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1a. Experiència. Determinació de l’acceleració de la gravetat al laboratori, mitjançant la utilització d’un 
pèndol simple.
2a. Experiència. Determinació de la constat recuperadora d’una molla, analitzant el seu allargament sota 
l’efecte de diferents pesos i utilització de la molla calibrada com a “balança de Jolly” per determinar la den-
sitat d’un bloc d’alumini.
3a. Experiència. Obtenció de la força electromotriu d’una pila i de la seva resistència interna, analitzant la 
recta de regressió “V-I” per diferents valors de resistències d’un circuit conectat a la pila. 
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1a. DETERMINACIÓ DE L'ACCELERACIÓ DE LA GRAVETAT.
Es determina el període d'oscil•lació del péndol simple per una determinada 
longitut fent que l'amplitut de l'oscil•lació sigui lo suficientment petita como 
para poder-lo considerar harmónic simple. Aquesta experiència es duu a terme 
medint el temps que tarda el péndol en realitzar 30 oscil•lacions i dividint per 
aquest  nombre.
Aquesta operació es realitza smb sis longituds diferents (25 cm; 30 cm; 35 cm; 
40 cm; 45 cm; 50 cm i 55 cm). Es construeix  la taula de valors.
Es representa  el períod “T” en funció de "√L" i  el  pendent (“k”) de la recta obtin-
guda permetrà trobar el valor de “g”. 
Comparar el resultat obtingut amb el que s'obtindria d'aplicar l'expressió per 
cada longitut i el corresponent  període.
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1.- Determinació de l’acceleració de la gravetat.

3a. DETERMINACIÓ DELS PARÀMETRES ELÈCTRICS D'UN GENERADOR
Es monta el circuito substituint la resistència “R” per una caixa de resistències, que permet variar el valor de la resistència del circuit. 
Es van prenent valors del voltatge i de la intensitat per als diferents valors de “R”, que es van modificant amb la caixa de resistències. Per això, es con-
necta un voltímetre en paral•lel entre els extrems de la resistència i un amperímetre en sèrie al circuit.
Es construeix la taula de valors i es representa la gràfica “V-I” de la funció (recta de carga).
Els punts en que la recta talla als eixos d'ordenadas i d'abcises indiquen, respectivament, la força electromotriu “ε” i la  intensitat de cortocircuito “Ic”   
del generador.
El valor absolut de la pendent de la gràfica es el de la resistència interna de la pila.

2a. DETERMINACIÓ DE LA CONSTANT RECUPERADORA D'UNA MOLLA I 
CÀLCUL DE LA DENSITAT D'UN SÒLID
A. Determinació de la constant  recuperadora de la molla:
Es disposa d'una molla en posició vertical junt amb una escala graduada i es 
determina la longitut inicial de la mateixa.
Es penja del seu extrem inferior una massa de valor coneguda i s'anota 
l'allargamento que produeix. Es repeteix aquesta operació cinc vegades més, 
afegint  masses de valor conegut  i s'anoten els respectius allargaments. 
Es construeix  la taula de valors massa-pes-allargament.
Es representa el pes de la massa en funció de l'allargament. La pendent de la 
recta s'identifica amb el valor de “k”.

B.-Determinació de la densitat d'un sòlid :
Una vegada coneguda la constant recuperadora de la molla, ho farem servir 
de balança.
Amb aquesta balança determinar, en primer lloc el pes (P) d'un  sòlid. A conti-
nuació s'introdueix aquest sòlid (penjat de la molla) en un vas de precipitats 
ple d'aigua destil•lada i es medeix  el seu pes (P’).
L'empenyiment d'Arquímedes vindrà donat per :     E = P-P
Mitjançant  l'expresión i considerant que la densidad de l'aigua destil•lada es 
1g/ml, pot obtenirse el valor de la densitat del sòlid.

2.- Determinació de la constant recuperadora d’una molla i càlcul de la densitat 
d’un sòlid.

3 i 4.- Determinació dels paràmetres elèctrics d’un generador.


