també en l’ampolla de líquids usats. 
Finalment, passa un poc d’aigua a través del tap del picnòmetre amb ajuda del 
flascó rentador. Utilitza l’embut per a realitzar aquestes operacions, a fi 
d’evitar que caiga aigua fora de l’ampolla. 
 
Per a mesurar el volum del líquid problema, que en aquest cas coincideix amb 
el del picnòmetre basta una sola pesada. Omple el picnòmetre fins a la vora 
amb aigua destil·lada i posa el tap. Lleva l’excés d’aigua del tub amb ajuda de 
la xeringa i, una vegada sec, col·loca’l en la balança. En la pantalla apareix el 
volum V del líquid en centímetres cúbics. 
 
Determina la densitat mitjançant l’equació (5.1) i estima el seu error relatiu 
mitjançant l’equació (5.2). Finalment, escriu el resultat únicament amb les 
seues xifres significatives, compara amb el valor esperat i calcula la desviació 
relativa. 

5.5 Exemple 
Comencem observant la bàscula. 
S’observa que la mínima pesada que pot 
fer-se és d’una desena de gram, per tant, 
l’error absolut de tota mesura directa 
realitzada amb aquest instrument serà de 
0,1 g. 
 
Mesurem la massa del sòlid (figura 3b) 
obtenint,  17 9 0 1gm , ,= ± . 
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A continuació, procedim a la mesura del volum i n’obtenim els resultats que es 
mostren a continuació: 
 

m1 (g) m2 (g) m1–m2 (g) V (cm3) 

69,8±0,1 63,2±0,1 6,6±0,2 6,6±0,2 

 
És convenient indicar, que en el càlcul del volum del sòlid s’ha menyspreat 
l’error de la densitat de l’aigua. 
 
A partir de l’equació (5.1), es calcula la densitat del sòlid: 
 

32 712g / cmm ,
V

ρ = =  

 
inicialment expressada amb quatre xifres significatives. 
 
Aplicant l’equació (5.2) s’obté el error relatiu de la densitat: 
 

0 1 0 2 0 0358 0 04 4%
17 9 6 6

m V , , , ,
m V , ,

Δρ Δ Δ
ρ

= + = + = ≈ =  

 

 
El error absolut de la densitat és: 
 

30 0358 0 097 0 1g/cm· , , ,Δρ ρ= = ≈  
 

Figura 6. Full de càlcul utilitzada per a la determinació de la densitat de l'alumini 
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Finalment, ajustant el resultat a les xifres significatives que correspon, 
obtenim: 
 

32 7 0 1g / cm, ,ρ = ±  
 
El valor esperat per a la densitat de l’alumini és 2,70 g/cm3, per tant, la 
desviació relativa és: 
 

2 71 2 70 0 0370 0 04 4%
2 70

, ,Desv. relat. , ,
,
−

= = ≈ =  

 
Si es vol comprovar els resultats, pot utilitzar-se el full de càlcul Mesura de la 
densitat.xls, del qual reproduïm a continuació una captura de pantalla (figura 
6). 
 
La següent part de la pràctica és la mesura de la densitat d’un líquid, en aquest 
cas, alcohol etílic al 40%. 
 
En primer lloc mesurem la massa del líquid problema obtenint: 
 

21 4gm ,=  
 
i el seu volum: 
 

322 5cmV ,=  
 
Per tant, la densitat de l’alcohol etílic al 40% és: 
 

30 9511g / cmm ,
V

ρ = =  

 
Aplicant l’equació (5.2) s’obté l’error relatiu de la densitat: 
 

0 1 0 1 0 0091 0 9%
21 4 22 5

m V , , , ,
m V , ,

Δρ Δ Δ
ρ

= + = + = ≈  

 
L’error absolut és: 
 

30 009 0 0086 0 009g/cm· , , ,Δρ ρ= = ≈  
 
Finalment, ajustant el resultat a les xifres significatives que correspon, 
obtenim: 
 

30 951 0 009g / cm, ,ρ = ±  
 
Si es vol comprovar els resultats, pot utilitzar-se el full de càlcul Mesura de la 
densitat.xls, del qual reproduïm a continuació una captura de pantalla (figura 
7). 
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Figura 7. Full de càlcul utilitzat per a la determinació de la densitat de l'etanol al 40% 



106 Manual de pràctiques de física 
 
 

5.6 Mesures i resultats 
A) Mesura de la densitat de un sòlid 
 
A.1. Omplir la taula següent. 
 

m (g) m1 (g) m2 (g) V (cm3) 

    

 
A.2. Han de realitzar-se més mesures? 
 
 
 
 
 
 
A.4. Obtín la densitat del sòlid, el seu error relatiu i el seu error absolut. 
 
 
 
 
 
 
 
B) Mesura de la densitat d’un líquid 
 
B.1. Emplena la taula següent. 
 

m (g) V (cm3) 

  

 
B.2. Obtín la densitat del líquid, el seu error relatiu i el seu error absolut. 
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CAPÍTOL 6 
MESURES DE TENSIÓ 
SUPERFICIAL AMB 
L’ESTALAGMÒMETRE 
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Figura 1. Forces intermoleculars en l'interior del líquid i en la superficie 

Mesures de tensió superficial amb 
l’estalagmòmetre 

Objectiu 
Mesurar la tensió superficial d’un líquid problema amb l’estalagmòmetre. 

6.1 Material 
Estalagmòmetre; suport i pinça; propipeta de 10 ml; flascó menut amb el 
líquid problema (alcohol etílic). 

6.2 Coneixements previs 
Cada molècula d’un líquid està sotmesa a les forces d’atracció de les 
molècules que l’envolten. La resultant d’aquestes forces sobre les molècules 
de l’interior del líquid és zero, però en les molècules de la superfície la força 
resultant està dirigida cap a l’interior del líquid el que provoca una resistència 
del líquid a l’augment de la seua superfície. Aquest mateix fenomen es 
tradueix en que qualsevol de les molècules de la superfície del líquid, està 
fortament lligada a les altres molècules de la superfície pròximes a ella (veure 
figura 1). 
 

 
De fet la superfície del líquid es comporta de manera similar a una membrana 
elàstica. Si considerem un fragment quadrat de la superfície d’un líquid, la 
resta de la la superfície exercirà una sèrie de forces tangencials a la superfície, 
la resultant de les quals serà nul·la, tal com es mostra en la figura 2a). 
 
Si es produeix qualsevol modificació de la superfície, com ara, la que provoca 
una de les potes d’un insecte. Les forces exercides per la resta de la superfície, 
que segueixen sent tangents, presenten ara una resultant no nul·la, que apunta 
cap a l’exterior de la superfície i que és la responsable que l’insecte no s’afone 
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Figura 3. Formació d'una gota en l'estalagmòmetre. Esquema i captures

(v. figures 2b i 2c). De la mateixa manera si la curvatura de la superfície del 
líquid és convexa, la resultant serà normal a la superfície però dirigida cap a 
l’interior del líquid (figura 2d). 
 

 
Tornem al estalagmòmetre. En la figura 3 es mostra un esquema amb 
successives fases de la formació d’una gota i la captura en el laboratori 
d’algunes d’aquestes fases. 
 

 
Com s’observa, la gota va creixent fins que arriba un moment que "trenca" i 
cau. Analitzem aquest instant. Just un moment abans que la gota es desprenga 
(figura 4), les forces que actuen sobre ella són, d’una banda, el pes de la gota, 
P, i, d’altra banda, la deguda a tensió superficial, que la manté subjecta al 
propi líquid i que actua sobre un perímetre de valor 2 rπ  (figura 4). On r és 

Figura 2. Forces sobre la superfície d'un líquid 

a) b) 

c) d) 
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Figura 4. Gota just en l'instant del despreniment 

proporcional al radi del estalagmòmetre ( r kR= ) i k és una constant pròpia de 
cada estalagmòmetre. 
 

 
La força normal a la superfície i cap a l’interior que apareix deguda a la 
curvatura de la superfície de la gota (figura 2d) és compensada per la 
sobrepressió que existeix a l’interior de la gota i, per tant, l’única força deguda 
a la tensió superficial que hem de considerar és l’esmentada anteriorment. 
 
Doncs bé, el moment crític és quan el pes iguala la força subjectadora, que sols 
depèn de la geometria de l’estalagmòmetre i del líquid problema ( 2 kRπ σ ). I 
per tant el pes de les gotes serà: 
 
 2P kR Kπ σ σ= =  (6.1) 
 
expressió que es coneix com la llei de Tate. 
 
Si n és el nombre de gotes que s’obtenen amb un volum V del líquid problema 
i ρ és la seua densitat, el pes de cada gota serà 
 

 V gP
n
ρ

=  (6.2) 

 
i la tensió superficial de (6.1) i (6.2) 
 

 V g
Kn
ρσ =  (6.3) 

 
Si es repeteix l’experiment amb un líquid de referència de tensió superficial 
coneguda com l’aigua: 
 

 aigua
aigua

aigua

V g
Kn
ρ

σ =  (6.4) 
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estalagmòmetre 

recipient 
amb alcohol 

propipeta 

V

a

b

Figura 5. Material emprat en la pràctica. Esquema de l'estalagmòmetre

La tensió superficial relativa s’obté dividint (6.3) i (6.4) 
 

 aigua

aigua aigua

n
n

ρσ
σ ρ

=  (6.5) 

6.3 Descripció de l’estalagmòmetre 
L’estalagmòmetre (figura 5) consisteix en un tub de vidre amb un 
eixamplament en la seua part central i amb un doble colze i un capil·lar en la 
seua part inferior. L’eixamplament té unes divisions a banda i banda que 
permeten fixar un cert volum de líquid. Es considera que el volum V de 
l’estalagmòmetre és el limitat per les divisions “a” i “b” situades en la part 
superior i inferior de l’eixamplament, respectivament. Les modificacions de la 
part inferior serveixen perquè el líquid en eixir lentament forme gotes de 
forma regular. 
 

6.4 Procediment experimental 
Obri el flascó que conté el líquid problema (alcohol etílic al 100%) i situa 
l’estalagmòmetre de manera que el seu extrem inferior quede submergit en el 
líquid. 
 
Col·loca la propipeta subjectant la part superior de l’estalagmòmetre (figura 6) 
amb la mà i aspira el líquid (realitza aquesta operació lentament evitant que 
puga entrar líquid en l’interior de la propipeta). 
 
Enrasa el líquid amb la marca “a” situada damunt de l’eixamplament de 
l’estalagmòmetre (figura 6). Sense llevar la propipeta alça l’estalagmòmetre 
traient l’extrem inferior fora del flascó. 
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Figura 6. Detall de l'ús de la propipeta i de l'ampolla de 
l'estalagmòmetre amb la dada aiguan  gravada pel fabricant 

 

 
Lleva la propipeta i compta el nombre de gotes formades amb el volum V de 
líquid contingut en l’ampolla de vidre; el comprès entre les divisions “a” i “b” 
de la figura (comença a comptar quan el nivell superior del líquid passa per 
“a” i finalitza quant arriba a “b”. El líquid cau gota a gota a l’interior del flascó 
que es manté obert davall. Procura no moure l’estalagmòmetre per a evitar que 
les gotes es desprenguen abans d’hora. 
 
Repeteix l’operació dues vegades més tornant a aspirar el líquid per a 
confirmar la mesura del nombre de gotes. Calcula el valor mitjà i estima el seu 
error absolut comparant l’error de dispersió amb l’error propi de l’aparell (1 
gota). En acabar, tanca el flascó. L’operació amb l’aigua destil·lada no és 
necessària ja que aiguan  és una dada gravada pel fabricant en l’ampolla de 
l’estalagmòmetre. 
 
Calcula la tensió superficial del líquid problema aplicant l’equació (6.5). El 
valor de la densitat del líquid problema (alcohol etílic) i la tensió superficial de 
l’aigua a la temperatura ambient (si és necessari fes una interpolació) 
s’obtenen de les taules. 
 
Per a saber el nombre de xifres significatives del resultat estima el seu error 
relatiu sumant els errors relatius de ρ, n, σaigua, ρaigua i naigua. 
 
Finalment, comprova que el teu resultat és correcte comparant-lo amb el valor 
esperat. 
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6.5 Exemple 
Mesurem tres vegades el nombre de gotes d’alcohol que es desprenen de 
l’estalagmòmetre, obtenint: 
 

netanol 

44 

43 

44 

 
Anotem el nombre de gotes d’aigua que indica el fabricant. 
 

naigua 

16,35 

 
Atès que la temperatura ambient és de 22 ºC, realitzem una interpolació per a 
determinar la tensió superficial de l’aigua amb aquesta temperatura. 
 

T (ºC) σaigua (mPa·s) 

20 72,8 

25 72,0 

 
Aleshores, ( )aigua 22º C 72 5 0 2mN/m, ,σ = ±  
 
Utilitzant l’equació (6.5), calculem la tensió superficial de l’etanol i els seus 
errors absolut i relatiu. Obtenim: 
 

( )etanol 22º C 21 1mN/mσ = ±  
 
Per a comparar amb el valor esperat, realitzem una interpolació amb les dades 
de que disposem per a l’etanol: 
 

T (ºC) σetanol (mPa·s) 

20 22,3 

25 21,8 

 
Aleshores, el valor esperat serà, ( )etanol 22ºC 22 1mN/m,σ =  

 
I per tant la desviació relativa serà: 
 

22 1 21 0 0 05 5%
22 1

, ,Desv. relat. ,
,
−

= = =  
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Si es vol comprovar els resultats, pot utilitzar-se el full de càlcul Tensió 
superficial.xls, del qual reproduïm una captura de pantalla a continuació 
(figura 7). 

Figura 7. Full de càlcul Tensió superficial.xls
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6.6 Mesures i resultats 
A) Mesura de la tensió superficial d’un líquid 
 
A.1. Ompli la taula amb el nombre de gotes de alcohol que es desprenen de 
l’estalagmòmetre. 
 

netanol 

 

 

 

 
A.2. Anota el nombre de gotes d’aigua que indica el fabricant en 
l’estalagmòmetre. 
 

naigua 

 

 
A.3. Realitza una interpolació per a determinar la tensió superficial de l’aigua 
a la temperatura ambient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.4. Calcula la tensió superficial de l’etanol i els seus errors absolut i relatiu. 
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A.5. Realitza una interpolació per a determinar la tensió superficial de l’etanol 
a la temperatura ambient (valor esperat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.6. Calcula la desviació relativa. 
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Mesures de viscositat: 
Viscosímetre. Llei de Stokes 

Objectius 

1. Mesurar la viscositat d’un líquid problema amb el viscosímetre. 

2. Assenyalar l’avantatge de la determinació de magnituds relatives. 

3. Realitzar la mesura de la viscositat d’un líquid problema aplicant la 
llei de Stokes. 

7.1 Material 
Viscosímetre de Cannon-Fenske, flascó rentador petit amb un líquid problema 
(alcohol etílic), flascó rentador gran amb aigua destil·lada, proveta (100 ml) 
amb un líquid problema (glicerina), termòmetre, boletes d’acer de diàmetre 
1,49 mm, trípode, pinça, nou, propipeta de10 ml, cronòmetre i regla. 

7.2 Coneixements previs: lleis de Poiseuille i 
Stokes 
En el moviment d’un fluid real per una canonada, sempre es produïx un xicotet 
fregament entre les distintes capes de fluid i especialment entre aquestes i les 
parets de la conducció. Les pèrdues d’energia per fregament es tradueixen en 
una pèrdua de pressió al llarg de la canonada. En l’anomenat règim laminar 
(velocitats baixes) les capes de fluid llisquen unes sobre altres sense 
entremesclar-se. A més, se suposa que les molècules pròximes a les parets 
romanen en repòs i la velocitat és màxima en el centre de la canonada 
(figura 1). Es pot deduir que la velocitat mitjana per a un fluid que circula per 
una canonada cilíndrica de radi R i longitud L és: 
 

 
2

media 8
pRv

Lη
Δ

=  (7.1) 

 

on Δp representa la diferència de pressió en els extrems de la canonada i η és 
un coeficient característic del fluid anomenat viscositat. 
 
La magnitud d’interès és el cabal: 
 

 
4

media 8V
p RI S·v

L
π
η

Δ
= =  (7.2) 

 
Aquesta fórmula és l’anomenada llei de Poiseuille. Cal destacar la gran 
dependència del cabal amb el radi de la canonada. Per exemple, si el radi es fa 
la meitat, el cabal disminueix 16 vegades. 
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La viscositat dels líquids disminueix amb la temperatura, ja que en separar-se 
les molècules la seua interacció és menor. En canvi, la dels gasos augmenta. 
Aquesta dependència és considerable, per la qual cosa és necessari especificar 
la temperatura a què s’ha mesurat la viscositat. 
 
Si s’augmenta la diferència de pressió en els extrems de la conducció la 
velocitat del fluid augmenta. Per damunt d’un cert valor les capes del fluid 
s’entremesclen formant-se remolins (règim turbulent), les pèrdues d’energia 
augmenten i el cabal és menor que el predit per la llei de Poiseuille 
 
Un altre fenomen d’interès, és l’estudi, en general complicat, del moviment de 
sòlids en l’interior dels fluids. No obstant això, quan el règim del fluid és 
laminar s’obté que la força de fregament (resistència a l’avanç del sòlid en el 
fluid) és proporcional a la velocitat relativa del sòlid en el fluid i a la viscositat 
del fluid. Per a una petita esfera de radi R es compleix la llei de Stokes: 
 
 6F R vπ η=R  (7.3) 

 

 
 
En aquesta pràctica, es determina la viscositat del líquid problema a partir de 
la velocitat de caiguda d’una boleta en el líquid. En aquest cas, a més de la 
força de resistència, cal considerar el pes de la boleta, mg, i l’empenyiment 
que experimenta per trobar-se en el líquid ( liquid gVρ ). Inicialment, la força 
resultant accelera la boleta però, en augmentar la velocitat, augmenta també la 
força de resistència i, per tant, la força resultant arriba ràpidament a ser nul·la i 
la velocitat de la boleta aconsegueix un valor límit constant vlímit. Aplicant la 
segona llei de Newton s’obté: 
 
 líquid límit6 0m g Vg R vρ π η− − =  (7.4) 

P 

FRE 

Figura 2. Forces sobre un cos que 
es mou en un fluid viscós 

Figura 1. Velocitats d'un fluid viscós que circula per una canonada 
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Aïllant: 
 

 
( ) 2

líquidlíquid

límit límit

2( )
6 9

g Rm V g
Rv v

ρ ρρ
η

π

−−
= =  (7.5) 

7.3 Descripció del viscosímetre de Cannon-
Fenske 
Existeix una àmplia varietat de viscosímetres (dispositius per a mesurar la 
viscositat), entre els quals es troben de capil·laritat, de cos mòbil, rotacionals, 
de pèndol, etc. Tots ells mesuren la resistència a fluir d’una substància. Per a la 
mesura de la viscositat de fluids newtonians els més usats, a causa de la seva 
fàcil construcció i maneig, són els viscosímetres 
capil·lars de vidre, com per exemple el de 
Cannon-Fenske.  
 
