
Curs 2004105 

Les Tecniques Experimentals de Laboratori de Mecanica i Ones és una assignatura 
obligatoria anual de la Llicenciatura de Física. Aquesta assignatura té una c h e g a  
docent de 5 credits (un credit de teoria y quatre de practiques). 

Les classes de teoria consten de: 

1 .  Introducció: marc i objectius de l'assignatura, qualificacions, calendari de 
practiques i d'exhens, normes generals, formació de grups, elaboració de l'informe 
de practiques. 

2. Nocions basiques: Unitats fonamentals, mesura de temps, mesura de la disthcia, 
ordres de magnitud d'algunes longituds i intervals temporals. 

3 .  Presentació de les practiques del laboratori: Ones electromagnetiques, 
Oscil~lacions, Col.lisions no relativistes i relativistes, Analisi i síntesi d'ones, 
Dinhica de rotació, Propagació d'ones sonores. 

4. Descripció dels processos per l'elaboració d'informes de les practiques: 
presentació dels resultats principals en taules i grafics. nocions d'estadística, calcul 
d'incerteses, analisi de regressió. 

Les practiques que es fan en el Laboratori de Mechica i Ones son les següents: 

1. Ones electromagnetiques 
2. Osciklacions 
3. Col-lisions no relativistes 
4. Coklisions relativistes 
5. Analisi i sintesi d'ones 
6. Dinamica de rotació 
7. Propagació d'ones sonores 

Els objectius d'aquestes practiques es poden resumir en: 

1 .  Aplicar les lleis fonamentals i els principis teorics adquirits per l'alumne en el curs 
de Física General, Mecanica i Ones i Electromagnetisme. 

2. Familiaritzar l'alumne amb una assignatura experimental: utilització d'aparells de 
mesura, importancia de la instrumentació en el disseny d'experiments, adquisició de 
dades en el laboratori, introducció en els metodes d'analisis de dades, utilització 
d'ordinadors en el laboratori, etc. 

3 .  Despertar en l'alumne una mentalitat crítica pel que fa referencia a l'exactitud de 
les mesures, realització de calculs i la interpretació dels resultats. 

4. Motivar l'alumne en la recerca bibliografica per a interpretar els resultats d'un 
experiment ilo aprofundir en altres enfocaments sobre un determinat experiment. 




