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10. Pèndol simple 

Objectius 
• Determinar experimentalment la relació existent entre el ritme d'oscil·lació i la  llargada, la 

massa i l’amplitud del pèndol. 
• Calcular la gravetat amb l'ajut d'un pèndol. 
 

Introducció 
Un pèndol simple o matemàtic és una massa puntual m, suspesa d’un fil inextensible i sense 
pes. El pèndol matemàtic, per la seva pròpia definició, no existeix, però podem utilitzar un 
muntatge que se li aproximi penjant una certa massa a un fil lleuger i poc extensible. 
 
Galileo va mesurar el temps que tardava a fer una oscil·lació un canelobre a la catedral de 
Pisa, fent servir el seu propi pols.  Galileo va tenir curiositat per saber si els canalobres més 
curts tindrien el  temps d’oscil·lació més gran o més petit que els llargs. També es va preguntar 
com era el temps d’oscil·lació dels canelobres de la mateixa llargada, però de diferent massa. 
 
La pregunta que ens fem és: De que depèn el ritme d'oscil·lació del pèndol de la llargada o del 
pes? Intenta respondre de forma intuïtiva, és a dir abans de fer cap experiència . 
 
S'anomena període (T) al temps que tarda el pèndol a fer una oscil·lació completa. 
 

Material  
− Suport, una pinça i una nou 
− Pesos i  portapesos 
− Cinta mètrica o flexòmetre 

− Cronòmetre o rellotge amb mesura de segons 
− Transportador 

 

Procediment 

Muntatge de l'experiència 
Amb els materials de què disposes munta un pèndol simple que et permeti fer oscil·lar 
lliurement el portapesos amb massa de manera que puguis estudiar-ne amb comoditat el 
moviment. Fes un croquis del muntatge on es vegi amb claredat els aparells que has emprat. 
  

1ª experiència: Relació existent entre el període i  l’amplitud 

Determina ara el període d’oscil·lació d’un mateix pèndol simple, és a dir, de massa i longitud 
fixades,  per a diferents amplituds tot seguint les següents orientacions: 
 
Adquisició i enregistrament de les dades 
Determina per a cada amplitud el període corresponent al mhs.  
1. Anota la longitud del pèndol i la massa que poses al portapesos. 
2. Aparta’l, lleugerament, de la vertical fins a una certa amplitud i deixa’l anar. Mesura el 

temps que tarda a fer 20 oscil·lacions completes. 
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3. Recull els teus resultats en una taula on es vegi amb claredat el valor de les diferents 
amplituds estudiades i els períodes corresponents. No oblidis d’anotar la sensibilitat dels 
aparells de mesura que empris en cada cas. 

4. Representa gràficament sobre paper mil·limetrat els valors experimentals obtinguts del 
període (ordenades) en funció de l’amplitud (abscisses). Quina forma té aquesta gràfica? 

 

2a  experiència: Relació existent entre el període i la longitud del fil 

Anem a determinar ara la possible relació existent entre el període d’oscil·lació d’un pèndol 
simple i la longitud d’aquest pèndol. 
Execució de l'experiència 
Fes que la llargada del pèndol sigui de 15 cm, posa un pes al portapesos i anota el període 
d’oscil·lació a la taula. Repeteix aquesta operació dues vegades més amb la mateixa llargada 
però cada cop variant el pes. 
Repeteix la mateixa operació per a diferents llargades del pèndol. 
Adquisició i enregistrament de les dades 
1. Anota el  període per a les diferents masses a la taula i no oblidis d’anotar la sensibilitat 

dels aparells de mesura que empris en cada cas: 
 

Llargada, l /cm Massa, m/g Període, T/s 
15   
15   
15   
25   
25   
25   
35   
35   
35   
45   
45   
45   
55   
55   
55   

 

Conclusions 

Anàlisi de les dades 
Tenint en compte els valors de la taula de la llargada i el període completa la taula: 
 
 
 



Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia  
 

10. Pèndol simple, 3 de 5  Dinàmica i energia 

 
 

Llargada,  l /cm Període,  T/s T2/s2 
15   
25   
35   
45   
55   

 
Fes una gràfica sobre paper mil·limetrat col·locant T2 a ordenades i l a abscisses i analitza la 
gràfica. Contesta les  preguntes:  
 
1. El pendent de la recta de regressió obtinguda a és la constant de proporcionalitat entre la 

longitud i el quadrat del període. Calcula gràficament el seu valor, amb paper mil·limetrat i 
expressa’l en les unitats corresponents i en les unitats del S.I. 

