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1. INTRODUCCIÓ
Aquest Treball de Recerca tracta un dels principis més importants en la física: el
principi d’equivalència. Per arribar-hi, primer caldrà introduir tot un conjunt de
conceptes clau per la correcte comprensió del tema que s’exposarà. Aquest principi,
com quasi tot el que envolta la física, té particularitats que podrien escapar-se del meu
enteniment i nivell com a estudiant de batxillerat. Per aquesta raó, tractaré d’enfocarlo des d’un punt de vista menys tècnic i més il·lustratiu. No obstant, en tot moment es
buscarà perpetuar el fonament científic i el degut suport d’informació contrastada.
El principi d’equivalència va tardar diversos segles a tenir tots els seus postulats, de fet,
com indica el propi títol del treball, el primer enunciat d’aquest principi va ser un dels
més antics de la física i rep el nom de principi d’equivalència dèbil o de Galileu, en
honor al seu autor. De fet, aquest constituirà tota la base de la meva part pràctica:
demostrar la seva veracitat.
Abans però, molt abans de decantar-me per aquesta proposta de recerca, vaig haver
de rumiar molt i aprendre a escollir d’acord amb no només el que més m’apassionava
sinó també en ser realista i conèixer com de gran era el meu abast.
Sempre he estat una persona inquieta que s’ha interessat per la ciència, i, en especial,
a les grans preguntes que la física és capaç de plantejar. Des de ben petit que llegeixo
llibres relacionats amb aquesta branca de la ciència: el cosmos, les galàxies, els àtoms,
l’Univers... I, encara que en aquell moment no fos capaç d’entendre-ho, em
meravellava únicament descobrint que allò que m’envolta podia arribar a tenir més
cares, moltes més de les que podria haver-me imaginat en la meva ínfima realitat.
El projecte havia de ser de física, però aquesta convicció se m’esfumava al haver
d’escollir un sol tema en concret. Com podria escollir el millor fragment de tota la
història de la física? Com podria ser capaç de no equivocar-me? Doncs el cert és que la
majoria de la física s’escapa de les meves mans i, aquesta realitat, tot i poder semblar
un entrebanc, em va acabar simplificant molt la recerca d’un tema que em fos més
amè i proper.
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Així doncs, a continuació us presento el meu resultat. Espero que us ho passeu bé
llegint-lo!
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COS TEÒRIC
2. LES LLEIS DE NEWTON

3.1 Primera llei de Newton o llei de la inèrcia
La nostra intuïció ens diu que quan apliquem una força a un determinat objecte,
aquest s’acabarà aturant llevat que li continuem aplicant alguna força. Per exemple,
quan xutem una pilota, aquesta es va aturant fins a fer-ho completament.

Podríem dir que totes les coses tendeixen al repòs, però no
és així. Newton raona que si la pilota s’atura és a causa de
l’acció d’altres forces que hi actuen, en aquest cas el
fregament de l’aire i el terra, que la frenen.
D’aquest raonament extraiem la primera llei de Newton:
 Un cos roman en el seu estat de repòs o de
moviment rectilini uniforme si no hi actua cap força,
o bé si la resultant de les forces que hi participen és

Fig. 1. Retrat d’ Isaac Newton
Font: https://wikimedia.org

nul·la.

En el món en què vivim no existeix cap objecte exempt de cap força, però sí que en
moltes ocasions la primera llei de Newton continua sent vàlida.
Un exemple és quan dues persones estiren una mateixa corda. Si totes dues exerceixen
una força amb el mateix mòdul i sentit, però contràries, aleshores la resultant de totes
dues serà nul·la i, per tant, el sistema (corda) romandrà en repòs.

F

F’

Fig. 2. Representació d’una situació on es
dona la primera llei de Newton
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3.2 Segona llei de Newton o llei fonamental de la Dinàmica
La segona llei de Newton diu el següent:
 El canvi de moviment és directament proporcional a la força motriu impresa i
succeeix segons la línia recta al llarg de la qual aquella força s’imprimeix.

Aquesta llei estableix que la variació de velocitat per unitat de temps d’un cos, és a dir,
l’acceleració, és directament proporcional a la força neta aplicada sobre aquest,
considerant la massa del cos la constant de proporcionalitat.
L’acceleració es produeix en la mateixa direcció i sentit que la força resultant, per la
qual cosa, la llei fonamental de la Dinàmica s’expressa:
F = força resultant sobre el cos
m = massa (constant) del cos
a = acceleració que adquireix el cos

𝐹⃗ = m a

La força resultant és la suma vectorial de totes les forces que actuen sobre el cos. Així
doncs, també podem expressar l’equació de la següent manera:

∑ 𝐹⃗ = ma

La unitat de la força en el Sistema Internacional d’Unitats (SI) és el newton (N). Un
newton és la quantitat de força aplicada a un cos durant 1 segon d’una massa de 1kg
que li comunica una acceleració de 1m/s2 .
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3.3 Tercera llei de Newton o principi d’acció i reacció
Aquesta llei enuncia que tota força o acció provoca una reacció, la qual és igual i
oposada a la primera. És a dir, per cada acció hi ha sempre una reacció amb el mateix
mòdul i la mateixa direcció, però de sentit contrari. Si, per exemple, un cos exerceix
una força F12 sobre un altre cos, aquest exercirà al seu torn sobre el primer una força
F21 d’igual mòdul i direcció, però de sentit oposat:

⃗⃗12 = - F
⃗⃗21
F

Moment lineal o quantitat de moviment
S’anomena moment lineal o quantitat de moviment al producte de la seva massa d’un
cos per la seva velocitat:

⃗⃗ = m v
p
⃗⃗

La unitat de quantitat de moviment en el Si és el kg·m·s-1.
El moment lineal pot entendre’s com la mesura de la dificultat per aturar un cos en
moviment.
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3. CONCEPTES CLAU

3.1 Sistema de referència
El conjunt de cossos respecte als quals es descriu el moviment s’anomena sistema de
referència, però, què és exactament?
Un sistema de referència és un conjunt de magnituds utilitzades per un observador
que permeten situar un objecte en l’espai i en el temps. Podem considerar-lo com un
sistema de coordenades respecte al qual podem estudiar el moviment d’un cos. Per
descriure’l s’utilitza normalment el sistema cartesià, és a dir, segueix unes coordenades
ortogonals1 en espais euclidians. S’utilitza per representar gràficament funcions
matemàtiques, i, en aquest cas, el moviment o posició.

En física clàssica, s’empra el sistema de referència cartesià que, com el seu nom indica,
fa servir una referència per situar-se: un punt (P). Aquest pertany a un objecte físic i a
partir d’aquest es consideren les distàncies i la resta de posicions. El segon element (E)
que s’utilitza és un conjunt d’eixos de coordenades, considerant com a origen el punt
de referència P.

Finalment també existeix un tercer element, l’origen en el temps. Aquest el podem
veure habitualment en el camp de la Dinàmica, on l’origen temporal coincideix amb
l’inici del moviment que es vol estudiar.

1

Coordenades ortogonals: És un sistema de coordenades on sempre es compleix que els vectors

tangents a les corbes de coordenades són ortogonals entre si.
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Tres dimensions

Utilitzem dos eixos; l’eix x, y Utilitzem tres eixos; l’eix x, y, z

Fig. 3. Sistemes de referència en: una recta (1); un pla (2); l’espai (3).
Fonts: http://sistematridimensional6a.blogspot.coml

El sistema de referència consta d’aquestes tres parts, però perquè tingui una utilitat
quantificable calen unes unitats de mesura.
Per exemple, si volem mesurar una magnitud física, és a dir, la propietat de la qual un
cos en posseeix una certa quantitat, cal comparar el seu valor amb una altra mesura de
la mateixa magnitud que ja s’hagi escollit anteriorment com a unitat de mesura.
Aquestes unitats de mesura es defineixen agafant referències físiques constants. En
aquest conjunt d’unitats de mesura se l’anomena sistema d’unitats.

Així doncs, per poder emprar el nostre sistema de referència calen unitats de mesura
que ens permetin quantificar-lo. En el nostre cas, el sistema consta de dues magnituds:
espai i temps.

En el SI, es va decidir com a unitat de longitud el metre (m) i com a unitat de temps el
segon (s).
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Exemple 1: Imaginem-nos que estem mirant un vídeo on el copilot està gravant el
conductor dins un cotxe que aparentment està conduint. Al vídeo també podem
apreciar el fons que es veu per la finestra del conductor: una paret molt llarga plena de
pintades. A simple vista, el cotxe està avançant cap endavant perquè, tot i no poder
veure res més, observem com les pintades es mouen en la direcció contrària. Però com
podem estar segurs que no és la paret la que es desplaça i el cotxe està quiet?
Finalment, una vegada s’ha acabat el mur, ens adonem que efectivament era aquest
que era mòbil i que el cotxe es trobava en repòs.
La qüestió de tot plegat és fer entendre que tot el moviment és relatiu. En el cas
anterior el cotxe s’estava movent en relació a la paret i la paret es movia en relació al
cotxe. Tot el moviment és relatiu, però tendim a pensar que una cosa és fixa i l’altra és
la que s’està movent. Sovint relacionem que la terra està fixa i també suposem que les
parets estan fixes a la terra i, per això, quan no és així ens sorprenem.
El sistema de referència fix a la Terra és el sistema de referència més comú a l’hora
d’observar el moviment d’altres cossos.

Exemple 2: Ara suposem que tenim un camió grua que subjecta una bola de ferro
gràcies a l’electroimant de la grua. Nosaltres, els observadors, ens trobem parats
davant del camió. Si aquest es troba en repòs, quan l’electroimant s’apagui i deixi
caure l’esfera, aquesta s’accelerarà cap a baix com a conseqüència de la gravetat i
caurà justament sota l’electroimant, seguint una trajectòria perpendicular a la
superfície del terra (Fig. 4).
Estat de repòs

Fig. 4. Camió grua.
Font: https://www.vectorstock.com
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I si el camió modifiqués el seu estat de repòs, llavors quina seria l’experiència de la
bola? Continuem amb l’exemple anterior. Començarem amb el camió seguint un
moviment rectilini uniforme (MRU), de velocitat x en direcció esquerra. En aquest cas,
quan es deixi anar la bola observarem que també cau exactament al mateix punt. La
raó d’aquest fet és que la bola, juntament amb tot el camió, s’estava desplaçant a
velocitat constant i, quan s’ha deixat caure, aquesta ha mantingut l’estat de moviment
que havia adquirit. De fet, aquesta situació és un clar exemple de la primera llei de
Newton, que ens recorda que tot objecte és propici a mantenir el seu estat de
moviment inicial. Així doncs, tant la bola com el camió s’han mantingut a la mateixa
velocitat x i el resultat ha estat idèntic que l’anterior.
Ara bé, que el resultat sigui el mateix no és motiu suficient per assegurar que el
desenvolupament de la caiguda també ho hagi estat. A simple vista no seríem capaços
d’adonar-nos-en, però mitjançant una càmera lenta podríem apreciar amb més
exactitud la trajectòria que ha seguit la bola. Pensar que ha descrit una línia recta
podria semblar obvi, però el que realment ha succeït és que l’esfera ha traçat una
paràbola.

MRU

Fig. 5. Trajectòria de la bola de ferro,
que es mou a velocitat constant, vista
des d’un sistema fix al sistema de
referència de la Terra.

Totes aquestes afirmacions són certes, però només ho són tenint en compte el sistema
de referència dels observadors que havíem introduït al principi (estat de repòs). Si, per
exemple, modifiquéssim aquest punt de vista i el traslladéssim de manera que es
mogués conjuntament amb el camió, les coses canviarien.
13
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Si realitzéssim aquesta comprovació amb la mateixa càmera lenta que abans teníem
immòbil, veuríem que ara la trajectòria de la bola torna a ser una línia recta respecte a
l’electroimant.
És més, l’experiència ens diu que nosaltres som ben competents de distingir si ens
trobem en moviment o estàtics; però podria ser que realment no ho fóssim tant. Si
repetíssim aquesta caiguda i aquesta vegada la càmera només enfoqués la caiguda de
la bola, de manera que fóssim incapaços d’apreciar l’entorn del desplaçament i amb un
fons totalment negre, aleshores no tindríem cap mètode ni experiment que fos adient
per esbrinar si la caiguda s’ha realitzat en estat de repòs o a velocitat constant.
Aquesta peculiaritat que trobem en vàries ocasions i exemples, ens permet anar més
enllà. Ens mostra que dues situacions, una en repòs i una altra a velocitat constant, no
són tan diferents com podria semblar. És més, de fet, són equivalents, totalment
indistingibles.

Per finalitzar l’exemple, faltaria veure què s’observaria si el camió seguís un moviment
rectilini uniformement accelerat (MRUA). Si suposem que som els observadors que
actuen com un sistema fix al marc de referència de la Terra, és a dir, ens trobem
immòbils davant del camió, quan es deixi anar la bola observarem que la trajectòria
que segueix és la mateixa que en l’anterior cas a velocitat constant.
En canvi, la bola no ha caigut al mateix lloc, ja no es troba sota l’electroimant. Ara està
situada uns centímetres més a la dreta. Això és deu el fet que roman uns instants
sense estar en contacte amb la superfície del camió, la bola ha mantingut la velocitat
que portava just al moment de començar la caiguda. No obstant això, el camió ha
conservat la seva acceleració i ha anat augmentant de velocitat alhora que la bola
restava amb la velocitat d’abans, inferior.

Canviem de punt de vista. Seguim amb la càmera lenta fixa al camió que accelera. Una
vegada deixem caure la bola, veurem que, com era d’esperar, aquesta també acaba
caient més a la dreta que l’electroimant. Però el més sorprenent d’aquesta situació en
concret és que, en observar-la amb aquesta càmera, podem apreciar que la bola ha
14
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traçat una trajectòria diferent a la que va gravar l’altra càmera fixa al camió que seguia
un MRU. Aquesta vegada la bola es dirigeix cap a la dreta en línia recta (Fig. 5), i no en
la línia vertical observada en el cas de velocitat constant.
Si ens trobéssim en aquest sistema de referència
accelerat, per explicar aquest moviment hauríem
de recórrer a la gravetat, l’única força que està
actuant sobre la bola. Aquesta hauria de caure
verticalment cap a baix, però si també es mou en
direcció cap a la dreta (seguint la primera llei de
Newton o llei de la Inèrcia), hauria d’existir una
altra força que hi actués lateralment per fer

Fig. 6 Trajectòria de la bola en un MRUA
vist des d’un sistema de referència
accelerat.

possible la trajectòria obtinguda.
Però quina força és? Si no és la gravetat, podria ser la electromagnètica? O potser les
nuclears? Doncs la resposta és que aquesta misteriosa força no és cap força, almenys
no tal com la coneixem (força fictícia). Així doncs, concloem que, com que no pot
existir cap força que pugui empènyer la bola lateralment, la llei de la Inèrcia no és
vàlida.