El viscosímetre de Cannon-Fenske (figura 3) 
consta d’una ampolla de vidre amb un volum V 
limitat per dos senyals marcats en el vidre. Aquest 
dipòsit està connectat per la seua banda inferior a 
un tub, en part capil·lar, que acaba en una altra 
ampolla situada en un nivell inferior que la 
primera, prenent el conjunt forma d’u. El 
viscosímetre utilitzat té, a més, una altra ampolla 
de vidre damunt de la de volum V per a evitar que 
isca el líquid durant l’operació de càrrega. En 
aquests dispositius es determina la viscositat η 
mesurant el temps que tarda a passar un volum fix 
del líquid problema a través del capil·lar. La 
diferència de pressió, que en aquest cas, és deguda 
únicament a la diferència d’altura s’escriu: 
 
 
 p g hρΔ = Δ  (7.6) 
 
Les molècules d’un líquid que flueix lentament per un tub es mouen a diferents 
velocitats. Li tenim el líquid descompost en fines capes cilíndriques coaxials, 
la capa exterior, a causa de les forces d’adhesió al tub, es troba pràcticament 
en repòs. Les altres capes, com a conseqüència de la viscositat o fregament 
intern de les molècules del líquid, es mouen amb diferents velocitats, majors 
com més pròximes estiguen a l’eix del tub. 
 
Amb el model anterior s’obté que el volum V de líquid que flueix en un temps 
t per un tub de longitud ℓ i radi R sotmès a una diferència de pressió Δp és (llei 
de Poiseuille): 

 
4

8
V R p
t

π
η

= Δ
l

 (7.7) 

 
on η és la viscositat del líquid. 
 

Figura 3. Viscosímetre 
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Se substitueix (7.6) en (7.7), s’engloben les constants i les magnituds 
característiques del viscosímetre (l, R4, h) en una constant K, i s’aïlla η: 
 
 K tη ρ=  (7.8) 
 
En aquest cas ocorre que la viscositat és directament proporcional al temps que 
tarda a caure el fluid i a la seua densitat de massa. D’aquesta forma es podria 
obtenir la viscositat mesurant el temps de buidatge en segons i multiplicant per 
ρ i K. A pesar que no es disposa del valor de la constant, la viscositat d’un 
líquid problema es pot determinar a partir de la realització de l’experiment 
amb un líquid de referència de viscositat coneguda com l’aigua: 
 
 aigua aigua aiguaK tη ρ=  (7.9) 
 
El fabricant del viscosímetre proporciona una taula amb les viscositats de 
l’aigua a diferents temperatures. Cal assenyalar que la viscositat és una 
propietat que varia considerablement amb la temperatura. Aquest tipus de 
viscosímetres només és útil per a mesurar la viscositat de fluids newtonians, 
que són aquells en què, fixada una pressió i una temperatura, es pot considerar 
la viscositat constant i independent del tipus de flux. 
 

Taula de viscositats 

t (ºC) ηaigua (mPa·s) ηetanol (mPa·s) ηglicerina (Pa·s) 

5,00 1,520 1,546 6,250 

10,00 1,308 1,394 3,900 

15,00 1,139 1,261 2,363 

20,00 1,002 1,144 1,408 

25,00 0,891 1,040 0,954 

30,00 0,798 0,949 0,612 

35,00 0,720 0,867 0,408 

40,00 0,653 0,794 0,283 

 
Finalment, dividint les dues equacions es calcula la viscositat relativa del 
líquid problema: 
 

 
aigua aigua aigua

t
t

η ρ
η ρ

=  (7.10) 
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7.4 Procediment experimental 

7.4.1 Determinació de la viscositat d’un líquid amb 
el viscosímetre 

Per a determinar la viscositat del líquid problema (alcohol etílic) s’haurà de 
mesurar el temps que tarda a fluir pel capil·lar tant el liquid problema com 
l’aigua. Aquestes mesures es realitzen utilitzant un cronòmetre. 
 
Comprova els comandaments del cronòmetre. En general, té un polsador 
d’engegada i atur en la part superior dreta, i un altre per a posar-ho a zero en la 
part superior esquerra. També sol tenir un polsador addicional que permet 
successivament passar a altres maneres de funcionament del comptador. 
 
En primer lloc, es mesura el temps que empra l’aigua a fluir pel viscosímetre. 
Aboca aigua destil·lada, del flascó rentador gran, en la branca ampla del 
viscosímetre fins a enrasar amb la marca de l’ampolla inferior (figura 3). 
 

 
Col·loca la propipeta (figura 4) en la branca estreta i succiona l’aigua 
lentament, per a evitar la formació de bombolles, fins que sobrepasse 
lleugerament el senyal més alt de la ampolla de volum V (figura 5). Trau la 
propipeta i deixa fluir l’aigua pel seu propi pes, mesurant amb el cronòmetre el 
temps que tarda el líquid a passar entre els dos senyals que limiten el volum V. 
 
Repeteix l’operació dues vegades més tornant a aspirar l’aigua. La dispersió de 
les mesures et dóna idea de l’ordre d’error comès. 
 

Figura 4. Propipeta d’èmbol 



126 Manual de pràctiques de física 

Separa el conjunt pinça-viscosímetre del suport i inclina’l per a 
abocar el líquid a través de la branca ampla. Al laboratori es 
disposa d’una botella de líquids usats, on es buida el 
viscosímetre utilitzant un embut. Torna a subjectar fermament el 
conjunt en el suport. Cal extremar les precaucions per a no donar 
cap colp al viscosímetre. 
 
En segon lloc, es mesura el temps que empra el líquid problema 
a fluir pel viscosímetre. Abans de realitzar les mesures cal 
homogeneïtzar el viscosímetre eliminant les restes d’aigua. Per a 
açò, aboca una mica d’alcohol en la branca ampla del 
viscosímetre, succiona el líquid amb la propipeta, deixa-ho fluir i 
aboca-ho en la botella de líquids usats. 
 
Torna a posar alcohol al viscosímetre. La quantitat de líquid ha 
de ser la mateixa que en el cas de l’aigua. Per a això, enrasa el nivell d’alcohol 
amb la marca de l’ampolla inferior. Mesura ara el temps que tarda a fluir el 
volum V d’alcohol tres vegades (figura 6). En acabar, rebutja l’alcohol 
abocant-lo en la botella dels líquids usats. 
 

 
Calcula la viscositat absoluta del líquid problema aplicant l’equació (7.10): 
 

 aigua
aigua aigua

t
t

ρη η
ρ

=  (7.11) 

 
El valor de la viscositat de l’aigua el triarem de la taula de viscositats 
mostrada. Prendrem la densitat de l’etanol com 0,79 g/cm3 i la de l’aigua com 
1,00 g/cm3. Si és necessari fes una interpolació. Per a saber el nombre de xifres 
significatives del resultat, determina el seu error absolut. Finalment, comprova 
que el teu resultat és correcte comparant-lo amb el valor esperat. 
 
 
 
 
 

Figura 5

Figura 6. Flux de l’alcohol
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7.4.2 Determinació de la viscositat d’un líquid 
utilitzant la llei de Stokes 

Deixa caure una de les boletes per la part 
central, és a dir, lluny de les parets, de la 
proveta amb el líquid problema (glicerina) i 
mesura el temps que tarda a recórrer la 
distància entre dos marques existents en la 
proveta (figura 7). D’aquesta manera es 
garanteix que la boleta ha aconseguit la 
velocitat límit en posar el cronòmetre en 
marxa. Les boletes han d’estar ben netes, 
sense greix. Per tant, es recomanable utilitzar 
pinces per a no tocar-les amb els dits.  
 
Repeteix la mesura del temps dues vegades 
més i troba’n el valor mitjà. Estima l’error 
absolut del temps comparant l’error de 
dispersió amb l’error propi del cronòmetre. 
 
Mesura la distància entre les dues marques amb la regla i divideix-la pel valor 
mitjà del temps per a obtenir la velocitat límit. Calcula el seu error relatiu 
sumant els errors relatius de la distància i del temps. 
 
Calcula la viscositat del líquid problema aplicant l’equació (7.5). Per a això 
considera que els valors de la densitats de l’acer i de la glicerina són 
respectivament 7,8 g/cm3 i 1,26 g/cm3. 
 
Per a saber el nombre de xifres significatives del resultat, determina a partir de 
(7.5) el seu error relatiu sumant els errors relatius dels diferents factors (es 
menysprea l’error de g ) i posteriorment el seu error absolut.  
 
Finalment, en comparar el teu resultat amb el valor esperat, recorda que la 
viscositat depèn considerablement de la temperatura. 

7.5 Exemple 
Comencem inspeccionant el viscosímetre 
utilitzat. S'observa que en l'ampolla superior 
al capil·lar el volum V està delimitat per dues 
marques que s'utilitzen com a referència per 
a determinar quan s'ha buidat aquest volum 
de líquid (figura 8). Seguint els passos del 
procediment experimental, mesurem tres 
vegades el temps que empra l'aigua 
destil·lada a fluir pel capil·lar. Les mesures 
apareixen en la taula següent. 
 
 
 
 

Figura 7. Proveta utilitzada 

Figura 8. Marques de referència 
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taigua±0,01 (s) 

61,50 

62,31 

61,62 

 
El valor mitjà de la magnitud anterior expressat, inicialment, amb quatre xifres 
significatives tenint present que la xifra significativa del error d’escala es troba 
en la centèsima de segon, és: 

aigua 61,81st =  
 
El percentatge de dispersió s’obté a partir de l’equació (2.4), i resulta ser un 
1,3%. Com s’observa, cap és major del 2%. Per tant, d’acord allò que s’ha 
especificat en el capítol 2, no cal realitzar més mesures. El pas següent és el 
càlcul del corresponent error absolut del valor mitjà. S’obté l’error a causa de 
la dispersió de la mesura: 
 

 aigua

61,81 61,50 61,81 62,31 61,81 61,62
0,3s

3Dt
− + − + −

Δ = =   

 
I, com ja s’ha explicat, es pren com a error absolut del valor mitjà de la 
magnitud el major entre l’error d’escala i l’error de dispersió. Per tant: 
 

aigua 61,8 0,3 st = ±  
 
La mesura del temps, t, que empra l’alcohol etílic en fluir pel 
capil·lar s’ha de realitzar també tres vegades després 
d’homogeneïtzar adequadament el viscosímetre. Actuant de la 
mateixa manera que en el cas del aigua podem obtenir: 
 

94, 2 0, 4 st = ±  
 
 
Passem a la determinació de la viscositat a partir de l’expressió (7.11). Per a 
l’aplicació d’aquesta equació cal conèixer la viscositat de l’aigua aiguaη  i la 
densitat de l’etanol ρ . Mesurem la temperatura ambient del laboratori i 
prenem les dades de la taula. En el moment de realitzar l’experiència, la 
temperatura ambient era de 22±1ºC. Realitzem una interpolació lineal, per a 
obtenir el valor de la viscositat de l’aigua a aquesta temperatura (apliquen 
l’expressió 2.11). 
 

T±0,01 (ºC) ηaigua±0,001 (mPa·s) 

20,00 1,002 

25,00 0,891 

 

t±0,01 (s) 

93,56 

94,31 

94,73 
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( ) ( ) ( ) ( )aigua aigua aigua aigua
22 2023º C 20ºC 25ºC 20ºC
25 20

21,002 0,111 0,958mPa·s
5

η η η η −⎡ ⎤= + − =⎣ ⎦ −

= − =
 

 
Obtindrem l’error absolut de la magnitud (v. punt 2.2.2 del capítol 2): 
 

( )( )
( )

( )( )
( )

1 2 1 2
1 2 1 2

2 2 1 1 2 12 1
1 22 2

2 1 2 1 2 1

1 1
1 2

2 1 2 1

1

y y y y yy x x x y y
x x x y x

x x y y x x y yy y x x x
x x x x x x

x x x xy y
x x x x

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
Δ = Δ + Δ + Δ + Δ + Δ =

∂ ∂ ∂ ∂ ∂

− − − −−
= Δ + Δ + Δ +

− − −

− −
+ + Δ + Δ

− −

 

 

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

2

2

22 25 0 891 1 0020 891 1 002 1 0 01
25 20 25 20

20 22 0 891 1 002 20 22 22 200 01 1 0 001 0 001 0 02 mPa·s
25 20 25 2025 20

, ,, ,y · · ,

, ,
· , · , , ,

− −−
Δ = + +

− −

− − − −
+ + + + =

− −−

 
Per tant, ( )23º C 0,96 0, 02 mPa·saiguaη = ±  
 
Per a saber el nombre de xifres significatives de la viscositat del líquid 
problema, estimem l’error relatiu sumant els errors relatius de ρ, ρaigua, t, ηaigua 
i taigua: 

 

a

0, 01 0, 01 0,5 0, 02 0,3 0, 053 5,3%
0, 79 1,00 94, 2 0,96 61,8

aigua aigua aigua

aigua aigu aigua

tt
t t

ρ ηη ρ
η ρ ρ η

Δ Δ ΔΔ Δ Δ
= + + + + =

= + + + + = =

 

 
aleshores: 
 

0, 79 94, 2 0,96 1,156 mPa·s
1 61,8aigua

aigua aigua

t
t

ρ
η η

ρ
⋅

= = =
⋅

 

 
i ara, l’error absolut del resultat ve donat per: 
 

1,156 0,054 0, 06 mPa·sηΔ = ⋅ =  
 
Per tant, el valor de la viscositat de l’alcohol obtingut resulta: 
 

1,16 0, 06 mPa·sη = ±  
 
Finalment, comparem el valor obtingut amb el valor esperat. 
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T±0,01 (ºC) η ±0,001 (mPa·s) 

20,00 1,144 

25,00 1,040 

 

( ) ( ) ( ) ( )22 2022º C 20ºC 25ºC 20ºC
25 20

21,144 0,104 1,10 mPa·s
5

eη η η η−
= + ⎡ − ⎤ =⎣ ⎦−

= − =
 

 
El valor obtingut experimentalment difereix del valor proporcionat per les 
taules en un: 
 

1 10 1 16 100 5%
1 10

, ,Desv. relat.
,
−

= × =  

 
La següent part de la pràctica és la mesura de la viscositat d’un líquid 
problema (glicerina) a partir de la llei de Stokes. Disposem de 3 boletes d’acer, 
de densitat de massa i radi coneguts ( 0 745 0 005 mmR , ,= ± ). Com que la 
viscositat depèn de la temperatura, prenem aquesta dada del termòmetre abans 
de començar. El resultat és 21 1º C± . 
 
Segons l’expressió (7.5), necessitem conèixer la velocitat límit de caiguda de 
la boleta d’acer. Deixem caure cadascuna de les boletes, utilitzant les pinces, 
dins de la proveta amb glicerina. Mesurem, amb el regle, la distància entre 
dues marques (60 i 10, figura 9), entre les quals la boleta es mou amb velocitat 
límit: 
 

9 2 0 1cmd , ,= ±  
 

 
 
Mesurem el temps que tarden a recórrer la distància esmentada (figura 10): 
 

        

Figura 9. Mesura de la distància, d 
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Boleta 1 2 3 

t±0,01 (s) 15,69 15,46 15,57 

 
El valor mitjà de la magnitud anteriors, expressat inicialment amb quatre xifres 
significatives tenint present que la xifra significativa de l’error d’escala es 
troba en la centèsima de segon, és 15,57 st = , amb un percentatge de 
dispersió de l’1,5%. 
 
El pas següent és el càlcul del corresponent 
error absolut del valor mitjà. S’obté l’error a 
causa de la dispersió de la mesura, 

0, 08 sDtΔ = . Per tant, el temps que empra 
una boleta a recórrer la distància entre les 
dues marques resulta, de mitjana, 

15,57 0,08 st = ±  i obtenim la velocitat límit 
dividint la distància pel valor mitjà del 
temps: 
 

límit
dv
t

=  

 
L’error relatiu de la velocitat pot obtenir-se 
sumant els errors relatius de la distància i del 
temps: 
 

límit

límit

0 1 0 08 1 6%
9 2 15 57

v d t , , ,
v d t , ,

Δ Δ Δ
= + = + =  

 
Una vegada hem calculat l’error relatiu podem obtenir la velocitat límit amb 
un nombre de xifres significatives d’acord amb: 
 

límit
9,2 0,5909cm s

15,57
v = =  

 
límit 0,59 0,016 0,009cm svΔ = ⋅ =                 

 
límit 0,591 0,009cm sv = ±  

 
A partir de l’expressió (7.5), obtenim l’error relatiu de la viscositat de la 
glicerina i el seu valor: 
 

 

líquid límit

líquid límit

2

0,1 0,01 0,005 0,0092 0,045 4,5%
7,8 1,26 0,745 0,591

vR
R v

ρ ρη
η ρ ρ

Δ + Δ ΔΔ Δ
= + + =

−

+
= + + = =

−

  

 

( ) ( ) ( )22 3 3
líquid

2
límit

2 2 7,8 1,26 10 9,8 0,745 10
1,34 Pa·s

9 9 0,59 10
g R

v
ρ ρ

η
−

−

− − ⋅ ⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅
 

Figura 10. Moviment de la 
boleta en la glicerina 
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1,34 0, 045 0, 06 Pa·sηΔ = ⋅ =  
 

1,34 0, 06 Pa·sη = ±  
 
Finalment, comparem el resultat amb el valor esperat. En la taula, trobem els 
valor de la viscositat a 20ºC i 25ºC. 
 

T±0,01 (ºC) η±0,001 (Pa·s) 

20,00 1,408 

25,00 0,954 

 

( ) ( ) ( ) ( )21 2021º C 20ºC 25ºC 20ºC
25 20

11, 408 0, 454 1,32 Pa·s
5

eη η η η−
= + ⎡ − ⎤ =⎣ ⎦−

= − =
 

 
La desviació del valor obtingut respecte de l’esperat ve donada per: 
 

 1,32 1,34. . 100 100 1,5%
1,32

e

e

Desv relat
η η

η
− −

= × = × =   

 
Per a la realització de tots els càlculs anteriors s’ha utilitzat les fulls de càlcul 
Viscosímetre de Cannon-Fenske.xls i Llei de Stokes.xls (figures 11 i 12). 
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Figura 11. Full de cálcul Viscosímetre de Cannon-Fenske.xls 
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Figura 12. Full de cálcul Llei de Stokes.xls 
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7.6 Mesures i resultats 
A) Mesures de viscositat: viscosímetre de Cannon-Fenske 
 
A.1. Ompli la taula següent. 
 

taigua±0,01 (s) t±0,01 (s) 

 

 

 

 

 
A.2. Determina el valor de cada una de les magnituds i els seus errors absoluts. 
 

taigua (s) t (s) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3. Determina el valor la viscositat de l’aigua a la temperatura ambient. 
 

T (ºC) η (mPa·s) 
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A.4. Obtín la viscositat de l’alcohol etílic. 
 

