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1. MOTIVACIÓ 

Cada vegada que miro el cel a la nit no puc evitar fer-me 

preguntes, ara per ara  sense resposta, però aleshores penso i 

me n’adono que des dels inicis de la nostra època hi ha hagut 

persones que, com jo i tants altres, han  mirat al cel amb desig, 

amb esperança, amb admiració, fins i tot amb por i s’han fet, 

potser, les mateixes preguntes que jo em faig ara. Han buscat i 

rebuscat entre números i fórmules matemàtiques per trobar 

resposta a aquells misteris que semblen indesxifrables. El que 

més em sorprèn d’aquestes persones és que sí, efectivament, 

han trobat i estan trobant respostes cada dia, això és el 

resultat  de l’esforç i les ganes de comprendre una mica millor 

el “nostre” gran univers.  

Tot aquest món relacionat amb l’univers em va començar a 

interessar quan era petita gràcies a un projecte que vam fer a 

l’escola que tractava sobre el coneixement de l’Espai. També 

va ser gràcies al meu pare, el qual em va inculcar la passió per 

les estrelles, els planetes, les galàxies... 

És per aquesta raó que des de fa dos o tres anys ja tenia clar 

que el meu Treball de Recerca de Batxillerat seria sobre un 

tema relacionat  amb l’astronomia. 
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2. INTRODUCCIÓ 

Tenia clar que no volia fer un Treball de Recerca teòric sinó que el preferia fer al 

voltant d’algun experiment que fos interessant. Primer de tot havia centrar el meu 

Treball de  Recerca  sols en l’àmbit de l’astronomia, concretament en l’origen de 

l’univers, però em vaig trobar amb alguns inconvenients; per exemple, quan 

parlàvem amb el tutor  vam pensar que em quedaria un treball massa teòric, que 

només es basaria amb teories i no podria investigar gairebé res, per tant seria un 

treball més aviat de recopilació, no de recerca. A més a més m’hauria impedit  fer 

cap experiència ja que totes eren massa complexes i es necessitava material 

professional per dur-les a terme. És per aquesta raó que vaig decidir reorientar  el 

treball i portar-lo cap un terreny que em permetés experimentar, això sí,  sense 

allunyar-me de l’àmbit de la ciència i l’astronomia. Vaig pensar, primer en fer un 

recull i reconstrucció d’alguns dels experiments més rellevants de la física. La 

primera experiència que vaig engrescar a fer va ser l’ experiència de Cavendish 

però, en començar a llegir sobre el tema, me’n vaig adonar que era molt més que 

un experiment. Al darrere de l’experiència de la balança de Cavendish hi havia tot 

un món de controvèrsia. Vaig anar buscant informació i cada vegada vaig quedar 

més fascinada per la complexitat d’aquesta experiència i per la peculiar 

personalitat del científic. Per aquesta raó vaig decidir centrar tot el treball en la 

balança de torsió de Cavendish.  

El meu propòsit, que he mantingut fermament durant tota la part pràctica del 

treball, ha estat la idea de reutilitzar del màxim de materials possible. La finalitat 

ha estat per una banda de fer el mínim de despesa i per l’altra  limitar els recursos 

imitant  d’alguna manera l’època d’en Cavendish, això m’ha permès desenvolupar 

la creativitat i donar noves utilitats a objectes ja usats. 
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3. OBJECTIUS 

A  continuació exposaré els objectius del meu Treball de Recerca. 

 

1. Establir un marc de referència històrica sobre Cavendish i la  balança; on 

s’expliqui la utilitat, el funcionament i l’evolució d’aquesta. 

2. Dissenyar i fabricar una balança de Cavendish adaptada a les meves 

possibilitats. 

3. Construir un o varis prototips que em permetin arribar a un resultat i unes 

conclusions el màxim reals possibles. 

4. Calcular la massa de la terra a partir dels càlculs obtinguts en les 

experiències. 

5. Utilitzar materials del meu entorn amb possibilitats de donar-los un ús pels 

meus prototips. 
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4. ELS INICIS DE LA BALANÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fa molts anys, el difunt reverend John Michell, d’aquesta societat , va idear 

un mètode per determinar la densitat de la Terra, mostrant de manera 

sensible l’atracció de petites quantitats de matèria; però, com que es dedicava 

a altres activitats, no va acabar l’aparell fins abans de la seva mort, y no va 

viure per realitzar experiments amb aquest. Després de la seva mort, l’aparell 

va anar a parar a les mans del reverend Francis John Hyde Wollaston, 

professor de Jackson a Cambridge, que sense tenir les comoditats per 

experimentar amb l’aparell, de la manera que es pot desitjar, va ser tan 

bondadós que me’l va donar a mi.” 

Aquest és el primer paràgraf del treball de Cavendish, on descriu els experiments 

per determinar la densitat de la Terra. En aquest fragment veiem que la idea de 

l’experiment va ser concebuda per un amic de Cavendish anomenat John Michell, 

   Foto 1: Primera pàgina del treball de Henry Cavendish 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, vol. 88, 1798, pp. 469-526, 

(Anglaterra, 1789). Font: Royal Society 
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(1724-1793), un filòsof, geòleg, la labor del qual va abastar diferents temes, des 

de l’astronomia, a la geologia passant per l’òptica i la gravitació. Crec convenient 

destacar que John Michell fou el primer home en exposar la idea del que ell 

anomenava estrelles negres o fosques. Fou el primer en constatar la possible 

existència dels actualment coneguts forats negres. La idea d’un cos tan massiu 

del qual ni tan sols la llum en pot escapar va ser exposada en una carta escrita a 

Cavendish l’any 1783. 

“Si el semidiàmetre d'una esfera de la mateixa densitat del Sol superés la 

mida en 500 vegades, un cos que caigués des d'una alçada infinita cap al cos 

hauria adquirit a la seva superfície més velocitat que la llum, i en 

conseqüència, si suposem que la llum és atreta per la mateixa força en 

proporció a la seva via friederich, per altres cossos, tota la llum emesa per un 

cos com aquest giraria cua degut a la seva pròpia gravetat.” 

Tant la idea de Michell sobre l’experiment com l’interès de Cavendish per aquest 

es remuntava dècades enrere a la data què fou realitzat. Cavendish sabia que 

Michell estava construint un telescopi de mida considerable i sabia que Michell 

tenia dificultats per construir-lo, per això Cavendish li va enviar una carta aquell 

mateix any, el 1783 , on va escriure:  

“si la vostra salut no us permet continuar amb això (la construcció del 

telescopi), espero que almenys us permeti la més fàcil i menys laboriosa tasca 

de pesar el món.”  

Michell morí l’any 1793 sense poder acabar la 

construcció de la balança de torsió. Des d’aleshores 

Michell i la seva balança només són anomenats 

breument, en el primer paràgraf de la publicació de 

Cavendish i més tard Jungnickel i McCormmach van 

oferir alguns detalls més, per tant hi ha poquíssims 

documents que constatin el fet que Michell va ser el 

primer visionari en voler donar un valor a la densitat 

de la Terra, tenint els mitjans per aconseguir-ho. És 

probable que altres aparells de Michell fossin 

abandonats al seu antic institut, el Queen’s College de Cambridge per això se’n va 

Foto 2: Dibuix de Henry Cavendish 

(Anglaterra, 1789). 

Font: Royal Society 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Radi_(geometria)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sol
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fer càrrec el reverend F. J. H. Wollaston, també professor de filosofia natural a 

Cambridge. Tant Wollaston, Michell com Cavendish tenien connexions 

científiques ja que tots tres eren membres de la Royal Society i estaven vinculats 

a la universitat de Cambridge. No ens ha d’estranyar, per tant, que els aparells de 

Michell, incloent-hi la balança de torsió, acabessin a les mans de Cavendish, ja 

que Wollaston no pogué experimentar amb ella.  