Un sistema de referència en el qual la llei de la Inèrcia es compleix s’anomena sistema
de referència inercial. Aquesta llei és vàlida al sistema de referència de la Terra, per
tant, el nostre planeta és un sistema inercial. El camió que es mou a velocitat constant
respecte a la Terra és un sistema inercial, però el camió que accelera no és inercial.
Com que estem acostumats a calcular els moviments i desplaçaments de tots els
cossos respecte la Terra, que és un sistema inercial, confiem en què la llei de la Inèrcia
es compleixi sempre i, quan aquesta no es compleix i ens sorgeix un sistema no
inercial, com el del camió accelerat, continuem creient en aquesta llei i pensem que,
per exemple en aquest cas, el moviment lateral de la bola ha d’estar causat per una
força. Així que diem que hi ha una força, una de molt peculiar anomenada força
fictícia.

15
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3.1.1 Sistema de referència inercial
En mecànica newtoniana, on és considerat que ens movem en un espai euclidià, un
sistema de referència inercial és un sistema de referència en el qual un cos està en
repòs o segueix un moviment a velocitat constant en línia recta. Conseqüentment, la
física d’un cos en un sistema inercial no es veu afectada pel propi sistema. En altres
termes, aquest sistema descriu l’espai de manera homogènia i independentment del
temps.
Tots el sistemes inercials es troben en un estat de moviment rectilini uniforme
constant entre si. Si, per exemple, situéssim un acceleròmetre en moviment amb
qualsevol d’ells, detectaria una acceleració igual a zero.

Definim un sistema de referència inercial com l’espai on es compleixen les lleis de
Newton. Això comporta que el moment lineal sigui igual a les forces reals (més
endavant tractarem aquest concepte) sobre el sistema, és a dir:
Δ𝑝
Δ𝑡

- Freal = 0

Per arribar a aquesta afirmació cal abans conèixer que l’efecte d’una força 𝐹⃗ sobre un
cos és precisament la variació de quantitat de moviment.
Tenint en compte la segona llei de Newton, podem expressar la quantitat de moviment
en funció d’aquesta llei fonamental de la Dinàmica. Així doncs:

m𝑣⃗ – m𝑣⃗0
Δ𝑣⃗
𝐹⃗ = ma = m=
=
Δt
Δ𝑡

𝐹⃗ =

=

𝑝⃗– 𝑝⃗0
Δt

Δ𝑝⃗
Δ𝑡

En conseqüència, la força resultant la podem entendre, a més de la forma clàssica que
ens enuncia la segona llei de Newton, com al quocient entre la variació de quantitat de
moviment i l’interval de temps transcorregut.
16
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3.1.2 Sistema de referència no inercial
En mecànica newtoniana considerem un sistema de referència no inercial com el
sistema que descriu un desplaçament accelerat respecte d’un sistema inercial.
Les lleis del moviment de Newton en els sistemes de referència no inercial adopten
unes variants més complexes que les originals, per això, moltes vegades un sistema no
inercial es defineix com un sistema on no es compleixen les lleis de Newton. Per
explicar el moviment dels cossos dins un sistema de referència no inercial, és
necessària la introducció de forces més enllà de les ja existents. És a dir, cal l’aparició
de forces fictícies (conegudes també com a forces inercials).

3.1.3 Forces fictícies
Les forces fictícies són aquelles a les quals hem de recorre quan es realitza l’observació
d’un moviment respecte d’un sistema de referència no inercial i que, per tant, no
corresponen a les forces descrites per les lleis de Newton.
Aquestes forces fan possible la introducció de les lleis de Newton als sistemes de
referència no inercials.

Posem un exemple per aclarir-ho. Imaginem que som el conductor d’un automòbil.
Quan frenem o girem, sentim una “força” que ens empeny cap a endavant o als
laterals. A més, si deixem anar una bola observem que aquesta comença a moure’s
enrere fins a xocar contra el seient. A l’estar en un sistema de referència que accelera,
és a dir, no inercial, no entenem qui és el causant d’aquests fenòmens i suposem que
existeix una força misteriosa que està actuant sobre tots els cossos del cotxe.
Realment el que actua sobre el cos no és una força, sinó la inèrcia2 causada per la
velocitat adquirida pel propi cos que vol continuar mantenint la quantitat de moviment
(Llei de la Inèrcia).
Ara bé, si observéssim el mateix exemple des de fora de l’automòbil, considerant-nos
un espectador, aleshores podríem agafar com a marc de referència de la força que
sofreix el conductor la superfície de la carretera (sistema de referència inercial).
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Arribats a aquest punt, ja podem determinar que és en realitat el cotxe el que varia de
velocitat i el passatger i la bola es veuen forçats a seguir la seva inèrcia.
Llavors, tal com podem veure en l’exemple anterior, un observador en un marc
accelerat, al fer inferències sobre el moviment dels cossos, arribarà a conclusions
errònies. Al fer-les, conclou l’existència d’alguna força fictícia sense origen obvi.
Aleshores, definim a un sistema de referència no inercial com a un sistema on es
compleix que:

Δ𝑝
- Freal - Ffictícia = 0
Δ𝑡

2

Inèrcia: Propietat dels cossos a romandre en el seu estat de repòs relatiu o de moviment relatiu. És a
dir, és la resistència que oposa la matèria al modificar-se el seu estat de moviment, incloent canvis de
velocitat o de direcció del moviment.
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3.2 Llei de gravitació universal
La llei de gravitació universal estableix quina és la força d’atracció entre dos cossos pel
simple fet de tenir massa. Aquesta llei va ser formulada per Isaac Newton. Segons ell,
la força d’atracció gravitatòria entre dos cossos, amb masses m1 i m2 respectivament,
era proporcional al producte de masses i inversament proporcional al quadrat de la
distància que els separa
L’expressió matemàtica és:
⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑔 = −𝐺

𝑚1 𝑚2
𝑢𝑟
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑑2

⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑔 = vector força gravitatòria. La unitat de mesura pel SI és el newton (N)
G = constant de gravitació universal, de valor 6’67·10-11 N·m2·kg-2
d = distància entre els dos centres de gravetat dels dos cossos
m1 i m2 = masses dels cossos
𝑢𝑟 vector unitari que té la mateixa direcció de l’actuació de la força, però de sentit contrari
⃗⃗⃗⃗⃗=

El signe negatiu de la llei hi és pel fet que els vectors 𝐹⃗ i 𝑢
⃗⃗ tenen sentits contraris.
Aquest signe ens indica aquest caràcter atractiu que posseeix la força gravitatòria, ens
informa que aquesta força sempre es dirigeix cap a l’altre cos que l’atreu.
Per tant, les forces gravitatòries entre dos cossos sempre es manifesten en parelles
com a forces d’igual direcció i mòdul, però de sentit contrari.

r
Fig. 7. Exemple de dues masses (una és la Terra) que s’exerceixen una força gravitatòria
mútuament.
Font: https://es.slideshare.net
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3.2.1 Camp gravitatori
El camp gravitatori és la pertorbació que un cos produeix en l’espai pel sol fet de tenir
massa. El camp gravitatori és un camp de forces que representen la gravetat. Si es
disposa de certa regió de l’espai una massa M, l’espai del voltant de M adquirirà certes
característiques de les quals no disposava quan no hi havia M. Aquest fet es pot
comprovar acostant una altra massa m i constatant que es pot produir la interacció. A
la situació que produeix la massa M se la denomina camp gravitatori. Afirmar que
existeix alguna cosa al voltant de M és purament especulatiu, ja que no només es nota
el camp quan es col·loca una altra massa m, a la que se l’anomena massa testimoni o
massa de prova.
En la física newtoniana o física clàssica, el camp gravitatori ve representat per un camp
vectorial.

El camp gravitatori es representa mitjançant un camp vectorial conservatiu el qual les
línies de camp són obertes i pot definir-se com la força per unitat de massa que
experimentarà una partícula puntual en presència d'una distribució de massa. Les
seves dimensions són, per tant, les d'una acceleració, encara que se sol utilitzar la
dimensió de força per unitat de massa (que és equivalent) i expressar la seva intensitat
en N/kg (newtons / quilogram).

Matemàticament, la intensitat g del camp gravitatori produïda per una distribució de
masses qualsevol es defineix com:

𝑔=

∆𝐹
∆𝑚

F és la força gravitatòria que actua sobre la massa

La intensitat del camp gravitatori és additiva, és a dir, si tenim n masses, aleshores la
intensitat global del camp es pot calcular amb la suma vectorial de cadascuna de les
intensitats dels camps creats per cada una de les masses existents.
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Si volem conèixer el camp gravitatori creat per una partícula de massa M en un punt P
situat a una distància d, col·loquem una massa de prova m i mesurem la força
gravitatòria que experimenta.

𝐹⃗

𝑔⃗ = 𝑚 =

−𝐺

𝑀𝑚
⃗⃗
𝑢
𝑑2

𝑚

; de manera que:

𝑀

𝑔⃗ = −𝐺 𝑑2 𝑢
⃗⃗

La força gravitatòria d’una massa m situada en un camp gravitatori 𝑔⃗ és:
⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑔 = 𝑚𝑔
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PRINCIPI D’EQUIVALÈNCIA

4. EL PRINCIPI D’EQUIVALÈNCIA DÈBIL

4.1 Experiments de Galileu
El principi d’equivalència dèbil és un dels enigmes més antics de la física. Així doncs, és
normal que des de temps remots, els humans ja coneguessin que els objectes més
pesants queien al terra més ràpidament. A l’antiga Grècia, Aristòtil (384-322 A.C) va
incloure aquesta norma al llibre que va escriure sobre mecànica, potser el primer en
tota la història d’aquesta branca, i ho va reflectir generalitzant que l’acceleració d’un
objecte en caiguda lliure és proporcional a la seva massa (si aquesta era de 5 kg,
aleshores acceleraria cinc vegades més ràpid que un objecte de 1 kg). Aquesta
afirmació semblava del tot raonable. És a dir, un objecte és més pesant pel fet que la
Terra l’atreu amb més força; d’altra manera no seria més pesant. I, per això mateix una
ploma i una pedra no cauran mai al mateix temps. O això era el que pensaven
antigament.
No va ser fins molts segles més tard, que Galileu Galilei (1564-1642) va desmentir
aquesta creença. A diferència de la resta de gent, Galileu posava en dubte les teories
d’Aristòtil i, per demostrar-ho, va realitzar nombrosos experiments deixant caure
simultàniament des de la torre de Pisa objectes de masses diferents. Si és verídica o no
aquesta història no es coneix amb certesa, però de ser així, Galileu hauria començat a
observar que objectes que pesaven diferent, tocaven el terra al mateix temps (o
quasi).

Com que la velocitat a la que queien els objectes feia molt dificultosa

l’extracció de resultats acurats i concloents, va haver de canviar de mètode. El que sí és
cert és que el 1589 Galileu va deixar anar boles per plans inclinats, i com més
pronunciada era la pendent, aquestes es movien més ràpid. Modificant correctament
el seu pendent, era capaç de calcular amb exactitud la velocitat de caiguda.
En aquella època no existia cap manera adequada de mesurar breus períodes de
temps; per aquest motiu, Galileu havia d’utilitzar mètodes molt inexactes i primitius,
com podria ser el rellotge d’aigua o el seu propi pols. Va repetir les proves fins que va
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aconseguir que la desviació entre les observacions no excedissin la dècima part d’un
pols. D’aquesta manera, va demostrar que si les boles eren suficientment pesades
perquè la resistència de l’aire fos inapreciable, aleshores totes les boles rodaven a la
mateixa velocitat pel pla inclinat.
Galileu havia aconseguit proves relativament vàlides de la contradicció de les teories
d’Aristòtil, però mai va obtenir cap reconeixement. Els científics d’aquella època no
volien donar-li cap mèrit i, encara que poguessin veure la prova amb els seus propis
ulls, van negar el que era evident pels seus mètodes poc exactes.
Més tard, Galileu va escriure un llibre anomenat “Discurs sobre dues noves ciències”,
on s’utilitza una combinació d’experimentació amb raonaments matemàtics que
parlen de temes com l’acceleració de la gravetat. Les seves conclusions van ser:

“La variació de la velocitat de l’aire entre boles d’or, plom, coure, pòrfir i altres
materials pesants és tan lleu que en una caiguda de 100 cúbics una bola d’or no
superaria una de coure fins a quatre dits. Vist això, vaig arribar a la conclusió que en un
medi totalment desproveït de resistència tots els cossos caurien amb la mateixa
velocitat.
Perquè crec que ningú creu que la natació o el vol es puguin realitzar d’una manera
més simple o senzilla que la que s’utilitza instintivament per peixos i aus. Per tant, quan
observo una pedra inicialment en repòs que cau d’una posició elevada i adquireix
contínuament nous increments de velocitat, per què no hauria de creure que aquests
augments tinguin lloc de manera extremadament senzilla i evident per a tothom?
Dubto molt que Aristòtil hagi provat alguna vegada per experiment.”
Galileu Galilei, 1638

En essència, l’argument de Galileu que el recolza s’executa de la manera següent:
“Imagineu-vos dues roques, una de gran i una de petita. Com que són de massa
desigual, s’acceleraran a diferents ritmes: la roca gran accelerarà més ràpid que la
petita. Ara poseu la roca petita sobre la roca gran. Què passarà? Segons Aristòtil, la
roca gran es separarà de la petita. Què passa si invertim l’ordre i situem la roca petita
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per sota de la gran? La petita s’interposaria i retardaria la gran. Semblaria que aquests
dos objectes junts haurien de tenir una acceleració menor. Per norma general, dos
objectes junts són més pesats que per separat i, per això, també hauríem d’intuir que
tindran una acceleració més gran. Això és una contradicció.
Aquí ens apareix un altre problema. Segons Aristòtil, si agafem dos objectes d’igual
massa, haurien d’accelerar al mateix ritme. Però al lligar-los entre ells amb un tros de
corda lleugera, junts haurien de tenir el doble d’acceleració original. No obstant això,
com saben els objectes inanimats que estan connectats? Senzillament no poden.
Doncs així, com és que tots els objectes, que estan formats per la unió d’un conjunt de
peces més lleugeres enganxades (àtoms). Com pot una col·lecció de parts lleugeres,
cadascuna que es mou amb una petita acceleració, augmentar l’acceleració un cop
unides? Així doncs, és clar veure que l’acceleració deguda a la gravetat és independent
de la massa.”

Exemples extrets de: https://physics.info/falling/

4.2 El principi d’equivalència dèbil: demostració i experimentació
Si volem conèixer la força que s’exerceix sobre un cos només hem d’utilitzar la segona
llei de Newton: 𝐹⃗ = 𝑚𝑖 𝑎⃗ ; considerant mi com a la massa inercial, per recordar que
ens referim a una de les mesures de la massa, definida com a la resistència que
posseeixen els cossos al veure’s modificats de velocitat.
D’altra banda, aquest cos també es troba sotmès a la força gravitatòria de la Terra,
aleshores, com ja hem observat anteriorment, si negligim la resta de forces que hi
actuen, com la resistència de l’aire i, gràcies a La Llei de Gravitació Universal de
Newton, podem conèixer la força gravitatòria, definida normalment com al producte
de la massa per la gravetat.
𝑀
𝐹⃗ = 𝑚𝑔 (𝐺 𝑑2 )= 𝑚𝑔 𝑔⃗
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Anomenem a la massa mg (massa gravitatòria). Cal diferenciar-les bé, ja que, a
diferència de la inercial, aquesta és la mesura de la força d’atracció gravitatòria, és a
dir, la càrrega que tenen els objectes respecte el camp gravitatori.