2. Fes la recta de regressió i expressa la seva equació utilitzant un programa informàtic. 
Compara els resultats del pendent amb els de l’apartat anterior. 

3. Tenint en compte que la  a =  4 π 2 /g, on g és la gravetat, calcula el valor de la gravetat, g 
i expressa-la en les unitats corresponents i en les unitats del S.I. 

4. Escriu el període T en funció de la llargada, l, i de la gravetat, g. 
 
Qüestionari 
 
1. Per què per mesurar T mesurem el temps en fer 20 oscil·lacions? 
2. Analitzant els valors de la taula ¿Quina és la dependència entre la massa i el període? 
3. Quin seria el període d'un pèndol de 20 cm i de 1000 g? I de 80 cm? 
4. Qui va més de pressa un pèndol curt o un de llarg?  
5. Què faríeu si un rellotge de pèndol s'avancés? 
6. Per què els rellotges de pèndol solen anar malament al mig de l'estiu i al mig de l'hivern? 
7. Si a la Lluna la g és sis vegades més petita que a la Terra, quin seria el període a la  

Lluna d'un pèndol que a la Terra té un període d’1 s? 
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Pèndol simple  
Material per al professorat 

Orientacions didàctiques 

Temporització 
! 1 hora per a l’experimentació.  
! 1 hora per al qüestionari.   
 
Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de batxillerat 
 
Propostes de recerca 
 
Pèndols de Barton 
Són un sistema de pèndols oscil·lants que són obligats a oscil·lar amb una freqüència diferent 
de la seva freqüència natural, mitjançant un pèndol impulsor de massa gran. 
El muntatge és el de la figura: 

 
Es pot introduir el concepte de la ressonància que es dóna quan la freqüència impulsora i la 
freqüència natural coincideixen i es produeix una transferència d’energia (amplitud d’oscil·lació) 
màxima. 
Qüestions a plantejar: 
1. Observa i descriu què els succeeix, als pèndols de paper, inicialment i després d’un cert 

temps. 
2. Què pots dir sobre la freqüència i l’amplitud dels pèndols de paper? Quins pèndols 

oscil·len amb l’amplitud  més gran? Com és la seva longitud efectiva en relació amb la 
longitud del pèndol impulsor? 

vareta rígida 

cordill 

pèndol impulsor 

cons de paper 

fil de niló 
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3. Oscil·len tots els pèndols en fase? És a dir, passen per la posició de màxim desplaçament 
(o per la posició d’equilibri) en el mateix moment? Si no és així, com oscil·la el pèndol 
impulsor en comparació amb els pèndols més llargs? I en comparació amb els pèndols 
més curts? I en comparació amb el de màxima amplitud? Quines són, aproximadament, 
les diferències de fase entre aquests pèndols? 

4. Investiga l’efecte de fer més pesats els pèndols impulsats, per exemple, posant-hi anelles 
de plàstic per a cortines. Explica el que succeeix. 

 

Orientacions tècniques 
Cal que en fer oscil·lar el pèndol les oscil·lacions no siguin massa grans. 
 

Conclusions 

Resultats esperats 
El període del pèndol és : 
 

               
lT = 2·
g

π  

 
Això vol dir que T no depèn de la massa i que és directament proporcional a la llargada 
 
Respostes al qüestionari 
 
1. Per què per mesurar T mesurem el temps en fer 20 oscil·lacions?  

A fi d’evitar el màxim d’error. 
 
2. Analitzant els valors de la taula ¿Quina és la dependència entre la massa i el 

període ? 
No depenen l’una de l’altre. 
 

3. Quin seria el període d'un pèndol de 20 cm i de 1000  g? I de 80 cm? 
         Els valors teòrics són   0,89 s  ;  1,79 s 
 
4. Qui va més de pressa un pèndol curt o un de llarg?  

Un pèndol curt, el període és més petit. 
 

5. Què faríeu si un rellotge de pèndol s'avancés? 
Allargar la longitud del pèndol a fi de tenir un període més petit. 
 

6. Per què els rellotges de pèndol solen anar malament al mig de l'estiu i al mig de 
l'hivern? 
La dilatació fa que variï la longitud. A l’hivern la longitud és contrau i el rellotge s’avança, 
al contrari del que passa a l’estiu. 
 

7. Si a la Lluna la g és sis vegades més petita que a la Terra quin seria el període a la  
Lluna d'un pèndol que a la Terra té un període d’1 s?  
0,40 s 


