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1 – Buscant el fonament d’un aparell de mesura

LA LLEI DE HOOKE

Aquesta setmana a classe d’experimentals els han parlat dels dinamòmetres que
són aparells  que s’utilitzen per mesurar forces.  El seu calibratge sembla senzill,  tots
tenen una  molla  i  un tub  graduat.  Era  evident  que  com més  gran  era  la  força  més
s’estirava la molla. També és cert que no totes les molles s’estiraven igual en aplicar-hi
una mateixa força o posar-hi un mateix cos.

A l’hora de plàstica l’Albert comenta a la Laia – la noia amb qui fa les pràctiques
al  laboratori  –  que  les  molles  deuen  tenir  alguna  propietat  important  que  fa  que
recuperin la forma que tenien quan es deixa d’aplicar la força o es despenja el cos que
aguantaven. La Laia comenta que aquesta propietat li sembla que es diu elasticitat.

L’Albert i la Laia decideixen buscar més informació en el llibre d’experimentals o
bé  consultar  alguna  enciclopèdia  de  física  per  esbrinar  quelcom més  sobre  aquesta
propietat.

L’endemà, l’Albert ha trobat: “Cada molla es caracteritza per un paràmetre que
s’anomena constant  d’elasticitat  que  fa  que  les  forces  que  s’apliquen  a  la  molla
produeixin allargaments directament proporcionals a la intensitat de la força (Llei de
Hooke)”.

Per  això  tots  els  dinamòmetres  tenen  una  molla  –  comenta  la  Laia  –  seria
interessant calcular la constant d’elasticitat,  però hauríem de tenir peces de les quals
coneguéssim exactament el seu pes.

La Laia i l’Albert comenten la seva troballa amb els seus companys de la classe i
decideixen determinar la constant de la molla.

2 –  EL VOSTRE TREBALL.  Consistirà en ajudar a determinar la constant d’elasticitat d’una
molla a l’Albert i a la Laia.  Haureu de:

 Pensar la manera de fer-ho
 Fer una llista del material que necessitareu
 Posar-ho en comú amb els companys
 Fer les mesures de l’allargament d’una molla
 Determinar en una gràfica la constant de la molla
 Fer-ne un informe.



Determinació estàtica de la constant d'una molla

Objectiu

Informació

Material 

Pla de treball

1. Munteu un regle vertical subjectant-lo amb una pinça collada al suport amb una nou.
2. Amb un ganxo pengeu la molla a l’extrem superior del regle.
3. Pengeu el portapeces a la molla.
4. Prepareu una taula de resultats  on s’indiqui el  pes penjat  a la molla i  l’allargament que

experimenta la molla des del principi.
5. Aneu col·locant les peces al portapeces i treballeu acuradament especialment en les lectures

Activitats

1.- Feu una taula de resultats.

2.-  Feu un gràfic representant a les ordenades els pesos i a les abscisses els allargaments. Hi ha
proporcionalitat? Per què?

3.- Calcula el pendent de la recta d'ajust a les dades experimentals. Què representa?
 

Qüestions

1.- Amb l’equació que relaciona la força i l’allargament, calcula:
  a) Quin seria l’allargament de la molla si pengéssiu una massa de 60 g?
  b) Quina massa hauria de tenir una pesa que produís un allargament de 4,5 cm?

2.- Quin instrument de mesura és l’aplicació pràctica d’aquesta experiència?

3.- La constant de recuperació de la molla, tindrà sempre el mateix valor per a tos els ressorts? 

4.- Es compleix la llei si els pesos que pengen del ressort són molt grans?

Conclusions
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