
0 
 

E 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDI I CONSTRUCCIÓ 
DEL PÈNDOL DE 

FOUCAULT 

MANEL DAVINS I JOVELLS 

TUTOR: FERRAN BARROSO 

ÀMBIT  CIENTIFICOTECNOLÒGIC 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES 

 

2n de BATXILLERAT A 

CURS 2016-2017 

INSTITUT FRANCESC RIBALTA 

Solsona, 25 d’octubre de 2016 



           ESTUDI I CONSTRUCCIÓ DEL PÈNDOL DE FOUCAULT                       octubre de 2016 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Vous êtes invités à venir voir tourner la Terre...» 

 Foucault, 1853 
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1.INTRODUCCIÓ 

1.1 MOTIVACIONS 

Ja fa uns quants anys que vaig decidir enfocar el meu futur cap a la branca de 

la tecnologia, un àmbit que trobo molt interessant i que des de ben petit m’ha 

cridat l’atenció. Va ser durant els cursos de tercer i quart d’ESO quan vaig 

descobrir una matèria totalment nova per mi, la física. Des del primer moment 

vaig trobar en la física una ciència captivadora i engrescadora que em va 

permetre entendre el món d’una millor manera. És per aquests motius que des 

d’aleshores, la física ha estat una de les meves assignatures preferides. 

Estàvem a principis del primer curs de batxillerat i s’acostava el dia d’escollir un 

tema pel treball de recerca. Tot i que havia estat pensat durant tot l’estiu, i que 

tenia clar que volia realitzar un projecte, encara no tenia cap tema en ment. 

Estava a tan sols uns dies d’escollir el projecte i encara no tenia cap idea que 

em convencés, només sabia que volia relacionar el treball de recerca amb la 

tecnologia.  

Pel el pont de la puríssima, vam decidir fer un petit viatge a València amb la 

família i, aprofitant l’avinentesa, vaig proposar visitar la famosa i polèmica  

Ciutat de les Arts i les Ciències, perquè potser allà trobaria la idea que 

necessitava. I efectivament, va ser allà, al Museu de les Ciències, on vaig 

trobar el tema del meu treball de recerca. Situat a la primera planta, oscil·lant 

elegantment, vaig veure el pèndol de Foucault, l’enorme experiment que va ser 

capaç de demostrar la rotació de la terra a mitjans del segle XIX. El seu 

moviment, calmat i majestuós, em produïa una sensació de tranquil·litat que 

només era interrompuda pel soroll que produïen les vares metàl·liques al ser 

tombades pel pèndol. Va ser llavors quan vaig pensar que aquest experiment 

podria ser un gran tema per un treball de recerca, ja que tenia un gran rerefons 

històric, i al mateix temps, implicava la construcció d’un element tecnològic 

relacionat amb la física que em podria servir per adquirir experiència i 

coneixements d’utilitat enfocats al meu futur. 

Tot i la meva motivació inicial, no estava segur de si podria ser possible 

realitzar aquest projecte, perquè la mida del pèndol era molt gran i segons tenia 



           ESTUDI I CONSTRUCCIÓ DEL PÈNDOL DE FOUCAULT                       octubre de 2016 

 

5 
 

entès, aquest experiment requeria de gran precisió i estabilitat. Vaig demanar al 

professorat la seva opinió i em van dir que, efectivament, realitzar aquest 

projecte era possible. 

 

1.2 OBJECTIUS  

L’objectiu principal d’aquest treball de recerca es centra en dur a terme la 

construcció d’un pèndol de Foucault per tal de demostrar la rotació de la Terra, 

tal com va fer per primera vegada a l’any 1851 l’inventor del pèndol León 

Foucault, és a dir, construir un pèndol d’una alçada aproximada de 5 metres. 

D’altra banda, també em marco com a objectiu construir un pèndol de Foucault 

de dimensions reduïdes per comprovar si es pot apreciar el gir del nostre 

planeta, sense la necessitat de construir un pèndol excessivament gran i 

precís.  

Pel que fa al tema més teòric, l’objectiu és augmentar el meu coneixement 

sobre el sistema físic del pèndol, fent referència als seus moviments, 

característiques generals i diferents tipus, ja que crec que tot aquesta 

informació em permetrà entendre millor el pèndol i em serà útil per utilitzar-la 

alhora de la construcció del meu pèndol de Foucault. 

Finalment, fent referència a la part històrica, l’objectiu és intentar conèixer qui 

era León Foucault i què va suposar aquest experiment científic en la societat 

d’aquella època. 