η (mPa·s) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.5. Compara la viscositat de l’alcohol etílic obtinguda amb el valor esperat. 
 

T (ºC) ηe (mPa·s) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Mesures de viscositat: aplicació de la llei de Stokes 
 
B.1. Anota les mesures de temps que empra cadascuna de les 3 boletes a 
recórrer la distància d entre les marques de la proveta de glicerina. 
 

Boleta 1 2 3 

t±       (s)    
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B.2. Determina el valor de cada una de les magnituds i els seus errors absoluts. 
 

t (s) d (cm) vlimit (cm/s) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.3. Obtín la viscositat de la glicerina. 
 

η (Pa·s) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.4. Obtín el valor esperat de la viscositat de la glicerina i compare-la amb el 
valor obtingut. 
 

T (ºC) ηe (Pa·s) 
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Mesures d’amplitud i freqüència 
amb l’oscil·loscopi 

Objectius 

1. Adquirir coneixements generals sobre el funcionament d’un 
oscil·loscopi. 

2. Conèixer i manejar un oscil·lador. 

3. Emprar un oscil·loscopi per a visualitzar un senyal, mesurant la seua 
amplitud i freqüència. 

8.1 Material 
Oscil·loscopi, oscil·lador i cable blindat (proveït de connector BNC en un dels 
seus extrems). 

8.2 Descripció dels instruments 

8.2.1 L’oscil·loscopi 

L’oscil·loscopi (figura 1) és un instrument que permet visualitzar la variació 
amb el temps d’un senyal elèctric. La visualització es realitza en una pantalla 
en la qual en un sistema de coordenades XY es representa la diferència de 
potencial elèctric del senyal (eix Y) enfront del temps (eix X). 

El component principal de l’oscil·loscopi és un tub de rajos catòdics, semblant 
al dels antics aparells de TV. En el seu interior, on s’ha fet el buit, un 
conductor metàl·lic (càtode) calent emet electrons que són accelerats cap a un 
altre conductor metàl·lic (ànode) que es manté a un potencial de l’ordre de 1 
kV per sobre del potencial del càtode (figura 2). Molts electrons xoquen contra 
l’ànode però uns altres passen a través d’un orifici situat a la part central, 

Figura 1. Oscil·loscopi 
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formant-se un feix d’electrons que, en absència d’altres forces, incideix en el 
centre d’una pantalla recoberta interiorment d’una capa fluorescent on, per 
l’impacte dels electrons, apareix un punt brillant. 
 

 
Una reixeta metàl·lica, situada entre càtode i ànode a un potencial negatiu 
respecte al càtode, controla el corrent dels electrons i en conseqüència la 
lluentor del “spot” lluminós en la pantalla. 
 
A més d’aquests elements, també es disposen dues parelles de plaques 
orientades en direccions horitzontal i vertical, respectivament. En aplicar una 
diferència de potencial a qualsevol d’aquestes dues parelles de plaques, el feix 
d’electrons es desviarà a causa del camp elèctric creat entre les plaques. En 
general, s’aplica entre les plaques de desviació horitzontal (les que estan 
orientades verticalment) un voltatge que varia amb el temps en forma de dents 
de serra (figura 3a). D’aquesta forma, durant el tram de pendent positiu, el 
“spot” lluminós, generat pel feix d’electrons, recorrerà d’esquerra a dreta amb 
velocitat constant la pantalla (figura 3b). Normalment, aquesta velocitat (que 
com veurem ve regulada per un dels comandaments de l’oscil·loscopi) serà 
elevada, la qual cosa, unida a la persistència de les imatges en la retina, farà 
que vegem dibuixada en la pantalla una línia recta horitzontal (figura 3c). 
 

 

Figura 2. Tub de rajos catòdics 

Figura 3. a) Voltatge aplicat a les plaques verticals, b) Esquema de la trajectòria que, vista 
des de la vertical a les plaques, segueixen els electrons per a tres valors de t,  

c) Traça que apareix sobre la pantalla 
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El tram de pendent negativa de la funció en forma de dents de serra fa que el 
feix d’electrons torne al punt de partida per a iniciar un nou escombratge. 
Aquesta tornada no és percebuda per l’ull humà a causa de la velocitat a què es 
realitza i al fet que, de forma addicional, durant el mateix es produeix un 
apagat (esborrat) parcial o una desviació del raig. 
 
El voltatge corresponent a l’oscil·lació elèctrica que es vol estudiar s’aplica a 
les plaques de desviació vertical (figura 4a) cosa que, com en el cas de les 
plaques de desviació horitzontal, provoca que el feix d’electrons es desvie de 
forma proporcional al senyal aplicat, però ara en direcció vertical (figura 4b). 
Novament, a causa de la velocitat a la qual aquest moviment es realitza, en la 
pantalla de l’oscil·loscopi es traçaria una línia recta vertical (figura 4c). 

En emprar l’oscil·loscopi, s’apliquen simultàniament els dos senyals, el senyal 
a estudiar i la base de temps, així el feix electrònic es desplaça seguint la 
composició d’aquestes dues desviacions i en la pantalla apareix una traça que 
reprodueix el senyal sota estudi (figura 5). 
 

 

Figura 4. a) Voltatge aplicat a les plaques horizontals, b) Esquema de la trajectòria que 
segueixen els electrons per a tres valors de t, c) Traça que apareix sobre la pantalla 

Figura 5. Acció combinada dels dos senyals 
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Després de veure una mica els processos interns que tenen lloc en un 
oscil·loscopi, ens centrarem a descriure els principals comandaments d’un 
d’aquests aparells. Escriurem amb lletra de menor grandària el que es refereix 
als comandaments que no s’utilitzen en aquesta pràctica. 
 
Els oscil·loscopis solen tenir dues entrades (canals I i II) que es poden 
visualitzar simultàniament. Els comandaments principals estan separats en tres 
blocs: els que controlen la intensitat i l’enfocament del feix, els que 
amplifiquen els senyals externs (eix Y), repetits, un per a cada canal, i els que 
controlen els senyals interns d’escombratge en l’eix X (figures 1 i 6). 

 
⎯  Comandaments associats al tub 

• Interruptor POWER per a l’engegada de l’instrument.  
• Botó INTENS per a ajustar la intensitat del feix d’electrons que 

incideix en la pantalla. 
• Botó FOCUS per a aconseguir un traç bé definit. 

 
⎯  Comandaments associats a les entrades 

• Entrada INPUT CHI per al canal I i entrada INPUT CHII per al canal 
II. Les connexions es fan mitjançant cables blindats (en un cable 
blindat un dels conductors és una malla que es connecta a potencial 
zero i que envolta al conductor que transporta el senyal, per a  
protegir-lo dels camps elèctrics del medi ambient).  

• Botó Y-POS I i botó Y-POS II per a desplaçar verticalment les 
traces. 

• Tecla GD (una per a cada canal) per a connectar el conductor de 
l’entrada que transporta el senyal al potencial de referència zero. 

• Tecla AC/DC (una per a cada canal) per a suprimir o deixar passar la 
component constant del senyal d’entrada. 

• Commutador VOLTS/DIV (una per a cada canal) per a seleccionar 
les diferents escales i aconseguir un traç de grandària (altura) 
adequat. Només en la posició de calibrat del botó central d’ajust, els 
valors corresponen als quals indica el comandament (figura 7). 

• Tecles CHI/II, DUAL i ADD per a visualitzar el senyal d’un dels dos 
canals, ambdues senyals alhora o la seua summa, respectivament. 

• Tecla INV per a canviar de signe el senyal del canal II. 
 

Figura 6. Entrades i comandaments principals d'un oscil·loscopi 
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Comandaments associats al generador intern d’escombratge horitzontal 

• Commutador TIME/DIV per a seleccionar el ritme d’escombratge. 
Només en la posició de calibrat del botó central els valors 
corresponen als que indica el comandament (figura 7). 

• Botó X-POS per a desplaçar horitzontalment el traç. 
• Tecla AT/NM per a realitzar el sincronisme de forma automàtica o 

mitjançant maneres manuals (perquè la traça siga única, l’inici de la 
composició del senyal vertical i l’escombratge horitzontal ha de 
produir-se de manera que se superposen les traces corresponents als 
successius escombratges horitzontals). 

• Botó LEVEL per a variar el valor al que es produeix el sincronisme. 
• Tecla TRIG. EXT. per a realitzar el sincronisme amb un senyal extern 

que s’introdueix per l’entrada auxiliar situada justament sota. 

8.2.2 L’oscil·lador 

L’oscil·lador és un instrument que genera senyals harmònics de diferent 
freqüència. Les eixides i comandaments principals de l’utilitzat en aquesta 
pràctica són els següents (figura 8): 
 
• Eixida del senyal OUT. Si s’utilitza un 

cable blindat s’ha de connectar el de 
potencial zero al terminal de color negre.  

• Eixida SYNC per a establir el sincronisme 
amb el senyal emès per l’oscil·lador quan 
s’utilitza un oscil·loscopi.  

• Commutador WAVE FORM per a 
seleccionar un senyal de perfil sinusoïdal o 
quadrat. 

• Commutador principal giratori per a 
seleccionar les diferents freqüències i 
commutador auxiliar lliscant FREQ. 
RANGE que multiplica els valors indicats 
per un factor 100. 

• Botó AMPLITUDE per a ajustar 
l’amplitud del senyal d’eixida. 

• Commutador ATTEN per a atenuar el senyal 
en 20 dB. 

 
 

Figura 8. Oscil·lador 

Figura 7. Per a mesurar és necessari girar el botó central del commutador 
VOLTS/DIV fins a la posició de calibrat: a) malament, b) bé. El mateix per 

al commutador TIME/DIV 
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8.3 Procediment experimental 

8.3.1 Engegada de l’oscil·loscopi 

1. Identifica les entrades i comandaments de l’oscil·loscopi abans descrits. 
Comprova que el botó de la intensitat del feix d’electrons (INTENS) 
està al mínim, els botons giratoris d’ajust dels amplificadors estan en 
posició de calibrat (figures 6 i 7) i la tecla de connexió a potencial zero 
(GD) de l’entrada del canal I està premuda. 

 
2. Prem l’interruptor d’engegada (POWER). Passats uns deu segons 

augmenta la intensitat del feix d’electrons (INTENS) fins a localitzar la 
traça. Utilitza una lluminositat moderada per a no danyar la pantalla. 
Enfoca el traç mitjançant el botó FOCUS i varia la seua situació 
mitjançant els botons de desplaçament horitzontal (X-POS) i vertical 
(Y-POS I). Finalment deixa el traç centrat en la pantalla (figura 9). 

 
 

3. Col·loca el selector del ritme d’escombratge (TIME/DIV) en la seua 
posició més ràpida (0,1 µs/div) (el punt es desplaça d’esquerra a dreta 
encara que la sensació és d’una línia a causa de la persistència de les 
imatges successives en la retina). 

 

Figura 9. Instantània del traç centrat en la pantalla 

Figura 10. Instantània del traç seguit pel punt 
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Disminueix gradualment el ritme d’escombratge fins a la posició més 
lenta (0,2 s/div). Ara el punt tarda 0,2 s a recórrer cada divisió (figura 
10) i per tant 2 s a recórrer la pantalla completa. 

8.3.2 Visualització d’un senyal 

1. Connecta el cable blindat de l’entrada del canal I (INPUT CHI) de 
l’oscil·loscopi a l’eixida (OUT) de l’oscil·lador, allibera la tecla GD de 
l’oscil·loscopi i connecta l’alimentador de l’oscil·lador a la xarxa 
elèctrica. 

 
2. Selecciona en l’oscil·lador la freqüència 280 Hz. Com que el botó 

AMPLITUDE per a ajustar l’amplitud del senyal no està calibrat, gira’l 
aproximadament un quart de volta. 

 
3. Per a visualitzar el senyal, ajusta el ritme d’escombratge (escala de l’eix 

X amb el commutador TIME/DIV) i l’amplificació del canal I (escala de 
l’eix Y amb el commutador VOLTS/DIV) en l’oscil·loscopi fins a 
aconseguir visualitzar un traç d’un o dos períodes en la pantalla. 

8.3.3 Mesura de la freqüència i de l’amplitud d’un 
senyal 

Per a facilitar les mesures, la pantalla de l’oscil·loscopi està reticulada i la 
unitat del reticle es diu divisió (DIV); a més en el eixos, cada divisió està 
fraccionada en cinc parts. 
 

1. Abans de realitzar les mesures cal centrar el senyal. Per a això, amb la 
tecla GD premuda, gira el botó Y-POS I fins que la línia del potencial 
zero coincidisca amb l’eix X. Després allibera la tecla GD. 

 
2. Mesura el període del senyal tenint en compte l’equivalència de cada 

divisió en l’escala de l’eix X (TIME/DIV) utilitzada. Per a realitzar 
aquesta mesura més fàcilment situa el senyal amb ajuda del botó X-POS 
de manera que un dels punts de tall amb l’eix X coincidisca amb el 
començament d’una de les divisions del reticle. Determina el seu error 
absolut com el temps al qual equival la cinquena part de cada divisió 
(una de les divisions petites) de l’eix X. 

 
3. Calcula la freqüència del senyal i estima el seu error absolut. Compara 

el valor obtingut amb el seleccionat en l’oscil·lador (280 Hz). 
 

4. Mesura l’amplitud del senyal (l’amplitud és el valor màxim del senyal 
prenent com a referència el potencial zero tenint en compte 
l’equivalència de cada divisió en l’escala de l’eix Y (VOLTS/DIV) 
utilitzada. Per a realitzar aquesta mesura més fàcilment desplaça el 
senyal amb ajuda del botó X-POS fins a situar un dels seus màxims 
sobre l’eix Y. Estima el seu error absolut del valor de la cinquena part 
de cada divisió (una de les divisions xicotetes) de l’eix Y. 
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5. En la mesura de l’amplitud no tenim cap valor amb el qual comparar el 
nostre resultat ja que el botó d’ajust de l’amplitud de l’oscil·lador no 
està calibrat. 

 
6. Repeteix les operacions 2 i 3 per a un senyal de freqüència 10 kHz. 

 
7. En acabar col·loca el commutador principal de l’oscil·lador en posició 

OFF. 

8.4 Exemple 
Com a exemple determinarem la freqüència i l’amplitud d’un senyal. Primer 
centrem el senyal tal com s’explica el punt 1 de la secció 3.3. Seleccionem en 
l’oscil·lador la freqüència a estudiar, en aquest cas hem triat 200 Hz (figura 
10a). Ajustem el ritme d’escombratge (TIME/DIV) en 1 ms i l’amplificació 
del canal I (VOLTS/DIV) en 0,5 V (figura 10b), de manera que s’aconsegueix 
visualitzar un traç de més d’un període en la pantalla (figura 10c). 

 
Situem el senyal amb ajuda del botó X-POS de manera que un dels punts de 
tall amb l’eix X coincidisca amb el començament d’una de les divisions del 
reticle i determinem el nombre de divisions que abasta el període, T, del senyal 
(figura 11). Tenint en compte que l’error absolut de cada mesura és la 
cinquena part de cada divisió (una de les divisions petites), ens queda: 

 
5 0 div 1 ms div 5 0 ms

1 div 1 ms/div 0 2 ms
5

5 0 0 2 ms

T , ,

T ,

T , ,

= ⋅ =

Δ = ⋅ =

= ±

 

 
Calculem la freqüència: 
 

3

1 1 200 0Hz
5 10

,
T

ν −= = =
⋅

 

 
0 2 0 04 0 04 200 0 0 04 8Hz
5 0

T , , , , ,
T ,

Δν Δ
= = = ⎯⎯→ Δν = ν ⋅ = ⋅ =

ν
 

Figura 10. a) Selecció de la freqüencia, b) Ajust del ritme d'escombratge i 
amplificació del canal, c) Pantalla. 

Figura 11. Mesura del període 

T
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aleshores: 
200 8 Hzν = ±  

 
Que, com veiem, coincideix exactament amb el valor seleccionat en 
l’oscil·lador. 
 
Mesurem ara l’amplitud del senyal (figura 12). Per a açò, desplacem el senyal 
amb ajuda del botó X-POS fins a situar un dels seus màxims sobre l’eix Y. 
 

13 div 0 5V div 3 2V
5

A , ,⎛ ⎞= + ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
1 div 0 5 V div 0 1 V
5

A , ,Δ = ⋅ =  

 
3 2 0 1 VA , ,= ±  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Mesura de l'amplitud 
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8.5 Mesures i resultats 
A) Mesura de la freqüència i de l’amplitud d’un senyal 
 
A.1. Dibuixa el senyal que s’observa en la pantalla i indica el ritme 
d’escombratge (TIME/DIV) i l’amplificació del canal I (VOLTS/DIV) 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
Ritme d’escombratge: 
 
Amplificació del canal I: 
 
 
A.2. Determina el període, la freqüència i l’amplitud del senyal, a més dels 
errors de mesura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T (s) ν (Hz) A (V) 

   

 
 
 
 



151 

 
 
 
 
CAPÍTOL 9 
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Ressonància amb ones sonores 

Objectiu 
Utilitzar l’oscil·loscopi per a visualitzar ones sonores i estudiar de forma 
pràctica el fenomen de ressonància. 

9.1 Material 
Oscil·loscopi, oscil·lador, 2 altaveus, amplificador, cinta mètrica, mordassa, 
vareta, 3 pinces (1 de 3 dits), 3 nous i cable blindat (proveït de connector BNC 
en un dels seus extrems). Tub de plàstic amb cartolina adossada que permet 
modificar la seua longitud. 

9.2 Coneixements previs 

9.2.1 Emissors i receptors d’ones sonores 

Un emissor d’ones sonores simples (d’una sola freqüència) és el diapasó. 
Aquest consisteix en una vareta metàl·lica doblegada en forma d’u i subjecta 
per la seua banda central a un mànec. N’hi ha prou a colpejar una de les seues 
branques per a produir l’emissió d’una ona sonora amb una freqüència que és 
característica per a cada diapasó. Com a emissor d’ones sonores simples també 
es pot utilitzar un altaveu alimentat amb el senyal d’eixida d’un oscil·lador. La 
membrana de l’altaveu vibrarà amb la freqüència del senyal i emetrà un so 
d’aquesta freqüència. 
 
Com a receptor d’una ona sonora se sol utilitzar un micròfon. Un altaveu sense 
cap modificació també es comporta com un micròfon. L’ona sonora fa vibrar 
la membrana de l’altaveu i entre les seues terminals apareix una diferència de 
potencial proporcional a la intensitat de l’ona sonora. Aquests senyals són molt 
febles i és necessari amplificar-los per a poder estudiar-los mitjançant un 
oscil·loscopi. 

9.2.2 Tubs sonors 

Quan una ona sonora que es propaga al llarg d’un tub arriba a l’extrem, una 
part es reflecteix, tant si l’extrem està tancat com si està obert. La superposició 
de les ones emeses amb les reflectides, que viatgen en sentit oposat, a l’interior 
del tub produeix un fenomen d’interferències (ones estacionàries). 
 