Cavendish va completar la construcció de la balança entre el 1797 i el 1798, a 

l’edat de 67 anys. Determinar la densitat de la Terra era, aleshores, important per 

diversos motius: 

- Fiançava la física newtoniana ja que connectava el principi de la gravitació 

universal, que havia unificat la mecànica celeste i terrestre, amb la geologia. 

- En segon lloc, en l’àmbit de la geologia, a finals del segle XVII existia una 

controvèrsia entre dues idees sobre la composició interna de la Terra: 

 La teoria neptuniana de Abraham Gottlob Werner: atribuïa la formació 

de les roques de l’escorça terrestre a fenòmens marins, químics o 

mecànics. 

 La teoria plutoniana de James Hutton: atribuïa les principals formacions 

geològiques terrestres a la calor interna de la Terra. 

Per tant, poder donar un valor a la densitat mitjana terrestre permetria esclarir la 

validesa o la falsedat de les teories anteriors, i a més a més admetre la teoria de 

la gravitació newtoniana. 
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5. LA BALANÇA DE CAVENDISH 

Desprès d’haver fet una introducció als orígens de la balança, procediré a explicar 

el muntatge de l’experiment original de Cavendish i com va arribar a trobar la 

densitat de la terra. 

Per poder esbrinar com era la construcció original de l’aparell és convenient tornar 

a mirar la publicació de Cavendish. La descripció de la balança comença a partir 

del segon paràgraf i just a la primera frase Cavendish diu que la balança de torsió 

és un aparell molt senzill, seguidament precedeix amb la descripció de la balança 

de Michell però, a mesura que la va explicant, va introduint modificacions, 

d’aquesta manera el resultat final va ser una balança completament reconstruïda. 

A continuació explicaré el muntatge original de Cavendish extret de la seva 

publicació. 

L’aparell consisteix en un braç de fusta horitzontal de 182,88 cm de llarg, suspès 

per un filferro prim de 101,60 cm de longitud. A cada extrem del braç es penja una 

bola de plom de 5,08 cm de diàmetre. Tot està tancat dins una caixa de fusta que 

impedeix els moviments que puguin produir els corrents d’aire. Una petita força és 

suficient per desplaçar el braç horitzontal de la seva posició d’equilibri, si el cable 

que està en suspensió és suficientment 

prim. Per aconseguir això s’apropen a les 

dues boles dels extrems dues peses 

consistents en dues esferes de plom de 

20,30 cm de diàmetre. Cada una 

d’aquestes esferes s’apropa el màxim 

possible a cada bola que penja de cada 

un dels extrems del braç. Una vegada 

aconseguit el desplaçament del braç les 

peses petites modifiquen la seva posició 

això provoca una torsió del fil i per tant un 

desplaçament de la posició d’equilibri. 

Foto 3: Model de la balança de torsió que es troba 

al Museu de la Ciència de Londres. Font: 

http://www.escritoscientificos.es 

 

http://www.escritoscientificos.es/
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Tot seguit farem un cop d’ull més detallat a les parts d’aquesta balança. La imatge 

que veurem a continuació és el plànol original fet per Cavendish. Podrem 

observar que cada peça o part està determinada per una lletra, d’aquesta manera 

quan ens referim a una d’aquestes peces l’anomenarem per la lletra corresponent. 

La silueta de l’aparell ve delimitada pel color verd clar. Dos boles marcades amb 

el color gris (boles petites) pengen dels extrems del braç de color groc. El braç 

està suspès per un cable marcat amb color vermell. L’aparell està fixat al terra 

d’una habitació delimitada per les parets de color blau i la fixació al terra es duu a 

terme amb cargols representats amb el color verd fosc. Les esferes de plom, 

marcades amb el color fúcsia es troben suspeses pel passador central de color 

verd fosc a través de dues barres de coure senyalades amb el color taronja i la 

barra de fusta de color blau clar. El passador central que passa a través de la biga 

superior, de color blau fosc, és perpendicular a l’aparell i pot girar sobre sí mateix. 

A aquest passador se li subjecta una politja, senyalada amb el color lila, en la qual 

se li cargola un cable que travessa la paret de l’habitació des d’on l’observador la 

pot manejar sense haver d’entrar a l’habitació. La vareta de color rosa permet que 

l’observador pugui girar el fil fins aconseguir centrar-lo sense la necessitat d’haver 

de tocar l’aparell. 

Foto 4. Balança pintada, (Olius 2013). Font: Elaboració pròpia 
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En la següent imatge veiem la balança des d’una perspectiva vertical. El color 

verd clar delimita la caixa de l’aparell, Els quatre punts de color verd fosc són els 

quatre cargols en els quals la balança està fixada, el color groc és el braç de la 

balança amb les seves respectives boles als extrems i les boles fúcsia són les 

peses que es mouen gràcies a la politja de color lila senyalada anteriorment. Les 

boles es poden apropar per un costat o per l’altre.  

Per poder veure el desplaçament de les boles petites Cavendish va col·locar unes 

escales de marfil dins de la caixa pintada de color verd clar. A la imatge de la 

dreta podem veure una ampliació del braç dret del plànol general. L’escala que hi 

ha dins de la caixa té divisions 0,13 cm. A l’extrem del 

braç es col·loca un altre tros de marfil que fa la funció 

de *vernier d’una balança, capaç de subdividir les 

divisions de l’escala anterior en cinc parts cada una, és 

a dir, és capaç d’indicar la quarta part d’un mil·límetre. 

L’observació de aquestes divisions es realitza a través 

d’uns telescopis senyalats a la imatge número 4 de 

color marró situats a l’habitació contigua i encarats cap 

a una ranura que hi ha a la caixa coberta amb vidre. A 

més a més per facilitar l’observació Cavendish va 

posar unes espelmes marcades amb color gris que 

fan passar la llum per uns vidres convexos. 

*Vernier: “El vernier o nònius és una segona escala auxiliar que té algun instrument de mesura, que permet 

apreciar una mesura amb més precisió al complementar les divisions del regle o escala principal de l'instrument 

de mesura” 

Foto 5. Balança pintada 2, (Olius 2013). Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 6. Augment del lateral de la 

balança, (Olius 2013). Font: 

Elaboració pròpia 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_mesura
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mesura
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6. LA CONSTANT DE GRAVITACIÓ UNIVERSAL 

6.1. ANTECEDENTS 

La constant de gravitació universal apareix per primera vegada en les equacions 

de Newton (1687). Newton va reflexionar sobre el fet que els cossos  pesaven a la 

Terra i que els astres giraven al voltant d’altres astres (la Lluna al voltant de la 

Terra, i la Terra i tots els altres planetes al voltant del Sol), i així va imaginar que 

hi devia haver una força universal (que actuava a tot arreu) que feia que els 

cossos s’atraguessin entre sí. Aquesta força es manifestaria tant en l’atracció d’un 

cos  per la Terra –el seu pes- com en l’atracció entre cossos del Sistema Solar ( i 

en tot l’univers) que els faria girar els uns al voltant dels altres. La va anomenar 

“força de gravitació universal” o “gravetat” (cal tenir en compte que en l’actualitat 

gravetat i constant de gravitació universal són conceptes diferents). 

Segons Newton aquesta força seria una força instantània (qualsevol cos notaria 

immediatament la presència d’un altre cos i patiria la seva atracció) i actuaria a 

distància, és a dir, la força dependria d’alguna cosa (l’altre cos) que pot estar molt 

allunyat sense que hi hagi contacte entre els ells. 