Si aquest cos es troba en caiguda lliure, la única força que actua sobre ell és la
gravetat, i, per tant, la força resultant la podem expressar com a:
𝐹⃗ = 𝑚𝑔 𝑔⃗

; o bé

𝐹⃗ = 𝑚𝑖 𝑎⃗

Aleshores podem igualar les dues expressions:
𝑚𝑔 𝑔⃗ = 𝑚𝑖 𝑎⃗

Com que 𝑔⃗ i 𝑎⃗ són la mateixa acceleració, deduïm que:
𝑚𝑖
≈1
𝑚𝑔

Igualtat entre massa inercial i gravitatòria
Finalment arribem a la igualtat entre massa gravitatòria i massa inercial, que es manté
en qualsevol objecte. D’aquesta manera, partint de dos conceptes molt diferents, hem
arribat a la conclusió que potser no ho són tant, si més no, matemàticament són
idèntics. Bé, de fet es creu que són iguals, però tot i la gran quantitat d’experiments
que s’han realitzat al llarg de la història i que han constatat aquesta realitat, la
tecnologia disponible i la precisió dels aparells utilitzats per mesurar els experiments
científics no és infinita, i això podria comportar que mi i mg realment no fossin iguals.
Cal remarcar, però, que el marge d’error existent és molt petit, tant que les últimes
demostracions han permès assegurar que mi i mg són iguals fins a una precisió molt
elevada, concretament una part en deu bilions. Per exemple, si considerem un objecte
d’un quilo de massa, aquest marge d’error només podria donar lloc a suposar que, si
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verdaderament fossin diferents, ho haurien de ser en una milionèsima de mil·ligram,
no més.

Aquests resultats van portar a grans científics a buscar una explicació. Galileu Galilei,
tot i realitzar experiments molt rudimentaris, ja va observar aquest fenomen. Més
tard, Newton es va fer aquesta mateixa pregunta, sense resposta. Fins i tot Einstein,
que també va pensar en aquest enigma, va ser incapaç de resoldre’l. És a dir, Einstein
no va arribar a cap teoria que demostrés que la massa inercial i la gravitacional
haguessin de ser estrictament iguales. Tot i així, ell estava convençut que aquesta
igualtat no podia ser una simple casualitat; va suposar que havia d’existir un fonament.

4.3 Enunciat del principi d’equivalència dèbil
El principi d’equivalència dèbil es pot formular de la següent manera: “El moviment de
qualsevol partícula en caiguda lliure és independent de la seva composició i
estructura.”
D’aquest principi en podem agafar la idea de que mi és exactament igual a mg, però el
que és verdaderament interessant és la conclusió que se’n extreu. Realment el que ens
està dient, en comptes d’enfocar-nos tant en termes de masses, és el següent: tots els
cossos, independentment de la seva massa, es mouen de la mateixa manera. Tot es
mou exactament igual. Si posem en les mateixes condicions inicials a dos objectes
sotmesos únicament a l’atracció d’un camp gravitatori, indiferentment de la massa o
qualsevol altra propietat física, seguiran la mateixa trajectòria. I aquesta conclusió és
molt destacable. No es coneix cap altre força, ninguna altra interacció fonamental que
faci que tot es mogui exactament igual.
Un exemple. Les forces electroestàtiques es produeixen per àtoms variats, amb
càrregues diferents; o fins i tot iguals, però amb masses diferents. Sigui com sigui,
s’acabaran movent de maneres molt variades. Per tant sí, la gravetat és la única força
que actua idènticament davant de qualsevol cosa.
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5. EL PRINCIPI D’EQUIVALÈNCIA D’EINSTEIN

5.1 Introducció al principi d’equivalència d’Einstein
Si deixem caure una poma, seguint el pensament d’Isaac Newton, consideraríem que
existeix una força, la gravetat, causada per la Terra, que atrau la poma aconseguint que
aquesta s’acceleri fins a caure a la superfície. Per a Newton, el terra està en repòs. Però
segons Einstein no existia tal cosa, no existia la força gravitatòria.
Abans però, molt abans d’arribar a adoptar aquest brillant pensament, va haver de
seguir un llarg camí que el va portar a desxifrar el gran enigma de la gravetat i a plantar
les llavors que més tard es convertirien en la seva gran teoria: la Relativitat General3.

Comencem pel principi. Per poder descriure el moviment d’un cos ens calen les Lleis
del Moviment de Newton. Com ja hem vist, tots els moviments són relatius i no
n’existeix cap d’absolut. Per tant, necessitem un sistema de referència. També sabem
que utilitzant les lleis de Newton som incapaços de conèixer si un marc de referència es
troba realment en repòs o es mou a velocitat constant. En canvi, aquestes lleis sí que
ens poden dir si el sistema de referència està accelerant o no; com? Senzillament les
lleis deixen de ser vàlides fora d’un sistema inercial. Seguint aquest raonament, la
segona llei del moviment, la que ens iguala la força resultant F d’un objecte amb el
producte de la massa m per l’acceleració a, només podrà complir-se si s’utilitza dins un
sistema de referència inercial. Posem un exemple.
Suposem que ens trobem dins un tren, el qual accelera uniformement. La seva
superfície té un coeficient de fricció, µ, igual a zero i es troba totalment buit de
l’interior. Això comportaria que, si considerem la primera finestra del tren com el marc
de referència, a mesura que anés avançant, nosaltres ens mouríem enrere “de manera
inexplicable”, ja que no podríem identificar les forces horitzontals que actuarien sobre
nosaltres i hauríem de suposar que existeix alguna força desconeguda (forces fictícies).

3

Relativitat General: És una teoria física que descriu la gravitació i les seves propietats en la geometria
de l’espai-temps. Va ser publicada per Albert Einstein el 1915.
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Així doncs, dins el tren, F clarament no és el producte de m per a. Per això, podem
assegurar que la finestra de referència no és inercial.
Si en comptes d’escollir parts del tren, consideréssim qualsevol altre sistema de
referència fix a la Terra, per exemple les vies del tren, veuríem que aquest, juntament
amb nosaltres, es mou seguint les lleis de Newton i afirmaríem que el sistema de
referència és inercial. (Cal aclarir que la Terra no és inercial perquè no segueix una
velocitat constant, però en aquest cas podem obviar la seva acceleració perquè resulta
insignificant).

ACCELERACIÓ

INÈRCIA

Sistema de referència no inercial o accelerat
Sistema de referència inercial
Fig 8. Representació del tren seguint un MRUA vist des d’un observador inercial.
Font: http://www.reynaulds.com

Fixant-nos més detalladament en el tren, veurem que tots els cossos que es trobin dins
d’aquest, experimenten una acceleració cap enrere de forma conjunta. I aquí és on
entra la protagonista de tot el treball: la gravetat.
Si analitzem com actua la gravetat, veurem que és exactament com estem descrivint la
força desconeguda que participa al tren. Podria ser que ho fos realment?
Des del sistema de referència del tren, i davant d’un fenomen tan estrany com aquest,
seria una hipòtesi molt raonable. En canvi, vist des d’un punt de vista extern, és evident
que aquesta no és més que la conseqüència de la inèrcia produïda per la velocitat del
tren.
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5.2 La idea més feliç d’Albert Einstein
De tot aquest plantejament que sembla no portar enlloc, Einstein va adoptar aquest
pensament i va traslladar-lo a la gravetat “real” provocada per la Terra que ens envolta.
“I si la gravetat que assegurem que realment existeix, també és falsa?”

Sempre hem donat per suposat que una poma cau al terra per acció de la gravetat,
però, i si fos la Terra la que accelera cap a la poma?
Aquesta idea tan peculiar podria contradir la nostra manera de pensar. El mateix
Newton es posaria les mans al cap només d’escoltar-ho. Ell argumentaria que si de
veritat això fos possible, només podríem conèixer que l’acceleració de la Terra cap a
dalt és certa si disposéssim d’algun sistema inercial des del qual poder observar aquest
moviment; ja que l’autèntica acceleració d’un sistema no inercial només pot mesurarse mitjançant un punt de referència inercial.

El fet que la gravetat no tingui un origen evident i sigui proporcional a la massa va
portar a Einstein a suggerir una nova hipòtesi. Podria ser que la gravetat només fos una
altra força fictícia resultant de nosaltres, observadors que descansen a la superfície de
la Terra en un marc de referència accelerat.
Per concloure que les forces desconegudes del tren eren fictícies, hem hagut de
recórrer a desplaçar el punt de vista: hem canviat el marc de referència de dins del tren
(no inercial) al marc inercial de les vies del tren. Aleshores, seguint el pensament
d’Einstein, si la gravetat no és més que una força fictícia, l’únic que hem de fer és
repetir els mateixos passos que hem dut a terme per esbrinar la realitat de les forces
del tren i moure’ns fins a un sistema de referència exempt de gravetat. El problema que
es plantejava aquí era trobar aquest sistema tan particular. I Einstein ho va aconseguir!

Un dia, Albert Einstein era a l’oficina de patents de Berna, on treballava. S’explica que
de sobte va caure de la cadira i, durant uns segons, va sentir aquella sensació
d’ingravidesa que experimentem quan caiem o saltem d’algun lloc. Aquest
esdeveniment va desencadenar una idea brillant que més tard el propi Einstein va
anomenar “La idea més feliç de la meva vida”. Aquesta passava per considerar a la
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caiguda lliure4 com el sistema de referència inercial que tant buscàvem, capaç de fer
desaparèixer la força gravitatòria.

Newton es defensa
Isaac Newton, totalment en desacord amb aquestes idees, defensaria que la gravetat
no pot ser fictícia, sinó real. Si no experimentem cap força en caiguda lliure és pel
simple fet que no hem tingut en compte el més imprescindible: l’acció de caure
comporta acceleració. Per tant, el nostre marc de referència no és inercial i qualsevol
inferència que féssim, basant-nos en les lleis del moviment de Newton, ens duria a
conclusions equívoques.
Com que ens trobem en un sistema accelerat, apareixeran forces fictícies que actuaran
sobre nosaltres en sentit contrari a la caiguda. El resultat serà que la gravetat provocarà
una força cap a baix i la força fictícia cap amunt de manera que, al ser proporcionals en
massa, s’anul·laran mútuament. No sentirem cap força malgrat estar accelerant!

Einstein respon
La primera llei de Newton és la prova de foc per distingir si estàs accelerant o no. Un
altre assaig més visual és deixar anar un objecte, suposem una pilota. Si estàs flotant a
l’espai i la deixes anar (en repòs), aquesta continuarà immòbil. Però si estàs accelerant
(com el cas del tren) i deixes anar la pilota, començarà a accelerar,
incomprensiblement, amb una força proporcional a la massa.
Einstein va utilitzar aquesta prova per determinar si realment anava pel bon camí i
comprovar si durant la caiguda lliure es trobava en un sistema de referència inercial o
no.

4

Caiguda lliure: És el moviment d'un cos sota l'acció exclusiva d'un camp gravitatori. Aquesta definició
exclou totes les caigudes influïdes per la resistència aerodinàmica de l'aire i la resta de fluids; quan
parlem d’aquest terme ens referim a aquesta definició. Sovint també es refereix col·loquialment a
"caigudes lliures", encara que els efectes de la viscositat del medi siguin molt destacables.
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Si ens trobem en caiguda lliure amb una massa a la mà i la deixem anar, observarem
que roman en repòs respecte a nosaltres. Si ens fixem en l’observador que flotava a
l’espai descrit anteriorment, ens adonarem que els dos casos són totalment
equivalents.

Per contra, si et trobes a la superfície terrestre aguantant l’objecte i el deixes anar, no
es quedarà en repòs, sinó que accelerarà amb una força proporcional a la seva massa
fins a tocar terra. I si recordem l’exemple del tren i els cossos que acceleraven de
manera desconeguda, veurem que també són del tot equivalents.

Conclusions
Einstein va anomenar aquestes observacions el principi d’equivalència (un dels
principis més demostrats experimentalment) i va obrir un nou ventall de possibilitats
d’interpretar el món.
Com a resultat d’aquestes magnífiques deduccions, va arribar a la contundent
conclusió que, efectivament, la gravetat NO és una força, sinó la manifestació de
quelcom molt més sorprenent. La postulació d’aquesta nova manera de veure la
“força” més peculiar de totes, va provocar un canvi revolucionari en la física i en la
percepció de com s’entenia tot el que ens envolta. Alguna de les implicacions més
rellevants van ser, entre d’altres, descriure l’acceleració i la gravetat com dos aspectes
diferents de la mateixa realitat. Arribar a aquesta diferenciació és una conseqüència
directa del propi principi. En un començament es definiria una caiguda lliure en un
camp gravitatori com a una acceleració contínua. I, per aquest motiu, un objecte que
accelera ha d’experimentar, obligatòriament, una força. Però com és possible aquest
fet si acabem d’anunciar que la gravetat no és una força?
L’afirmació que un cos en un camp gravitacional està accelerant i, per tant, ha de sentir
una força, és falsa en el sentit d’Einstein. És molt comú pensar així, ja que estem tan
acostumats a viure a la Terra que ens oblidem que el món no està en repòs. Tot i no
ser capaços de percebre-ho, ens trobem constantment en moviment accelerat. Per
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treure inferències vàlides sobre l’acceleració de qualsevol objecte, cal trobar-se en un
sistema de referència inercial, en cas contrari, serem conduïts a conclusions errònies,
tal com ho hem demostrat anteriorment. Només els observadors que es troben en
caiguda lliure són aptes per afirmar el moviment dels objectes.

A més, encara que volguéssim ignorar Einstein, Newton continuaria defensant que
qualsevol cos en caiguda lliure no sent cap força. Segons ell, la gravetat, tot i ser real,
es veu anul·lada per la força fictícia.
Una altra explicació és que en caiguda lliure no pesem. Si el pes és una força provocada
per la gravetat, en un marc ingràvid, és lògic deduir que el pes de tots els cossos en
caiguda lliure és zero.

5.3 Enunciat del principi d’equivalència d’Einstein
El precursor del principi d’equivalència va ser el principi d’equivalència dèbil, que ens
ha permès conèixer la igualtat entre dos conceptes de massa diferents (mi i mg), i les
implicacions que comporta. També sabem que la gravetat no és una força, o si més no,
té unes propietats que la fan única i diferent de la resta. La gravetat és l’única
interacció que actua igual per a tots els cossos, indiferentment de les seves propietats.
Buscant exemples d’aquest fenomen, ha aparegut una situació anàloga que ens
recorda aquesta peculiaritat de la gravetat: anar en un cotxe a velocitat constant. Si
ens trobem dins el cotxe, i aquest és l’únic cos que té moviment, aleshores veuràs
absolutament tots els objectes del teu entorn movent-se igual, amb una velocitat
oposada a la que porta el cotxe.
Si, en canvi, ens desplacéssim en un autocar que accelera veloçment, tots els
passatgers sentiríem una força que els empeny contra el seient; i al revés, quan el
vehicle frenés, tots aniríem endavant. Dona l’aparença que aquestes forces actuen
exactament iguals davant de qualsevol cos, ja sigui un nen petit, un adult o una pilota.
Aquestes forces, que ara ja en coneixem la seva naturalesa, sorgeixen del sistema de
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referència en el qual ens trobem (accelerat o no inercial), però tot i no ser reals, actuen
com la gravetat! Aquesta observació ja havia estat exposada en l’exemple del tren,
però és important incidir en aquest punt perquè va ser el desencadenant de l’enunciat
del principi d’equivalència, el qual adopta moltes maneres d’enunciar-se.

