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6. Rendiment d’un procés 

Objectius 
• L’objectiu d’aquest experiment és trobar el rendiment del procés de pujar una càrrega amb un 

motor elèctric. 
• Veure les diferents transferències d’energia en un procés. 
 

Introducció 
Quan un motor elèctric s’utilitza per pujar un pes, només una part de l’energia elèctrica 
transferida al motor per la font d’alimentació  -energia d’entrada- és transferida  al pes com a 
treball mecànic -energia de sortida- on queda emmagatzemada com a energia potencial 
gravitatòria, mentre la resta passa a l’ambient com a calor: 

                                                                                                                      
L’energia d’entrada Ee   (treball elèctric) és:  Ee  =V I t 
 
L’energia de sortida Es  (treball mecànic) és:  Es  = m g h 
 
Per tant, el rendiment o eficàcia η del procés, en percentatge, serà:  

η = =
E mg hs 100 100
E V I te

 

 

Material  
− Motor elèctric 
− Vareta  llarga 
− Mordassa 
− Nou 
− Portapesos (10 g) 
− Pesos de 10 g i de 50 g 
− Cronòmetre 
− Amperímetre 

− Voltímetre  
− Cables de connexió 
− Cordill 
− Paper mil·limetrat 
− Regle o cinta mètrica 
− Font d'alimentació de c.c. variable (valor màxim 

6 V) 
 

LA FONT 
D’ALIMENTACIÓ 

transfereix energia  
com a treball elèctric 
(energia d’entrada, Ee) 
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Procediment 

Muntatge de l’experiència 
Amb la mordassa, la vareta i la nou munta el motor de manera que pugui pujar una massa de 
60 g a una altura d’uns 2 m. Procura que el  cordill s'enrotlli correctament. 

Connecta el motor a la font d’alimentació i munta l’amperímetre i el voltímetre de manera 
adequada per mesurar, respectivament, la intensitat que circula pel motor i la diferència de 
potencial entre els seus terminals. 
 
Adquisició i enregistrament de dades 
1. Cronometra el temps que el motor triga per pujar la massa de 60 g a l'altura escollida i 

alhora observa i anota les indicacions del voltímetre i de l'amperímetre en una taula de 
dades adient. 

2. Repeteix les anteriors mesures 4 o 5 vegades per fer la corresponent mitjana. 
3. Repeteix l’experiment amb masses de 30 g, 90 g i 120 g. 
4. Repeteix l'experiment amb la càrrega de 60 g per a diferents velocitats del motor. Pots 

variar la velocitat variant la d.d.p. subministrada per la font. 

Conclusions 

Anàlisi de les dades 
Tenint en compte les dades recollides a la taula, calcula el rendiment del procés per a una 
mateixa d.d.p. però per a diferents pesos. 
Dibuixa el gràfic del rendiment del motor en funció de la càrrega. A quina conclusió arribes? 

motor 

massa 

h
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Rendiment d’un procés 

Material per al professorat 

Orientacions didàctiques 

Temporització 
! 1 hora per a l’experimentació i les conclusions  
! 1 hora per al qüestionari   
 
Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de batxillerat 
 
Orientacions metodològiques 
Aquesta experiència es pot fer presentant tot el material necessari per fer la pràctica i 
demanant als alumnes que dissenyin la pràctica. És un treball molt més obert i potser caldrà 
donar alguna indicació. 
 

Conclusions 

Resultats esperats 
Els resultats dels rendiments solen ser molt petits. S’ha procurat no parlar només de rendiment 
d’un motor ja que les pèrdues d’energia són degudes a molts factors. Ha semblat que és molt 
millor parlar del rendiment de tot un procés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