Aprofitant els conceptes astronòmics de físics anteriors ( Copèrnic, Tycho, Galileu 

i altres), Newton es va adonar que la força d’atracció gravitatòria entre dos  

cossos havia de ser proporcional al producte de les seves masses dividit per la 

distancia, entre un cos i l’altre, al quadrat. A la constant de proporcionalitat li va 

donar el nom de G. 

    
   

  
 

On:  

G= constant de gravitació universal (
    

   ) 

M= massa gran (kg) 

m= massa petita (kg) 

r= distància entre els centres de m i M (metres) 

Per tant Newton sabia que existia aquesta constant de proporcionalitat però en 

desconeixia el seu valor numèric. 
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Un segle després, Cavendish va aportar l’article on explicava el seu experiment. 

En molts llibres de física i pagines web es troben textos que afirmen que l’objectiu 

de Cavendish era trobar la constant de gravitació universal, tal com podem veure 

en el següent article extret del diari El País:  

 

“La balanza de torsión. A finales del siglo XVIII, un científico inglés, 

Henry Cavendish, decidió averiguar la fuerza de la gravedad. Utilizó 

una balanza de torsión, en un experimento extraordinariamente bien 

diseñado. El resultado fue un cálculo enormemente preciso de la 

constante de gravitación, y con ella Cavendish pudo calcular la 

densidad y la masa de la Tierra”.  

 

Doncs bé, en aquesta descripció trobem un munt de falsedats. És cert que 

Cavendish va dur a terme l’experiment a finals del segle XVIII, també és cert que 

l’aparell estava molt ben dissenyat, però com hem vist anteriorment l’experiment 

original no era de Cavendish. Tampoc és del tot cert que Cavendish volgués 

trobar la força de la gravetat i encara menys que trobés un valor precís per la 

constant de gravitació universal  per “con ella” poder calcular la densitat de la 

Terra, de fet el que va fer Cavendish, va ser mesurar la força d’atracció entre dos 

cossos amb l’únic objectiu de relacionar aquesta força amb la força d’atracció que 

exerceix la Terra sobre un d’aquests cossos, i d’aquesta manera poder determinar 

la densitat de la Terra. Per tant Cavendish no va trobar la constant de gravitació 

universal, ja que aquesta ni tan sols apareix en l’article de 1798. 
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6.2.  QUÈ ÉS LA CONSTANT G? 

La constant de gravitació universal o G és una constant física que determina la 

força d’atracció entre dues masses separades per una  certa distància.  
 

Per saber que és la constant G hem de tenir en compte que és molt important per 

entendre el nostre univers. Hi ha unes 25 constants físiques que apareixen a les 

fórmules que descriuen el nostre univers, des de les coses més grans (els cúmuls 

de galàxies) fins les coses més petites (els quarks). D’aquestes 25 constants, els 

físics consideren que una de les més importants és la constant G (o constant de 

gravitació). Però, perquè creuen els físics que la constant G és tant important? 

Doncs bé, és tant important perquè es la clau per entendre moltes propietats de 

l’univers. Vegem-ho amb exemples: 

 Si G fos molt petita, l’atracció entre masses seria molt petita, per nosaltres 

seria, per exemple, com si estiguéssim a la lluna, és a dir, podríem fer 

grans salts; però tindríem un problema força greu, no existiria ni Terra ni 

Lluna ni res.  

En conclusió, si la G fos molt petita no s’haurien pogut formar planetes ni 

estrelles, ja que tots ells es mantenen units per la gravetat. 

 I si la G fos molt gran? Bé, si la G fos molt gran probablement estaríem 

enganxats al terra com cloïsses. Però, s’hauria pogut formar vida? Amb la 

G molt gran sí que poden existir planetes, però les estrelles es 

consumirien molt ràpidament, ja que les estrelles són boles de gas que 

estan en un equilibri molt delicat entre dues forces oposades: una cap a 

dins, la gravetat, i una altra cap a fora, la de l’expansió que origina la 

producció d’energia nuclear en el seu interior. Si la gravetat augmenta 

molt (causat per una G molt gran) l’estrella hauria de produir molta 

energia per contrarestar-la, i consumiria el seu combustible nuclear 

(l’hidrogen) molt ràpid. Per tant no hi hauria temps perquè es formés vida. 

Hem parlat de G “gran o petita”, però especifiquem: Quant val G aquí, a la Terra, i 

ara? El valor més exacte que tenim per definir G (calculat l’any 2000) és de 

6,67392×10 -11 m3/s2kg amb un error del 0,0014%. Encara que aquest error ens 

pugui semblar molt petit, els físics estan molt preocupats amb aquesta baixa 

precisió. 
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6.3. COM TROBAREM LA G? 

Per trobar la constant de gravitació universal hem de fer ús de dues fórmules, 

utilitzarem la llei de la gravitació universal de Newton :    
   

  
 i la llei de la 

constant  de torsió en les molles helicoïdals:       . Treballarem a partir de 

moments que és     

On: 

F= força (N) 

G= constant de gravitació universal (
    

   ) 

M= massa gran (kg) 

m= massa petita (kg) 

k= constant de torsió (N·m) 

L= distància entre el fil de torsió i les esferes m (m) 

r= distància entre els centres de m i M (m) 

= graus de desplaçament (radiants) 

Seguidament aïllarem la F en la formula de la constant de torsió en les molles 

helicoïdals, per tant ens quedarà així:   
   

 
. A continuació igualem ambdues 

equacions 
   

 
   

   

  , i seguidament aïllem la G:   
      

     
. 

Un cop hem arribat a aquest punt ens trobem amb un problema, no sabem quina 

és la constant de torsió, per tant tenim dues opcions: 

 Utilitzar la llei de Coulomb, això suposaria fer una experiència força 

complexa utilitzant càrregues elèctriques. 

 La segona opció és substituir la k amb l’ajuda del període d’oscil·lació. 

He cregut més senzill fer ús de la segona opció, per la qual cosa, hauré de 

calcular el període d’oscil·lació del pèndol de torsió a partir d’aquesta fórmula: 

     √
 

 
 ,on T és el període d’oscil·lació i I és el moment d’inèrcia. Per 

simplificar una mica l’equació elevarem els dos costats de l’igualtat al quadrat, de 

la següent manera:     (   √
 

 
)

 

d’aquesta manera podem treure l’arrel 

quadrada i per tan ens quedarà així:        
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Un cop hem arribat aquí ens tornem a trobar amb una incògnita, en aquest cas no 

sabem quin és el moment d’inèrcia, per això, si escrivim la seva fórmula:   

∑     veiem què podem substituir. Aleshores ens quedarà de la següent 

manera:        
    

 
.  

Seguidament aïllarem la k:   
       

  , un cop hem aïllat la k ara ja podem 

substituir-la a la fórmula principal:   
       

       

     
, podem simplificar eliminant les 

m, el quadrat de la L amb la L de sota i la    la passem a dividir, d’aquesta 

manera ens queda l’equació final: 

 

 

 

D’aquesta manera, calculant la desviació () i el període d’oscil·lació (T) 

podrem conèixer el valor de la G. 
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7. CONSTRUCCIÓ  DE LA BALANÇA DE CAVENDISH 

Tot seguit procedirem a la construcció d’una balança de torsió. Començarem fent 

un prototip i, a mesura que anem avançant, anirem introduint canvis i 

modificacions segons els problemes que ens anem trobant. 

7.1. PROTOTIP 1 

7.1.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest primer prototip vull dur a terme una balança de torsió, seguint el model 

de Cavendish. Per començar la construcció d’aquest aparell cal tenir en compte 

que he hagut d’adaptar tant el material com les mides d’aquest. Tot i així, he 

intentat respectar al màxim el model original. 

7.1.2. MODIFICACIONS 

 

Com que és el primer prototip, explicaré les modificacions que afegiré a la balança 

original de Cavendish. 