Una de les més utilitzades és la següent:
“Un sistema immers en un camp gravitatori és puntualment indistingible d’un sistema
de referència no inercial accelerat”.

Per aclarir les implicacions reals de la definició, podem exemplificar aquesta
equivalència amb l’autocar que accelerava. Ara el traslladem a l’espai, on no existeix
cap camp gravitatori. Si el conductor de l’autobús frena, provocarà una força (inèrcia)
cap endavant als passatgers. Però si de sobte aparegués un planeta al davant de
l’autocar, la seva atracció gravitatòria produiria una força cap endavant similar a la
inèrcia de la frenada. Pels passatgers, les dues situacions són indistingibles.
I el mateix ocorre quan el conductor accelera bruscament. Si tinguéssim un planeta al
darrera de l’autocar, els passatgers sentirien la mateixa força cap enrere.

1

2

3

Fig. 9. Passatgers en un autobús en repòs i exempt de forces (1); passatgers en un autobús que accelera i senten la
inèrcia (2); passatgers en un autobús en repòs que senten l’atracció gravitatòria del planeta (3).
Font: http://fernandagomesbiomecanica.blogspot.com
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D’aquesta equivalència entre la gravetat i un sistema de referència accelerat,
sorgeixen conseqüències molt rellevants. Imaginem que el nostre autocar és travessat
per un raig de llum. La seva trajectòria traçarà una línia recta. Però si els passatgers,
que es troben dins l’autocar accelerant, observen el raig, veuran efectes molt
peculiars. Com que es troben accelerant, veuran com la llum se’ls acosta. Si, en canvi,
aquesta vegada el conductor frena, ara el raig s’allunyarà. La trajectòria es veurà
deformada a causa dels canvis de velocitat del vehicle i, segons com siguin aquests
canvis, la llum seguirà una trajectòria o una altra.

Fig. 10. Representació d’un raig de llum que travessa un autobús (sistema accelerat) vist des
dels observadors del propi sistema. Aquesta trajectòria és deguda a que en el primer
recorregut de la llum l’autobús accelera i en l’últim tram frena.

Com ens dicta el principi d’equivalència, l’acceleració en un marc no inercial ha actuat
com si es tractés de la gravetat i ha deformat la llum. Ara introduïm un camp
gravitatori, per exemple, l’acció d’un planeta. Segons on es disposi aquest, a la dreta o
a l’esquerra de l’autocar, augmentarà o disminuirà l’acceleració del vehicle. Si el seu
sentit de moviment és contrari al planeta, aleshores, hi ha la opció que adquireixi
l’acceleració necessària perquè la seva gravetat sigui zero.
En afegir un segon planeta, situant-ne un a l’esquerra i l’altre a la dreta, ens trobem en
un escenari on els passatgers senten una força en les direccions del planeta, però a la
vegada es veuen afectats per la inèrcia del desplaçament de l’autocar. Per cancel·lar la
gravetat que produeixen els dos planetes sobre tots els passatgers, l’acceleració que
ha d’adquirir l’autocar és d’un valor molt concret: el mateix en caiguda lliure.
Aquest cas és un altre exemple que busca recordar-nos la idea d’Einstein i
l’equivalència entre acceleració i gravetat.
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Condicions de localitat
Aquest principi, com molts altres, té un enunciat poc rigorós que pot portar a
incongruències. Si analitzéssim bé l’exemple anterior, ens adonaríem que el principi
d’equivalència està equivocat, o que si més no, consta d’algunes incongruències. Per
exemple, què passaria si l’autobús fos immensament llarg? En calcular la força
gravitatòria del conductor i de l’últim passatger, veuríem que ha variat a causa de la
gran distància que els separa. En aquest punt, la igualtat entre acceleració i gravetat es
trenca. Si sobre els passatgers hi actuen forces gravitatòries d’intensitats diferents,
aleshores no serà indistingible de l’acció de la inèrcia de l’autocar, que és la mateixa
independentment de la distància.
Un altre efecte que s’observa és que la Terra té un centre de masses, on tots els cossos
s’hi senten atrets. Com a conseqüència, si situem una massa al sostre de l’autobús i
una altra al terra, a mesura que es vagi acostant a la Terra, les seves dues trajectòries
no seran paral·leles, acabaran convergint. Un passatger que observés la situació, veuria
com, a mesura que transcorre el temps, les dues masses s’apropen i la única explicació
coherent per aquest fet seria l’acció d’un camp gravitatori. La inèrcia actua igual per a
tots els cossos, per tant, tampoc es compliria l’equivalència.
Per solucionar aquests problemes, podem modificar el vehicle per tal que respecti el
principi d’equivalència. Si reduïm el volum de l’autocar i el fem molt curt, els
passatgers no sentiran variacions en la intensitat de la gravetat. Si també el fem molt
baix, les distàncies entre les dues masses, una a dalt i l’altra a baix, seran poc rellevants
i traçaran trajectòries quasi paral·leles. Per acabar d’aconseguir un espai totalment
vàlid, només cal reduir el temps. Si el moviment de l’autocar dura un període molt
breu, aleshores les dues masses serien incapaces de separar-se i apreciar qualsevol
altre moviment que no fos paral·lel. Aquestes condicions, que obliguen l’autocar a
complir intervals curts d’espai i de temps, s’anomenen condicions de localitat.
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6. PRINCIPI D’EQUIVALÈNCIA FORT

6.1 L’exemple de la caixa
Imagina que estàs tancat dins una caixa opaca i sense obertures a l’exterior; com
podries conèixer la situació de l’exterior? Depenent de les circumstàncies en les quals
et trobessis seria o no possible. Per exemple, si la caixa accelerés seria molt senzill
adonar-se’n. Només caldria apartar un objecte de qualsevol contacte amb les parets,
suposem una sabata. En deixar-la quieta a l’aire, veuríem si vertaderament accelerem.
Perquè això succeís, la sabata deixaria d’accelerar i mantindria la velocitat que portava
abans ja que no està en contacte amb la caixa. En canvi, la caixa, que continua
augmentant de velocitat, provocaria que la sabata es desplacés en la direcció contrària
fins a xocar en una de les parets de la caixa.
Ara bé, què passaria si es deixés anar la sabata i aquesta vegada romangués totalment
quieta? La majoria de nosaltres raonaria que, com que no hi actua ninguna força,
significa que estem flotant a l’espai, quiets al buit. Aquest raonament és cert, però és la
única possibilitat? Què passaria si la caixa es mogués a velocitat constant? Doncs la
veritat és que el truc de la sabata deixaria de funcionar. Si es deixés anar, com que
porta la mateixa velocitat que la caixa, juntament amb tu. Inèrcia! Així que, des del teu
punt de vista, moure’s a velocitat constant és igual a estar quiets flotant a l’espai. I no
només això. Al ser les dues situacions marcs de referència inercials, les lleis de Newton
són les mateixes i no podríem realitzar cap mètode o experiment que ens permetés
diferenciar-les. Estar flotant a l’espai i seguir un MRU és totalment indistingible.
Aquesta relació entre aquests dos casos ja es coneixia, per això va ser tan destacable
l’aportació d’Einstein al remarcar que aquesta relació no era de dos, sinó de tres.
Existeix un tercer tipus de caixa que recull les condicions necessàries per tenir un lloc
amb les altres dues: una caixa que cau.
Suposa que et trobes dins una caixa amb les mateixes característiques que l’anterior,
però aquesta cau. Tot el grup serà accelerat per la gravetat. I podria semblar que
aquest cas és el mateix que la caixa que accelerava, però no. Si deixéssim anar la
sabata, no podríem saber que ens trobem en una caiguda lliure. Per començar, la
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sabata no pot evitar la gravetat com feia amb l’acceleració al refusar-la per no estar en
contacte amb les parets. Però en aquest cas és possible: pel sol fet de tenir massa, la
gravetat actuarà sobre qualsevol cos i caurà. Arribats a aquest punt, podríem intentar
argumentar que la sabata, al ser molt més lleugera que tu, hauria de caure de diferent
manera, però com hem demostrat en el principi d’equivalència, aquesta afirmació és
falsa: tots els cossos cauen al mateix ritme, independentment de l’escenari d’objectes
que ens imaginéssim. Com a conseqüència, veuríem la sabata flotar com si estigués
quieta.
Se’ns acaba de presentar un cas amb les condicions idònies perquè un observador, des
de dins d’aquesta caixa, li sigui totalment impossible distingir si es troba en repòs o en
caiguda lliure. Tot i així, perquè aquesta caixa compleixi tots els requisits, ha de ser una
mica “especial”. És a dir, totes les suposicions anteriors són certes si tenim en
consideració que el camp gravitatori ha de ser uniforme. Al traslladar aquest exemple a
una situació real, imaginem-nos la mateixa situació mental a la Terra, caldria recorre a
les condicions de localitat, les mateixes que hem necessitat anteriorment. Quan la
caixa es trobés en caiguda lliure, si a més d’una sabata ens triéssim les dues i les
situéssim una a cada paret de la caixa, acabaríem per descobrir forces desconegudes
(fictícies) que sorgeixen del no res i ens avisen que no estem flotant a l’espai. Però si
apliquem les condicions, és a dir, es modifica la caixa per fer-la suficientment petita i la
duració de la caiguda és curta, aleshores sí que aquest cas és totalment indistingible
d’estar flotant a l’espai.

La caiguda lliure i la comprensió de la gravetat
La idea de caiguda lliure s’ha anat repetint diverses vegades i va ser transcendental per
arribar a formular el principi d’equivalència, però de caigudes lliures n’existeixen de
molt diverses. L’Estació Espacial Internacional (EEI), que dona voltes a la Terra
contínuament, no té cap motor ni propulsor que provoqui aquest moviment. És
habitual pensar que la gravetat del nostre planeta és imperceptible pels satèl·lits i, per
això, no xoquen contra la superfície terrestre. Però la veritat és que sí que hi actua la
gravetat (degut a la distància no té la mateixa intensitat, es redueix un 20%). De fet, la
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gravetat és la única força que intervé en l’EEI, i la responsable de que continuï orbitant.
I un sistema en caiguda lliure és aquell que només sent una força, la de la gravetat. Per
tant, orbitar és una altra manera de caure. Orbitar es podria entendre com accelerar en
contra d’un objecte, en aquest cas la Terra, però tenir la correcte velocitat lateral,
proporcionada per l’atracció de la gravetat, per no xocar. Newton va observar aquest
fenomen i va determinar que tan una poma que cau d’un arbre com la Lluna estan
caient, l’únic que la Lluna també té una velocitat lateral.
El resultat és que en la EEI es compleix el principi d’equivalència perquè, com s’ha
demostrat, els cossos en caiguda lliure no senten els efectes de la gravetat. Una
manera de comprovar-ho és veient els astronautes, que, tot i sentir quasi la mateixa
força gravitatòria que nosaltres, floten lliurament i aparentment ingràvids.
L’EEI, que està orbitant, no és que s’estigui movent amb una trajectòria corba, segons
ella està seguint una línia recta, però el camí per on es mou, l’espai, està corbat.
Per il·lustrar aquesta idea em basaré en un exemple que utilitza en un vídeo el canal
QuantumFracture, i que és molt útil per adonar-nos-en que no tot és el que sembla.
Imaginem-nos que tenim dues formigues a la superfície d’una esfera suficientment
gran perquè aquestes siguin incapaces de percebre la curvatura. Des del seu punt de
vista, estan experimentant la mateixa experiència que sentim tots nosaltres a la Terra.
Aquestes formigues creuen que es troben en un espai pla i decideixen fer un
experiment. Les dues surten d’un punt concret i comencen a caminar en la mateixa
direcció i en sentit contrari. Elles continuen sempre en línia recta, fins que s’acaben
trobant al punt oposat de l’esfera. Pel simple fet de ser incapaces de veure que es
troben en una esfera, no entenen què ha pogut passar i acaben concloent que existeix
una força que les ha atret: hi ha gravetat al seu món, pensarien elles.

Aquest problema que sembla tan simple, és en realitat el mateix que ens passa a
nosaltres. Ens dona la sensació que, quan orbitem, tracem una trajectòria corbada,
però en realitat ens movem rectes, l’únic que sobre un espai que està corbat. I aquest
és el motiu pel qual caure és indistingible de moure’ns en línia recta i a velocitat
constant, perquè, de fet, és exactament el que és, l’únic que ho fa sobre una geometria
molt diferent del que ens imaginàvem.
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El principi d’equivalència, recollit en els tres principis que el formen, té diverses
implicacions molt rellevants que hem anat tractant. Entre d’altres, una de molt
destacable que va canviar la comprensió de la força més misteriosa de totes, la
gravetat, la va donar Einstein. Ell va dir que la gravetat no és una força, sinó la
curvatura de l’espai.
Aquest principi va ser el precursor del canvi de visió que hi havia del nostre Univers.
Una demostració mental molt senzilla són les dues sabates que deixàvem anar dins la
caixa que es trobava en caiguda lliure. En absència de gravetat, les trajectòries de les
sabates a velocitat constant haurien de ser paral·leles, però al aplicar-li aquesta
gravetat, les dues sabates dibuixaven trajectòries convergents que es trobaven en un
punt. I precisament, una de les característiques que ha de tenir un espai pla o euclidià
és que les rectes paral·leles no es creuen mai. Per tant, si acabem de veure que aquesta
propietat no es compleix, el món en què vivim no pot seguir aquests normes.
Conclusió, el nostre espai no és pla, està deformat i aquestes deformacions són
precisament allò que no compreníem en un principi, la misteriosa i extravagant força:
la gravetat.
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COS PRÀCTIC

7. DEMOSTRACIÓ DEL PRINCIPI D’EQUIVALÈNCIA DÈBIL
7.1 Introducció i objectius
Dins la part teòrica, s’han utilitzat com a introducció les eines necessàries per
comprendre les idees principals: el principi d’equivalència, les parts que el formen i
què se’n deriva de tot plegat. Com a part pràctica del projecte, he optat per demostrar
mitjançant un experiment aquest principi. Degut a que consta de varis enunciats i
implicacions, he volgut concretar la demostració al principi d’equivalència dèbil i,
concretament, observar de primera mà que el moviment en caiguda lliure de qualsevol
cos és independent de la seva composició i estructura. Per comprovar
experimentalment la veracitat d’aquest principi només caldria deixar caure dos
objectes, indiferentment de la seva naturalesa, mida, densitat, forma; per veure que,
efectivament, cauen al mateix temps. A la Terra però, com ja és sabut, en les
condicions habituals, aquest fenomen és impossible d’observar.