 

1.3 HIPÒTESIS 

Després d’exposar els meus objectius, formulo les següents hipòtesis: 

A partir del pèndol de dimensions reduïdes no seré capaç d’apreciar cap gir 

que em confirmi la rotació de la Terra, ja que el pèndol es frenarà abans de 

poder extreure algun resultat concloent. 

En canvi, penso que sí que podré demostrar la rotació de la Terra a partir del 

pèndol de Foucault de majors dimensions, perquè al ser d’una mida més gran 
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serà més fàcil extreure els resultats que em permetin concloure que la terra gira 

sobre el seu propi eix. 

 

2. MOVIMENTS DEL PÈNDOL 

Tots el pèndols segueixen una sèrie de característiques bàsiques que es poden 

veure representades en dos moviments concrets. El primer és el moviment 

periòdic, és aquell moviment que es repeteix a certs intervals de temps, és a 

dir, el mòbil descriu la mateixa trajectòria al llarg del temps, en aquest cas el 

temps que tarda a repetir un cicle s’anomena període. El segon cas, és el 

moviment oscil·latori, es tracta d’un moviment periòdic en el qual el mòbil, o en 

el nostre cas la massa del pèndol, repeteix una mateixa trajectòria 

periòdicament però sempre ho fa al voltant d’una posició d’equilibri, de manera 

que el moviment que descriu la partícula durant el període s’anomena vibració 

o oscil·lació en el cas del pèndol.  

 

 

 

 

 

2.1CONCEPTES BÀSICS 

Aquests són uns quants conceptes bàsics que són molt útils alhora de parlar de 

moviments del pèndol i diferents tipus d’aquests sistemes físics: 

Figura 1 i 2. Representació del moviment oscil·latori en un sistema de molla i un de pèndol. 

Font: oscilaciones y ondas blogspot. 
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El període T d’un pèndol és el temps que tarda la massa del pèndol a fer una 

oscil·lació completa. En el sistema internacional la unitat que es fa servir és el 

segon. 

La freqüència (ƒ) és el número d’oscil·lacions que es realitzen en un segon, 

tanmateix la freqüència és la inversa del període . En el cas del pèndol aquest 

terme no es sol utilitzar ja que el període de pèndol acostuma a ser més gran 

d’un segon. En el sistema internacional la unitat utilitzada el l’hertz (Hz). 

Una oscil·lació és el moviment que realitza el pèndol entre dos punts 

equivalents de la trajectòria del pèndol. 

L’elongació (y) és la distància de la partícula des de qualsevol punt de 

l’oscil·lació en un instant concret, respecte el punt d’equilibri del pèndol.  

L’amplitud (A) és la distància màxima que hi pot haver entre la partícula i el 

seu punt d’equilibri, és a dir, és el valor màxim d’elongació. 

 

2.2 OSCIL·LADOR HARMÒNIC 

El pèndol és un sistema físic que és considerat com a oscil·lador harmònic, és 

a dir, es tracta d’un cos, que, quan es mou, descriu un moviment harmònic 

simple. Aquest és el moviment oscil·latori més simple que existeix, i consisteix 

en projectar un moviment circular sobre un eix d’una circumferència, que passi 

pels mateixos punts d’aquesta periòdicament i que sempre estigui situat en el 

mateix pla. En el cas que el moviment sigui rectilini, la partícula descriu un 

moviment uniformement accelerat i periòdic, passant sempre pels mateixos 

punts del recorregut. Alguns oscil·ladors harmònics són les ones, els objectes 

penjats d’una molla, etc. 

 

 
 

Figura 3. Moviment descrit per un oscil·lador harmònic. 

Font: Viquipèdia 
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2.3 PÈNDOL SIMPLE 

El pèndol simple és un sistema físic que està format per una massa suspesa 

des d’un punt fix mitjançant un fil d’una certa longitud, de massa negligible, que 

és capaç de balancejar-se en el mateix pla. Aquest pèndol ideal en la realitat no 

existeix, sinó que és una aproximació que facilita els càlculs matemàtics i que 

és de gran utilitat en l'estudi del moviment dels pèndols. Les oscil·lacions 

d’aquest tipus de pèndols sempre es produeixen en el mateix pla, 

perpendicularment al punt de subjecció del pèndol, i són del tipus harmònic 

simple. 

Es tracta d’un sistema que converteix l’energia potencial gravitatòria que té en 

el punt més elevat de l’oscil·lació en energia cinètica, fins que torna a convertir 

l’energia en potencial gravitatòria al costat contrari i viceversa. Aquest procés 

es deu a la força recuperadora del pèndol, és a dir, la força del pes produïda 

per la força de gravetat de la terra i la massa de la part inferior del pèndol. 