Analitzem breument aquest fenomen. L’ona generada en l’altaveu arriba a 
l’extrem del tub, es reflecteix, i torna cap a l’extrem on està l’altaveu, on torna 
a reflectir-se. Si aquesta ona reflectida dues vegades i l’ona que en aquest 
instant està generant l’altaveu estan en fase, interferiran constructivament, la 
qual cosa significa que es sumaran per a produir una ona de major amplitud. 
L’ona resultant patirà el mateix procés que hem comentat anteriorment, 
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arribarà a l’extrem del tub, es reflectirà, tornarà i se superposarà, novament de 
manera constructiva, amb l’ona que en aquest instant està generant l’altaveu, i 
així successivament. Aquesta superposició constructiva dóna lloc al que es 
coneix com a ona estacionària. 
 
La condició perquè l’ona que emet l’altaveu, després de reflectir-se i tornar, 
estiga en fase amb la que en aquest moment emet és molt simple, n’hi ha prou 
que es complisca que la distància recorreguda per l’ona reflectida, dues 
vegades la longitud del tub (2L), siga un nombre enter de vegades la longitud 
d’ona de l’ona sonora emesa (nλ). Així doncs es produeix una ona estacionària 
si: 
 

 ( )2 1 2 3
2

u nuL n n n , , ,...
L

λ ν
ν

= = ⎯⎯→ = =  (9.1) 

 
on ν és la freqüència de la ona, u és la velocitat del so i L és la longitud del tub. 
 
Quan l’ona sonora emesa per l’altaveu no satisfà l’equació (9.1) no estarà en 
fase amb les ones reflectides dues o més vegades, i aquestes al seu torn no ho 
estaran entre elles, per la qual cosa no es produirà interferència constructiva i 
per tant augment de la intensitat. 
 
Resumint, per a certes freqüències (les que compleixen l’equació (9.1)) la 
intensitat de l’ona resultant serà notablement major que per a les altres, es diu 
llavors que hi ha ressonància. 
 
L’ona corresponent a n = 1 es diu primer harmònic o harmònic fonamental i 
les corresponents a n = 2, 3,... segon, tercer,... harmònics, respectivament. 
 
Realment, l’equació (9.1) és vàlida si l’ona sonora en el tub és unidimensional, 
cosa que només és certa aproximadament. Així, de manera més general, 
l’expressió romandrà vàlida si substituint L per una longitud efectiva del tub, 

( )efL L f d= + , lleugerament major que la longitud del tub en una quantitat 
que depèn del diàmetre del tub (d). 
 
L’aplicació de la fórmula (9.1) té dos problemes: el desconeixement del valor 
de n i la dificultat de mesurar Lef amb una precisió raonable. Per a salvar les 
dues dificultats, calcularem la variació de longitud del tub ΔL entre dos 
harmònics successius. 
 

Si suposem 
2 ef

nu
L

ν = , per a un harmònic concret tindrem, ( ) 1
1 2ef

n uL =
ν

, i per a 

l’harmònic successiu ( ) ( )1

2

1
2ef

n u
L

+
=

ν
. 

 
Aleshores, si modifiquem la longitud del tub fins a localitzar les posicions de 
les ressonàncies corresponents a dos valors de n successius, L1 i L2 tindrem: 
 

 ( )( ) ( )( ) ( ) ( )2 1 2 1 2 1 2ef ef
uL L L L f d L f d L LΔ = − = + − + = − =
ν

 (9.2) 
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9.3 Descripció dels instruments 
A més del material ja descrit en la pràctica 8, ací emprarem: dos altaveus que 
actuaran un com a emissor d’ones sonores i l’altre com a detector, un tub de 
plàstic amb un tros de cartolina que s’empra per a variar la seua longitud, i 
finalment, un amplificador que possibilitarà que els febles senyals que detecta 
l’altaveu puguen ser estudiats mitjançant l’oscil·loscopi (figura 1). 
 

9.4 Procediment experimental 
1. Alimenta un dels altaveus, que farà d’emissor, amb l’oscil·lador. 

 
2. Connecta l’eixida de l’altre altaveu, que farà de receptor, a l’entrada de 

l’amplificador i l’eixida de l’amplificador a l’entrada del canal I de 
l’oscil·loscopi. 

 
3. Comprova que els dos altaveus estan a l’entrada del tub com s’indica en 

la figura 1 (en començar el tros de cartolina que s’empra per a variar la 
longitud del tub ha d’estar situat en la posició més alta). 

 
4. Selecciona en l’oscil·lador la freqüència de 640 Hz i augmenta 

l’amplitud del senyal fins que sentes el so emès per l’altaveu. 
 

5. Col·loca l’interruptor de l’amplificador en posició ON. Selecciona en 
l’oscil·loscopi el ritme d’escombratge (escala de l’eix X) i l’amplificació 
(escala de l’eix Y) fins a aconseguir visualitzar completament un traç 
d’un, dos o tres períodes en la pantalla. 

 
6. Allarga lentament amb ajuda de la cartolina la longitud del tub fins a 

localitzar les posicions de les ressonàncies corresponents a dos valors de 
n (equació 9.1) successius. En condicions de ressonància es detecta un 
augment de la intensitat del so i les posicions es determinen amb 
precisió amb l’ajuda de l’oscil·loscopi, quan l’amplitud del senyal és 
màxima. Les possibles variacions de l’amplitud del senyal en 

Figura 1. Muntatge experimental per a estudiar la ressonància amb ones 
sonores. Amb imatges detallades d'algunes parts (el tub, els altaveus i 

l'amplificador) 
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l’oscil·loscopi amb el temps es deuen a les interferències produïdes en 
superposar-se els sons dels diferents llocs de pràctiques (pulsacions). Si 
aquest fenomen t’impedira realitzar les mesures amb precisió, espera 
que els teus companys acaben. 

 
7. Mesura amb la cinta mètrica les longituds del tub L1 i L2 i repeteix 

aquesta operació tres vegades. Calcula els valors mitjans de L1 i L2 amb 
el seu error absolut. PER A EVITAR MOLÈSTIES ALS TEUS 
COMPANYS PROCURA QUE L’EMISSIÓ DE L’ONA SONORA 
TINGA LLOC NOMÉS EL TEMPS NECESSARI PER A 
REALITZAR LES MESURES. 

 
8. Calcula 2 1L L LΔ = −  i aplica la fórmula (9.2) per a obtenir la freqüència 

de les ones sonores: 

 
2

u
L

ν =
Δ

 (9.3) 

 
La velocitat del so en l’aire depèn de la temperatura T. En la pràctica es 
calcula amb precisió mitjançant la fórmula: 

 
 20 05u , T=  (T en K per a obtenir u en m/s) (9.4) 
 

Llig la temperatura en un dels termòmetres del laboratori i recorda que: 
 
 ( ) ( )K ºC 273 15T T ,= +  (9.5) 
 

9. Estima l’error relatiu per a esbrinar el nombre de xifres significatives 
del resultat. Comprova que si es menysprea l’error de la velocitat, de 
(9.3) s’obté: 

 

 
( )L

L
Δ ΔΔν

=
ν Δ

 (9.6) 

 
10. Compara la freqüència obtinguda amb la de l’oscil·lador (640 Hz) i 

calcula la desviació relativa. 
 

11. En acabar col·loca l’interruptor principal de l’oscil·lador i l’interruptor 
de l’amplificador en posició OFF, allibera la tecla POWER per a 
desconnectar l’oscil·loscopi i desconnecta l’alimentador de l’oscil·lador 
i tots els cables excepte la connexió BNC d’entrada al canal I de 
l’oscil·loscopi. 

9.5 Exemple 
Vegem els resultats que obtenim en un dels llocs muntats al laboratori. Seguim 
els passos indicats en el procediment experimental fins a arribar al punt 5, amb 
la qual cosa que ja tenim el muntatge en disposició anar allargant lentament 
amb ajuda de la cartolina la longitud del tub i així localitzar les longituds del 
tub que es corresponen amb les ressonàncies per a dos valors de n (equació 
(9.2)) successius. Aquestes posicions les determinem amb ajuda de 
l’oscil·loscopi, simplement cal cercar que l’amplitud del senyal siga màxima. 
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Figura 2. Amplitud de la senyal conforme augmenta la longitud del 
tub (de 1 a 5). La posició (3) es correspon amb la ressonància 

En la figura 2 es mostren 5 dels traços que s’obtenen en l’oscil·loscopi a 
mesura que augmentem la longitud del tub. Clarament s’observa que 
l’amplitud del senyal va augmentant fins que a partir d’una longitud 
determinada (la que es correspon amb la posició (3) de la figura) comença a 
disminuir. Aquesta longitud seria la que es correspon amb la primera de les 
ressonàncies cercades, o siga seria L1. 
 

 
Si seguim augmentant la longitud arribarem a una situació anàloga a la 
comentada i obtenim aleshores L2. Mesurem amb la cinta mètrica aquestes 
longituds L1 i L2 i repetim aquesta operació tres vegades. Els valors obtinguts 
es presenten en la següent taula (hi hem tingut en compte la sensibilitat de la 
cinta mètrica, 1 mm): 
 

L1±0,1 (cm) L2±0,1 (cm) 

73,4 100,0 

73,6 100,1 

73,5 100,1 

 
Els valors mitjans i els errors de dispersió de les dues mesures són: 
 

1 73 50 cmL ,= , 1 0 07 cmD L ,Δ = , 2 100 07 cmL ,=  i 2 0 04 cmD L ,Δ =  
 
I, com ja s’ha explicat, es pren com a error absolut del valor mitjà de la 
magnitud el major entre l’error d’escala i l’error de dispersió. Per tant: 
 

1 73 5 0 1cmL , ,= ±  i 2 100 1 0 1cmL , ,= ±  
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La variació de longitud serà, tenint en compte la propagació d’errors, 
 

2 1 26 6 0 2cmL L L , ,Δ = − = ±  
 
Prenem la temperatura del laboratori i resulta ser de 20 ºC, amb el que la 
velocitat del so serà: 
 

( )20 05 20 273 343 2 m su , ,= + =  
 
Aplicant la fórmula (9.3) obtenim la freqüència de les ones sonores: 
 

( )2

343 2 645 11 Hz
2 2 26 6 10

u , ,
L ,

ν
−

= = =
Δ ⋅

 

 
( ) 0 2 0 008 645 11 0 008 5 2 5 Hz

26 6
L , , , , ,

L ,
ν ν
ν

Δ ΔΔ
= = = ⎯⎯→Δ = ⋅ = ≈

Δ
 

 
645 5 Hzν = ±  

 
Que comparant-la amb la freqüència de l’oscil·lador ens dóna una desviació 
relativa: 
 

( ) 645 640% 100 0 8%
640

Desv. relat. ,−
= ⋅ =  

 
Valor que no està gens malament. 
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9.6 Mesures i resultats 
A) Fenòmens de ressonància amb ones sonores 
 
A.1. Ompli la taula següent. 
 

L1 ±0,1 (cm) L2 ±0,1 (cm) 

  

  

  

 
A.2. Obtín els valors mitjans d’aquestes longituds i els seus errors absoluts: 
 
 
 
 
 
 
 
 

L1 (cm) L2 (cm) 

  

 
A.3. Determina la freqüència de les ones sonores i el seu error. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ν (Hz) 

 

 
A.4. Calcula la desviació relativa del resultat obtingut. 
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Resistències i díodes. Llei d’Ohm 

Objectius 

1. Mesurar resistències, voltatges i corrents amb un multímetre. 

2. Determinar les característiques d’una resistència i d’un díode. 

3. Obtenir experimentalment la llei d’Ohm. 

4. Utilitzar l’ordinador per a analitzar mesures. 

10.1 Material 
Font d’alimentació de corrent continu de voltatge variable, resistències de 330 
Ω i 1,50 kΩ de 1 W, díode (LED roig o groc), 2 multímetres, placa de 
connexions i cables. 

10.2 Coneixements previs 

10.2.1 Resistències 

Quan s’aplica un voltatge (V) entre els extrems d’un conductor circula un 
corrent elèctric (I). La intensitat del corrent és proporcional al voltatge aplicat 
(llei d’Ohm): 
 

 1I V
R

=  (10.1) 

 
La inversa de la constant de proporcionalitat, característica del conductor, és la 
seua resistència elèctrica, R. En la pràctica emprarem resistències de carbó el 
valor de la qual ve identificat per mitjà d’un codi de colors. 
 

Figura 1. Resistències de carbó i codi de colors 
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Un conjunt de diverses resistències es pot 
substituir per una única resistència 
equivalent. Si dues resistències estan 
associades en sèrie (el final d’una amb el 
començament de l’altra i, per tant, el 
corrent elèctric que passa per les dues és 
la mateixa) es compleix: 
 
                  1 2

serie
equivR R R= +                (10.2) 

 
I si estan associades en paral·lel (el 
començament d’una amb el començament 
de l’altra i el final d’una amb el final de 
l’altra) es compleix: 
 

                 
1 2

1 1 1
paral·lel

equivR R R
= +          (10.3) 

 
En aquest cas la suma de les intensitats 
de corrent que passen per cada una és 
igual a la que recorre el circuit. Els 
terminals de les resistències es troben a la 
mateixa diferència de potencial. 
 

10.2.2 Díodes 

El díode és el component base de l’electrònica. Els seus terminals, a diferència 
del que ocorre amb la resistència, no són equivalents, i es designen amb les 
lletres p i n. La conducció es produeix quan el terminal p està connectat a un 
potencial positiu respecte al n, sempre que aquest potencial siga major que un 
cert valor V0 anomenat potencial de barrera (figura 4a). Canviant la polaritat 
del potencial aplicat, el díode no condueix corrent (figura 4b). En el primer cas 
es diu que la polarització és directa i en el segon que és inversa. Aquest 
comportament del díode determina la seua aplicació en la conversió de corrent 
alterna en corrent contínua (rectificació). 
 

 
El díode en polarització directa és equivalent a una força electromotriu en 
oposició, igual al potencial de barrera V0 i a una petita resistència interna r 
(figura 5a). En polarització inversa equival a una resistència d’un valor molt 
elevat (figura 5b). 
 

Figura 2. Resistències en sèrie

Figura 3. Resistències en paral·lel 

Figura 4. Representació i circuits de polarització d'un díode 
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Els díodes emissors de llum o LED (Light Emitting Diodes) representats en la 
figura 6, a més de les característiques ja comentades, produeixen llum infraroja 
o visible per a certes condicions de polarització directa. En els LED la patilla 
més llarga correspon al terminal p. 
 

10.3 Descripció del multímetre 
El multímetre és un instrument que s’utilitza per a mesurar intensitats de 
corrent i voltatges, tant en corrent continu com en altern, i resistències. Els 
models més barats no solen tenir escales per a mesurar intensitats de corrent 
altern i els models més complets poden mesurar, a més, capacitats, 
freqüències, temperatures, etc. 
 
Els multímetres poden ser analògics o digitals. La lectura es realitza en els 
analògics per mitjà d’una agulla que es desplaça sobre una escala i en els 
digitals per mitjà d’una pantalla en què es mostren uns números. Els digitals 
tenen major precisió i la lectura és més còmoda. 
 
En general, la majoria dels multímetres solen tindre les mateixes entrades i 
comandaments externs. Com a exemple, en la figura 7 es mostra un dels 
models digitals més comuns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Equivalència d'un díode en polarització a) directa i b) inversa. 

Figura 6. Representació d'un LED 
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Entrades principals: 
 

 Entrades per a la mesura de resistències: V/Ω i COM. La resistència 
que es vol mesurar ha d’estar aïllada de manera que únicament hi circule el 
corrent subministrat pel propi multímetre (figura 8). 

 

 
 Entrades per a la mesura de voltatges en corrent continu i en corrent 

altern: V/Ω i COM. Les entrades V/Ω i COM es connecten als punts amb 
major i menor potencial, respectivament . Si no és així, en el cas de corrent 
continu, el valor apareix precedit d’un signe menys, la qual cosa indica que 

Figura 7. Entrades i comandaments principals d'un multímetre digital 

Figura 8. Mesura de resistències amb el multímetre 
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la polaritat està canviada (figura 9). En corrent continu l’aparell mesura el 
valor mitjà i en corrent altern el valor eficaç. 

 

 
 Entrades per a la mesura de corrents en corrent continu i en corrent 

altern: A i COM. Per a corrents majors de 2 amperes s’ha d’utilitzar 
l’entrada 20 A i mantenir la lectura només durant un període curt de temps 
(aquesta entrada no sol portar cap tipus de protecció interna). En corrent 
continu l’aparell mesura el valor mitjà i si la lectura en la pantalla és 
positiva significa que el corrent circula des de l’entrada mA o A a l’entrada 
COM. En corrent altern mesura el valor eficaç. 

 

 
Comandaments principals: 
 

 Commutador ON/OFF per a la posada en marxa de l’aparell. 
 

 Commutador per a seleccionar les diverses magnituds: resistències 
(OHM), voltatges en corrent continu (DCV) o altern (ACV) i intensitats de 
corrent continu (DCA) o altern (ACA). 

 
 Commutador per a seleccionar les diverses escales. Cada escala es 

distingeix pel seu valor màxim o abast. En la majoria dels multímetres, com 

Figura 10. Mesura de intensitats de corrent. Canvi de polaritat 

Figura 9. Mesura de voltatges. Canvi de polaritat 
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en el de la figura 7, s’empra el mateix commutador per a seleccionar la 
magnitud i l’abast. 

 
En aquesta pràctica s’utilitzen dos multímetres, 
un com el de la figura 7 i un altre més simple. En 
aquest últim (figura 11), la mateixa entrada 
serveix per a mesurar Ω, V i A encara que es 
manté com a entrada separada la corresponent a 
la mesura de corrents de més de 2 amperes. La 
posició OFF d’aquest instrument és una de les 
posicions del commutador. 
 
 
 
 
 
 
 

10.4 Procediment experimental 

10.4.1 Mesura de resistències 

Selecciona els clavillers del multímetre en què cal fer les connexions i una de 
les escales per a mesurar resistències. Comprova que quan els terminals no 
estan connectats (resistència infinita) apareix un 1 en la pantalla (sempre 
apareix un 1 quan el valor que es vol mesurar és major que l’abast de l’escala 
emprada) i comprova també que al curtcircuitar (unir directament) els 
terminals apareix un zero en la pantalla (figura 12). 
 

  
Mesura una de les dues resistències instal·lades en la placa de connexions, 
connectant el multímetre entre els seus extrems (figura 13). Varia l’escala fins 
a obtenir una lectura amb una precisió de l’ordre del 1% (3 xifres 
significatives). 
 

Figura 11. Multímetre 

Figura 12. Resistència infinita i resistència nul·la 
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Mesura l’altra resistència i compara els valors obtinguts amb els indicats pel 
fabricant per mitjà del codi de colors (figura 1 o  http://es.wikipedia.org/wiki/ 
Resistor). 
 