Com ja hem pogut aclarir anteriorment, tots els cossos haurien de veure’s atrets amb
la mateixa intensitat i acceleració, propiciada per la Terra. Però, de ser així, tots els
objectes haurien de caure amb la mateixa acceleració. I aquesta situació no la podrem
observar mai llevat que eliminem la resta de forces que intervenen en el procés.
Aquesta força és la resistència de l’aire, encara que
depenent del medi i les condicions on es produeixi la
caiguda, l’oposició al moviment natural dels cossos
podria veure’s afectada per altres substàncies (per
exemple, l’aigua).En termes generals doncs, a causa
de la gran quantitat de partícules que constitueixen
l’aire i omplen cada racó del nostre planeta, ens
trobem que no podem evitar la seva acció permanent.
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Fig. 11. Representació de les
partícules de l’aire obstaculitzant
la caiguda d’un cos.
Fonts:https://www.pinterest.co.uk/pin/5
19110294532834788/
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Si deixem caure un objecte, abans que aquest toqui el terra, es veurà afectat per totes
les partícules que s’interposen davant de la seva trajectòria i això impedirà que tots els
cossos es comportin de la mateixa manera.
Els principals motius que provoquen aquestes diferències no són la massa ni la densitat
dels objectes; les propietats que hi afecten més directament són les formes i les mides
que puguin adoptar cadascun dels cossos. En canvi, la massa i la densitat, que en un
principi ens podrien semblar molt més rellevants, resulta que no ho són tant. El perquè
és simple. Si l’únic obstacle que impedeix que tots els cossos aconsegueixin la mateixa
acceleració són les partícules de l’aire, aleshores simplement necessitem objectes que
interaccionin de la mateixa manera amb aquestes partícules, és a dir, que tinguin la
mateixa mida i forma, i que per tant, es vegin afectats pràcticament igual per l’acció
d’aquesta resistència.

A la pràctica aquesta afirmació es veu a simple vista. És tan fàcil com agafar un bolígraf
i un full de paper. Si els deixés anar al mateix instant, veuràs com el bolígraf arriba molt
abans al terra. En canvi, si del paper en fas un bola, i repeteixes la prova, el resultat
serà molt diferent. Els dos objectes cauran exactament (o quasi) al mateix moment. El
que podria haver semblat descabellat com suposar que un full de paper cau a la
mateixa velocitat que el bolígraf, ara ja no ho és en absolut. En tot moment hem
mantingut la massa dels dos objectes, només ens hem limitat a modificar la forma d’un
d’ells. Aquest exemple tan simple, ja ens està indicant que un factor que segur que no
té res a veure amb l’acceleració a la caiguda d’un cos és la massa.

Ara bé, per poder demostrar el principi d’equivalència dèbil de manera més precisa i
tècnica, podríem plantejar-ho al revés. En comptes de modificar els objectes en sí, per
què no eliminem l’aire, l’únic obstacle que ens impedeix veure la veritat?
Si aconseguíssim fer “desaparèixer” l’aire, és a dir, treure les partícules dels diversos
gasos que el formen, aleshores sí que podríem ser capaços de demostrar
experimentalment aquest principi.
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Coneixem què dicta el principi d’equivalència dèbil i com es pot comprovar
matemàticament, però per observar-lo experimentalment caldrà obtenir unes
condicions idònies per dur a terme la demostració. Aquestes s’aconseguiran mancant
d’aire tot l’espai on es vulgui produir la caiguda lliure.

7.2 Descripció
Els components principals que formaran part de l’experiment seran la cambra i la
bomba de buit. Per circumstàncies inesperades i oportunitats que es van presentar, al
llarg del procés van participar-hi diverses cambres i bombes, sempre buscant les
possibilitats de major millora i optimització dels resultats.

Cambres de buit:
Una cambra de buit és un espai hermètic que, depenent de les reaccions i processos
que s’hi realitzen, ha de suportar unes condicions de molt baixes pressions. Les
cambres de buit solen ser un espai amb molta versatilitat, adaptades cadascuna per
maximitzar l’eficàcia de l’experimentació. No sempre és necessari, encara que ens
molts casos aquests recipients han de ser d’obertura fàcil per modificar la situació dels
components de l’interior. Sense oblidar que en apropar-se a nivells de buit quasi
perfectes, la cambra ha de resistir una pressió de l’aire atmosfèric enorme.
La causa d’aquest fet es pot explicar mitjançant la segona llei del moviment de
Newton. La seva formula, Ʃ F = m a, ens diu que si el sumatori de totes les forces que
actuen en un cos no és zero, aleshores es produirà algun moviment. Quan tenim una
situació amb pressions, poden succeir dues coses. O bé les forces de pressió estan
equilibrades (per forces iguals i oposades), o, en el nostre cas, existeix una diferència
de pressions molt elevada. La pressió més alta, la de l’exterior, produeix una força que
no poden parar les partícules de l’interior de la cambra perquè són molt minoritàries i
la pressió és molt baixa. Si les parets de la cambra són d’un material capaç de suportar
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aquesta gran variació de pressions, aleshores res no canviarà i aquesta lluita de
desigualtats no s’arribarà a apreciar. Però si el recipient no resisteix la gran força, es
produirà una implosió de l’estructura. Per això es solen fabricar aquests espai amb
vidres especials i molt resistents, anomenats vidres de borosilicat. Una de les marques
més famoses és el vidre Pyrex. La composició és semblant a la dels vidres tradicionals,
però s’utilitza bor en la seva elaboració. Aquestes diferències el fan més dificultós de
produir, però més econòmic per les seves propietats de durabilitat, resistència calòrica
i química. I és precisament aquest motiu pel qual s’utilitzen tan aquests vidres en les
cambres de buit. Cal tenir en compte que un recipient sotmès a tals efectes
normalment ha de suportar una pressió equivalent a 500 kg.
Dins el meu abast, vaig buscar diverses opcions de recipients pel buit amb les mides
preferibles per fer caure objectes, i totes elles eren de recipients amb una altura
inferior a 40 cm. Finalment, una empresa especialitzada en metacrilat, Metacrilat.com,
tenien tubs que seguien el perfil adequat de les mides.

Cambra 1: Consta d’un tub cilíndric de metacrilat transparent de 150 cm d’altura i
18 cm de diàmetre interior. El grossor de tota l’estructura és de 0,5 cm, excepte la
base que és de 0,8 cm. La tapa, que permetrà tenir ben aïllada la cambra, també és de
metacrilat i és de 22 cm de diàmetre per 0,8 cm de grossor. No es troba unida a
l’estructura per tal de poder obrir i tancar la cambra. Amb un forat a la tapa, hi ha unes
connexions metàl·liques que permetran controlar l’entrada i sortida d’aire. Consten de
dues claus de pas, un manòmetre i la unió d’aquests tres amb un últim cargol que es
troba segellat a la tapa.
A més, per mantenir rígida tota l’estructura, la base de la cambra està subjecta a una
peça de fusta de 40x40x3 cm.

Cambra 2: És un gerro de vidre transparent amb forma de tub cilíndric. Disposa d’una
altura de 60 cm, d’un diàmetre interior de 9 cm, i d’un grossor de les parets de 0,7 cm,
i de la base de 1,5 cm. Gràcies a aquestes propietats, aquest gerro és idoni per
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utilitzar-lo com a cambra de buit. El gerro també té una base de fullola, de 35x20x1,5
cm.
Per facilitar els càlculs de l’acceleració dels cossos en caiguda lliure, al costat del gerro
hi ha una cinta mètrica que permetrà conèixer la posició dels objectes en cada instant.

Bombes de buit:
Bomba de buit (compressor): Aquesta bomba de buit és un compressor per inflar
rodes de 12 V amb 12 L/min de pressió de descàrrega. Sense la seva carcassa de
plàstic, el compressor es troba dins un pot de vidre tancat hermèticament. Per tal
d’aconseguir el buit, el tap disposa de tres forats: un per la connexió elèctrica, un per
la sortida de l’aire i l’últim per la unió de la mànega que s’unirà amb la cambra. Per
evitar soroll i amortitzar les vibracions del compressor, dins el pot, a la base i a les
parets, hi ha espuma.

Bomba de buit ordinària: Aquesta sí que és una bomba de buit com a tal. És una
bomba d’una etapa, amb un caudal de 80 L/min; una potència de 120 W i un voltatge
de 220 V. Al aconseguir 4 bars de pressió, elimina fàcilment l’aire dels sistemes. Consta
d’un ventilador de refredament tèrmic que garanteix que la bomba es mantingui freda
durant una estona prolongada i allarga la seva vida útil.

Fig. 12. Bomba de buit ordinària.
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Aspiradora: És una aspiradora normal, que la podríem trobar a qualsevol casa, però el
final del tub que aspira està connectat a un tub de PV, que a la vegada està unit a una
vàlvula que connecta amb el tub de la cambra de buit. La potència de l’aspiradora és
de 1900 W.

Fig. 13. Aspiradora unida a un
tub de PVC i aquest, al seu torn,
unit a una vàlvula amb espiga.

El manòmetre
Per conèixer en tot moment quina és la quantitat d’aire que hem extret de la cambra
necessitem un manòmetre. Aquest aparell mesura la pressió dels fluids, en el nostre
cas són gasos, continguts en un recipient hermètic. Els manòmetres són instruments
que per mesurar la pressió utilitzen la pressió de l’entorn, de l’atmosfera, com a
referència. Els instruments que donen les mesures de pressió considerant la pressió
del medi ambient com el zero de referència es diu que donen una pressió relativa.
Aquesta s’obté de la diferència entre la pressió absoluta o real, la de l’interior del
recipient, i la pressió atmosfèrica. Aquests valors són els mateixos que indica un
manòmetre i també prenen el nom de pressions manomètriques. La pressió
manomètrica pot ser negativa, si l’interior de la cavitat conté menys gas, o bé positiva,
si la concentració de les partícules augmenta.
El manòmetre utilitzat només indica pressions manomètriques negatives que van des
del 0 fins al -1. Les unitats de mesura que utilitza són el bar5, que equival a 100
quilopascals6, i polzades de mercuri7.
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Per simplificar la comprensió, totes les pressions que anirem obtenint es donaran en
bars i es donarà per sobreentès que tots els resultats de pressions que ens indiqui el
manòmetre no seran absolutes, sinó relatives.

Fig. 14. Manòmetre de pressions manomètriques negatives. Les seves unitats de
mesura són el bar, que també es pot representar com el producte del número de bars
per 100 kPa (representats en vermell); i les polzades de mercuri (representades en
negre).

5

Bar: Unitat de pressió. És molt semblant a una atmosfera (atm), és a dir, la pressió que exerceix

l’atmosfera terrestre al nivell del mar. La igualtat és: 1 atm = 1,01325 bar.
6

Pascal: És la unitat de pressió del SI (el seu símbol és Pa). 1 Pa és igual a la pressió que exerceix la força
-5

d’1 newton a una superfície d’1 metre quadrat. Per tenir una referència, 1 Pa equival a 10 bar. En la
pràctica i en molts aparells de mesura, com és el manòmetre, és freqüent també utilitzar el quilo pascal
3

(kPa = 10 Pa).
7

Polzada de mercuri (representada amb el símbol inHg o ‘’Hg): És una unitat de mesura de pressió,

definida com la pressió que exerceix una columna de mercuri d’1 polzada (equivalent a 25,4 mm)
d’altura. Actualment no s’utilitza a excepció dels Estats Units per determinar la pressió atmosfèrica en la
meteorologia i l’aviació.
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7.3 Disseny
Per mostrar el disseny , he fet a mà un esbós de l’experiment amb totes les seves
parts.
Més tard, vaig anar intercanviant aquesta bomba amb les altres dues (la de
Torraspapel S.A. i l’aspiradora). Però aquest va ser des de l’inici, el plantejament
principal de l’experimentació; amb un valor afegit, ja que la vaig construir jo i la feina
que comporta és molt major que la resta de bombes.
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7.4 Material i pressupost

MATERIAL DE LA CAMBRA DE BUIT
Cambra 1 (150x18 cm de diàmetre)
Número

Cost

de peces

(€)

1

100

1

Manòmetre
Clau de pas

Denominació

Cambra 2 (60x9 cm de diàmetre)
Número

Cost

de peces

(€)

Gerro

1

23,99

10

Base de fullola

2

0

1

4,95

Cinta mètrica

1

3,59

2

4,05

Tub (2 m)

1

4,60

1

0,45

Silicona transparent

1

9

1

2,10

1

2,79

1

0,40

Espuma

1

3

3

6

Farina

2

3,10

6

2,4

Cinta de doble cara

1

7,97

Denominació

Cambra de buit
de metacrilat
(cilindre + base)
Tapa de
metacrilat

Cargol de dos
rosques
Connexió de
quatre sortides
“Espiga”
Silicona de bany
(Sanisil)
Imants de
neodimi
Total 1

Plus tack
(pasta enganxosa)

130,35

Total 2
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MATERIAL DE LA BOMBA DE BUIT
Bomba de buit 1 (compressor)
Denominació

Número de peces

Cost(€)

1

10,90

Espuma

1

3

Pot de vidre

1

14,95

Acceptor del tub

1

1,50

“Espiga”

1

0,40

Abraçadora

1

0,30

Volandera

3

0,60

Bateria de cotxe

1

70

Compressor
d’aire

Bomba de buit estàndard 2
Bomba de buit

1

79,90

Bomba de buit 3 (aspiradora)
Aspiradora

1

83

Tub de PVC

1

0

Vàlvula

1

0

“Espiga"

1

0,40

Total 3

264,95

Pressupost total
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Aquest seria el cost total de tota la maquinària i material que s’ha utilitzat. Tot i així,
aquesta xifra no seria fidel al pressupost real que he hagut d’invertir en aquest
projecte, ja que la bomba de buit no l’he hagut de pagar, me la van deixar. El mateix
passa amb l’aspiradora, la bateria de cotxe, els imants de neodimi i la cinta de doble
cara.

Pressupost real

210,07 €

7.5 Que s’espera de l’experiment?
La idea global és clara i l’objectiu està ben definit, però l’efectivitat del procés podria
no estar-ho tant. Les eines i materials utilitzats per dur a terme aquesta demostració
són bàsics i amb una intenció més enfocada a una experimentació sense la necessitat
de grans pressupostos ni ajudes, però sempre buscant la rigorositat científica.
Per exemple, el compressor d’aire utilitzat com a bomba de buit, és senzill i el seu
propòsit natural és inflar rodes, no obtenir un buit, per la qual cosa podríem dubtar de
les seves capacitats. A més, dins el procés que s’ha seguit per convertir-lo en una
bomba de buit pot haver-hi algun petit error.
D’altra banda, seria molt improbable que el compressor no aconseguís l’objectiu
proposat amb uns mínims índexs de fiabilitat. Els principis que segueix el funcionament
de l’experiment són sòlids i ens porten a assegurar-ne el seu èxit.

Pel que fa a la bomba de buit més professional, no hi ha cap indici que em pugui
indicar que no ha de realitzar el seu treball de manera notable. És cert que desconec
les limitacions exactes de la bomba, però tenint en compte les seves característiques,
he d’entendre que buidarà amb gran efectivitat tota la cambra. L’aspiradora, en canvi,
és més complicada. La seva força de succió és molt gran, però ens trobem amb el
mateix problema que el compressor. Encara que teòricament hauria de funcionar, la
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pràctica pot resultar molt diferent per un simple fet, no han estat fabricats per dur a
terme aquesta funció.
Les prediccions d’ara són clares i fermes: les bases teòriques i mecàniques que
sostenen el treball ens porten a pensar que indubtablement arribarem a l’objectiu
desitjat. Els resultats esperats, però, són el mesurament de la caiguda dels dos
objectes al mateix instant, i, encara que s’aconsegueixi, desconeixem amb quina
precisió s’hi arribarà.

