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Què és la ciència ? (I)
La paraula ciència prové de la paraula llatina scientia, 
que significa coneixement.
Com que la quantitat de coneixement acumulat al llarg 
dels temps per la humanitat és molt gran, la ciència s'ha 
anat dividint en diverses branques i subbranques, les 
anomenades ciències de la naturalesa, cadascuna de les 
quals s'ha centrat en l'estudi d'un aspecte de la 
naturalesa: les quatre principals són: la biologia, la 
física, la geologia i la química.



  

Què és la ciència ? (II)
Biologia ve dels mots grecs βιος que significa vida i 
λογος que significa estudi o tractat.
Física ve del mot grec φυσις que significa natura.
Geologia ve dels mots grecs γη que significa terra i 
λογος.
Química sembla provenir del mot grec χημεια que 
significa mescla de líquids.



  

Què és la ciència ? (III)

Dit d'una altra manera, les ciències de la naturalesa són 
les disciplines que, fent ús del mètode científic, 
estudien i obtenen coneixement del contingut i del 
funcionament de l'univers.

Cal tenir en compte que, encara que existeixen aquestes 
diverses especialitats, el coneixement científic és únic 
perquè s'obté mitjançant un protocol concret anomenat 
mètode científic.



  

El mètode científic.
El mètode científic és el conjunt de les etapes que s'han 
d'anar succeïnt a l'hora d'estudiar els fenòmens.

1 – Plantejament del problema
2 – Recollida d'informació
3 – Formulació d'hipòtesis
4 – Experimentació
5 – Anàlisi dels resultats
6 – Elaboració de conclusions



  

Què són les magnituds ?
Magnituds físiques: Són totes aquelles propietats 
dels cossos que podem mesurar.

Unitats: Són quantitats determinades de magnitud, a 
les quals s'ha convingut en donar-los valor 1.

Mesurar: És comparar una quantitat  desconeguda 
d'una magnitud amb la unitat corresponent.



  

Magnituds fonamentals i 
magnituds derivades (I).

Magnituds fonamentals: Són aquelles que es defineixen a 
partir d'un procediment de mesura fixat, específic per a 
cadascuna, de manera que siguin independents entre si.

Magnituds derivades: Són aquelles que es poden 
determinar a partir de combinacions matemàtiques de les 
magnituds fonamentals.

Dimensió de mesura: És un concepte que s'associa a les 
magnituds: coincideix amb elles al cas de les fonamentals 
però és diferent al cas de les derivades.



  

Magnituds fonamentals i 
magnituds derivades (II).

Exemples de dimensió de mesura:

Longitud: L
Temps: T
Velocitat:  L T-1

Massa: M
Volum: L3

Densitat: M L-3



  

Sistema Internacional d'Unitats (SI):
És el conjunt d'unitats que s'utilitza comunament 
arreu del món, establert i gestionat pel Bureau 
International des Poids et Mesures (BIPM).

Es basa en prendre com a magnituds fonamentals: 
la longitud (metre, símbol m), L
la massa (quilògram, símbol kg), M
el temps (segon, símbol s); T
la intensitat de corrent elèctric (ampere, símbol A), I
la temperatura (kelvin, símbol K), K
la quantitat de substància (mol, símbol mol), n
la intensitat lluminosa (candela, símbol cd), IV

Sistema Internacional (SI)

http://www.bipm.org/en/si/base_units/


  

Notació científica.
Escriure la diversitat de valors numèrics que 
apareixen en la ciència, utilitzant només les unitats 
SI seria molt complicat:
Per resoldre aquesta dificultat es pot emprar la 
notació científica.

c = 2,998 · 108 m/s
h = 6,626 · 10-34 J·s



  

Magnituds auxiliars. 
Múltiples i submúltiples.

Però també es pot recórrer a les anomenades 
magnituds auxiliars.

1 000 m = 1 km
0,001 m = 1 mm

Per consultar la llista de prefixos.

http://www.bipm.org/en/si/si_brochure/chapter3/prefixes.html


  

Canvis d'unitats.
Normalment, les diferents unitats de mesura de 
magnituds són proporcionals entre si, per això, fer 
canvis d'unitats es redueix a fer càlculs de 
proporcionalitat. El mètode que utilitzem són els 
factors de conversió.
Un factor de conversió és una fracció de valor unitat 
però amb el numerador i el denominador, expressats 
en unitats diferents.

1.000 m
1 km

1 km
1.000 m

1h
60 min

1 h
3.600 s



  

Les magnituds físiques.

Magnituds escalars: Són aquelles que queden 
caracteritzades per una quantitat.
Massa, temperatura, energia, . . .

Magnituds vectorials: Són aquelles que queden 
caracteritzades per quatre qualitats, el mòdul o 
intensitat, la direcció, el sentit i el punt 
d'aplicació.
Força, desplaçament, velocitat, . . . 



  

Direcció Sentit

Mòdul o intensitat

Punt 
d'aplicació

Magnituds vectorials. 
Representació gràfica.



  

Magnituds vectorials. 
Components.

U x = U cos
U y = U sin

U

U x
x

y

U y

β

U = U x
2  U y

2

tan  =
U y

U x



  

Mesura i error (I).
Mesurar és comparar una quantitat  desconeguda 
d'una magnitud amb la unitat corresponent.

Una mesura ha de tenir les següents propietats:

Exactitud: Concordància del valor obtingut amb el 
valor veritable de la magnitud.

Precisió: Concordància entre els valors obtinguts 
per diferents preses de la mateixa mesura.



  

Mesura i error (II).
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Mesura i error (III).
Cap mesura no és infinitament exacta i precisa i, 
per tant, comporta un error, que cal saber avaluar.
Els errors són, fonamentalment, de tres tipus:

Error de sensibilitat (o de precisió): Degut a la 
sensibilitat de l'aparell de mesura.

Error sistemàtic: És degut a l'instrument de mesura, 
al mètode seguit, o al personal encarregat. Afecta, 
essencialment, a l'exactitud de la mesura.

Error aleatori: És degut a factors imprevisibles. 
Afecta, essencialment, a la precisió de la mesura.



  

Mesura i error (IV).
Els errors sistemàtics es poden minimitzar 
planificant el procés de mesura amb la màxima 
cura possible 

Els errors aleatoris es poden minimitzar fent 
diverses preses de la mateixa mesura.
Prendrem com a valor de la mesura la mitjana dels 
valors obtinguts en cada presa:

m =
m1  m2 ⋯ mn

n



  

Mesura i error (V).
Prendrem com a valor de l'error de la mesura el 
màxim dels errors de les preses individuals.

ei = ∣mi − m∣ ea = màx ei

El resultat de la mesura serà 

m ± eaunitat 



  

Mesura i error (VI).
L'error de la mesura s'acostuma a arrodonir a una 
sola xifra, ja que a partir d'aquesta l'error afectarà al 
valor de la mesura.
El valor de la mesura s'arrodoneix fins a la mateixa 
xifra de l'error.

Xifres significatives: Són les xifres del valor de la 
mesura arrodonit. Comprenen totes les xifres exactes 
i la darrera que ja està afectada per l'error.

m ± eaunitat 



  

Mesura i error (VII).
Error absolut: És l'error de la mesura ( ea ). Té les 
mateixes unitats que la magnitud que es mesura.

er =
ea

m

Error relatiu: És l'error absolut dividit pel valor de 
la mesura ( er ). No té unitats perquè és un 
quocient de nombres amb les mateixes unitats.


