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L'assigmtwa de Tkcniques Experimentals: Laboratori de Física General representa, per a molts 
a l m e s ,  el primer contacte directe m b  els inslnunents propis &un laboratri de Fisica i amb els 
procediments d'adquisició i tradament de dades experimentals. Els objectius Concsets de 
l'assipatura sbn: 
- Aprendre efs conceptes relacionats amb els sistemes d'unitats, canvis de sistemes d'mitats i 

analisi dimensional. 
- Treballar amb el concepte d'incertesa en les mesures, la seva expressió i el seu d c u l  de f6rma 

gedrica; relacionar la hcertesa en la mesura amb les distribucions de probabilitat. 
- Conhixer i utilitzar el metode dels minims quadrats per a ajustar valors experirnentals; representar 

grscament de manera correcta lec dades experimentals. 
- Cenkixer i utilitmr correctment els instniments bhics de mesura en un laboratori de Flsica. 
- Realitzar muntatges experimentais senziZEs per a posar de k f e s t  fendmens fisics, lleis 

fommentals de la Física, o per a determinar el valor de constarrts fonamentds de la mateixa. 

1.- Metrologia. Qwantitats flsiques, magnihds, uaitats i incerteses: 
. htroducciii. Conceptes basics. 
. Unitats. Sistemes d'unitats. El Sistema Internacionai. a'unitats 
. htroducciii a l ' d i s i  dimensional 
. Error, precisió i incertesa. Definicions bhiques i consideracions pfictiques. 
. Avaluació i expressió de les incerteses. Lritroducci6 a les distribucions de probabilitat i a 
l'analisi de variantes. 

2.- Tsactament de dades experimentals: 
. Determinaci6 dels pasametres &una recta. 
. Metode dels mlmiims quadrats. P h e n t r e s  &una recta i les seves incerteses. 
. Generalització a polinomis d'ordre superior i a d' altres ñmcions. 

3.- Aplicaci6 prilctica: 
. Enregistrament dels experiments. Anotacions i presentacio de hules i grhfiques. 
. Introduccib a les practiques de laboratori. 



Prictiques de Laborrvtori 
Ir Avaluació d'incerteses, Repmentaci6 gdfica de dades i xegressions lineds 
2a,- Instrumentació: lbosiloscopj 
2 b.- hstrumentacia: el multirnetre (tester) 
3.- Instnunentacib: mesures de Fon@hid i de mas= 
4,- Moviment d'un cos en el si d'm fluid viscós 
5.- Deteminació de l'aoceleraci6 de Pa gravetat 
6,- Moviment de rodolament 
7.- El ptndol físic 
81- P&ndoI de torsib 
9,- Uei de Boyle-Mariotte 
10,- Cdor Iatent de vaporitmció d'un líquid 
11 .- Circuits de comnt wntinu 
12,- Ckega i descbga d'un condensador 
13.- Circuits de corrent altern (serie) 
14.- Naturalesa de la l l m  
15,- Fonnació d'imatges m b  lents 
16.- Diodes cl'un.5: rectificador 
17,- hducci6 electromagnktica 
18.- Estadisitiea de comptatge 
19.- RaO elrn de I'electLii 
20.- Efecte fotoekctric: determinació de h constant de Planck 

D'aquest Ilistat de pdctiques tots els a l m e s  fm obligatoriament les practiques 1,2a, 2b, 3,11,13 i 
18, a més d'una prhctica demostrativa al Laboratori d7bptica sobre la naturalesa de la flum. De la 
resta de priictiques llistades, cada alumne en realitza quatre mds en funció del gnip en que ha quedat 
enquadrat. 

- Guide to the expcession of wncertainty in measwement. TSO (International Orpizatian for 
Stmdarkdon) 1993. (Editat en 1995). 
Podeu trobar aquesta pubIicaci0, juntarnent arnb recomanacions d'us del Sistema Internacional 
d'mitats i d'altres publicacions iiEíls en el camp d'expressib d'incerteses a l'adrqa web: 
httpI/physics.nist.gov 

- P.R. Bevington. Daáa redwcdiun and error attalysisfor rhe physical sciences. McGraw Hill(199 1 ). 
- J-L, Díaz Día5 J.M. Jimhez Momo, M. Mpez Rodríguez. Las Magnitudes Fi~icas. Alhambra 
( 1  982). 
- J.H. Freund, T. Miller, M. Miller. Estadistica m~remática con aplicaciones. Prentice Hall (2000). 
- A,P. Maiztegui, R. J. GFeiseñ. IntroducciOn a las mediciones de laboratorio. KapeIusz (1 980). 
- H.F. Meiners, W. Eppeinstein, K.H. Moore. F~perimentos de Fisica. Ed. Lirnusa (1 980). 
- R. Walpole, R.H. Myers, S. Myers. Probabilidad y esradisrica para ingenieros. Prentice Hall 
(1 999). 
- W.H. Westphal. Prácticas de Fisica. Labor (1965). 



L'avaluació de I'msigmba es basa en un examen (de problemes) sobre els coneíxements a d q M  
del programa del curs, un examen prktic al. laboratori i en les notes deEs informes de prictiques que 
es lliuren durant el cm. 

Teoria (40%) Examen t&c -- si no es tieu cum a mixlrm un 3 

/ no S' apmva l'assignatura 
NOTA 
FWAL 

\ 
\ FuIls de resposta (50%) 

Practiques (600h) 

/ Qüestxons (40%) 
Examen @dc (50%) , 

Rditzacid practica 
(60%) 

Si la nota de l'examen prActic & 4 pmts o més inferior a la dels Mls de rapoSta, la nota de 
pMiques sera igual a la nota da I'examen practic. 