 
Connecta les dues resistències en sèrie (figura 14) i mesura amb el multímetre 
la resistència del conjunt. Comprova que el valor obtingut satisfà la fórmula 
(10.2). 
 

 
Connecta les dues resistències en paral·lel (figura 15) i mesura amb el 
multímetre la resistència del conjunt. Comprova que el valor obtingut satisfà 
l’expressió (10.3). 
 

10.4.2 Mesura de voltatges i corrents 

Munta amb ajuda dels cables el circuit de corrent continu de la figura 16. Al 
principi, el botó giratori que controla el voltatge d’eixida de la font 
d’alimentació ha de situar-se al mínim. Per a major comoditat, emprarem dos 

Figura 13. Mesura d'una resistència amb el multímetre 

Figura 14. Mesura de resistències en sèrie 

Figura 15. Mesura de resistències en paral·lel 
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multímetres, un com a amperímetre i un altre com a voltímetre. Selecciona els 
clavillers en què cal fer les connexions en cada un dels dos aparells. 
Selecciona l’escala de 20 mA (DCA) en el multímetre instal·lat per a mesurar 
el corrent i la de 20 V (DCV) en el que es mesurarà el voltatge. FIXA’T QUE 
L’AMPERÍMETRE S’INTERCALA EN SÈRIE EN EL CIRCUIT MENTRE 
QUE EL VOLTÍMETRE ES CONNECTA EN PARAL·LEL (sempre és així). 
MAI s’ha de col·locar un amperímetre en paral·lel perquè s’espatla. 

 
NO CONNECTES LA FONT D’ALIMENTACIÓ A LA XARXA 
ELÈCTRICA FINS QUE EL CIRCUIT SIGA REVISAT PER UN 
PROFESSOR. 
 
Amb el botó que controla el voltatge d’eixida de la font al mínim, polsa 
l’interruptor de posada en marxa. Després, augmenta el voltatge lentament i 
mesura el corrent i per a distints valors de la diferència de potencial. Mesura a 
intervals de 2 V i confecciona una taula amb aquests valors. En acabar, 
desconnecta la font amb l’interruptor. 
 
Representa amb ajuda de l’ordinador el voltatge V en funció del corrent I, i 
ajusta els punts amb una línia recta ja que s’ha de satisfer l’expressió (10.1), la 
representació de la qual és una línia recta de pendent R que passa per l’origen. 
Calcula la resistència amb el nombre de xifres significatives correctes. 
 
Substitueix en el muntatge anterior la resistència de 1,50 kΩ pel díode en 
polarització directa. El terminal p que correspon a la clavilla roja ha de 
connectar-se al punt de major potencial, és a dir, al punt més pròxim del 
terminal positiu de la font d’alimentació (figura 17). 
 

 
Amb el botó del comandament que controla el voltatge al mínim, polsa 
l’interruptor de posada en marxa de la font d’alimentació i augmenta el 
voltatge lentament. Determina el valor V0 (potencial de barrera) per al que 
comença a passar corrent i mesura la corrent I per a distints valors de V. 

Figura 16. Circuit de corrent continu. Estudi de la resposta d'una resistència 

Figura 17. Circuit de corrent continu. Estudi de la resposta d'un díode 
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Procura que el valor del corrent no supere 20 mA ja que el LED pot espatllar-
se. Mesura a intervals de 0,1 V i confecciona una taula amb aquests valors. 
 
Munta el díode en polarització inversa i comprova el que succeix. 
 
Representa amb ajuda de l’ordinador el voltatge V en funció del corrent I. 
Utilitza tots els punts incloent el corresponent a V0. Després, per a calcular la 
resistència interna del díode r, representa en una altra gràfica, només els 4 o 5 
últims punts i ajusta’ls amb una línia recta. 
 
Recorda que cal obtenir com a resultats finals els valors de V0 i r amb les seues 
xifres significatives. 
 
Desconnecta la font d’alimentació de la xarxa elèctrica i desmunta el circuit. 
COMPROVA QUE ELS MULTÍMETRES QUEDEN APAGATS. 

10.5 Exemple 
La mesura de resistències amb el multímetre és senzilla. Tal com s’explica en 
l’apartat 10.4.1 es mesura el valor de les resistències connectant el multímetre 
als seus extrems. Es tindrà en compte que el multímetre ens proporcione 3 o 4 
xifres (figura 18) i vigilarem que la xifra que es trobe més a la dreta no 
oscil·le. 
 
Els resultats obtinguts són: 
 

R1±1 (Ω) R2±1 (Ω) 
323 1488 
326 1477 
324 1479 

 
El valor mitjà de les resistències resulta ser 1 324 1R = ± Ω  i 2 1481 4R = ± Ω , 
on s’ha pres com a error el major entre la sensibilitat del multímetre (en 
l’escala triada) i l’error de dispersió de les mesures. 
 

 
 

Figura 18. Mesura directa de resistències 
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Procedim a comparar els resultats amb els valors proporcionats pel fabricant. 
Sobre la primera, s’observa la seqüència de ratlles de colors taronja-roja-
taronja-or, la qual cosa implica que, segons el fabricant, la resistència és de 
320 Ω  amb una tolerància del 5%, o el que és el mateix fabric

1 320 20R = ± Ω . 
En la segona s’observa la seqüència marró-verd-roig-or el que indica un valor 
de 1500 Ω amb una tolerància del 5%, és a dir, fabric

2 1500 80R = ± Ω . Els dos 
valors estan d’acord amb les mesures realitzades amb el multímetre. 
 
A continuació, comprovarem que es compleixen les relacions que ens 
proporcionen els valors de les resistències equivalents per a una associació de 
resistències en sèrie o en paral·lel. Connectem les resistències anteriors en 
sèrie (figura 14) obtenint: 
 

Rsèrie±1 (Ω) 

1805 

1805 

1807 

 
pel que, sèrie 1806 1R = ± Ω . El valor teòric seria la suma de les resistències R1 i 
R2, és a dir, equiv

sèrie 1805 5R = ± Ω , la qual cosa proporciona una desviació relativa 
entre els dos valors del 0,06%. 
 
Si les resistències es connecten en paral·lel (figura 15), s’obté: 
 

Rparal·lel±1 (Ω) 

264 

265 

265 

 
pel que, paral·lel 265 1R = ± Ω . El valor teòric de l’associació vindrà donat per:  
 

equiv 1 2
paral·lel

1 2

R ·RR
R R

=
+

 

 
sent el seu error absolut: 
 

( ) ( ) ( )

( )

equiv
paral·lel 1 2 1 2 1 21 2

equiv
paral·lel 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2equiv 1 2 1 2
paral·lel

1 2 1 2 1 2

2

R R ·R R R R RR R
R R ·R R R R R R R

R RR R R RR
R R R R R R

Δ Δ Δ + Δ +Δ Δ
= + = + +

+ +

⎡ Δ + ⎤Δ Δ
Δ = + + = Ω⎢ ⎥+ +⎣ ⎦

 

 
Després equiv

paral·lel 266 2R = ± Ω , d’acord amb el resultat experimental. 
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La següent part de l’experiència consisteix a obtenir la llei que lliga el valor de 
la resistència, la diferència de potencial existent entre els seus extrems i la 
intensitat de corrent que hi passa. En la figura 16 podem veure l’esquema del 
circuit que hem de muntar (figura 19). 
 
Des d’un valor inicial del voltatge de 1,00 V es va incrementant el valor de la 
diferència de potencial a intervals de 2,00 V i es mesura la intensitat de corrent 
corresponent que passa per la resistència R2. Les mesures es recullen en la 
taula següent: 
 

I (mA) V±0,01 (V) 

0,567±0,001 1,00 

1,753±0,001 3,00 

3,35±0,01 5,00 

4,66±0,01 7,00 

5,71±0,01 9,00 

7,35±0,01 11,00 

 
Les mesures d’intensitat de corrent només s’han realitzat una vegada per a 
cada voltatge, ja que si la mesura es realitza amb atenció s’obtenen dispersions 
molt petites en la magnitud esmentada. 
 
El següent pas és representar les dades i realitzar l’ajust corresponent. Com 
s’observa (figura 20) les dades es distribueixen sobre una línia recta, tal com 
prediu la llei d’Ohm. Per a la determinació de la recta d’ajust, i l’error associat 
al pendent i a l’ordenada en l’origen s’ha utilitzat el full de càlcul Llei 
d’Ohm.xls (figura 20). El resultat obtingut és: 
 

( ) ( )1 48 0 04 0 222 0 008y , , x , ,= ± + ±  
 
Com pot veure’s, el valor de l’ordenada en l’origen és petit, la qual cosa és 
lògica ja que teòricament el seu valor hauria de ser nul. Per tant: 
 

2 1480 40R = ± Ω  

Figura 19. Estudi de la llei d’Ohm 
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Com pot observar-se la discrepància entre el valor trobat per a la segona 
resistència utilitzant la llei d’Ohm i el mesurat amb el multímetre és mínima 
(desviació relativa d’un 0,07%). 
 

 
La següent part de la pràctica consisteix en la caracterització d’un díode. En 
primer lloc es munta el circuit mostrat en la figura 17. Es va augmentant des 
de zero la diferència de potencial en els extrems del díode, el qual s’ha tingut 
la precaució de connectar en polarització directa. Es determina tres vegades el 
potencial per al qual comença a mostrar-se pas de corrent pel díode (potencial 
de barrera). Els valors obtinguts han sigut: 
 

V0±0,1 (V) 

1,7 

1,6 

1,7 

 
El potencial de barrera és: 0 1 7 0 1VV , ,= ± . A partir d’aquest voltatge s’eleva, 
a intervals de 0,10 V, la diferència de potencial en els extrems del díode. Les 
mesures realitzades es mostren en la taula adjunta. 
 
 
 

Figura 20. Full de càlcul Llei d’Ohm.xls 
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I ±0,01 (mA) V±0,1 (V) 

0,01 1,7 

0,37 1,8 

2,44 1,9 

6,18 2,0 

10,74 2,1 

15,52 2,2 

19,80 2,3 

 
La representació gràfica dels voltatges en funció de les intensitats de corrent es 
pot veure en la figura 21. Els càlculs s’han realitzat amb el full de càlcul Llei 
d’Ohm.xls. 
 

 
 
Com pot observar-se en la figura anterior, la resposta del díode és diferent del 
d’una resistència òhmica, ja que la relació entre el voltatge aplicat i la 
intensitat de corrent que circula pel díode no és lineal. Però a partir d’un cert 
voltatge el díode es comporta com un element òhmic, la resistència del qual ve 
donada per: 
 

22 8 0 9R , ,= ± Ω  
 

Figura 21. Estudi de la resposta d'un díode 
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10.6 Mesures i resultats 
A) Ús d’un mulímetre com ohmetre: mesura de resistències 
 
A.1. Emplena la taula següent. 
 

R1±           (Ω) R2±          (Ω) 

  

  

  

 
A.2. Determina els valors de les resistències i el seus errors absoluts i 
compara’ls amb el que ha indicat el fabricant a partir del codi de colors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Resistències en sèrie i en paral·lel 
 
B.1. Emplena la taula següent. 
 

Rsèrie±          (Ω) Rparal·lel±         (Ω) 
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B.2. Determina els valors teòrics de cada una de les associacions, a més dels 
seus errors absoluts, i compara’ls amb els obtinguts a partir de les mesures 
realitzades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Llei d’Ohm: mesura de voltatges i corrents 
 
C.1. Emplena la taula següent. 
 

I (mA) V (V) 
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C.2. Realitza, amb l’ajuda de l’ordinador, la representació gràfica convenient 
(posa en aquest espai la representació obtinguda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.3. Determina el valor de la resistència i el seu error absolut. Compara el 
valor obtingut amb el mesurat directament amb el multímetre. 
 

R (Ω) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Comportament d’un díode 
 
D.1. Emplena la taula següent i calcula el valor del potencial de barrera del 
díode. 
 

V0±          (V) 
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D.2. Emplena la taula següent. 
 

I (mA) V (V) 

  

  

  

  

  

  

 
D.3. Realitza, amb l’ajuda de l’ordinador, la representació gràfica convenient 
(posa en aquest espai la representació obtinguda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.4. Determina el valor de la resistència del díode i el seu error absolut. 
 

R (Ω) 
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CAPÍTOL 11 
CÀRREGA I DESCÀRREGA D’UN 
CONDENSADOR. ASSOCIACIÓ 
DE CONDENSADORS 
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Càrrega i descàrrega d’un 
condensador. Associació de 
condensadors 

Objectius 

1. Analitzar els processos exponencials de càrrega i descàrrega d’un 
condensador en corrent continu. 

2. Determinar capacitats equivalents. 

11.1 Material 
Alimentador de corrent continu (diversos voltatges); interruptor; condensadors 
electrolítics de 100 i 220 mF; resistència de 100 kΩ; cronòmetre, multímetre i 
cables. 

11.2 Coneixements previs 

11.2.1 Els condensadors 

Un condensador és un sistema de dos conductors amb càrregues iguals però de 
diferent signe cadascun. El condensador més comú és el condensador pla, 
constituït per dos superfícies conductores planes i paral·leles anomenades 
plaques o armadures (figura 1). 
 

 
En la figura 2 es mostra una manera de carregar un condensador. Les dues 
plaques, inicialment neutres, es connecten mitjançant un filferro conductor 
(figura 2a) i s’acosta una càrrega a una d’elles. Si, per exemple, la càrrega és 
negativa, part dels electrons lliures fluiran al llarg del filferro fins a aconseguir 
l’altra placa (figura 2b). Finalment es desconnecta el filferro que uneix les 
armadures i es retira la càrrega exterior (figura 2c). 
 

a) b) c) 

Figura 1. Condensador pla. a) vista en perspectiva; b) vista frontal;  
c) esquema 
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En l’espai comprès entre les plaques apareix un camp elèctric que és la suma 
dels corresponents a les càrregues positives d’una de les plaques i a les 
càrregues negatives de l’altra (figura3). 
 

 
Els dos tenen el mateix valor i sentit (dirigit de la placa positiva a la placa 
negativa). Per tant en l’interior del condensador el camp elèctric és: 
 

 
2 2

Q Q QE E E
σ σ σ

ε ε ε+ −= + = + =  (11.1) 

 

on Qσ  és la densitat superficial de càrrega de les plaques i ε  la permitivitat 
del medi existent entre aquestes. 
En l’exterior el camp creat per una de les plaques es compensa amb el de 
l’altra resultant nul. La figura 3, que mostra les adreces dels vectors, ajuda a 
comprendre el resultat. 
 

 
Les plaques d’un condensador carregat es troben a diferent potencial. La 
diferència de potencial entre elles, si estan separades una distancia d, és: 
 

+Q - Q

Figura 2. Per a carregar un condensador, inicialment descarregat, es 
produeix un transvasament de càrregues negatives entre les plaques. Una 

vegada carregat la distribució de càrregues és uniforme 

E=0 

E+ 

E- 

E+ E+

E-E- 

E=0 ε
σ QE =

d

Figura 3. En un condensador pla el camp entre les plaques és 
constant i el potencial disminueix linealment des de la placa positiva 

a la negativa 
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 1 2
0

·
d

QV E dx E d V V d
σ
ε

Δ = − = − ⎯⎯→ − =∫  (11.2) 

 
La càrrega emmagatzemada en un condensador i la diferència de potencial 
entre les plaques són proporcionals (el camp és proporcional a la càrrega i la 
diferència de potencial ho és al camp): 
 
 Q C V= Δ  (11.3) 
 
La constant de proporcionalitat C es diu capacitat del condensador. En aquesta 
i en les fórmules que segueixen Q i ΔV es prenen amb signe més (Q es refereix 
a la càrrega de la placa carregada positivament i ΔV es refereix a la diferència 
de potencial entre la placa positiva i la negativa), amb la qual cosa C resulta 
ser positiva. La unitat de capacitat en el Sistema Internacional es diu Farad (F). 
 
En el cas d’un condensador pla, substituint (11.2) en (11.3) s’obté: 
 

 
/

Q

Q

SQ SC
V d d

σ ε
σ ε

= = =
Δ

 (11.4) 

 
El resultat indica que la capacitat per a emmagatzemar càrregues en un 
condensador és major quan ho és la superfície, S, de cadascuna de les seues 
plaques i menor és la seua separació. La permitivitat representa les propietats 
elèctriques del mitjà que hi ha entre les plaques. 
 
Els condensadors més comuns es construeixen intercalant una làmina de paper 
entre dues làmines metàl·liques i fent un rotllo. D’aquesta forma s’aconsegueix 
una superfície gran i una separació molt petita. En resulta un petit element de 
gran capacitat. No obstant això, quan a un d’aquests condensadors s’aplica una 
diferència de potencial molt elevada es produeix una descàrrega i passen les 
càrregues directament d’una placa a l’altra, cosa que generalment provoca la 
seua destrucció. Aquesta descàrrega es produeix per a valors del camp elèctric 
de l’ordre de 3·106 V/m en l’aire i 16·106 V/m en el paper. 
 
Per a carregar un condensador és necessari realitzar un treball que és igual a 
l’energia potencial emmagatzemada. Per a calcular el treball no es pot emprar 
l’equació: 
 
 W q V= − Δ  (11.5) 
 
ja que la diferència de potencial augmenta a mesura que es carrega el 
condensador, cal integrar: 
 

 
2

0 0 2

Q Q q QW V·dq ·dq
C C

= Δ = =∫ ∫  (11.6) 

 
Aquesta energia potencial es pot expressar en funció del camp elèctric entre 
les plaques. Considerant successivament les equacions (11.3), (11.4) i (11.2) es 
té: 
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2

2 2 21 1 1
2 2 2 2potencial
Q SE C V V Sd E
C d

ε ε= = Δ = Δ =  (11.7) 

 

i la densitat d’energia 

 

 2
E

1
2

potencial

Volum

E
Eρ ε= =  (11.8) 

 
Aquest resultat s’interpreta com que el treball realitzat per a carregar un 
condensador s’inverteix a crear un camp elèctric entre les plaques del 
condensador i ens permet obtenir l’energia emmagatzemada en el camp per 
unitat de volum. Encara que s’ha deduït per a un condensador pla, l’expressió 
té validesa general i proporciona l’energia en qualsevol regió de l’espai on hi 
ha un camp elèctric. 

11.2.2 Associació de condensadors 

Per a poder emmagatzemar una gran quantitat de càrrega o per a aconseguir 
una diferència de potencial elevada, sense que tinga lloc la descàrrega entre les 
plaques, es combinen condensadors. Com es mostra en la figura 4, l’associació 
pot ser en sèrie (connectant la placa negativa amb la positiva del condensador 
contigu i així successivament) o en paral·lel (connectant d’una banda totes les 
plaques positives i per un altre totes les negatives). 

 
Es defineix la capacitat equivalent d’una associació de condensadors com la 
que tindria un únic condensador que sota la diferència de potencial existent en 
els extrems de l’associació emmagatzemara una càrrega igual a 
l’emmagatzemada en l’associació. 
 