7.6 Procediment de l’experimentació

7.6.1 Experiment 1
Primera part
Fer una bomba de buit, que treu aire, amb un compressor, que fa justament el
contrari sembla incomprensible, però el funcionament es basa precisament en aquesta
peculiaritat. Si el compressor infla rodes, aleshores l’aire que utilitza l’ha d’agafar
d’algun lloc. Aquest lloc és tot el seu voltant. Però què passaria si s’exhaurís tot l’aire
de l’entorn? Aquest és l’objectiu d’introduir el compressor dins un pot. Si l’aïllem
degudament, l’aire del pot s’anirà expulsant i buidant sense que entri aire nou.
D’aquesta manera, obtindríem un recipient amb menys pressió, menys aire.
La caiguda dels cossos no es pot fer dins el pot, per això, aquest estarà connectat a una
cambra on es realitzaran les proves de llançament.

Construcció de la bomba de buit
Fer tres forats a la tapa del pot amb un trepant, per la mànega de la
2/7/19

sortida d’aire i la connexió elèctrica del compressor, i la unió amb el tub de
la cambra. Cada un d’aquests forats serà de 9 mm, 9 mm i 13 mm
respectivament.

3/7/19

Cargolar l’acceptor del tub de la cambra i una espiga per la connexió
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elèctrica als forats de la tapa corresponents. Utilitzar una femella a cada
forat millorarà l’hermeticitat del pot. Per acabar d’aïllar-lo de qualsevol
entrada d’aire, posar silicona als dos forats, tant a la tapa exterior com la
interior.
Tallar la mànega de l’aire del compressor perquè tingui la distància
necessària per sortir a l’exterior de la tapa.
Enganxar amb silicona la mànega al seu orifici corresponent i tapar
qualsevol entrada d’aire.
6/7/19

Retallar una esponja amb la mida de la base del pot. Fer el mateix amb les
seves parets.

Imatges del procediment:

Fig. 15. Tapa amb els tres
forats, un dels quals ja té una
volandera amb silicona.

Fig.19. Acceptor del
tub de la cambra (a
l’esquerra) i espiga
per la connexió
elèctrica
del
compressor (a la
dreta).

Fig. 16 i 17. Compressor
d’aire (12V).
Fig.
18.
Tapa
finalitzada amb el
compressor
de
fons.

Fig. 20 i 21. Resultat final de la bomba de buit amb el
compressor. A la imatge de la dreta, el compressor es troba dins
el pot protegit amb espuma. A l’esquerra, la bomba ja estaria
connectada a la bateria de cotxe, llesta per funcionar.
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Segona part
La cambra de buit havia de ser preferiblement alta (> 100 cm), per apreciar les
diferències d’acceleració i d’un diàmetre major a 10 cm, per tenir espai suficient per
separar els dos objectes. Aquestes mides eren molt concretes i especials, i vaig anar a
un magatzem que treballa amb metacrilat perquè em fessin la cambra. Finalment va
ser de 150 cm d’altura i 18 cm de diàmetre. La tapa, també de metacrilat, no està
unida a la resta de cambra, ja que després de cada caiguda, serà necessari agafar els
objectes i tornar-los a situar correctament.

Construcció de les parts de la cambra
Utilitzar un trepant per fer un forat de 13 mm a la tapa de metacrilat. El
14/7/19

forat és preferible que no estigui just al mig, ja que representarà una
molèstia a l’hora de deixar caure els objectes.

15/7/19

Unir el manòmetre, les dues claus de pas i el cargol de dos rosques a una
unió de quatre sortides. A una de les claus de pas, també cal unir-hi una
espiga. Fer totes les unions amb l’ajuda de Cintaflon, una cinta que
s’enrotlla a les rosques per disminuir el risc de produir-se qualsevol fuga
d’aigua o, en el nostre cas, d’aire.

16/7/19

Unir tota la instal·lació del manòmetre a la cambra mitjançant el cargol.
Segellar els voltants del forat amb una femella i silicona transparent.

18/7/19

Retallar un tros d’espuma per aconseguir la mida del diàmetre de la
cambra i situar la circumferència a la base, per impedir malbaratament
de l’estructura.
Unir el peu de la cambra amb una base de fusta. Per fer-ho, utilitzar
silicona i deixar reposar durant 24 hores.
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Imatges del procediment:

Fig. 22. Components de la
instal·lació de la tapa de la
cambra.

Fig. 25. Posant silicona a
la base.
Fig.
25.
Silicona que
permetrà unir la cambra
amb la base de fusta.

Fig. 23. Trepant
foradant la tapa de
la cambra.

Fig. 24. Resultat de la tapa de
la cambra.

Fig. 26. Base de la cambra una
vegada seca la silicona. Dins de
la cambra es pot apreciar
l’espuma que la protegeix de les
caigudes d’objectes.

Fig.27. Resultat final de la cambra de buit. A la imatge es
pot apreciar la base de fusta, el tub de metacrilat amb
l’espuma protectora. Sobre la cambra, es mostra la tapa
amb els seus components i la pasta segelladora (en blau).

Tercera part
El fet d’haver d’obrir i tancar la cambra per introduir i extreure els objectes de les
proves de caiguda resultava un inconvenient molt gran. Una de les primeres opcions
era una tapa amb rosca que tanqués hermèticament la cambra i que a la vegada
s’obrís quan es volgués. A Internet, però, moltes de les persones que feien alguns
experiments a cambres de buit, utilitzaven una pasta estranya, semblant a la plastilina,
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que es deformava per obtenir-ne un xurro allargat d’acord amb el perímetre de la
cambra. Basant-me en les recerques d’informació, gràcies a aquesta pasta que
s’adaptava a la tapa i impedia l’entrada d’aire de l’exterior, feia possible obrir i tancar
la cambra. Era la opció més econòmica i semblava senzilla de fer, per això vaig
decantar-me per aquesta idea.
Elaboració de la pasta aïllant
1. Amb l’ajuda d’una pistola de silicona, posar la quantitat de
silicona de bany Sanisil necessària segons les mides del perímetre
de la cambra (el de la meva era d’aproximadament 56,5 cm).
Barrejar la silicona amb quelcom semblant a un bastonet. En
aquest moment, es pot afegir algunes gotes de colorant per
aconseguir una pasta més vistosa, però és totalment opcional.
2. En un recipient vell, afegir una muntanyeta de farina.
3. La massa de silicona, dipositar-la sobre la farina i cobrir-la
18/7/19

completament d’aquesta. És molt important en aquest pas, anar
fent una bola de la silicona i constantment enfarinar-la.
4. Una vegada la massa perdi la viscositat i no s’enganxi tant, fer-ne
un xurro a la mida corresponent.
5. Col·locar la pasta a dalt la cambra seguint la circumferència
d’aquesta i, sobretot, amb els dits anar prement-la perquè quedi
ben subjectada. Ràpidament, també cal posar la tapa de la
cambra a sobre la pasta i aixafar-la perquè quedi plana. Com més
superfície de contacte hi hagi, més bona hermeticitat
aconseguirem.

Precaucions
Sempre que es treballi amb silicona és preferible que es realitzi en un lloc ventilat o en
un espai obert. Aquesta silicona en especial, té una aroma molt forta que cal tenir en
consideració. Per a la manipulació de la silicona, també és preferible utilitzar guants.
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Imatges del procediment:
3
2

Fig. 28. Silicona
Fig.utilitzada
29.
Silicona
(Sanisil.)
emprada
(Sanisil).

Fig. 29. Piló de farina.

Fig.
30.
Silicona
barrejada
amb
colorant blau.

3

Fig. 31. Bola de pasta
obtinguda a partir de la
silicona mesclada amb farina.

Fig. 32. Resultat de la pasta que
permetrà mantenir el buit.

L’apartat següent és un recull de totes les circumstàncies que vaig viure per aconseguir
fer la caiguda d’objectes. Són fonamentals per entendre el perquè de la realització
d’un segon experiment més endavant. Dins d’aquest apartat, s’expressen les
experiències que vaig viure en primera persona, i des del meu punt de vista.
7.6.2 Oportunitats i obstacles

Estada a l’Empresa
El pla de muntatge anterior de la bomba i la cambra es va realitzar sense majors
complicacions. Dins d’aquest espai de temps, se’m va presentar una gran oportunitat
que no podia deixar escapar. Abans, però, cal introduir-vos com va començar.
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A primer de batxillerat, als alumnes que aproven totes les assignatures se’ls dona la
possibilitat de fer el que se’n diu Estada a l’Empresa. Aquesta consisteix a treballar un
total de 70 hores en una empresa, botiga, clínica, despatx... que preferiblement sigui
del teu camp d’interès. L’objectiu d’aquestes petites pràctiques són ensenyar als
alumnes com es viu una part del món laboral. Torraspapel S.A., va ser el meu destí
durant unes setmanes. Jo em trobava en un dels laboratoris, aprenent a fer controls de
qualitat de l’aigua implicada en la maquinària de la fàbrica. I aquí arriba al punt
rellevant. Una de les proves que es realitzen a l’aigua és mirar els residus sòlids que
aquesta conté. Per fer-ho, es necessitava fer el buit a un matràs Erlenmeyer, que
s’aconseguia amb una bomba de buit.

Fig. 33. Provetes resultants d’haver fet la prova de la DQO
(demanda química d’oxigen).
Gràcies a aquest procés,
aconseguíem conèixer la quantitat de substàncies dissoltes que
eren propenses a oxidar-se de les diverses aigües.
Al fons, una part del laboratori de Torraspapel S.A.

Una vegada acabada l’estada, els vaig demanar si podia utilitzar-la per fer els meus
experiments de caiguda d’objectes i van acceptar.

Fig. 34. Bomba de buit pertanyent a
l’empresa Torraspapel S.A.
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-Afegeixo que, personalment, va ser una oportunitat molt valuosa que vaig intentar
aprofitar al màxim. Vaig fer un tast del funcionament del sector científic al laboratori
d’una gran empresa i que potser en un futur no tan llunyà podria arribar a ser el meu.
Totes les persones d’allà em van oferir la seva ajuda per qualsevol dubte. De fet, tant
el director, Joan Comamala, com la cap del laboratori, Olga Cufí, em van oferir, sense
inconvenients, l’oportunitat de tenir durant uns dies la bomba. No s’ha d’oblidar que a
l’empresa, l’entorn era de treball, però és una experiència que no oblidaré i m’ha
ajudat a anar créixent, no només professionalment, sinó com a persona.-

Amb aquesta anècdota, vaig aconseguir un gran afegit a la part pràctica. Des d’un
principi que havia buscat com aconseguir una bomba de buit professional per
comparar els resultats de la meva bomba més senzilla. El problema és que el cost
d’aquestes bombes no és inferior a 80 euros i, abans d’adquirir-la, preferia aconseguirla per altres vies.

Seguiment del progrés d’obtenció del buit: Contratemps
21 de juliol: Quan vaig aconseguir totes les peces necessàries i vaig acabar de construir
tots els components, faltava provar que tot funcionés correctament. Primer volia
comprovar que la bomba feta per mi no tenia cap error de muntatge. A la cambra, una
clau de pas estava tancada i l’altra oberta, per unir la cambra amb el pot del
compressor mitjançant un tub; només faltava connectar les pinces a la bateria. Quan
ho vaig fer, el compressor funcionava amb normalitat, però la broca del manòmetre no
semblava notar cap variació de pressió. Per molta estona que deixava treballar el
compressor, res canviava. Entenia que havia errat a l’hora de dissenyar la bomba, o bé
que la seva confecció fallava en algun punt. Aquest va ser el primer cop que es va
estancar momentàniament l’avanç de la part pràctica. No podia deixar-ho estar, havia
de continuar buscant quin era el problema. El compressor semblava que funcionava
correctament i aparentment treia l’aire, llavors, d’on provenia el problema?
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22 de juliol: La pasta que permetia obrir i tancar la cambra va ser la meva primera
sospita. La primera vegada que la vaig fer no vaig aplanar-la suficientment amb la tapa
i potser aquí residia la falla. Després de tornar-la a fer,
repetint tot el procediment de nou, vaig afegir-la a la pasta
que ja tenia prèviament per augmentar la seva superfície de
contacte amb la tapa i millorar les seves propietats aïllants.
Quan vaig repetir la prova, res havia canviat: continuava
sense èxit.

La següent hipòtesis que havia de suposar només em
donava pas a una possible resposta: si la bomba funcionava,
aleshores aquesta pasta no desenvolupa bé la seva funció.

Fig. 35. Doble capa de
pasta blava en un intent
fallit d’aconseguir el buit.

29 de juliol: Substituir-la per una altra opció no va ser senzill. Podia provar la rosca que
se m’havia ocorregut a l’inici, però endarreriria molt les proves i tornaria a pujar el
preu. Mentrestant, volia assegurar-me de no equivocar-me en la meva hipòtesis i que
la pasta funcionés de veritat. Si la cambra estava degudament tancada i la bomba
funcionava amb normalitat, hi havia la possibilitat de que realment s’estigués creant
buit, l’únic que no podia saber-ho perquè el manòmetre era defectuós. Per tal de
descartar aquesta possibilitat, vaig fer algun dels experiments més comuns que es
realitzen en espais mancats d’aire.
Un exemple és el del globus. Segueix el mateix principi que les diferències de pressió
dels espais sense aire. Com que dins el globus, que haurà estat una mica inflat
prèviament, hi ha partícules d’aire, hi ha una pressió determinada. Al posar el globus
dins un espai exempt d’aire, les partícules d’aire del globus no troben la resistència
que abans hi havia amb la pressió atmosfèrica. Per tant, tenen via lliure per expandir el
volum del globus. Al arribar a un cert volum, no tenen prou força per expandir-se més,
però la diferència es pot observar perfectament a simple vista.
Aquesta és la teoria, perquè al posar-la jo en pràctica, el globus va seguir igual. Això
m’indicava que el manòmetre sí funcionava correctament, però em trobava en un punt
on em sentia tan perdut que vaig voler assegurar-me’n que no fos el manòmetre i vaig
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aconseguir-ne un altre. I, efectivament, com ja s’intuïa per l’experiment del globus, el
nou manòmetre va restar igual d’immòbil que el primer. Havia de buscar el nou
problema.
30 de juliol: Vaig repetir vàries vegades la prova i continuava amb la broca del
manòmetre sense immutar-se.

9 d’agost: Vaig anar a buscar la bomba de buit de Torraspapel S.A. Primer vaig fer la
prova amb la meva bomba, sense canvis. Als pocs minuts ja vaig optar per utilitzar la
bomba professional, però, per la meva sorpresa, al connectar-la i deixar-la treballar
durant uns segons, res va canviar. Havia de continuar buscant l’error.