- La primera modificació és la mida de l’aparell, com és comprensible no 

disposo de masses tan pesades ni de l’espai per dur a terme l’experiència, així 

que optaré per fer l’experiment amb mides i masses molt més reduïdes.  

- La segona modificació, és la utilització d’un anemòmetre antic com a suport 

de les masses grans en comptes de penjar-les d’un eix. El fet de trobar 

l’anemòmetre m’ha suposat una troballa molt encertada ja que primerament no 

sabia ben bé com m’ho faria per penjar les boles. 

- La tercera modificació té a veure amb l’ús de les palletes, com que jo utilitzo 

unes masses considerablement més petites que les que Cavendish havia de 

trobar un material que fos molt lleuger però que alhora fos prou rígid com per 

suportar el pes de les masses petites, per tant les palletes com a eixos m’han 

semblat una bona opció. 
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7.1.3. MATERIALS 

 
1. Caixa de cava 

(47x24X16,8) 

 

2. Llistó de fusta (2x1) 

 

3. Boles de petanca 

(715 grams) 

 

4. Palletes 

 

5. Fil de pescar 

(0,22mm) 

 

6. Ploms de pescar 

 

7. Paper d’alumini 

 

8. Xafes de bijuteria 

 

9.  Llum làser 

 

10. Entroncament de 

mànega 

 

11. Anemòmetre vell 

 

12. Armella 

 

 
Foto 7. Quadre de materials 1, (Olius 2013). Font: Elaboració pròpia 
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7.1.4. EINES 

1. Serra 

 

2. Tisores 

 
 

3. Serra d’arquet 

 

4. Tisores de bijuteria 

 

5. Granetari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Balança 

 

 

El granetari l’he demanat a l’escola de Lladurs ja que la balança de precisió no mesurava mil·ligrams. Les altres eines són de casa 

meva.

Foto 8. Quadre de eines 1, (Olius 2013). Font: Elaboració pròpia 

 



[UNA BALANÇA PER PESAR EL MÓN] LAIA BURGUÉS PALAU 

 

TREBALL DE RECERCA | Laia Burgués Palau - 2013 19 

 

Foto 11. Granetari, (Olius 2013).  

    Font: Elaboració pròpia 

 

 

7.1.5. PROCEDIMENT 

 

1. Primerament portarem l’anemòmetre 

al ferrer i li demanarem que li tregui  un braç 

i que els altres dos els soldi en la mateixa 

direcció d’aquesta manera les boles de 

petanca podran cabre a dins. 

 

2. Seguidament amb un regle mesurarem la distància que hi ha entre els centres 

de les semiesferes, la distància és de 30 cm. Agafarem una palleta i la tallarem, 

amb les tisores, un centímetre més llarg de la distància mesurada anteriorment, 

és a dir de 31 cm. Amb el regle i un retolador prim fem tres marques, una a 15,5 

cm i una a cada extrem de la palleta, deixant mig centímetre de marge. 

3. A continuació agafarem una agulla i farem tres forats just a les marques que 

havíem fet anteriorment. És important que els tres forats estiguin perfetament 

alineats entre ells. 

4. Tot seguit, amb l’ajut del 

granetari, agafarem les masses que 

porta l’aparell per pesar 3,5 grams i 

els posarem en un braç del granetari. 

A continuació posarem un tros de 

paper d’alumini i a sobre anirem 

posant ploms de pescar de manera 

que s’igualin  les masses de cada 

braç. Un cop els braços estiguin 

equilibrats embolicarem els ploms 

amb el paper d’alumini de manera 

que quedin en forma d’esfera. 

Repetirem el procés per tal d’obtenir 

dues esferes. 

5. Després de fer les esferes de paper d’alumini i ploms agafarem una agulla i 

l’enfilarem amb el fil de pescar, a continuació clavarem l’agulla verticalment a 

l’esfera de manera que quedi travessada. Tallarem fil i en un extrem hi posarem 

Foto 10. Masses del 

granetari (Olius 2013). Font: 

Elaboració pròpia 

Masses del granetari 

Foto 9. Anemòmetre modificat, (Olius 2013). 

Font: Elaboració pròpia 
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una xafa de bijuteria amb l’ajut de les tisores de bijuteria. Repetirem el mateix 

procés amb l’altra bola.  

6. A continuació tallarem un tros de fil força llarg, d’uns 40 cm aproximadament, i 

li  col·locarem una xafa de bijuteria, després tornarem a agafar la palleta que 

anteriorment havíem tallat i foradat, i farem passar l’extrem del fil que queda lliure 

pel forat del centre de la palleta.  

7. Un cop passat el fil de pescar, tallarem un tros 

d’una altra palleta d’una mida de 4 cm, a un extrem 

d’aquesta farem un tall corbat amb forma de U de 

manera que s’adapti a la forma de la superfície de la 

palleta llarga. Tot seguit enfilarem la palleta curta 

per l’extrem del fil que hem fet passar 

anteriorment per la palleta llarga, de manera que 

l’extrem amb forma de U quedi en contacte amb 

la palleta llarga. 

8. Seguidament agafarem la palleta que anteriorment havíem tallat i foradat, les 

boles amb el fil passat a través seu i amb la xafa; farem passar l’extrem del fil que 

queda lliure de cada bola a través dels forats dels extrems de la palleta. Un cop 

passats mesurarem amb un regle la llargada del fil de manera que pengi uns 2,5 

cm i posarem una altra xafa a cada bola. 

9. A continuació agafarem el llistó de fusta i el tallarem a la mida de la llargada 

de la caixa de cava (47cm). Farem una marca al centre d’aquest llistó i hi 

clavarem una armella. 

10. Després de posar l’armella agafarem la caixa de cava i  

traurem un dels dos laterals més llargs, de manera que la 

part de dalt quedi lliure. 

 

 

 

 

 

Foto 12. Construcció de l’eix per sostenir les 

boles petites, (Olius 2013). Font: Elaboració 

pròpia 

 

palleta en forma 

de U 

Foto 13. Caixa sense dues 

cares, (Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 
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Foto 14. Caixa amb l’eix, (Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 

Caixa amb l’eix 

11.  Tot seguit agafarem el regle i mesurarem 7cm 

des del fons de la caixa i farem una marca a cada 

lateral de la caixa. Amb la serra d’arquet farem dues 

ranures a cada lateral de la mida de l’amplada del 

llistó que prèviament haurem tallat, és a dir 2 cm. 

Aquestes ranures serviran per col·locar el llistó que 

haurem tallat de manera que faci d’eix. 

12.  A continuació agafarem l’anemòmetre i l’entroncament de mànega. 

Col·locarem l’anemòmetre sobre l’entroncament, seguidament ho posarem dins la 

caixa, de manera que el centre de l’anemòmetre quedi alineat amb l’armella que 

penja de l’eix. 

13. Després de posar l’anemòmetre al seu lloc, agafarem les boles de petanca i 

les  pesarem amb la balança de precisió per tal de trobar dues boles el pes de les 

quals sigui el més semblant possible, ja que totes varien uns grams. Un cop 

trobades les dues boles (715 grams cada una) les col·locarem sobre 

l’anemòmetre. 

 

14. Acte seguit agafarem la palleta amb els dos pesos 

penjats i lligarem l’extrem del fil a l’armella que havia 

posat a l’eix superior, tenint en compte que els pesos 

han de quedar al centre de gravetat de les boles de 

petanca. 

 Foto 15. Caixa amb 

l’anemòmetre i l’eix col·locats, 

(Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 
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En la següent imatge podem veure el resultat del primer prototip: 

 

 

7.1.6. INCONVENIENTS 

 

Durant la construcció del primer prototip me’n vaig adonar d’una sèrie 

d’inconvenients, per aquesta raó  no està acabat i no vaig agafar dades. 