En el cas d’una associació en sèrie, tots els condensadors tenen la mateixa 
càrrega però la càrrega útil de l’associació és només igual a la d’un d’ells (la 
càrrega disponible és únicament l’emmagatzemada en les plaques exteriors). 
En canvi, la diferència de potencial total és la suma de les diferències de 
potencial de cadascun (figura 5). S’obté: 
 

 1 2 3
serie
equivalent 1 2 3

...1 1 1 1 ..V V VV
C Q Q C C C

Δ + Δ + Δ +Δ
= = = + + +  (11.9) 

Figura 4. Associació de condensadors en sèrie i paral·lel 
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En el cas d’una associació en paral·lel tots els condensadors estan connectats a 
la mateixa diferència de potencial i la càrrega és la suma del les càrregues de 
cada condensador (figura 6). Així s’obté: 
 

 paral·lel 1 2 3
equivalent 1 2 3

... ...Q Q QQC C C C
V V

+ + +
= = = + + +

Δ Δ
 (11.10) 

 

 
Si en l’associació uns condensadors es troben connectats en sèrie i uns altres 
en paral·lel els càlculs per a obtenir la capacitat del condensador equivalent es 
realitzen en diversos passos, aplicant les fórmules successivament. 

11.2.3 Càrrega i descàrrega d’un condensador 

Quan es connecta un condensador descarregat a un generador de voltatge 
constant V, el condensador adquireix una carrega Q proporcional a aquest 
voltatge segons l’equació (11.3). El circuit de càrrega està format per un 
condensador de capacitat C i una resistència R en sèrie alimentats per un 
generador de corrent continu (figura 8a). L’equació de la malla s’escriu: 
 
 ( ) ( )C RV t V tε = +  (11.11) 

+Q +Q -Q 

ΔV1 

-Q 

ΔV2 

C2C1 

Figura 5. Quan dos condensadors estan associats en sèrie la càrrega útil del 
conjunt és únicament igual a la d'un d'ells, però la diferència de potencial 

del conjunt és la suma 

Q1 
C1 

C2 

ΔV 

Q2 

Figura 6. Quan els condensadors estan associats en paral·lel la càrrega útil 
del conjunt és la suma, però la diferència de potencial del conjunt és 

únicament igual a la d'un d'ells. 
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Expressant els dos voltatges en funció de la càrrega del condensador s’obté 
l’equació: 
 

 ( ) ( )q t dq t
R

C dt
ε = +  (11.12) 

 
Després d’integrar aquesta equació diferencial, s’obté: 
 
 ( ) /(1 )t RCq t C eε −= −  (11.13) 
 
El producte RC, que té dimensions de temps, es diu constant de temps del 
circuit. El corrent s’obté derivant respecte al temps aquest resultat: 
 

 ( ) ( ) /t RCd q t
I t e

d t R
ε −= =  (11.14) 

 
La resistència del circuit (figura 8a) no influeix en la càrrega final del 
condensador però sí en la rapidesa amb que aquest es carrega. Durant la 
càrrega circula un corrent continu (corrent d’un sol sentit) I(t) que disminueix 
exponencialment fins a fer-se zero quan el condensador està totalment 
carregat. El valor inicial del corrent, quan el condensador està descarregat, 
correspon al corrent que s’instal·laria en el circuit en absència de condensador. 
 
 ( ) /

max
tI t I e τ−=  (11.15) 

 
on Imax és el corrent inicial (I(t) per a t=0) 
 

 maxI
R
ε

=  (11.16) 

 
i τ és una constant igual al producte RC. 
 
Aquesta constant, que té dimensions de temps, es diu constant de temps del 
circuit i determina la rapidesa amb la qual es carrega el condensador (més 
rapidesa com menor és el producte RC). 
 
Quan els terminals d’un condensador carregat s’uneixen entre si, el 
condensador es descarrega circulant un corrent que disminueix 

Figura 8. Circuit de a) càrrega i b) descàrrega d'un condensador 

a) b) 
C 

R 

C 

R ε 
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exponencialment amb el temps fins a desaparèixer. En el circuit de descàrrega 
del condensador a través d’una resistència (figura 8b) l’equació: 
 

 ( ) ( )0
q t dq t

R
C dt

= +  (11.17) 

 
té com a solució 
 
 ( ) /t RCq t C eε −=  (11.18) 
 
i el corrent, derivant respecte al temps 
 

 ( ) ( ) /t RCdq t
I t e

dt R
ε −= =−  (11.19) 

 
Ara, tant la càrrega com el corrent disminueixen exponencialment fins a 
anul·lar-se amb una rapidesa que depèn de la constant de temps del circuit RC. 
El signe menys del corrent indica que el seu sentit és l’oposat al de l’operació 
de càrrega. Com en el cas anterior la resistència del circuit (figura 8b) influeix 
en la rapidesa de la descàrrega. 

11.3 Procediment experimental 
En aquesta pràctica, per a estudiar els processos de càrrega i descàrrega es 
munta un circuit amb el condensador i una resistència de valor elevat. Així la 
constant de temps és també elevada, els processos transcorren lentament i es 
pot utilitzar un cronòmetre manualment per a realitzar les mesures. 

11.3.1 Estudi del procés de càrrega del 
condensador 

En primer lloc, cal identificar cadascun dels components de la pràctica (figura 
9). 

Figura 9. Elements necessaris per a estudiar els processos de càrrega i 
descàrrega d'un condensador
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L’esquema del circuit de càrrega del condensador apareix esquematitzat en la 
figura 10. Abans de realitzar el muntatge del circuit cal assegurar-se que el 
condensador està descarregat. Per a això, n’hi ha prou a curtcircuitar-ho (unir 
directament les seues terminals) amb l’ajuda dels cables de connexió. 
 
Amb el condensador de 220 μF i la resistència de 100 kΩ munta el circuit de 
la figura 10. El pol positiu de l’alimentador correspon a la femella roja. Durant 
el muntatge, l’alimentador ha d’estar desconnectat de la xarxa elèctrica. 
Connecta a la femella roja de l’alimentador un dels terminals de l’interruptor 
el qual ha d’estar en posició OFF. 
 

 
Connecta a continuació el multímetre preparat per a mesurar la intensitat del 
corrent. Per a això connecta un cable entre l’interruptor i l’entrada “A” del 
multímetre. Selecciona amb el commutador giratori l’escala d’abast 200 μA de 
corrent continu (DCA). 
 
Per a connectar el condensador cal tenir en compte que en els condensadors 
electrolítics* que s’utilitzen en aquesta pràctica els terminals no són 
equivalents: el terminal positiu del condensador que correspon a la clavilla roja 
(en el component comercial es distingeix perquè la patilla positiva és més 
llarga que la negativa) ha de connectar-se cap al pol positiu de l’alimentador. 
En conseqüència connecta el terminal roig del condensador a l’entrada COM 
(comuna) del multímetre. 
 
Finalment, tanca el circuit connectant un dels extrems de la resistència al 
terminal negatiu del condensador i l’altre al pol negatiu de l’alimentador. NO 
CONNECTES LA FONT D’ALIMENTACIÓ A LA XARXA ELÈCTRICA 
FINS QUE EL CIRCUIT SIGA REVISAT PER UN PROFESSOR. 
 
Situa l’interruptor en la posició ON i dispara el cronòmetre al mateix temps. 
Mesura la variació de la intensitat del corrent amb el temps prenent lectures a 
intervals de 10 s. Perquè els errors siguen petits pren dades únicament mentre 
que el corrent siga major de 10 μA. No obstant això, no consideres per 
                                                      
 
 
 
*El condensador electrolític consta de dues làmines metàl·liques enrotllades separades per 
una capa aïllant molt fina d'òxid, que es forma en fer passar corrent continu. Si s'inverteix 
el sentit del corrent el condensador es desbarata, per la qual cosa no es poden utilitzar en 
circuits de corrent altern. En ser la separació entre les plaques tan petita la capacitat pot ser 
molt gran. Per aquesta raó s'utilitzen en aquesta pràctica, en la qual ens convé que la 
capacitat siga elevada. 

A

+ -

+ -

ε

C R

Figura 10. Circuit per a estudiar el procés de càrrega del condensador 
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acabada l’operació de càrrega fins que el corrent siga de l’ordre de 1 μA. Així 
el condensador queda completament carregat i preparat per a estudiar el procés 
de descàrrega. 
 
Situa l’interruptor en la posició OFF. Si hi ha hagut algun contratemps que 
haja impedit realitzar bé les mesures, curtcircuita el condensador per a 
descarregar-ho totalment i torna a intentar-ho. Finalment, desconnecta 
l’alimentador de la xarxa elèctrica. 

11.3.2 Estudi del procés de descàrrega del 
condensador 

En primer lloc, per a muntar el circuit de descàrrega del condensador, 
suprimeix el cable que uneix el pol positiu de l’alimentador amb l’interruptor. 
Després desconnecta la resistència del pol negatiu de l’alimentador i connecta-
la a l’interruptor. Així queda el circuit preparat per a l’operació de descàrrega 
(figura 11). Si comparem els esquemes dels circuits de càrrega i descàrrega en 
les figures 10 i 11 respectivament, observem que l’única diferència ve donada 
per l’existència o no de la font d’alimentació ε. 
 

 
Situa l’interruptor en la posició ON i dispara el cronòmetre al mateix temps. 
Mesura la variació de la intensitat del corrent amb el temps prenent lectures en 
l’instant inicial i després a intervals de 10 s. Pren dades fins que el corrent siga 
de l’ordre de 10 μA. Fixa’t que els valors que assenyala el multímetre estan 
precedits per un signe menys, la qual cosa indica que el corrent té ara sentit 
contrari al que tenia durant l’operació de càrrega (encara que, per a posteriors 
càlculs, pren el valor en positiu). Situa l’interruptor en la posició OFF. 
 
Repeteix les operacions de càrrega i descàrrega substituint el condensador de 
220 μF pel de 100 μF. Els processos transcorreran ara més ràpidament i caldrà 
prendre lectures cada 5 s. 
 
Torna a realitzar les operacions de càrrega i descàrrega substituint el 
condensador de 100 μF per l’associació en paral·lel dels dos condensadors. 
Segons l’equació (11.9), aquesta associació equival a un condensador de 
capacitat 320 μF. Els processos transcorreran ara més lentament, per tant, pren 
lectures cada 10 s. 
 
Finalment, desmunta el circuit i comprova que el multímetre queda apagat. 
 
Representa amb ajuda de l’ordinador el corrent en funció del temps. Com que 
els processos de càrrega i descàrrega són teòricament iguals (excepte el canvi 

+ -A
C R

Figura 11. Circuit per a estudiar el procés de descàrrega del condensador 
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de sentit del corrent), les lectures en els dos casos (excepte el signe) haurien de 
coincidir. Representa la mitjana dels valors absoluts de càrrega i descàrrega i, 
si és possible, representa els resultats per als dos condensadors i l’associació 
en paral·lel en la mateixa gràfica per a comparar-los més fàcilment. 
 
Ajusta els punts amb corbes exponencials, ja que s’ha de satisfer l’equació 
(11.15). Per comparació amb aquesta equació, obtín els valors del corrent 
inicial i de les capacitats. 
 
Fes una taula amb els resultats obtinguts i les desviacions corresponents 
respecte dels valors teòrics. 

11.4 Exemple 
Comencem identificant cadascun dels components de la pràctica i muntem, 
amb el condensador de 220 μF i la resistència de 100 kΩ , el circuit de càrrega 
seguint l’esquema de la figura 10, assegurant-nos prèviament que el 
condensador esta descarregat (s’han d’unir, durant un breu instant, els dos 
terminals del condensador). 
 
Tenint la precaució de connectar l’interruptor al circuit en posició OFF i de 
mantenir l’alimentador desconnectat de la xarxa elèctrica. A més, com s’ha dit 
a la secció 3, la patilla més llarga (positiva) dels condensadors d’aquesta 
pràctica (electrolítics) ha de connectar-se cap al pol positiu de l’alimentador. 
Abans de connectar la font d’alimentació a la xarxa elèctrica sol·licitem el vist-
i-plau del professor.  
 
Mesurarem la variació de la intensitat del corrent amb el temps prenent 
lectures a intervals de 10 s tant en el procés de càrrega com en el de 
descàrrega. Per al procés de càrrega, situem l’interruptor en la posició ON i 
alhora disparem el cronòmetre. Perquè els errors siguen petits prenem dades 
únicament mentre que el corrent siga major de 10 μA. 
 

t ±1 (s) Icàrrega ±1 (μA) Idescàrrega ±1 (μA) 

10 83 -83 

20 55 -54 

30 37 -36 

40 25 -24 

50 17 -16 

60 12 -10 

 
Abans de començar les mesures del procés de descàrrega, esperem fins que el 
corrent siga de l’ordre d’1 μA en l’operació de càrrega, per tal d’assegurar-nos 
que el condensador queda completament carregat. Després, situem 
l’interruptor en la posició OFF, desconnectem l’alimentador de la xarxa 
elèctrica i modifiquem el circuit llevant la font seguint l’esquema de la 
figura 11. 
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Realitzem les mesures de variació d’intensitat del corrent disparant el 
cronòmetre al mateix temps que situem l’interruptor en la posició ON. Com 
hem fet en el procés de càrrega, ara prenem lectures en l’instant inicial i 
després a intervals de 10 s fins que el corrent siga de l’ordre de 10 μA. Situem 
l’interruptor en la posició OFF. 
 
Com que els processos de càrrega i descàrrega són teòricament iguals (excepte 
el canvi de sentit del corrent), les lectures del corrent en valor absolut en els 
dos casos quasi coincideixen. Obtenim la mitjana del valors absoluts del 
corrent en el procés de càrrega i descàrrega. 
 

 càrrega descàrrega

2m

I I
I

+
=  (11.20) 

 

t ±1 (s) Im ±1 (μA) 

10 83 

20 55 

30 37 

40 25 

50 17 

60 11 

 
Repetim les operacions de càrrega i descàrrega substituint el condensador de 
220 μF pel de 100 μF. Els processos transcorreran ara més ràpidament, per 
tant, prenem lectures cada 5 s. 
 

t ±1 (s) Icàrrega ±1 (μA) Idescàrrega ±1 (μA) Im ±1 (μA) 

5 77 -76 77 

10 47 -46 47 

15 30 -29 30 

20 19 -17 18 

25 12 -11 12 

30 7 -7 7 

 
Tornem a realitzar les operacions de càrrega i descàrrega però substituint el 
condensador per l’associació en paral·lel dels dos condensadors. Prenem 
lectures cada 10 s. 
 

t ±1 (s) Icàrrega ±1 (μA) Idescàrrega ±1 (μA) Im ±1 (μA) 

10 95 94 95 

20 71 70 71 



194 Manual de pràctiques de física 

30 53 53 53 

40 40 40 40 

50 30 30 30 

60 22 22 22 

70 17 17 17 

80 13 13 13 

90 10 9 10 

 
Representem amb ajuda de l’ordinador les mitjanes dels corrents en funció del 
temps per als dos condensadors i l’associació en paral·lel en la mateixa gràfica 
per a comparar-los més fàcilment. 
 
Hem ajustat els punts amb corbes exponencials, ja que s’ha de satisfer 
l’equació (11.15). S’ha utilitzat el full de càlcul Condensadors.xls per a la 
determinació de les corbes d’ajust exponencials. En la figura 12 s’observa la 
representació de les dades experimentals.  

 
Així, obtenim els valors del corrent inicial Imax i de les constants de temps 
τ  per a cada condensador. Anomenem amb el subíndex 1 les dades 
corresponents al condensador de 100 μF, amb el subíndex 2 les del de 220 μF i 
amb el subíndex 3 les dades de l’associació dels dos condensadors en paral·lel. 
 
Com pot observar-se l’ajust entre les variables és molt bo (coeficients de 
correlació pròxims a un), reproduint-se la relació teòrica prevista. 
 

Figura 12. Corbes d'ajust per als condensadors utilitzats i la seua 
associació en paral·lel 
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En els tres casos la font d’alimentació i la resistència utilitzada son lés 
mateixes. Per això, segons l’expressió (11.16), la intensitat de corrent en 
l’instant inicial també ha de ser la mateixa (com es mostra). El corrent inicial 
resulta ser aproximadament: 
 

max 123μAI =  
 
I la força electromotriu de la font d’alimentació utilitzada serà: 
 

max 12 3VR·I ,ε = =  
 
Comparant les expressions obtingudes en l’ajust amb l’expressió (11.14), 
podem deduir el valor de les capacitats. 
 

1
1

2
2

paral·lel
paral·lel

1 0 0948 105μF

1 0 0401 249μF

1 0 0281 356μF

, C
RC

, C
RC

, C
RC

= ⎯⎯→ =

= ⎯⎯→ =

= ⎯⎯→ =

 

 
Confeccionem la taula agrupant els valors de les capacitats i les desviacions 
obtingudes. 
 

 C1 (μF) C2 (μF) Cparal·lel (μF) 

Teòric 100 220 330 

Experimental 105 249 356 

 

Desviació (%) 5 13 8 
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11.5 Mesures i resultats 
A.1. Ompli la taula següent per al condensador de 220 μF. 
 

t ±1 (s) Icàrrega ±1 (μA) Idescàrrega ±1 (μA) Im ±1 (μA) 

    

    

    

    

    

    

 
A.2. Ompli la taula següent per al condensador de 100 μF. 
 

t ±1 (s) Icàrrega ±1 (μA) Idescàrrega ±1 (μA) Im ±1 (μA) 
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A.3. Ompli la taula següent per a l’associació en paral·lel dels condensadors. 
 

t ±1 (s) Icàrrega ±1 (μA) Idescàrrega ±1 (μA) Im ±1 (μA) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
A.4. Representa amb ajuda de l’ordinador les mitjanes dels corrents en funció 
del temps per als dos condensadors i l’associació en paral·lel en la mateixa 
gràfica (enganxa en aquest espai la representació obtinguda). 
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A.5. Ajusta els punts amb corbes exponencials i obtín el valor del corrent 
inicial Imax i de les capacitats per a cada condensador i la seua associació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.6. Finalment, determina les desviacions de les magnituds obtingudes 
respecte dels seus valors teòrics. 
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CAPÍTOL 12 
EQUIVALÈNCIA ENTRE IMANTS I 
BOBINES. MESURA DE CAMPS 
MAGNÈTICS 
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Equivalència entre imants i bobines. 
Mesura de camps magnètics 

Objectius 

1. Comprovar que un corrent elèctric origina un camp magnètic. 

2. Utilitzar de forma pràctica algunes fórmules per calcular valor, 
direcció i sentit del vector camp magnètic. 

3. Determinar la component horitzontal del camp magnètic terrestre. 

12.1 Material 

Bobina de diàmetre 11,0 cm i longitud 35,0 cm amb 94 espires de fil de coure 
(η=1,70·10-8 Ω·m) de diàmetre 0,60 mm. Alimentador de corrent continu 
(menor voltatge possible), joc de 5 resistències compreses entre 22 i 220 Ω 
multímetre, interruptor, cables (2 dels quals amb pinça en un dels seus 
extrems) i brúixola. 