15 d’agost: No me’n havia oblidat de millorar la pasta de la cambra perquè tanqués
perfectament bé, però no era senzill trobar el substitut. Necessitava alguna pasta amb
les característiques d’un xiclet, però que pogués desenganxar-se amb relativa soltesa
després de cada caiguda. Finalment, vaig trobar-la a una simple copisteria. Una massa
que servia per enganxar els retoladors, papers, esborradors de la pissarra... i que havia
vist durant els meus anys d’escola. Una substància molt semblant al xiclet, però que si
es volia desenganxar podia fer-se amb facilitat. No conec el seu nom tècnic, només
conec el seu nom comercial, Plus Tack. Gràcies a aquest, ara ja tenia una pasta que
s’adaptava amb gran habilitat i que m’assegurava una cambra ben hermètica. Havia
arribat l’hora de tornar a fer la prova. Amb el meu compressor no hi va haver-hi canvis,
però quan vaig connectar la bomba professional, vaig començar a apreciar com la
broca del manòmetre vibrava i s’esforçava per moure’s, sense majors èxits. Finalment,
al esperar uns segons més, la broca va arribar a -0,1 bars. Deixar-la engegada durant 3
minuts més va ser una pèrdua de temps perquè no va canviar res.
Aquesta havia estat la primera vegada que havia aconseguir el buit, encara que fos en
uns nivells pèssims. Quan em disposava a tancar la segona clau de pas de la cambra
per mantenir el poc buit que s’havia produït, de cop la broca va començar a baixar fins
a 0. Com s’entenia això? Podia ser que hagués tornat a cometre un altre error i que la
cambra tingués fuites d’aire? Em veia superat per la situació.
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16 d’agost: Vaig repassar totes les possibles fugues i el resultat era sempre el mateix,
no entenia el perquè, però la cambra no era hermètica. Aleshores, encara que fos molt
improbable, vaig suposar que la bomba de buit que m’havien deixat era poc potent i
degut a les dimensions de la cambra, la seva acció perdia mota força.

18 d’agost: Una aspiradora funciona com una bomba de buit, no? Com el seu nom
indica, aspira l’aire. La seva força d’aspiració és molt gran, per això, en aquell moment
va convertir-se en la meva última esperança. Del diàmetre del conducte de
l’aspiradora, vaig trobar un tub de PVC i, per connectar-lo al tub de la cambra, vaig unir
entre ells dos un altre tub amb una espiga. Les mides no eren del tot precises, i vaig
haver d’utilitzar una abraçadora. Fins que va arribar l’hora de la veritat, el moment de
veure si podria realitzar el meu experiment d’una vegada per totes, o bé, continuaria
retrocedint sense avançar. A l’engegar l’aspiradora, la broca del manòmetre va pujar
ràpidament i, al acostar-se al -0,4 s’hi va mantenir. Després de tant de temps intentant
aconseguir un buit considerable i pensant tot tipus de maneres per arribar-hi, per fi ho
havia aconseguit. O això, il·lús de mi, pensava. Quan vaig tancar la clau de pas per on
s’absorbia l’aire, i teòricament, la cambra havia de mantenir aquell buit, la broca va
tornar a baixar fins a 0.

Aquesta última prova havia confirmat definitivament que el problema no era la bomba
que utilitzéssim, sinó la cambra. Però jo mateix m’havia assegurat de tenir qualsevol
punt d’entrada d’aire controlat, per tant, que podia estar passant? Aviat ho vaig sentir.
El soroll de l’aire entrant a la cambra era fort, degut a tot el buit que ja s’havia
aconseguit, i provenia del lloc més inesperat de tots, de la base del cilindre.
L’error que m’havia portat tants maldecaps, a la fi havia aparegut, i no tenia res a
veure amb el que podia imaginar. L’error no era meu, era de l’empresa
Metacrilat.com, que no havia tapat degudament la base. Ens havia fet perdre molt de
temps, però el problema que ens havia perseguit durant tot el procés de muntatge i
proves ja havia aparegut. Amb silicona transparent vaig tapar bé tots els voltants de la
base perquè finalment, la cambra fos inescrutable per l’aire.
A partir d’aquí, el buit es va aconseguir amb totes les tres bombes utilitzades, encara
que amb resultats molt variats.
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Un pas enrere
Una altra eventualitat, l’únic que gens beneficiosa per la demostració pràctica, va ser el
succés del 20 d’agost. Ja havia realitzat algunes caigudes lliures a -0,2 bars (pressió
manomètric). Aquell dia vaig decidir augmentar el buit fins a -0,4 bars amb la bomba
comuna, la que m’havien deixat. Realment vaig tenir molta sort del que va passar a
continuació. Tenia l’experiment a punt. La cambra estava ben tancada per procedir a
llançar els objectes, en aquest cas eren una ploma i una clau allen, que es sostenien
per l’acció dels imants de neodimi. Volia gravar la caiguda, però també necessitava a
algú que m’ajudés a treure els imants per deixar caure els objectes.
Totes les proves les vaig realitzar al garatge de casa meva i, quan vaig pujar les escales
per avisar als meus pares, un enorme rebombori es va
sentir. Instantàniament, tots vam baixar a veure què
havia passat, encara que després de l’estrèpit, havíem
d’imaginar-nos el pitjor. I efectivament, s’havia
produït la implosió de la cambra. El terra del garatge
va quedar replet de restes de la bomba.

Fig. 36. Restes de la cambra una
vegada s’ha produït la seva implosió.

Tots els esforços que havien estat necessaris per arribar a aquell punt i el que havia
aconseguit s’havia esfumat. O això era el que pensava en aquells moments. Més tard,
vaig conscienciar-me de la situació en la que em trobava. El temps s’anava acabant i jo
encara no havia pogut dur a terme la demostració desitjada. Encara que semblés tot
perdut, ara ja sabia què havia de fer davant de qualsevol imprevist. A Internet no hi
havia cap producte que fos a la mida, i si ho era el seu cost era desorbitat, tenint en
compte que ja havia comprat una cambra molt cara. Aconseguir una cambra d’un
metre d’altura ja era massa complicat i no podia permetrem perdre més temps. Calia
adaptar-se. Vaig dedicar-me a buscar objectes que tothom pogués tenir a casa, o que
fos senzill comprar-los a les botigues. La primera idea va ser un gerro i, després de
buscar-ne de les característiques essencials (de vidre gruixut, transparents, alts), vaig
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aconseguir trobar-ne un. És el descrit a l’apartat 8.3 Descripció, amb el nom de cambra
2.

7.6.3 Experiment 2
Les bombes no calia modificar-les, la tapa unida a les connexions del manòmetre
tampoc, només faltava enllestir la cambra.
Construcció de les parts de la cambra
22/8/19
23/7/19

Amb silicona transparent, unir la cambra amb una fullola que servirà com
a base. Deixar-la assecar.
Tallar una cinta mètrica a l’altura de la cambra (60 cm). Enganxar amb
cinta de doble cara la part inicial de la cinta mètrica a la base de fusta, el
més acostat a la paret de la cambra, però deixant espai per la massa
enganxosa que permet treure i posar la tapa sense problemes. Per
mantenir rígida la cinta, afegir un petit retall d’algun material dur, un
metall per exemple, i enganxar-lo amb la cinta de doble cara de tal
manera que uneixi la cinta amb la cambra.

Imatges del resultat:

Fig. 38. Tub de buit vist des de
dalt, on també es veu la pasta
nova, que permet obrir i tancar
correctament la cambra.
Fig. 37. Resultat de la segona
cambra. A la imatge, es pot
apreciar la base de fusta, el
tub de vidre, l’espuma
protectora i la cinta mètrica.

63

El principi de tot. L’enigma més antic de la física

Adrià Calm Padrosa

7.7 Resultats
Per demostrar el principi d’equivalència dèbil no és suficient en gravar un vídeo per
veure si els cossos que cauen ho fan més separats o al mateix temps, cal calcular
l’acceleració d’ambdós objectes i comprovar si realment és la mateixa. La intensitat del
camp gravitatori, 𝑔⃗, és la força d’atracció de la Terra que exerceix sobre un punt
determinat. Sabem que la intensitat del camp gravitatori terrestre coincideix amb
l’acceleració de la gravetat. Si en el nostre experiment, durant la caiguda lliure, no hi
actua cap altra força a excepció de de la gravetat, aleshores els dos objectes també
haurien d’adquirir una acceleració igual a 𝑔⃗ (el seu valor al nivell del mar és de 9,8
𝑚/𝑠 2 ). Com més distància del centre terrestre més disminueix la intensitat del camp i,
encara que les proves no s’han realitzat al nivell del mar, la diferència és minúscula per
notar canvis significatius en la intensitat del camp gravitatori de la Terra, però és bo
tenir-ho en compte.

Tots els resultats obtinguts són de proves on s’ha deixat caure un únic paper i una
única bola de ferro. En un principi, volia recrear el mític exemple d’una ploma i un
martell que cauen a la mateixa vegada. El problema és que vaig perdre la possibilitat
de fer-ho amb el primer tub de metacrilat, degut a la seva implosió. El diàmetre que
posseïa era ideal i, ara, amb la nova cambra, resultaria molt més complicat. A més, la
diferència de mida d’un martell i una ploma, provocaria que el martell partís d’una
posició molt diferent de la ploma. I, tot i no afectar en absolut a l’acceleració dels dos
cossos o a la demostració del principi, el martell hauria de recorre una distància molt
menor que la ploma. Quan es revisen els vídeos de cada caiguda, amb la tria dels
objectes esmentats, ens podria donar la impressió que arriben al terra amb una
diferència considerable l’un respecte de l’altre i després veure que, al calcular les
acceleracions, sí que fossin idèntiques. I sí, aquest últim punt podria semblar purament
estètic, i verdaderament no té implicacions rellevants en la demostració del principi,
però resulta que la ploma sí que constitueix un problema. Aquesta segueix un
moviment molt irregular que provoca que xoqui vàries vegades contra les parets. Això
dificultaria encara més conèixer la seva acceleració real.
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Així doncs, com a objectes finalistes vaig presentar un paper (Fig. 38) i una bola de
ferro (Fig. 39). El motiu de l’elecció del paper és clara, és un objecte que es veu molt
afectat per la resistència de l’aire i el canvi que sentirà davant de les caigudes en els
graus de buit serà molt destacable.
D’altra banda, l’elecció de la bola de ferro és purament subjectiva. Les propietats
físiques rellevants pel nostre experiment són: el pes i la mida. El pes del paper és 0,04
grams i el de la bola és 13,92 grams. El diàmetre del paper és de 2,5 cm i el diàmetre
de la bola és de 1,5 cm. El paper, però, caurà horitzontalment, i posseeix un gruix tan
inapreciable que podem considerar-lo zero. Per això, en els càlculs, només es té en
compte la mida de la bola.
La bola de ferro no té cap dificultat per veure’s atreta pels imants de neodimi, però per
aconseguir que el paper senti el seu magnetisme, vaig enganxar-li un petitíssim fil de
ferro al centre del paper.

Fig. 39. Bola de ferro

Fig. 38. Paper amb petit fil de
ferro

La bomba de buit pròpia
La bomba que vaig muntar jo mateix, que utilitzava un compressor d’aire per inflar
simples rodes de bicicletes, podria semblar ineficient i rudimentària, però ha
aconseguit uns resultats immillorables -confiava en les seves aptituds, però mai fins a
tal punt-. I és que ha estat capaç d’obtenir un buit de fins a -0,97 bars de pressió
manomètrica, és a dir, ha estat capaç de treure 0,97 bars de la cambra i només hi han
restat 0,03 bars de pressió. Tot i tenir una potència inferior a la resta de bombes
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emprades, després de treballar durant uns 3 minuts aproximadament, ha obtingut
aquests resultat.

Fig. 40. Bomba de buit basada en el treball d’un
compressor d’aire, mogut per una bateria de cotxe.
Al fons, el tub de buit on es durà a terme l’estudi de
la caiguda dels objectes.

L’aspiradora
El paper de l’aspiradora com a bomba de buit
ha estat totalment a l’inrevés que el cas
anterior. És cert que no sabia què esperar-ne,
però degut a la seva gran força de succió,
confiava en sobrepassar la barrera dels 0,5 bars.
Malauradament, encara que a l’inici aspirant és
la més ràpida de les tres bombes, en arribar als
-0,4 bars de pressió relativa, la seva ineficiència
la porta a estancar-se en aquest límit.
Fig. 41. Aspiradora que, en aquest cas,
està actuant com una bomba de buit. Al
fons, el tub de buit on s’està començant a
extreure’n l’aire.
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La bomba de buit estàndard
La bomba de buit que em va deixar Torraspapel S.A. m’ha permès assolir un ampli rang de
possibles pressions amb facilitat. Al sobrepassar els -0,8 bars de pressió relativa, però, la
bomba s’aturava molt en el seu avanç, resultant moltes vegades incapaç de continuar. De
totes les proves que vaig realitzar, la que va aconseguir el major buit va ser la de -0,84 bars de
pressió relativa.

Qui cau més aviat?
Simplificació dels càlculs per mesurar l’acceleració
Fórmula de la caiguda lliure seguint un MRUA:
1
𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0 (𝑡 − 𝑡0 ) + 𝑎 (𝑡 − 𝑡0 )2
2
La posició 𝑦 en tots els casos serà la nostra 𝑦𝑓 , ja que sempre busquem l’acceleració
mitjana de cada caiguda. El mateix passa amb el temps, t, que correspon a sempre serà
𝑡𝑓 . A més, en totes les caigudes la velocitat inicial, 𝑣0 , és igual a zero. Per això podem
simplificar la fórmula anterior i expressar-la de la següent manera:
𝟏
𝒚𝒇 = 𝒚𝟎 + 𝒂 (𝒕𝒇 − 𝒕𝟎 )𝟐
𝟐

La incògnita de totes les caigudes que volem conèixer és l’acceleració, 𝑎. Per tant,
podem aïllar-la per simplificar tots els càlculs de cada caiguda:

𝒚 𝒇 − 𝒚𝟎
𝟏
= 𝒂
𝟐
(𝒕𝒇 − 𝒕𝟎 )
𝟐

𝒂=

𝟐 (𝒚𝒇 − 𝒚𝟎 )
(𝒕𝒇 − 𝒕𝟎 )𝟐
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Dades inicials
Altura cambra (h c) = 60 cm = 0,6 m
Altura de la base de la cambra (h b) = 3,5 cm = 0,35 m
Posició inicial del paper (yf0) = h c – h paper (considerem h paper = 0, ja que abans de
caure ocupa una altura ˂ 0,1 mm) → y f0 = h c = 0,6 m
Posició inicial de la bola (y b0) = h -h bola = 0,6 – 0,015 = 0,585 m
Posició final paper (y fp) = posició final bola (y fb) = h b

Quasi tots els vídeo estan gravats a càmera lenta, per la qual cosa, el temps inicial i el
temps final no són reals. La càmera lenta grava vuit vegades més lent que la realitat.
Per això, tots els temps els passarem dividint-los per vuit i a partir d’aquí operarem.
Els següents valors de temps es troben en aquests requadres negres perquè són
impressions directes de pantalla dels vídeos, per mostrar d’on provenen les dades que
utilitzarem per calcular l’acceleració mitjana. Les unitats de temps són segons i
treballarem amb totes les xifres decimals fins que arribem al resultat final per
arrodonir-lo.