 Un dels principals inconvenients del primer prototip és que les masses petites 

són massa pesades. Hem de tenir en compte que la força G és una força 

ínfima, per tant quan més petits siguin els pesos més probabilitats hi haurà de 

poder veure manifestada la força que cerquem. 

 Un altre inconvenient és el gruix del fil. Vaig pensar que podria buscar un fil 

més prim per tal que és pogués tòrcer amb més facilitat. 

 Degut a l’amplada de la caixa els braços de l’anemòmetre tenen molt poc 

recorregut, xoquen amb les parets de la caixa, per tant crec que una caixa 

més ampla anirà millor. 

 

Foto 16. Prototip 1, (Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 
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7.2. PROTOTIP 2  

7.2.1. INTRODUCCIÓ 

 

He decidit fer un segon prototip per tal de millorar les dificultats trobades en el 

primer. A continuació exposaré el material que he afegit i les eines que he utilitzat 

per fer el segon prototip i seguidament explicaré la construcció d’aquest. 

 

7.2.2. MILLORES 

Aquest segon prototip inclourà moltes modificacions ja que espero poder agafar 

mesures i poder fer càlculs. 

 La primera modificació és la unió de dues caixes, que permet una rotació de 

360º a l’anemòmetre, a més a més col·locaré un mecanisme per poder moure’l 

sense haver de posar les mans dins de la caixa. 

 Una altra modificació molt important serà la construcció de un protector amb 

metacrilat que impedirà que hi hagi corrents d’aire entre l’interior i l’exterior de la 

caixa. 

 Una altra millora molt important que vull incorporar serà una agulla que 

travessarà la palleta, això li aportarà molta estabilitat i farà que disminueixi el 

temps per estabilitzar-se.  

 Com que vull mesurar l’angle que es forma un cop s’han desplaçat els pesos 

petits i això ho mesuraré amb l’ajut d’un llum làser que incidirà directament en un 

mirall. És important el fet de posar una peça de bijuteria quadrada ja que ens 

permetrà posar un  mirall a cada cara i això provocarà que no importi la direcció 

en què s’estabilitza la palleta.  
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7.2.3. MATERIALS 

1. Dues caixes de 

cava 

 

2. Fil de pescar 

(0,12mm) 

 

3. Metacrilat 

(2mm) 

 

4. Cantonera 

d’alumini 

 

5. Ploms (0,009g) 

 
6. Suport d’una 

làmpada 

vella 

 

7. Llum làser 

 

8. Semicercle 

graduat 

 

9. Escuradents 

 

10. Cinta 

adhesiva 

 

11. 2 poms 

d’armari 

 

12. Tub interior 

d’un bolígraf 

 

13. Mirall 

 

14. Cartolina 

blanca i 

cartró 

reciclat 

 

 

15. Agulla 

 

16. Peça de 

bijuteria 

 
 

17. Part superior 

de l’escombra 

 

18. Espàrrec 

 

19. Llistó de 

fusta (2x1) 

 

20. Anemòmetre amb 

boles i 

entroncament de 

mànega i eix de 

palleta  

 
 

Foto 17. Quadre de materials 2, (Olius 2013). Font: Elaboració pròpia 
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7.2.4. EINES 

1. Regle, 

escaire i 

cartabó 

 

2. Tallador 

de vidre 

 

3. Silicona 

freda 

 

4. Cola 

instantània 

 

5. Cola 

blanca 

 

6. Trepant 

 

7. Tisores 

de 

bijuteria 

 

8. Serra 

d’arquet 
 

9. Compàs 

 

10. Tisores 

 

Foto 18. Quadre de eines 2, (Olius 2013). Font: Elaboració pròpia 
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7.2.5. PROCEDIMENT 

1. Agafarem la nova caixa de cava i li traurem els 

dos laterals més llargs. A continuació agafarem la 

caixa on havia construït la primera balança i untarem 

tot el contorn amb cola blanca, com podem veure a la 

fotografia 19. 

 

 

2. Tot seguit posarem una làmina de fusta prima a 

la part inferior de les dues caixes per tal que quedi un 

terra més uniforme. 

 

 

 

3. Després de posar el terra de la caixa farem dues ranures amb la serra 

d’arquet al punt d’unió entre les dues caixes, aquestes seran iguals a les que 

vàrem fer en el prototip 1.  

 

4. Tot seguit procedirem a la construcció d’un 

mecanisme que ens permeti fer girar els braços 

de l’anemòmetre sense haver de posar les mans 

un cop estigui posat dins la caixa. Agafarem 

l’anemòmetre i li posarem un cargol al centre de 

la part superior, després agafarem el pom 

d’armari i el trepant amb una broca de la mida 

d’aquest cargol, i foradarem el pom per la part 

superior. Un cop foradat agafarem l’empeltament de mànega i amb la cola 

instantània introduirem el pom dins l’empeltament. 

 

5. Seguidament enroscarem l’espàrrec dins el pom i el fixarem amb una femella 

per assegurar-nos que no pugui descargolar-se. 

 

Foto 19. Encolant les caixes, (Olius 

2013).  

Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 20. Caixa gran amb terra de fusta 

prima, (Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 21. Mecanisme per fer girar l’aparell , 

(Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 
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6. A continuació agafarem el trepant amb una broca de la mida de l’espàrrec, 

després d’això farem un forat al centre del terra de les caixes. Seguidament 

introduirem l’aparell que havíem construït anteriorment pel forat.  Agafarem l’altre 

pom i el cargolarem per sota de la caixa, d’aquesta manera ens permetrà girar 

l’anemòmetre sense haver de tocar res i per acabar posarem les boles de 

petanca.  

 

7. Tot seguit agafarem l’eix que hem fet al primer prototip i li traurem l’anella, 

agafarem el trepant i li posarem una broca petita,  farem un forat pel lloc on estava 

anteriorment l’anella. Un cop fet això agafarem el tub de tinta buit d’un bolígraf i 

tallarem un trosset de la mida de l’amplada del llistó. 

 

8. A continuació i amb l’ajut d’un martell introduirem el tros de tub dins el forat.  

 

9. Seguidament agafarem la palleta amb els pesos que havíem construït al 

prototip 1, li canviarem els pesos pels ploms de pescar de 0,009 grams. També 

aprofitarem per canviar els fils, és a dir canviarem el fil que hi havia de 0,22 mm 

per el nou fil de 0,12 mm, però aquest cop lligarem l’extrem del fil a una agulla i 

amb aquesta agulla travessarem la palleta just pel centre (on abans hi havia una 

xafa). 

 

10. Tot seguit, amb el tallador de vidre tallarem dos quadradets 

de mirall. Agafarem la peça de bijuteria i amb la cola instantània 

enganxarem un quadradet a cada cara. Un cop tenim això muntat 

hi enfilarem el fil de manera que quedi col·locat a la part superior 

de l’agulla. 

 

 

 

11. Un cop tenim la palleta muntada, passem el fil pel forat de l’eix superior i 

mirem l’alçada en què ha de suspendre  la palleta i enganxem un tros de cinta 

adhesiva per impedir que el fil es mogui. 

Foto 22. Miralls enganxats a la peça de 

bijuteria i travessada per l’agulla, (Olius 

2013).  

Font: Elaboració pròpia 
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12.  Tot seguit agafarem la cantonera d’alumini i dos trossos de metacrilat  un de 

47x24 cm i l’altre de 47x16,8 cm i amb l’ajuda de la cola instantània enganxarem 

el metacrilat a la cantonera.  

 

13. A continuació procedirem a fer l’aparell per poder mesurar els graus: 

Primerament agafarem el semicercle que ja hem imprès i l’enganxarem sobre un 

cartró, a continuació agafarem un paper i el posarem al voltant del semicercle. A 

sobre hi farem unes marques amb el llapis amb la separació corresponent de 

cada grau. 