12.2 Coneixements previs 

12.2.1 La bobina 

El camp magnètic B
r

 creat a l’interior d’una bobina de N espires i longitud ℓ, 
per la qual circula un corrent elèctric I es calcula mitjançant l’equació: 
 

 μNIB =
l

 (12.1) 

 
on μ és la permeabilitat magnètica del medi (en l’aire, utilitzant unitats del SI, 
val 1,26·10-6). A la figura 1, on es representen les línies de camp magnètic 
s’observa que la intensitat del camp (proporcional a la densitat de línies) no 
roman constant en l’interior sinó que disminueix lentament des del centre fins 
a la vora de la bobina. 
 

Figura 1. Camp magnètic a l'interior d'una bobina. Secciò on es mostra el 
sentit del corrent elèctric 
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En realitat, l’equació (12.1) dóna el camp en el centre de la bobina amb un 
error menor de l’1% sempre que la longitud de la bobina siga almenys 10 
vegades més gran que el seu diàmetre. Quan no es compleix aquesta condició, 
s’aplica a l’equació (12.1) un factor de correcció: 
 

 
2 2

NIB =
l D
μ

+
 (12.2) 

 
on D és el diàmetre de la bobina. 
 
El camp magnètic d’una bobina és similar al d’un imant (figura 2). Els seus 
extrems, depenent del sentit del corrent, equivalen a un pol nord o un pol sud. 
 

 
Com s’indica a la figura 3, l’extrem en què el corrent gira en sentit contrari a 
les agulles d’un rellotge té un flux sortint (pol nord) i l’extrem en què el 
corrent gira en el sentit de les agulles del rellotge té un flux entrant (pol sud). 
Una manera simple de determinar els pols a la bobina consisteix a escriure a la 
cara de les espires situades als extrems les inicials N i S. El pol és aquell en 
què les fletxes en els extrems de la lletra coincideixen amb el sentit del corrent. 
 

 
La resistència de les bobines sol ser molt petita i per tant, difícil de mesurar 
amb precisió. El seu valor es calcula a partir de la longitud i de la secció del fil 
mitjançant la fórmula: 
 

Figura 2. Camp magnètic creat per un imant 

I I 

B

I 

B

I 
a) b) 

Figura 3. El sentit del camp a les cares d'una bobina i, com a conseqüència, 
els pols a) nord i b) sud depenen del sentit del corrent 
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 hilo

hilo

lR = η
S

 (12.3) 

 
on η és la resistivitat del material. Per limitar el pas del corrent i evitar que la 
bobina es cremi, és sempre necessari muntar-la amb una resistència en sèrie. 

12.2.2 La brúixola 

Els primers fenòmens magnètics que es van observar estaven relacionats amb 
els imants naturals (trossos de magnetita). Aquests imants tenen la propietat 
d’atraure el ferro, i els seus efectes són més notables en els seus extrems que 
es diuen pols. A partir del segle XII, els imants es van utilitzar per orientar-se 
aprofitant que la Terra es comporta com un gegantí imant amb una orientació 
pròxima a la de l’eix de la Terra. L’extrem d’un imant que s’orienta cap al pol 
nord geogràfic de la Terra es diu pol nord i el que s’orienta ta cap al pol sud 
geogràfic es diu pol sud. 

 
 
Una brúixola és un dispositiu sensible al magnetisme 
capaç d’indicar la direcció del nord magnètic de la 
magnetosfera d’un planeta mitjançant un punter 
magnetitzat, lliure de alinear-se amb el camp magnètic 
de la Terra. La cara de la brúixola en general, posa en 
relleu els punts cardinals: nord, sud, est i oest. Sovint, 
les brúixoles es construeixen com un sol instrument 
segellat amb una agulla imantada que gira lliurement 
sobre un pivot, o en moviment en un fluid, i per tant 
capaç d’assenyalar en direcció nord i sud. 

12.3 Procediment experimental 

Si aconseguim crear un vector camp magnètic resultant com en la figura 6, 
obtenim la relació (12.4) entre els vectors camp magnètic de la Terra i la 
bobina: 
 
 B TB = B tanα  (12.4) 

Figura 4. Camp magnètic de la Terra, que es comporta com un imant gegant 

Figura 5. Brúixola 
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Per tant, generant un camp magnètic conegut i mesurant la desviació α 
respecte al vector camp magnètic de la Terra, som capaços de determinar TB

r
. 

 

 
Quan un corrent elèctric flueix a través d’una bobina, genera un camp 
magnètic. Al laboratori, muntarem un circuit elèctric que inclou una bobina i 
ens permetrà variar el seu camp magnètic variant el corrent mitjançant el canvi 
de la resistència, com verem en la secció 12.3.2. A més, la resistència limita el 
corrent elèctric perquè aquest no creme la bobina. 

12.3.1 Resistència de la bobina 

Calcula la resistència de la bobina emprant l’equació (12.3). Per a açò, 
determina la longitud del fil a partir del diàmetre de la bobina i el nombre de 
voltes, i la secció del fil a partir del seu diàmetre (aquestes dades es troben en 
la llista del material emprat en la pràctica). Podem utilitzar el full de càlcul 
Resistència d’una bobina.xls. 
 
Identifica les resistències que utilitzaràs en la pràctica (figura 7) ordenant-les 
de menor a major valor amb ajuda del codi de colors 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Resistor).  
 

12.3.2 Camp magnètic de la bobina 

En primer lloc, considera que el camp magnètic creat per la bobina es 
superposarà al camp magnètic terrestre i per tant és necessari orientar la 
bobina de manera que siga fàcil saber quina és la contribució de cadascun al 

Figura 6. Orientació relativa entre els vectors de camp magnètic 

Figura 7. Caixa amb les resistències 
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camp magnètic resultant. Amb la brúixola, esbrina la direcció del camp 
magnètic terrestre i comença per disposar la bobina amb el seu eix 
perpendicular a aquest camp. 
 
Munta el circuit de la figura 8. El pol positiu de l’alimentador correspon a la 
dolla roja. Encara que el selector de voltatge es troba en la posició d’1,5 V, el 
valor efectiu depèn de la potència subministrada, i en aquest cas varia entre 3 i 
5 V. Els cables amb pinça són per a fer les connexions en els terminals de la 
resistència. 

 
Introdueix la brúixola al centre de la bobina, amb cura de no danyar les 
soldadures dels terminals de la bobina. La brúixola ha de quedar situada en el 
centre de la finestra, en un plànol horitzontal i en direcció nord-sud 
perpendicular a l’eix de la bobina (figura 9). Efectua aquesta última operació 
amb la major precisió possible i amb l’ajuda del fil que no s’ha pintat de negre. 
 

 
Utilitza la resistència de 22 Ω i selecciona en el multímetre l’escala de 200 
mA. NO CONNECTES L’ALIMENTADOR A LA XARXA ELÈCTRICA 
FINS QUE EL CIRCUIT SIGA REVISAT PER UN PROFESSOR. Després 
de connectar l’alimentador, tanca l’interruptor (posició ON). En passar el 
corrent es produeix un camp magnètic considerable a l’interior de la bobina. 

Figura 9. Disposició de l'eix de la bobina en referència al 
camp magnètic de la Terra 

Figura 8. Circuit de corrent continu amb una bobina. La bobina s'orienta 
de manera que el seu camp magnètic, BB

r
, siga perpendicular al camp 

magnètic terrestre, TerraB
r

  

TerraB
ur

 

BB
ur

AN 

S 
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Acosta la brúixola a una de les cares de la bobina i raona, a partir de la 
desviació de l’agulla, el tipus de pol de la bobina. Comprova que la cara 
oposada es comporta com un pol de diferent tipus. Obri l’interruptor (posició 
OFF). Canvia el sentit de circulació del corrent intercanviant les connexions 
del circuit a l’alimentador. Tanca l’interruptor i comprova amb la brúixola el 
que ocorre ara en les cares de la bobina. 

12.3.3 Determinació del camp magnètic terrestre 

Primer, prepara una taula, la primera columna per a escriure el corrent, I, i les 
dues següents per a l’angle que es desvia la brúixola en cadascun dels dos 
sentits de circulació del corrent ( 1α  i 2α ). Afegix altres tres columnes, una 

per als valors mitjans de les desviacions de la brúixola, ( )1 2 2α α α= + , en 
la següent els valors de la tangent d’aquests angles, tanα , i en l’última els 
valors del camp magnètic de la bobina, BB  (corresponents als diferents 
corrents) calculats mitjançant l’equació (12.2). 
 
Munta la resistència de major valor i pren lectures del corrent i de l’angle de la 
brúixola. Intercanvia les connexions del circuit amb l’alimentador i torna a 
llegir la desviació de la brúixola (figura 10). Qualsevol canvi en el circuit ha 
d’efectuar-se amb l’interruptor obert (posició OFF). 
 

 
Repeteix les operacions per a les altres resistències fins a acabar amb la de 
menor valor. És important que la posició de la bobina no varie al llarg de la 
pràctica. Per a això, comprova de tant en tant que l’agulla roman en la posició 
inicial abans de tancar l’interruptor. 
 
Representa amb ajuda de l’ordinador el camp magnètic de la bobina en funció 
de la tangent de l’angle i ajusta els punts amb una línia recta. Pots utilitzar el 
full de càlcul Camp magnètic.xls. 
 
El pendent de la recta és igual a la component horitzontal del camp magnètic 
terrestre, segons es dedueix de l’expressió (12.4). Compara el resultat obtingut 
amb el valor esperat de 2,7·10-5 T tal com s’indica en la web: 
“http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_G

Figura 10. Orientació relativa dels vectors camp magnètic i 
sentit del corrent a la bobina 
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ENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/Geomagnetismo/cartogr
afia_magnetica/map_horiz_2005.htm”. 

12.4 Exemple 

Comencem identificant cadascun dels components de la pràctica. La primera 
part consisteix a ordenar les resistències de menor a major valor amb ajuda del 
codi de colors. Desprès, hem de calcular la resistència de la bobina emprant 
l’equació (12.3), per la qual necessitem obtenir la longitud i la secció del fil de 
coure. La longitud del fil es determina emprant el diàmetre de la bobina i el 
nombre de voltes, mentre que la secció del fil s’obté a partir del diàmetre 
d’aquesta. Amb les dades que trobem en la llista del material obtenim: 
 

( )
8

22 2 3

2 0 114 4 941 710 1 953
0 610

fil bob

fil fil

l N R D ,R N · · , · ,
S R d , ·

π
η η η

π
−

−
= = = = = Ω  

 
L’error absolut d’aquesta magnitud vindrà donat per: 
 

2

0 01 0 1 14 2 1 953 2 0 09
1 70 11 60

D D d , ,R N , ,
d D d ,

ηη
η

⎡ ⎤Δ Δ Δ ⎡ ⎤Δ = + + = + + = Ω⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦
 

 
Per tant, la resistència de la bobina és xicoteta i de valor: 
 

1 95 0 09R , ,= ± Ω  
 
A continuació, amb la brúixola, esbrinem la direcció del camp magnètic 
terrestre i disposem la bobina amb el seu eix perpendicular a aquest camp. Tot 
seguit, muntem el circuit de la figura 8 com s’indica en la secció 12.3.2 i 
comprovem amb la resistència de 22 Ω i el multímetre en l’escala de 200 mA 
com, en passar el corrent per fil, es produeix un camp magnètic considerable a 
l’interior de la bobina. Si acostem la brúixola a una de les cares de la bobina 
podem conèixer el tipus de pol de la bobina, a partir de la desviació de l’agulla 
(figura 11). Comprovem que la cara oposada es comporta com un pol de 
diferent tipus. A més, si canviem el sentit de circulació del corrent 
intercanviant les connexions del circuit a l’alimentador comprovem amb la 
brúixola com canvien el pols en les cares de la bobina. 
 

 
Figura 11. Desviació de la brúixola en acostar-la a una cara de la bobina 
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Introduïm la brúixola en el centre de la bobina amb cura per a no danyar les 
soldadures en els terminals de la bobina. La brúixola ha de quedar situada en el 
centre de la finestra, en un plànol horitzontal i en direcció nord-sud 
perpendicular a l’eix de la bobina com apareix en la figura 8. Efectuem 
aquesta última operació amb la major precisió possible i amb l’ajuda del fil 
que no s’ha pintat de negre. 
 
Preparem una taula, amb la primera columna per a escriure la resistència que 
connectem al circuit, la segona per al corrent i les dos següents per a l’angle 
que es desvia la brúixola en cadascun dels dos sentits de circulació del corrent. 
Afegim altres tres columnes, una per als valors mitjans de les desviacions de la 
brúixola, en la següent els valors de la tangent d’aquests angles i en l’última 
els valors del camp magnètic de la bobina calculats mitjançant l’equació 
(12.2). 

 

R(Ω) I±0,1 (mA) α1(º) α2(º) α (º) tan(α) BB (10-5 T) 

22 126,4 60 55 58 1,6 4,07 

39 88,8 50 45 48 1,1 2,86 

68 63,1 35 40 38 0,8 2,03 

120 37,0 30 30 28 0,6 1,19 

220 25,4 20 20 20 0, 4 0,82 

 
Representem en el full de càlcul el camp magnètic de la bobina en funció de la 
tangent de l’angle i ajustem els punts amb una línia recta (figura 12). 
 
En el cas que ens ocupa la recta d’ajust ve donada per: 
 

( ) ( )5 52 79 0 09 10 0 31 0 06 10y , , x , ,− −= ± + − ±  
 
El pendent de la recta és igual al camp magnètic terrestre i per a la seua 
obtenció s’ha utilitzat el full de càlcul Camp magnètic.xls. La desviació del 
valor obtingut respecte de l’esperat resulta ser: 
 

2 7 2 79 100 3 2%
2 7

, ,Desv. relat. ,
,

−
= × =  
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Figura 12. Full de càlcul Camp magnètic.xls 
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12.5 Mesures i resultats 
A.1. Ordena seguint el codi de colors les resistències de menor a major. 
Calcula la resistència de la bobina segons l’equació (12.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2. Munta el circuit de la figura 8. Amb la resistència de 22 Ω comprova 
l’aparició de pols magnètics de les cares de la bobina quan circula un corrent 
elèctric i la variació d’aquestos quan canvia el sentit del corrent i emplena la 
taula següent. 
 

R(Ω) I(mA) α1(º) α2(º) α(º) tan (α) BB (10-5 T) 

22       

39       

68       

120       

220       
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A.3. Representa amb ajuda de l’ordinador el camp magnètic de la bobina en 
funció de la tangent de l’angle i ajusta els punts amb una línia recta (enganxa 
en aquest espai la representació obtinguda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.4. Determina la component horitzontal del camp magnètic terrestre 
comparant el resultat de l’ajust amb l’equació (12.4). Compara el resultat 
obtingut amb el valor esperat. 
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CAPÍTOL 13 
EMISSIÓ DE LLUM: ESPECTRE DE 
FREQÜÈNCIES I LLEI DEL 
QUADRAT DE LA DISTÀNCIA 
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Emissió de llum: espectre de 
freqüències i llei del quadrat de la 
distància 

Objectius 

1. Visualitzar i realitzar mesures sobre l’espectre visible. 

2. Comprovar la llei del quadrat de la distància. 

13.1 Material 
Pereta d’incandescència (220 V, 60 W) i tub fluorescent (220 V, 4 W). Xarxa 
de difracció de 600 línies/mm, filtre difusor i filtres de color (roig i blau), 
pantalla amb escletxa i escala, pinces (2), trípode, peu cònic, suport per a la 
xarxa i cinta mètrica. Luxímetre muntat en els seus suports i pantalla xicoteta 
de cartolina negra. 

13.2 Coneixements previs 

13.2.1 Espectroscopis 

El conjunt de freqüències que conté la radiació emesa o absorbida per un 
material s’anomena espectre i els dispositius que s’utilitzen per a visualitzar 
els espectres s’anomenen espectroscopis. 
 

 
L’element principal d’un espectroscopi és el que descompon la radiació. 
S’utilitzen prismes (figura 1) o xarxes de difracció que desvien la radiació, 
respecte a la direcció incident, amb un angle que depèn de la longitud d’ona, 
cosa que permet separar-ne espacialment els components espectrals (figura 2). 
 

Figura 1. Espectroscopi de prisma 
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Figura 3. Espectroscopi utilitzat 

 
En aquesta pràctica, en què s’utilitza una xarxa de difracció formada per un 
gran nombre d’escletxes paral·leles, es compliex aproximadament: 
 

 sen
d
λα ≈  (13.1) 

 
on α és l’angle que es desvia la radiació de longitud d’ona λ, i d la separació 
entre les escletxes. Segons aquesta fórmula s’obté un efecte apreciable per a 
les radiacions, les longituds d’ona de les quals siguen inferiors però del mateix 
orde que la separació de les escletxes. La xarxa utilitzada, en què la separació 
es d=1,67 μm, és útil per a l’estudi de l’espectre visible (0,4 μm<λ<0,7 μm). 
 
L’espectroscopi que s’utilitza en la pràctica consta d’una pantalla amb una 
escletxa d’aproximadament 1 mm, darrere de la qual es col·loca la font 
lluminosa que es vol analitzar. La xarxa de difracció es munta davant, a la 
mateixa altura que l’escletxa i a una distància L. Així, mirant a través de la 
xarxa, s’observa la part visible de la radiació descomposta al llarg d’una escala 
que permet realitzar mesures amb una precisió raonable (figura 3). 
 

 
La xarxa de difracció forma tantes imatges de l’escletxa com components 
monocromàtics conté la radiació. Quan el material que emet la radiació és un 
sòlid incandescent, com el filament metàl·lic d’una pereta, les imatges de 
l’escletxa se succeïxen contínuament resultant un espectre continu. Els 
espectres discontinus, línies o bandes, estan produïts per gasos a elevada 

Figura 2. Desviació de la llum per una xarxa de difracció 
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temperatura. Les línies (imatges monocromàtiques de l’escletxa de 
l’espectroscopi) corresponen a emissions procedents dels àtoms, mentres que 
les bandes es deuen a les molècules i, en realitat, estan constituïdes per una 
sèrie de línies pròximes en què pot resoldre’s la banda quan el poder separador 
de l’espectroscopi és suficient. 

13.2.2 La llei del quadrat de la distància 

Les ones, en propagar-se a través d’un medi, es debiliten amb la distància al 
focus emissor. Aquesta atenuació està regida bàsicament per dos lleis: la 
geomètrica del quadrat de la distància i la física d’absorció exponencial. En 
aquesta pràctica no centrarem en l’estudi i comprovació de la primera d’elles. 
 