Caiguda a pressió atmosfèrica normal (≈ 1 bar)
:8

Temps càmera lenta:

Temps real:

Bola de ferro:

Paper:

Bola de ferro:

𝒕𝒃𝟎 ’ =

𝒕𝒑𝟎 ’ =

𝒕𝒃𝟎 = 0,52025 s

𝒕𝒃𝒇 ’ =

𝒕𝒑𝒇 ’ =

𝒕𝒃𝒇 = 0,855375 s

Paper:
𝒕𝒑𝟎 = 0,52025 s

𝒕𝒑𝒇 = 1,072125 s

Exemple de les impressions de pantalla completes en la caiguda de la bola de ferro, on
es pot apreciar la posició de la bola, en el primer a dalt de tot i a baix quan toca el
terra.
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Posició dels cossos (en metres):
Bola de ferro

Paper

𝑦𝑏0 = 0,585
m

𝑦𝑝0 = 0,60 m

𝑦𝑏𝑓 = 0,035
m

𝑦𝑝𝑓 = 0,035 m

Degut a la mida de la bola ( h b = 1,5 cm) hem de considerar que surt amb una petita
diferència.
Acceleració de la bola:

𝑎𝑏 =

2 (𝑦𝑏𝑓 − 𝑦𝑏0 )
2(0,035 − 0,585)
−1,1
=
=
≈ −9,7944 ≈ −9,8 𝑚/𝑠2
2
2
(𝑡𝑏𝑓 − 𝑡𝑏0 )
(0,855375 − 0,52025)
0,112308765

Acceleració del paper:

𝑎𝑝 =

2 (𝑦𝑝𝑓 − 𝑦𝑝0 )
2(0,035 − 0,60)
−1,13
=
=
≈ −3,7102 ≈ −3,71 𝑚/𝑠2
2
2
(𝑡𝑝𝑓 − 𝑡𝑝0 )
(1,072125 − 0,52025)
0,304566015

Caiguda a -0,6 bars (pressió manomètrica) o bé, a 0,4 bars (pressió absoluta)
:8

Temps càmera lenta:

Temps real:

Bola de ferro:

Paper:

Bola de ferro:

𝒕𝒃𝟎 ’ =

𝒕𝒑𝟎 ’ =

𝒕𝒃𝟎 = 0,22375 s

𝒕𝒑𝟎 = 0,22375 s

𝒕𝒃𝒇 ’ =

𝒕𝒑𝒇 ’ =

𝒕𝒃𝒇 = 0,55825 s

𝒕𝒑𝒇 = 0,721125 s
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Posició dels cossos (en metres):
Bola de ferro

Paper

𝑦𝑏0 = 0,585
m

𝑦𝑝0 = 0,60 m

𝑦𝑏𝑓 = 0,035
m

𝑦𝑝𝑓 = 0,035 m

Degut a la mida de la bola (1,5 cm) hem de considerar que surt amb una petita
diferència.

Acceleració de la bola:

𝑎𝑏 =

2 (𝑦𝑏𝑓 − 𝑦𝑏0 )
2(0,035 − 0,585)
−1,1
=
=
≈ −9,8311 ≈ −9,83 𝑚/𝑠2
2
2
(𝑡𝑏𝑓 − 𝑡𝑏0 )
(0,55825 − 0,22375)
0,11189025

Acceleració del paper:

𝑎𝑝 =

2 (𝑦𝑝𝑓 − 𝑦𝑝0 )
2(0,035 − 0,60)
−1,13
=
=
≈ −4,5678 ≈ −4,57 𝑚/𝑠2
2
2
(𝑡𝑝𝑓 − 𝑡𝑝0 )
(0,721125 − 0,22375)
0,24738189

Fig. 42. Caiguda del paper i la bola de ferro que, com
indica el manòmetre, s’efectua a -0,6 bars de pressió
manomètrica.
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Caiguda a -0,7 bars (pressió manomètrica) o bé, a 0,3 bars (pressió absoluta)
Aquesta prova va ser a velocitat normal, per tant, temps real:
Bola de ferro:

Paper:

𝒕𝒃𝒇 =

𝒕𝒑𝟎 =

𝒕𝒃𝟎 =

𝒕𝒑𝒇 =

La posició dels dos objectes és la mateixa que la resta de caigudes

Acceleració de la bola

𝑎𝑏 =

2 (𝑦𝑏𝑓 − 𝑦𝑏0 ) 2(0,035 − 0,585)
−1,1
=
=
≈ −9,6857 ≈ −9,69 𝑚/𝑠2
2
2
(𝑡𝑏𝑓 − 𝑡𝑏0 )
(1,387 − 1,050)
0,113569

Acceleració del paper

𝑎𝑝 =

2 (𝑦𝑏𝑓 − 𝑦𝑏0 )
2(0,035 − 0,6)
−1,13
=
=
≈ −5,0508 ≈ −5,05 𝑚/𝑠2
2
2
(𝑡𝑏𝑓 − 𝑡𝑏0 )
(1,523 − 1,050)
0,223729

Caiguda a -0,84 bars (pressió manomètrica) o bé, a 0,16 bars (pressió absoluta)
:8

Temps càmera lenta:

Temps real:

Bola de ferro:

Paper:

Bola de ferro:

𝒕𝒃𝟎 ’ =

𝒕𝒑𝟎 ’ =

𝒕𝒃𝟎 = 0,576125 s

Paper:
𝒕𝒑𝟎 = 0,576125 s
s

𝒕𝒃𝒇 ’ =

𝒕𝒑𝒇 ’ =

𝒕𝒃𝒇 = 0,909125
s

La posició dels dos objectes és la mateixa que la resta de caigudes
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Acceleració de la bola:
𝑎𝑏 =

2 (𝑦𝑏𝑓 − 𝑦𝑏0 )
2(0,035 − 0,585)
−1,1
=
=
≈ −9,9198 ≈ −9,92 𝑚/𝑠2
2
2
(𝑡𝑏𝑓 − 𝑡𝑏0 )
(0,909125 − 0,576125)
0,110889

Acceleració del paper:
2 (𝑦𝑝𝑓 − 𝑦𝑝0 )
2(0,035 − 0,60)
−1,13
𝑎𝑝 =
=
=
≈ −7,2700 ≈ −7,27 𝑚/𝑠2
2
2
(𝑡𝑝𝑓
− 𝑡𝑝0bars
) (pressió
(0,970375
− 0,576125) o bé,
0,155433062
Caiguda
a -0,97
manomètrica)
a 0,03 bars (pressió absoluta)

Caiguda a -0,97 bars (pressió manomètrica) o bé, a 0,03 bars (pressió absoluta)

:8

Temps càmera lenta:

Temps real:

Bola de ferro:

Paper:

Bola de ferro:

Paper:

𝒕𝒃𝟎 ’ =

𝒕𝒑𝟎 ’ =

𝒕𝒃𝟎 = 3,220375 s

𝒕𝒑𝟎 = 3,220375 s

𝒕𝒃𝒇 ’ =

𝒕𝒑𝒇 ’ =

𝒕𝒃𝒇 = 3,555125 s

𝒕𝒑𝒇 = 3,563125 s

La posició dels dos objectes és la mateixa que en la resta de caigudes.

Acceleració de la bola:
𝑎𝑏 =

2 (𝑦𝑏𝑓 − 𝑦𝑏0 )
2(0,035 − 0,585)
−1,1
=
=
≈ −9,8164 ≈ −9,82 𝑚/𝑠2
(𝑡𝑏𝑓 − 𝑡𝑏0 )2
(3,555125 − 3,220375)2
0,112057562

Acceleració del paper:

𝑎𝑝 =

2 (𝑦𝑝𝑓 − 𝑦𝑝0 )
2(0,035 − 0,60)
−1,13
=
=
≈ −9,6189 ≈ −9,62 𝑚/𝑠2
2
(𝑡𝑝𝑓 − 𝑡𝑝0 )2
(3,563125 − 3,220375)
0,117477562
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Fig. 43. Caiguda del paper i la bola de ferro que, com
indica el manòmetre, s’efectua a -0,97 bars de
pressió manomètrica.

7.8 Conclusions de l’experiment
Una vegada realitzades les proves de caiguda en espais amb pressions cada vegada
més baixes, la conclusió que podem extreure és clara i contundent: a mesura que la
pressió absoluta s’acosta a 0, els dos objectes tendeixen a adquirir la mateixa
acceleració (9,8 m/s2), és a dir, cauen al mateix instant. Per arribar a aquesta conclusió
és tan simple com observar l’evolució que segueix el paper. A mesura que augmenta el
buit, també ho fa la seva acceleració, i aquesta relació es respecta al llarg de les
proves. Així doncs, després d’observar els resultats, podríem considerar que hem
assolit amb èxit l’objectiu fonamental de tot el treball: demostrar una de les
implicacions del principi d’equivalència dèbil, que la caiguda lliure de qualsevol cos és
independent de la seva composició i estructura.
Tanmateix, i encara que és lògic pensar que aquesta proporcionalitat s’hauria d’haver
reproduït en l’evolució del paper, el cert és que no som capaços d’apreciar-la. Si ens
guiéssim únicament pels resultats seríem incapaços d’observar cap tipus de correlació
com la del paper. Un dels motius és que la bola, d’un pes molt major que el del paper,
no es veu afectada de la mateixa manera davant de les partícules dels gasos que
constitueixen l’aire. Com més pes posseeixi un cos, menys pertorbacions podrà
percebre la seva trajectòria natural. La resistència de l’aire seria negligible davant d’un
objecte com la bola de ferro.
A més, la forma dels cossos pot influir molt. Aquest és el clar exemple del paper que, a
més de ser poc pesant i veure’s molt afectat per l’aire, és una circumferència de 2,5
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cm de diàmetre (menyspreem la seva altura), adoptant així una forma que ocupa una
gran superfície de contacte amb les partícules de l’aire tenint en compte les seves
propietats. No és el mateix deixar caure el paper amb aquesta forma que donar-li
forma de “boleta” esfèrica i repetir la caiguda. En aquest segon cas veuríem que
clarament la forma que adopti un cos, independentment de la resta de qualitats,
influeix fortament en el resultat d’una caiguda en condicions normals.
D’altra banda, la bola, com el seu propi nom indica, és esfèrica i, com ja hem vist, això
afavoriria la seva aerodinàmica, conferint-li un cert avantatge respecte al paper perquè
és capaç d’evitar el xoc de moltes més partícules, que li afectin menys.

Obviant aquests raonaments, el motiu fonamental pel qual som incapaços de conèixer
la variació d’acceleració de la bola respecte la pressió, és que, al comportar-se
pràcticament de manera idèntica en totes les caigudes, els nostres aparells de mesura
de l’espai i del temps són incapaços d’adonar-se’n de les petites variacions. Coneixent
només la pressió de l’interior del tub, no podríem estimar cap acceleració concreta de
la bola. En canvi, sí que seríem capaços de donar una bona aproximació de
l’acceleració del paper. De fet, els resultats que vaig obtenir quan la pressió havia
disminuït poc eren molt imprecisos. L’aire hi era massa present per concloure amb
certesa l’acceleració del paper, ja que, a part d’augmentar ínfimament, eren d’allò
més diverses, amb un marge d’error perillosament gran.
Els resultats de totes les acceleracions obtingudes són ambigus i, com a conseqüència
del possible error humà i de la falta d’aparells prou precisos en el mesurament dels
instants de temps, existeix un marge d’error que cal tenir en consideració.

Ara bé, dins el treball i l’experimentació s’ha intentat buscar en tot moment el rigor
científic. I no només això, m’agradaria ressaltar que un dels meus objectius primordials
era efectuar el projecte mitjançant un punt de vista diferent i creatiu, ja que hagués
estat molt senzill comprar una bomba de buit a qualsevol pàgina web i connectar-la a
la cambra. D’aquesta manera, no només es dona un valor afegit a l’experimentació,
sinó que s’obren altres vies d’investigació a l’hora de plantejar un problema i trobar-ne
solucions, ja siguin en benefici de l’eficiència, del cost, etc.
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8. CONCLUSIONS

Moltes persones estarien encantades de fer un treball que no estigui lligat a les pautes
dels que l’avaluen, i certament aquesta oportunitat m’ha permès endinsar-me en un
tema fascinant i quasi desconegut per mi. Tanmateix, al estar tots aquests anys seguint
pas a pas les indicacions dels professors a l’hora de fer un treball, m’ha suposat un
gran pas afrontar aquesta nova situació on jo era l’únic que podia estructurar i
encaminar la recerca. Per concretar l’objecte d’estudi, per exemple, vaig necessitar
moltíssim temps i, una vegada començat, les inseguretats que em sorgien per l’elecció
que havia escollit eren continues. Més endavant, en la recerca d’informació, vaig topar
amb un inconvenient que segurament no és especial del meu cas, però terriblement
aclaparador. I és la manca d’informació, que a mesura que saps el que busques acaba
esdevenint una muntanya que cal destriar curosament. Em va suposar un repte
documentar-me del que necessitava adaptat al meu cas. O bé els llocs web eren poc
precisos, o bé es trobaven en un esglaó de tecnicismes i complexitat molt elevat. Una
curiositat que poc a poc vaig normalitzar és amb quina llengua buscar la informació.
Difícilment havia necessitat coneixement que no fos escrit en castellà, però com
repeteix sempre la meva professora de llengua estrangera, “No podeu anar pel món
sense saber anglès”. I encara que no vaig necessitar canviar de país, sí que vaig
extreure una valuosíssima informació de recursos en anglès.

Una vegada finalitzat el treball, haig de dir que estic content del resultat. En un principi
l’afany d’escollir el millor tema em neguitejava. És una tasca en la qual m’hi hauré
d’endinsar a fons, que treballaré amb detall, que n’hauré de redactar una part teòrica i
l’altra pràctica: em portarà feina i maldecaps, pensava. I en certa manera sí, és evident.
Quan se’t demana que presentis un treball que hauries d’haver preparat al llarg de tot
un curs i de l’estiu, el mínim que se t’exigirà serà que a mesura que se’l llegeixin,
puguin entendre per què vas escollir aquest tema. I això és el que he estat buscant amb
aquest projecte: expressar el meu interès cap a la física i traslladar-lo en aquesta
mostra de dedicació perquè tothom pugui conèixer amb més profunditat algunes de
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les peculiaritats de la natura, que ens envolten diàriament, però que no ens parem a
observar-les.

Els dos blocs fonamentals del meu treball són el principi d’equivalència i la part
pràctica, l’experimentació. El primer, m’ha suposat un veritable repte perquè no ha
estat senzill comprimir aquest principi en poques pàgines, obtenir informació adient, i
comprendre els conceptes que hi participen i les seves implicacions.
Tot i algunes de les dificultats que suposava l’apartat anterior, sens dubte la part que
més complicacions m’ha comportat i més feina ha necessitat, és la part pràctica: la
demostració del principi d’equivalència dèbil. Segons anaven passant els dies, avançava
en la meva recerca d’informació, però a la vegada topava amb algun obstacle en la part
pràctica. La incertesa que em rodejava quan vaig fer aquesta part em tenia
constantment inquiet i nerviós. Sentia que per cada pas que feia, en retrocedia dos.
Cal afegir, però, que una vegada acabada tota aquesta part, ha resultat esdevenir la
que m’és orgullós n’estic i, malgrat totes les adversitats i imprevistos que han anat
apareixent, he estat capaç de dur a terme la demostració amb resultats que ni jo
mateix m’esperava tan satisfactoris.

Per acabar, vull donar les gràcies a Josep Mata, el meu tutor, que m’ha aconsellat al
llarg del projecte. A Joan Comamala i a Olga Cufí, per deixar-me la bomba de buit i
obrir-me les portes de Torraspapel S.A. sempre que ho necessiti.
I, en especial, agrair enormement als meus pares, al meu germà i a Alba Montero per
haver-me recolzat quan més ho he necessitat.
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