 

14. Seguidament allargarem les marques del paper 

amb l’ajut d’un escaire i un cartabó per tal de fer 

línies paral·leles, un cop tenim la plantilla fem 

fotocòpies. Retallem el tros que necessitem i per 

acabar enganxarem la part inferior del paper amb 

el contorn del semicercle. 

 

15. Tot seguit agafarem la cartolina blanca i traçarem una sèrie d’eixos amb  

retolador i amb el compàs farem una circumferència del mateix radi que la 

llargada del braç de l’anemòmetre (15 cm). 

 

16. Seguidament tallarem una circumferència just al punt d’intersecció entre tots 

els eixos, de la mateixa mida que l’empeltament de mànega. 

 

 

17. Tot seguit mesurarem les cordes entre cada 

parell de línies. Un cop ho tindrem mesurat ho 

posarem al terra de la caixa per tal de mesurar la 

distància entre les boles grans i les boles petites. 

(Aquest sistema de mesura no va funcionar bé ja que 

costava molt veure a quina ratlla es parava l’eix de 

les boles petites, per tant vaig dissenyar un altre 

mecanisme per poder veure la distància). 

Foto 23. Construcció de l’aparell de 

mesura d’angles, (Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 24. Construcció de l’aparell de 

mesura 1, (Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 
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18. Per corregir l’inconvenient anterior, posarem un escuradents perpendicular a 

la part superior del metacrilat, és important que estigui perfectament alineat amb 

el forat de l’eix de fusta per on penja la palleta amb el mirall. 

 

 

19. A continuació posarem dos fragments de palleta 

de 15 cm cada un i els separarem amb una bola de 

bijuteria per tal que, quan moguem una palleta no es 

mogui l’altra. Cada una d’aquestes palletes servirà 

per indicar la separació entre els centres d’ambdues 

boles (pesos petits i les boles de petanca). 

 

20.  Procedirem a la construcció del focus 

lluminós, el qual incidirà al mirall i reflectirà el 

raig de llum cap el semicercle construït 

anteriorment. Per a la construcció d’aquest, 

agafarem el suport de la làmpada i la part 

superior d’una escombra, seguidament 

agafarem el trepant i li posarem una broca de 

la mida del ferro del peu de la làmpada. Farem 

un forat travessant tot el plàstic. 

 

21. Tot seguit introduirem la part superior de 

l’escombra dins el suport de la làmpada i el llum làser el 

posarem pel forat que ja tenia, d’aquesta manera podrem 

graduar l’alçada. A més a més, un avantatge d’aquest 

invent és que com que s’ha de mantenir el botó del llum del 

làser premut per tal de tenir el raig de llum encès, quan el 

posem dins el forat, hi haurà un punt en què es queda 

premut i per tant no cal que ningú el mantingui 

encès.  

 

Foto 25. Construcció de l’aparell 

de mesura 2, (Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 26. Part superior de l’escombra 

foradat, (Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 27. Suport de làmpada amb làser, 

(Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 
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En la següent imatge podem veure el resultat del segon prototip. 

 

7.2.6.  

7.2.7.  

7.2.8.  

7.2.6. PROCEDIMENT EXPERIMENTAL 

La balança que he construït funciona de la següent manera: 

Primerament hem de deixar que l’eix on pengen les boles petites s’estabilitzi, un 

cop estabilitzat encenem el làser i l’encarem cap al mirallet que hem posat també 

a l’eix de la palleta. Hem de vigilar que el reflex d’aquest raig, es projecti sobre 

l’escala que hem fet, el semicercle graduat. 

En la següent recreació ho podem apreciar amb claredat,  a la imatge del costat 

ho veiem a la balança que he construït: 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28. Prototip 2, (Olius 2013). Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 29. Construcció de l’aparell de mesura 2, (Olius 

2013). Font: 

http://www.acienciasgalilei.com/alum/var/imag/cavendish.jpg 

 

Foto 30. Construcció de l’aparell de 

mesura 2, (Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 

 

http://www.acienciasgalilei.com/alum/var/imag/cavendish.jpg
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Un cop estabilitzat apuntem en un paper el número de graus en què es troba la 

projecció del raig de llum, seguidament aliniem una de les palletes, que tenim 

posades a la part superior del metacrilat, amb la palleta on pengen els pesos 

petits, i l’altra palleta la posem a quatre centímetres d’aquesta.  Un cop hem posat 

les palletes al lloc corresponent, fem girar l’anemòmetre des de sota la caixa amb 

el mecanisme que hem construït, i el posem alineat amb l’altra palleta, d’aquesta 

manera els centres d’ambdues boles es trobaran a 4 cm de distància. 

Tot seguit observarem que la bola petita s’apropa a la bola gran i, 

conseqüentment, degut a la torsió del fil, la projecció del raig es desplaçarà x 

graus. 

Hem de tenir en compte que aquests graus que mesurem no són reals ja que el 

semicercle es troba a una distància de 13,8cm del centre de l’eix, per tant haurem 

de fer una regla de tres per trobar els graus reals.  

Un cop calculada la desviació procedim a calcular el període d’oscil·lació de la 

balança de torsió, és a dir, de la palleta amb  els pesos petits.  

Per calcular el període d’oscil·lació necessitem un cronòmetre, jo he utilitzat el 

cronòmetre del mòbil.  

Un cop tenim el cronòmetre, es tracta de tòrcer el fil per on està subjectat a l’eix 

principal de fusta, seguidament deixem anar al mateix temps que posem el 

cronòmetre en marxa i calculem el valor de dues oscil·lacions. Tot seguit 

calcularem el període d’una oscil·lació.  

 

7.2.7. VALORS OBTINGUTS 

 

Taula de valors de la balança de torsió 

En la taula següent podem veure els resultats que he pogut obtenir, cal remarcar 

que crec que no són valors reals ja que vaig repetir l’experiència al voltant de 35 

cops i només vaig poder obtenir aquests valors, això em va fer pensar que les 

variacions que ha experimentat la balança hagin estat causats per corrents d’aire. 

Tot i així he volgut fer els càlculs corresponents, els quals els veurem en l’apartat 

següent. 
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El signe + o – davant significa cap a quin costat he apropat les masses grans: el 

signe + implica que apropat les masses grans per la dreta i el signe – per l’esquerra. 

 

En la taula següent estan els resultats experimentals del període d’oscil·lació  

Taula 1. Taula de valors de la diferència d’angles, (Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 
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7.2.8. CÀLCULS 

Primerament hem de fer la mitjana aritmètica de tots els valors que hem trobat 

tant els del període d’oscil·lació com els dels graus trobats en la balança de torsió. 

 

Mitjana aritmètica del període d’oscil·lació: 

 

  
                                                 

  
       

Mitjana aritmètica dels angles de la balança de torsió: 

 

  
                       

  
      

 

Com he dit anteriorment els graus que ens han sortit no són graus reals ja que 

l’aparell de mesura es troba a una certa distància, concretament a 36,8 cm, i 

realment s’hauria de trobar a una distància de 13,8 cm perquè aquests graus 

Taula 2. Taula de valors del període d’oscil·lació, (Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 
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fossin certs, per tant hem de passar aquests graus teòrics a graus reals. Per fer-

ho farem una regla de tres. 

 36,8 cm                       4,5º 

13,8 cm                         xº 

  
        

    
              

 

Un cop tenim els graus reals hem de passar-los a radiants. 