En una ona plana l’amplitud és constant i per tant la intensitat de l’ona no varia 
amb la distància. No obstant això, si l’ona és esfèrica el front d’ona augmenta 
contínuament creixent proporcionalment al seu radi al quadrat i per tant la 
intensitat disminuïx en la mateixa proporció ja que la mateixa energia es 
reparteix en una superfície cada vegada major (suposarem que el medi no 
absorbeix energia). Si la potència emissora del focus és P, de la figura 4 es té: 
 

 
1 2 2

1 1 2
2

2 1
2 2

2

4

4

PI
r I r

P I rI
r

π

π

⎫= ⎪⎪ ⎯⎯→ =⎬
⎪=
⎪⎭

 (13.2) 

 
és a dir, la intensitat d’una ona esfèrica és inversament proporcional al quadrat 
de la seua distància al focus emissor. Aquesta llei és general per a qualsevol 
tipus d’ona (lluminosa, sonora, etc.). 
 

 
Com la intensitat és proporcional al quadrat de l’amplitud, en una ona esfèrica 
l’amplitud disminueix linealment amb la distància. En conseqüència, la funció 
d’ona corresponent a una ona esfèrica s’escriu: 
 

Figura 4. La intensitat de l'ona esfèrica disminueix amb el 
quadrat de la distància 
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 ( ) ( )0r ,t cos kr t
r

ψ
ψ ω= −  (13.3) 

 
on ( )r ,tψ  representa, en un instant t, el valor de la pertorbació que es propaga 
(camp elèctric, camp magnètic, pressió, etc) a una distància r del focus 
emissor, 0ψ  és l’amplitud de l’ona, k el nombre d’ona y ω  la freqüencia 
angular. La llei es dedueix suposant que la font és puntual i, en la pràctica, es 
comença a complir raonablement bé quan la distància és un ordre de magnitud 
(10 vegades) major que les dimensions de la font. 

13.2.3 Magnituds fotomètriques i radiomètriques. El 
luxímetre 

Quan es considera la resposta de l’ull (figura 5), en compte d’utilitzar el flux 
d’energia P i la intensitat I s’usa el flux lluminós F i la il·luminació E. Les 
primeres s’anomenen magnituds radiomètriques i les segones magnituds 
fotomètriques. 
 

 
De la mateixa manera que es defineix la intensitat com a flux d’energia per 
unitat de superfície, es defineix la il·luminació com a flux lluminós per unitat 
de superfície: 
 

 
S
FE =  (13.4) 

 
La unitat de flux lluminós és el lumen (lm). Per a convertir watts a lúmens es 
pren com a referència la longitud d’ona en què la sensibilitat de l’ull és 
màxima. Per a llum d’aquesta longitud d’ona (0,555 μm), 1 W és igual a 683 
lm i, en general, per a qualsevol longitud d’ona es compleix: 
 
 ( ) ( )lm 683 WF V Pλ=  (13.5) 
 
La unitat d’il·luminació és el lum/m2, també anomenat lux (lx). Per tant, la 
il·luminació per a la longitud d’ona λ, Eλ s’escriu 
 
 ( ) ( )2lx 683 W/mE V Iλ λ λ=  (13.6) 

Figura 5. Resposta espectral de l'ull amb il·luminació de dia 
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Una llum qualsevol està composta per una superposició d’ones harmòniques 
de l’espectre òptic. Cada component es caracteritza per la seua freqüència o, 
més habitualment, per la seua longitud d’ona en el buit λ0. Així, una llum es 
representa per la seua distribució d’intensitat en longituds d’ona anomenada 
intensitat espectral Iλ que es definix com la intensitat de l’ona per unitat de 
longitud d’ona. Comunament es mesura en W/cm2·μm. La intensitat total 
s’obté per integració de Iλ: 
 

 
0

683 I dI
λ

λ∞= ∫  (13.7) 

 
i la il·luminació total serà: 
 

 0,70

0,40
( ) 683E lx V I d

λ λ
λ= ∫  (13.8) 

 
Quan es mesura una il·luminació se sol utilitzar un detector de sulfur de cadmi, 
que simula la resposta espectral de l’ull humà (figura 6). També es compleix 
amb la il·luminació la llei el quadrat de la distància. 

 
L’instrument que utilitzarem per a mesurar el 
nivell d’il·luminació és el luxímetre (figura 
7). És un instrument que consta bàsicament 
d’un fotodíode, un filtre per a simular la 
resposta espectral de l’ull i un voltímetre 
digital. El fotodíode és un díode que genera 
un corrent proporcional a la intensitat de la 
llum. L’instrument utilitzat té quatre escales, 
de 20, 200, 2000 i 20000 lx. El canvi 
d’escala s’efectua polsant la tecla 
“RANGE”. Si la il·luminació està fora del 
marge de l’escala apareix un 1 en la pantalla. 
La tecla “HOLD” servix per a retindre la 
lectura en la pantalla. Quan es polsa 
novament torna a la manera de registre 
normal. 
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Figura 6. Resposta espectral de diferents substàncies 

Figura 7. Luxímetre 
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13.3 Procediment experimental 

13.3.1 Determinació de les longituds d’ona del 
espectre visible 

En primer lloc observarem i calcularem les longituds d’ona pertanyents a 
l’espectre visible d’una pereta incandescent. Disposa els elements segons 
s’indica en la figura 3. Situa la xarxa justament davant de l’escletxa i a una 
distància L d’aquesta d’uns 80 cm. No toques la superfície de la xarxa amb els 
dits. 
 
Connecta la pereta, col·loca el filtre difusor en el portafiltres que hi ha després 
de l’escletxa i observa l’espectre. Retoca lleugerament l’orientació de la xarxa 
de manera que aparega el més brillant possible (girant la xarxa respecte a un 
eix vertical) i que s’estenga paral·lel a l’escala (girant la xarxa respecte a un 
eix horitzontal perpendicular a la xarxa) (figura 8). 
 

 
Pren sobre l’escala les lectures x corresponents a les longituds d’ona més 
significatives: límits de l’espectre visible amb l’ultraviolat i l’infraroig i límits 
aproximats de les regions de diferent color en l’espectre visible (violeta, blau, 
verd, groc, taronja i roig). No toques la pereta, ja que la seua temperatura és 
molt elevada. Mantín connectada només el temps necessari per a fer les 
mesures. 
 
Mesura amb la cinta mètrica la distància entre l’escletxa i la xarxa de difracció 
i calcula els valors de l’angle α. Si la xarxa està col·locada justament davant de 
l’escletxa, la tangent de l’angle α és el quocient entre la lectura x en l’escala i 
la distància L entre l’escletxa i la xarxa. 

Figura 8. Espectre continu de la pereta incandescent 
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Després calcula els valors de λ amb la fórmula (13.1) i confecciona una taula 
amb els resultats indicant els colors en les distintes zones. Comprova que el 
resultat obtingut és molt semblant al mostrat en la figura 9. 
 
Observa l’espectre continu de la pereta a través de cada un dels filtres de color.  
El filtre de color se situa en el portafiltres al costat del filtre difusor. Adverteix  
que el filtre roig transmet la llum roja i absorbeix les altres radiacions de 
l’espectre visible (figura 10). Al contrari, el blau transmet el blau (també 
part del violeta i verd) i absorbeix la resta. Determina l’interval de longituds 
d’ona que transmet cada un dels filtres. 
 

 
Finalment, desconnecta la pereta i retira els filtres (el de color i el difusor). 

Figura 9. Espectre complet de la radiació electromagnètica 

Figura 10. Efecte d'un filtre roig 
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El pas següent és observar l’espectre d’un tub fluorescent. Substitueix la pereta 
pel tub fluorescent, connecta’l i situa’l de manera que l’escletxa quede ben 
il·luminada. Els tubs fluorescents contenen normalment vapor de mercuri que 
emet, a més de llum visible una quantitat considerable de llum ultraviolada. 
Les substàncies que recobreixen l’interior del tub, anomenades fòsfors, 
converteixen la porció ultraviolada també en llum visible. Així, l’espectre 
visible del fluorescent es compon d’un continu a causa de l’emissió dels 
fòsfors i un altre, discontinu, de línies corresponent a les radiacions més 
intenses que el mercuri emet en el visible: 
 

λ1 = 436 nm  (violeta)   λ2 = 546 nm  (verd) 
λ3 = 577 nm  (groga)   λ4 = 579 nm  (groga) 

 

 
En alguns tubs, anomenats de color corregit, s’utilitza un fòsfor (vanadat d’itri) 
que emet una banda intensa en el roig, centrada en λ5=610 nm (figura 11). 
 
Determina les longituds d’ona de les línies que es poden distingir i comprova 
si coincideixen amb les dades anteriors. 

13.3.2 Estudi de la llei del quadrat de la distància 

Usant com a font puntual el filament de la pereta, farem amb el luxímetre tres 
lectures E1, E2, E3, a distàncies r1=30 cm, r2=60 cm i r3=90 cm, 
respectivament. 
 
Amb la pereta apagada disposa el difusor d’entrada del luxímetre a 30 cm del 
filament. Comprova que els dos es troben davant (mateixa altura i que no 
estiguen desplaçats lateralment). Connecta la pereta d’incandescència i mesura 
E1. 
 

Figura 12. Mesura de la il·luminació amb un luxímetre 

Figura 11. Espectre discret d’un tub fluorescent 
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Com que és inevitable que el luxímetre capte al mateix temps la llum ambient 
del laboratori, mesura aquesta llum paràsita intercalant la petita pantalla de 
cartolina negra de manera que el detector no reba la llum directa de la pereta 
(es projecta l’ombra de la pantalla sobre el detector). Els millors resultats 
s’obtenen realitzant la mesura de la llum paràsita immediatament després de 
mesurar la llum directa i col·locant la pantalla equidistant de la pereta i el 
detector. 
 
Repeteix les mesures a 60 cm i 90 cm del filament i apaga la pereta. 
 
Corregeix els valors obtinguts restant la llum paràsita corresponent i després 
obtín els quocients E1/E2 i E1/E3. D’acord amb la fórmula (13.2), com les 
distàncies són el doble i el triple del que es pren com a referència (30 cm), els 
quocients han de resultar 4 i 9, respectivament. Determina les desviacions 
relatives per als dos quocients calculats. 

13.4 Exemple 
Comencem mesurant sobre el regle les posicions de cadascuna de les longituds 
d’ona. Les mesures realitzades s’observen en la taula següent: 
 
 

Color x±0,1 (cm) x (cm) 

19,3 

19,2 
Començament de l’espectre 

visible 
19,3 

19,3±0,1 

21,1 
21,0 Violeta 
20,8 

21,0±0,1 

24,0 
23,8 Blau 
23,6 

23,8±0,1 

27,5 
27,5 Verd 
27,3 

27,4±0,1 

29,3 
29,5 Groc 
29,5 

29,4±0,1 

33,2 
33,0 Roig 
33,2 

33,1±0,1 

36,5 
36,4 Fi de l’espectre visible 
36,4 

36,4±0,1 
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On l’error assignat a cadascuna de les mitjanes ha sigut el major entre l’error 
d’escala del regle utilitzat i l’error de dispersió de cada conjunt de tres 
mesures. Tenint en compte que la distància a què es troba situada la xarxa de 
difracció de l’escletxa és 80 0 0 1cmL , ,= ±  i que 1 67 0 01μmd , ,= ±  poden 
obtenir-se, a partir de l’expressió (13.1), els diferents angles de desviació i els 
valors de les longituds d’ona corresponents. 
 

Color α (º) λ (nm) 

Començament de l’espectre visible 13,56±0,08 392±5 

Violeta 14,71±0,08 424±5 

Blau 16,57±0,09 476±5 

Verd 18,91±0,09 541±6 

Groc 20,18±0,09 576±6 

Roig 22,48±0,09 639±6 

Fi de l’espectre visible 24,47±0,09 692±7 
 
Per a la determinació dels errors absoluts associats a cadascuna de les 
longituds d’ona obtingudes s’ha tingut en compte que: 
 

( )2 2

1

1

x x L x x Ltan arctan
L L Lx

L
sen d d cos

α α α

λ α α α

Δ + Δ⎡ ⎤= ⎯⎯→ = ⎯⎯→ Δ = ⎢ ⎥⎣ ⎦+

Δ = Δ + Δ

 

 

Figura 13. Full de càlcul Espectre visible.xls 
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Per als càlculs pot utilitzar-se el full Espectre visible.xls (figura 13). 
 
A continuació situem el filtre roig, el qual només deixa passar les longituds 
d’ona compreses entre les posicions 1 31 9 0 1cmx , ,= ±  i 1 36 5 0 1cmx , ,= ±  
(figura 14). Això implica que el filtre només deixa passar les longituds d’ona 
compreses en l’interval ( ) [ ]nm 619 6 693 7;λ ∈ ± ± . 
 

 
Si situem el filtre blau, les posicions entre les quals s’observa llum són 

1 23 7 0 1cmx , ,= ±  i 2 28 6 0 1cmx , ,= ±  (figura 15). 
 

 
Això indica que les longituds d’ona proporcionades pel filtre verd es troben 
compreses en l’interval ( ) [ ]nm 474 5 562 6;λ ∈ ± ± . 
 
Si ara situem com a font lluminosa el tub fluorescent, s’observa un espectre 
discret superposat a l’espectre continu (figura 11). Les línies espectrals es 
troben en les posicions que es mostren en la següent taula. Cal constatar que 
només s’observa una línia groga encara que més gruixuda que les altres. Si 
augmentem la distància, L, entre l’escletxa i la xarxa de difracció és possible 
observar que l’esmentada línia groga es descompon en dues línies espectrals 

Figura 14. Espectre proporcionat pel filtre roig 

Figura 15. Espectre proporcionat pel filtre blau 
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molt pròximes (d’acord amb els valors mostrats en l’apartat 13.3.1, entre les 
quals s’observa una diferència de 2 nm per a les línies grogues). 
 

Color x±0,1 (cm) x (cm) 

22,1 

22,1 Violeta 
22,0 

22,1±0,1 

28,0 
27,9 Verd 
27,9 

27,9±0,1 

29,3 
29,3 Groc 
29,3 

29,3±0,1 

 
Les posicions mesurades es corresponen amb les línies: 
 

445 5nm ; 550 6nm ; 574 6nmvioleta verd grocλ λ λ= ± = ± = ±  
 
resultats d’acord amb els valors esperats. 
 
Continuem la pràctica amb la part referent a la comprovació de la llei del 
quadrat de la distància. Per a això, seguint les indicacions que es donaven en 
l’apartat 13.3.2 mesurem la il·luminació a tres distàncies diferents de la font 
lluminosa (pereta incandescent (figura 15). Les mesures realitzades es mostren 
en les taules següents. En totes les mesures realitzades amb el luxímetre, la 
sensibilitat d’aquest ha sigut ±1 lx. 
 

Il·luminació sense pantalla intermèdia 

r1=30,0±0,1 (cm) r2=60,0±0,1 (cm) r3=90,0±0,1 (cm) 

1290 lx 589 lx 426 lx 

1278 lx 596 lx 423 lx 

1277 lx 588 lx 427 lx 

 
 

Il·luminació amb pantalla intermèdia 

r1=30,0±0,1 (cm) r2=60,0±0,1 (cm) r3=90,0±0,1 (cm) 

520 lx 391 lx 336 lx 

512 lx 390 lx 332 lx 

512 lx 392 lx 332 lx 
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Calculant els valors mitjans i els errors de dispersió, s’obté: 
 

Il·luminació sense pantalla intermèdia 

E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) 

1282±6 591±3 425±2 

 
 

Il·luminació amb pantalla intermèdia 

E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) 

515±4 391±1 333±2 

 
Restant cadascuna de les parelles de la taula anterior, resulta: 
 

Il·luminació directa sobre el luxímetre 

E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) 

770±10 200±4 90±4 

 
 
Per a comprovar la llei del quadrat de la distància, hem d’obtenir els quocients 
entre les il·luminacions: 
 

1

2 1

21 1 1 2

2 2 1 2

3 85

3 9 0 1
0 1

E ,
E E , ,

EE E E E ,
E E E E

⎫= ⎪
⎪ ⎯⎯→ = ±⎬⎛ ⎞ ⎡ ⎤Δ Δ ⎪Δ = + =⎜ ⎟ ⎢ ⎥ ⎪⎝ ⎠ ⎣ ⎦ ⎭

 

 
1

3 1

331 1 1

3 3 1 3

8 56

8 6 0 5
0 5

E ,
E E , ,

EEE E E ,
E E E E

⎫= ⎪
⎪ ⎯⎯→ = ±⎬⎛ ⎞ ⎡ ⎤ΔΔ ⎪Δ = + =⎜ ⎟ ⎢ ⎥ ⎪⎝ ⎠ ⎣ ⎦ ⎭

 

 
Si suposem que es compleix la llei del quadrat de la distància els valors teòrics 
esperats d’aquests quocients haurien de ser 4 i 9 respectivament. Per tant les 
desviacions relatives entre els valors experimentals i els teòrics resulten ser un 
5,0% i un 4,4%. Per als càlculs pot utilitzar-se el full Llei del quadrat de la 
distància.xls (figura 16). 
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Figura 16. Full de càlcul Llei del quadrat de la distància.xls 
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13.5 Mesures i resultats 
A) Longituds d’ona d’un espectre visible continu 
 
A. 1. Emplena la taula següent. 
 

Color x±0,1 (cm) x (cm) α (º) λ (nm) 

 

 
Començament 
de l’espectre 

visible 
 

   

 

 Violeta 

 

   

 

 Blau 

 

   

 

 Verd 

 

   

 

 Groc 

 

   

 

 Roig 

 

   

 

 
Fi de l’espectre 

visible 

 

   

 
Es corresponen els resultats amb els mostrats en la figura 9? 
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B) Espectres proporcionats pels filtres roig i blau 
 
B. 1. Emplena la taula següent. 
 

 x1±0,1 (cm) x2±0,1 (cm) [λ1 , λ2] (nm) 

Filtre roig   [                 ,               ] 

Filtre blau   [                 ,               ] 

 
C) Espectre discret proporcionat per un tub fluorescent 
 
C.1. Emplena la taula següent. 
 

Color x±0,1 (cm) x (cm) α (º) λ (nm) 

 

  

 

   

 

  

 

   

 

  

 

   

 
C.2. Compara els valors obtinguts per a les longituds d’ona amb les mostrades 
en l’apartat 13.3.1. 
 
 
D) Llei del quadrat de la distància 
 
D.1. Emplena les taules següents. 
 

Il·luminació sense pantalla intermèdia 

r1= r2= r3= 

   

   

   



Emissió de llum: espectre de freqüències i llei del quadrat de la distància 231 

Il·luminació amb pantalla intermèdia 

r1= r2= r3= 

   

   

   

 
 
D.2. Determina les il·luminacions directes per a cadascuna de les distàncies. 
 

Il·luminació directa sobre el luxímetre 

E1 (lx) E2 (lx) E3 (lx) 

   

 
 
D.3. Obtín els quocients E1/E2, E1/E3 i les desviacions relatives, respecte als 
valors esperats, per a tals quocients. 
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