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5. Moviment circular: pèndol cònic 

Objectius 
• Investigar,  de manera qualitativa, qui o què proporciona la força centrípeta quan un  tap de  

goma,  lligat a un  fil,  descriu  un  cercle  horitzontal amb rapidesa constant  (pèndol cònic). 
• Investigar,  de manera quantitativa, com la tensió del  fil en el moviment anterior depèn de la 

freqüència 
 

Introducció 
Quan un tap gira amb rapidesa 
constant descrivint una 
circumferència horitzontal, hi ha 
dues forces que hi actuen: la 
força pes P

r
, exercida per la 

Terra, i la tensió τ
r

, exercida pel 
cordill (representem la tensió 
amb τ

r
, per tal de no confondre-

la amb el període que 
representarem amb T).  
 
D’acord amb l’esquema de forces de la figura, la tensió del cordill serveix per a dues coses: 
proporcionar la força centrípeta que fa girar el tap (el component τx ) i anul·lar el pes, evitant 
que el tap caigui (el component τy). 

Eix x:     τx = τ sin α = m ω2  r 
Eix y:     τy = τ cos α = mg 

Si mantenim constant la massa del tap i la longitud del fil  L, varien el radi del cercle r i  l’angle 
amb la vertical α, en variar la tensió del fil τ i la velocitat angular del tap ω. Tanmateix, tenint en 
compte que r = L sinα  i que ω = 2 π f, la primera de les equacions anteriors es pot escriure: 

τ sin α = m ω 2 r = m 4π2 f2 L sinα 
Dividint els dos membres dels extrems de les igualtats anteriors per sinα, s’obté: 

τ = 4π2 m L f2 

Tub folrat 
per on es fa 
girar el tap Tap de 
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D’aquest resultat es dedueix que quan mantenim la longitud L de fil constant, la tensió del fil és 
directament proporcional al quadrat de la freqüència: τ ∝   f2 
 

Material  
− Tap de goma amb dos forats 
− Tros de tub de vidre folrat amb cinta aïllant 
− Portapesos i pesos de 10 g i 50 g 
− 1,5 m de fil de pescar 

− Clip o un trosset de cinta aïllant 
− Cinta mètrica 
− Cronòmetre 
 

 

Procediment 

Muntatge i execució de l'experiència 
1. Amb el tap de goma,  el fil de pescar, el tub de vidre, els pesos i el portapesos fes el  

muntatge  mostrat a la  figura.  L'indicador  és  un  petit clip metàl·lic o un trosset de cinta 
aïllant. 

2. Aguanta el tub amb la mà i donant-li un petit impuls, aconsegueix que el tap giri en un pla 
horitzontal amb moviment circular uniforme. 

Adquisició i enregistrament de les dades 
1. Varia la tensió del fil de 50 p en 50 p, ajustant cada cop la velocitat de gir fins aconseguir 

que el tap giri en un cercle horitzontal. L’indicador ha de mantenir-se sempre a la mateixa 
distància (per exemple, 1 cm) del tub del vidre per tal que L tingui el mateix valor durant 
tot l’experiment. 

2. Per a cada tensió mesura el temps t, emprat pel tap en fer 20 voltes. A partir d’aquest 
temps troba el període T, la freqüència f i el quadrat de la freqüència f2. Anota aquests 
valors en una taula com la següent: 

 
τ / p  t /  s T / s f / s-1 f2 / s-2 

     
     

 
3. En previsió d'una possible utilització,  mesura i anota la longitud L del fil  i la massa m del 

tap. 

Conclusions 

Anàlisi de les dades 
Per tal de determinar si les dades obtingudes concorden amb el previst per la teoria pots fer el 
gràfic T -f2.  
Qüestionari 
1. Compareu els valors obtinguts experimentalment amb els predits a partir de la teoria. 

Podeu fer un gràfic teòric (amb un altre color, per exemple) sobre els mateixos eixos del 
gràfic experimental. Quines són les vostres conclusions? 

2. L'indicador s'ha de  mantenir sempre a la  mateixa distància de  l'extrem del  tub  però  
sense tocar-lo.  Per  què? 

3. Cal, també‚ que el cercle descrit pel tap sigui horitzontal? Per què? 
4. Per què per trobar el període s’ha mesurat el temps emprat pel tap per fer 20 voltes en 

lloc de mesurar directament el temps corresponent a una sola volta? 
5. A partir del pendent del gràfic τ-f2, determineu la massa m del tap i compareu-la amb 

l'obtinguda directament amb la balança. 
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Moviment circular: pèndol cònic  

Material per al professorat 

Orientacions didàctiques 

Temporització 
! 1 hora per a l’experimentació i les conclusions  
 
Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de batxillerat 
 

Conclusions 

Respostes al qüestionari 
1. Compareu els valors obtinguts experimentalment amb els predits a partir de la 

teoria. Podeu fer un gràfic teòric (amb un altre color, per exemple) sobre els 
mateixos eixos del gràfic experimental. Quines són les vostres conclusions? 
El període és directament proporcional al quadrat de la freqüència. Per tant s’ha d’obtenir 
una recta. Per fer-la es pot fer servir un programa de gràfics ajustant la recta. El pendent 
d’aquesta recta és 4π2mL. 

 
2. L'indicador s'ha de  mantenir sempre a la  mateixa distància de  l'extrem del  tub  

però  sense tocar-lo.  Per  què? 
Si es variés la posició de l’indicador canviaria L. La massa del tap i la longitud del fil s’han 
de mantenir constants en tot l’experiment. 

 
3. Cal, també‚ que el cercle descrit pel tap sigui horitzontal. Per què? 

No. És impossible mantenir el tap fent una circumferència horitzontal ja que si fos així la 
tensió del fil seria totalment horitzontal i no hi hauria cap força vertical que compensés el 
pes. 

  
4. Per què per trobar el període s’ha mesurat el temps emprat pel tap per fer 20 voltes 

en lloc de mesurar directament el temps corresponent a una sola volta? 
Per minimitzar l’error de la mesura. 

 
5. A partir del pendent del gràfic ττττ-f2, determineu la massa m del tap i compareu-la 

amb l'obtinguda directament amb la balança. 
El pendent d’aquest gràfic és igual a 4π2mL. El pendent es pot trobar ajuntant la recta 
amb un programa de gràfics com pot ser l’Excel. El programa té una opció que dóna 
l’equació de la recta obtinguda. Conegut el pendent i el valor d’L, es pot saber el valor 
d’m. 

 
 