             
    

    
                      

Tot seguit procedirem a aplicar la fórmula que hem trobat a l’apartat  “Com 

trobarem la G?”. Hem de tenir en compte que en aquest prototip la lletra “r” 

correspondrà a la distància entre les boles petites i les boles grans que serà de 4 

cm o 0,04m i “L” serà la distància entre el fil de torsió i la massa petita, en aquest 

cas 30 cm o 0,3 m. Apliquem la fórmula: 

  
         

   
 

  
                        

           
                  

 

7.2.9. ANÀLISI DELS RESULTATS 

En aquest prototip ja he pogut aconseguir un valor numèric, a diferència del 

primer, això és molt positiu, però tot i així el valor de G que he aconseguit és molt 

imprecís. Crec que aquest valor no és real ja que hi havia molts corrents d’aire 

dins la caixa i això provocava que es desplacés la palleta i conseqüentment el 

raig.  

Per tant, decideixo fer un tercer prototip per poder atansar-me més al valor real. 
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7.3.  PROTOTIP 3 

7.3.1. INTRODUCCIÓ 

 

Després de veure els resultats obtinguts he decidit provar de construir un tercer 

prototip. El que el diferenciarà dels altres és que l’aparell estarà contingut dins una 

caixa on hi faré el buit, no crec que pugui treure tot l’aire de dins la caixa però fent 

el buit espero tenir una major precisió ja que reduirà els corrents d’aire que puguin 

influir sobre l’aparell.  

7.3.2. MILLORES 

 

El tercer prototip inclourà dues modificació importants respecte del primer i el 

segon prototip. 

 La primera modificació consistirà en la construcció d’una caixa feta de 

metacrilat per tal de poder-hi fer un buit parcial a dins. Espero que  això m’aporti 

una major precisió a l’hora de agafar valors. Dins la caixa quasi tot continuarà fent 

la mateixa funció que en el segon prototip. 

 La segona modificació consistirà en crear un nou sistema de mesura que em 

permetrà calcular els angles d’una manera mes exacta, aquest aparell en comptes 

de mesurar directament l’angle mesurarà les cordes i a partir d’aquestes cordes 

podrem trobar l’angle, alhora em permetrà apreciar valors més petits, gràcies a 

que aquest aparell es trobarà a més distància que el del prototip anterior. 
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7.3.3. MATERIAL  

1. Metacrilat 
(3mm) 

 

 

2. Ventoses 

 

3. Tub d’aquari 

 

4. Manxa 

invertida 

 

5. Tap de setrill 

 

6. Balbula de 3 

víes 

 

1. Tira aïllant 

de goma 

 

2. Dues guies 

d’alumini 

sobrants 
 

3. Protector de 

plàstic de 

rebuig 
 

4. Fulls 

mil·límetrat

s 

 

5. Tros de 

metacrilat 

sobrant 

 

6. Ploms 

 

7. Llistó de 

fusta (2x1) 

 

8. Focus 

lluminós 

 

 

9. Anemòmetre amb boles, 

entroncament de mànega i 

espàrrec; i eix de palleta 

 

 

 

Foto 31. Materials 3, (Olius 2013). Font: Elaboració pròpia 
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7.3.4. EINES  

 

1. Regle 

 

2. Tisores de 

bijuteria 

 

3. Silicona 

freda 

 

4. Cola 

instantània 

 

5. Cola blanca 

 

6. Trepant 

 

7. Pinces 

d’estendre 

la roba  

  

 

 

Foto 32. Eines 3, (Olius 2013). Font: Elaboració pròpia 
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7.3.5. PROCEDIMENT 

 

1. Primerament tallarem 12 trossos de la cantonera d’alumini: quatre de 24,5 cm, 

dos de 45,5 cm i dos de 40 cm. Un cop tallats els encolem, de manera que ens 

quedi l’estructura de la caixa. 

 

2. Un cop hem muntat l’estructura 

agafem el metacrilat i la cola instantània i 

enganxem, per la part interior de les cantoneres, 

el metacrilat. La part superior de la caixa la 

deixem destapada ja que farem la tapa a part.   

 

 

 

3. Ens esperem uns minuts per tal que la pega s’assequi. Seguidament rejuntem 

totes les cantoneres amb silicona freda, i tornem a esperar a que sendureixi. 

 

4. A continuació agafarem les dues guies d’ alumini i les col·locarem al lateral de 

la caixa, enganxades amb pega instantània. 

 

5. Seguidament farem l’eix de suport de 

la balança de torsió. Hem de tenir en 

compte que aquest eix ha de tenir una 

doble finalitat, és a dir, la primera funció 

ha de ser la d’eix de suport i la segona ha 

de ser de reforç (ja que quan fem el buit, 

el metacrilat es doblegarà).Per fer aquest 

eix he tallat, amb la serra, dos llistons de 4 

cm, dos més de 16 cm i dos de 43,5 cm.  

 

6. Tot seguit unirem les peces amb cola blanca. El disseny d’aquest eix està 

pensat per tal que, a més a més de complir les dues funcions anomenades en el 

punt 5, permetin un cert moviment del fil amb la palleta (aquest moviment ens 

permetrà centrar l’eix amb els pesos petits). Posarem l’eix sobre les guies 

d’alumini de la caixa. 

Foto 34. Llistons de fusta per fer l’eix, (Olius 

2013).  

Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 33 . Caixa de metacrilat, (Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 
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7. Seguidament farem un forat al terra de la caixa amb el trepant de la mida de 

l’espàrrec de l’anemòmetre. 

 

8. A continuació agafarem dues ventoses i les 

desmuntarem de la part del plàstic, seguidament 

agafarem el trepant amb una broca de la mida de 

l’espàrrec i foradarem les ventoses pel centre. 

Agafem l’anemòmetre amb l’entroncament de 

mànega i l’espàrrec, i enroscarem una d’aquestes 

ventoses a l’espàrrec tal com podem veure a la foto 

35.  

 

9. A continuació introduirem l’espàrrec amb 

l’anemòmetre i la ventosa pel forat que hem fet 

anteriorment. Acte seguit cargolarem la segona 

ventosa per l’altre costat del metacrilat, i després 

posarem el pom d’armari.   

 

 

10.  Agafarem dues vàlvules de tres vies, i a una li 

tallarem el tub més llarg, a continuació 

l’enroscarem en un dels tubs curts de l’altra vàlvula. 

 

 

 

 

 
Tub curt 

Tub llarg 

Ventosa 

Foto 35. Anemòmetre amb 

ventosa, (Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 36. Anemòmetre amb dues 

ventoses i pom d’armari, (Olius 2013).  

Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 37. Construcció de la vàlvula, (Olius 2013). Font: Elaboració pròpia 

 



[UNA BALANÇA PER PESAR EL MÓN] LAIA BURGUÉS PALAU 

 

TREBALL DE RECERCA | Laia Burgués Palau - 2013 40 

 

11. Tot seguit farem un forat amb el trepant de la 

mida del tub llarg del la vàlvula. A continuació 

introduirem el tub llarg de la vàlvula modificada pel 

forat. És important que la vàlvula entri forçada ja 

que no ha de sortir aire pel forat.   

 

12. Tot seguit agafarem la manxa per fer el buit i li 

posarem el tap de setrill a la punta, ho rejuntarem 

amb silicona freda. Agafarem el tub de peixera i el 

connectarem, per un extrem al tap del setrill i per 

l’altre extrem a la vàlvula que hem posat a la caixa.   

 

13. Seguidament enganxarem al voltant de tota la 

part superior de la caixa, la tira de goma.  

 

14. Tot seguit agafarem una ventosa i li farem un 

forat de manera que hi càpiga un escuradents. 

Tallarem dos trossos de palleta iguals i els 

clavarem a l’escuradents. Seguidament posarem 

aquesta ventosa al centre de la tapa.   

 

15. Un cop hem fet això agafarem la peça de 

plàstic i la foradarem pel centre. Seguidament el 

posarem dins el forat que hem deixat a l’eix de 

fusta, després fem passar el fil amb la palleta, els 

pesos petits, el mirall i l’agulla  pel forat que hem 

fet al plàstic i fem que els pesos petits quedin al 

centre de gravetat de les boles de petanca. Un cop 

està anivellat posem un plom a la part superior del 

plàstic per tal que el fil no baixi.   

 

 

 

Foto 38 Vàlvula col·locada, (Olius 

2013). Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 39. Manxa amb tap de setrill, 

(Olius 2013). Font: Elaboració 

pròpia 

 

Foto 40. Aparell per mesurar la distància 

entre les boles, (Olius 2013). Font: 

Elaboració pròpia 

 

Foto 41. Eix finalitzat, (Olius 2013). 

Font: Elaboració pròpia 
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Foto 43. Prototip 3, (Olius 2013). Font: Elaboració pròpia 

 

16. Per acabar construïm el sistema de mesura,  

agafarem el tros de plàstic i li enganxarem el full 

mil·limetrat. Seguidament numerarem cada 

centímetre.   

 

 

 

 

En la següent imatge podem veure el tercer prototip finalitzat. 

Foto 42. Construcció de l’aparell de mesura de 

cordes, (Olius 2013). Font: Elaboració pròpia 
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7.3.6. PROCEDIMENT EXPERIMENTAL 

El procediment experimental és molt similar al del segon prototip.  

Primerament haurem de manxar per treure el màxim d’aire possible de dins la 

caixa i acte seguit tancarem la vàlvula. Aleshores farem el mateix que vam fer 

amb el segon prototip, encendrem el llum làser i l’encararem cap al mirall, de 

manera que el seu reflex es projecti sobre l’aparell de mesura. Després deixarem 

que s’estabilitzi la balança i un cop estabilitzat anotarem el valor on es projecti el 

raig. Seguidament aproparem les boles grans i observarem com el raig es 

desplaça i anotarem el valor final. 
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Distància des del centre de 

la balança fins l’aparell de 

mesura. 

L’anomenarem “A” 

7.3.7. VALORS OBTINGUTS 

En el següent quadre trobem els valors que he obtingut en aquest tercer prototip. 

On l és la diferència (en centímetres) entre la mesura que hem obtingut 

inicialment i la que hem obtingut després de desplaçar les boles grans. 

 

 

7.2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.8. CÀLCULS  

 

En aquest prototip haurem de fer un pas més, haurem de passar les cordes que 

hem trobat, a angles. Per fer-ho seguirem el següent procés: 

Farem servir la tangent per trobar l’angle total:          
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Meitat de la corda, 

l’anomenarem “c” 

Corda que hem trobat en 

l’experiment.  

Meitat de l’angle que 

volem trobar 

  

Taula 3. Taula de valors de les distàncies mesurades 3, (Olius 2013). Font: Elaboració pròpia 
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Primerament farem la mitjana tal com vam fer en l’anterior prototip, però dels 

valors que hem obtingut, descartarem el 7 i el 8,9 ja que són valors molt diferents 

a la resta. 

Doncs, descartant aquests dos valors la mitjana és de 2,5 cm per tant passat a 

metres ens dona un resultat de 0,025 m.  

La distància A és de 1,80 m. Per tant: 

      
     

    
                        

     

    
                                

Però per saber l’angle total hem de saber el valor de   , aquest és: 

            . Seguidament ho passem a radiants:                       

Apliquem la fórmula   
         

    considerant els mateixos valors que en el prototip 

anterior a les lletres r, L, T i M. 

  
                        

           
                  

 

7.3.9. ANÀLISI DELS RESULTATS 

En aquest prototip he pogut millorar molt lleugerament el valor de G respecte 

l’altre prototip. Tot hi així la diferència entre la G real i la que m’ha donat a mi és 

força gran. De totes maneres en aquest prototip he pogut observar una diferència 

força important respecte de l’altre: els ploms sempre acabaven  al costat de les 

boles de petanca, per aquesta raó crec que encara que el resultat no hagi pogut 

ser gaire precís, he aconseguit apreciar, visualment, que hi ha una força que atrau 

aquests cossos.   

 

 

 

 



[UNA BALANÇA PER PESAR EL MÓN] LAIA BURGUÉS PALAU 

 

TREBALL DE RECERCA | Laia Burgués Palau - 2013 45 

 

8. TROBEM LA MASSA DE LA TERRA 

Amb el valor de la constant G puc trobar la massa de 

la Terra. Utilitzaré el valor que he trobat en el tercer 

prototip, tot i que sóc conscient que el meu valor de 

G és molt imprecís, conseqüentment el valor de la 

massa terrestre també serà molt imprecís.  

Utilitzarem la segona llei de Newton        i de 

la llei de la gravetat també de Newton     
   

  
. 

Seguidament igualarem les dues fórmules:   
   

  
              

A continuació substituirem els valors que sabem:  

                
  

     
                 

 

  
 

 

Aïllem M:       
                  

 

  

                  

     

            M= 6,990311494         

 

La massa real de la Terra és de 5.9736×1024 kg. Per tant l‘error comès és molt 

gran. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 44. Balança pesant la Terra, (Olius 

2013). Font: google imatges 
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9. PRESSUPOST  

Passo a detallar el preu de tots els materials que no he pogut trobar al meu 

abast. Els he comprat en botigues especialitzades de pesca i esports 

principalment. 

Les vàlvules de tres vies les hauria hagut de comprar,  però me les han pogut 

proporcionar familiars que treballen en el sector sanitari. 

 

 Boles de petanca 19,10 € 

 Ploms 3,50 € 

 Metacrilat 45 € 

 Taps de setrill 1 € 

 Palletes 0,90 € 

 Tub d’aquari 1,20 € 

 Manxa per fer el buit 2,50 € 

 Fil de pescar de 0,12 mm 3,20 € 

 75,40 € 
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10. CONCLUSIONS 

A través d’aquest treball he pogut experimentar que fer ciència requereix d’un 

exercici de paciència considerable. He hagut de tenir molta perseverança a l’hora 

de prendre mesures, esperar que s’estabilitzés... 

Després de tot aquest procés d’investigació i experimentació he pogut extreure les 

següents conclusions: 

 

 He aconseguit fer una bona recopilació històrica, això m’ha permès descobrir 

tot el món de controvèrsia que gira entorn de la balança “de Cavendish”. He 

descobert que l’autor original de la balança de torsió es Michell. 

 Una altra conclusió molt important que he pogut extreure fent aquest treball és 

sobre la mala documentació que hi ha sobre la balança i els gravíssims errors en 

llibres i pagines web  sobre la construcció i el funcionament d’aquesta, i també les 

falses afirmacions que asseguren que l’objectiu de Cavendish era trobar el valor 

de la constant de Gravitació Universal. 

 He aconseguit realitzar les experiències utilitzant materials de rebuig del meu 

entorn. 

 He après a aprendre dels errors i dels fracassos Quan un prototip no ha 

funcionat, n’he hagut de fer un altre de millor, buscar nous materials, noves idees i 

nous dissenys que em permetessin crear aquest nou prototip perfeccionat. 

 Tot i que quan cerquem quelcom relacionat amb Cavendish parla de la seva 

balança com un experiment senzill, reconec que la idea pot semblar senzilla, però 

la seva labor va ser minuciosa, detallada i d’un rigor científic molt complex.  

 He aconseguit el meu objectiu inicial, que era pesar la Terra, tot i que el 

resultat final no ha estat gaire exacte. Podríem aconseguir millors resultats 

utilitzant masses més grans per tal que l’atracció fos major, també seria bo 

disposar d’un metacrilat més gruixut, això impediria que es doblegués a l’hora de 

fer el buit.  De totes maneres he aconseguit moltes fites al llarg del treball que han 

anat satisfent i enriquint la meva curiositat per tal d’anar superant els diferents 

obstacles que m’han anat sorgint. 
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