Aquesta força apareix representada en el diagrama següent, sota la massa del 

pèndol, i pintada  de color vermell. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 4. Representació i diagrama de forces  del pèndol simple. Font: Viquipèdia. 
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2.4 PRINCIPI ISOCRÒNIC 

Aquest principi va ser descobert pel matemàtic, científic i filòsof italià Galileu. 

Per explicar el descobriment d’aquest principi s’explica una petita història no 

verdadera que resulta molt entenedora. Aquesta història es situa en la catedral 

de Pisa, i explica com Galileu es va fixar en una làmpada que oscil·lava del 

sostre. Després d’haver centrat l’atenció envers aquell objecte durant uns 

minuts, veient com aquella llum es detenia, es va adonar que encara que 

l’amplitud de les oscil·lacions fos cada cop menor, el 

període es mantenia, és a dir, es repetia un 

moviment isocrònic. Deixant de costat la part fictícia, 

ara sabem que Galileu va realitzar nombrosos 

experiments i va ser capaç de demostrar que  

sempre que ens referim a oscil·lacions petites, la 

massa del pèndol no influeix en el període, al 

contrari que la longitud del cable. Com que des 

d’aleshores se sap que les oscil·lacions dels pèndols  

segueixen un moviment isocrònic s’han fet servir al 

llarg de la història per mesurar el temps, com podem 

veure en alguns rellotges. 

 

  

2.5 PERÍODE 

El període és un dels conceptes més bàsics que utilitzem al parlar del pèndol, 

concretament, el període és el temps transcorregut entre dos punts del cicle del 

pèndol, és a dir, una oscil·lació completa. Tal com es menciona en l’apartat 

anterior, sempre que la longitud del cable del pèndol sigui gran i l’amplitud 

petita, el període es pot trobar amb una formula molt senzilla. Aquesta fórmula 

és la que determina el període del pèndol en aquest tipus de situacions, on T 

correspon al període del pèndol: 

𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
 

Figura 5. Primer esbós d'un rellotge de pèndol de 

Galileu. Font: Google imatges. 
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2.6 ALTRES TIPUS DE PÈNDOL 

El pèndol simple, tot i ser només un pèndol ideal, és el pèndol més bàsic i 

alhora el més conegut. D’altra banda, també existeixen altres sistemes físics 

considerats pèndols que solen ser més complicats i que sempre tenen alguna 

característica que resulta útil d’alguna manera. 

 

2.6.1 PÈNDOL DE NEWTON 

El pèndol de Newton és un sistema físic que serveix per demostrar, de manera 

fàcil i entenedora, el principi de conservació d’energia i les tres lleis del 

moviment estipulades pel físic anglès i inventor del pèndol Isaac Newton a 

finals del s.XVII. Aquest pèndol està constituït de dues o més boles idèntiques 

subjectades mitjançant una corda a cada bola, col·locades de manera que 

estan sempre en contacte i alineades completament 

de forma horitzontal. Quan es dóna impuls a una 

bola situada a un dels extrems es veu perfectament 

com al xocar les boles adjacents es mantenen en 

repòs fins que la bola del costat oposat s’eleva a 

causa de l’energia de la primera bola, que s’havia 

transmès a través de les boles. Finalment aquest 

procés es repetirà en escala menor, fins que les 

boles es detindran completament.  

 

2.6.2 PÈNDOL BALÍSTIC 

El pèndol balístic és un instrument que es fa servir per mesurar certs 

paràmetres físics d’un projectil. Aquest tipus de pèndol està format per un bloc, 

normalment de fusta, amb una massa concreta i penjat d’un fil d’una certa 

longitud. El seu funcionament consisteix en fer impactar un projectil contra el 

bloc de fusta, de manera que després de l’impacte el projectil queda incrustat a 

dins el bloc, i el bloc de fusta s’eleva gràcies a la força del projectil. Com que 

l’energia cinètica del projectil no es conserva, diem que tenim un xoc inelàstic, i 

Figura 6. Pèndol de Newton. Font: Google 

Imatges. 
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per aquest motiu, no es poden fer servir les lleis de conservació d’energia sinó 

que es fan servir les de conservació de moviment. Per tant, en primer lloc 

s’estudia el xoc entre el projectil i el bloc de fusta, fent servir la conservació de 

moviment. Seguidament, es considera que la massa és la suma de la massa 

del bloc i la del projectil, és aleshores quan podem utilitzar la llei de conservació 

d’energia per analitzar el cos, ja que l’energia 

cinètica del bloc amb la bala incrustada és la 

mateixa que la energia potencial assolida al 

punt més alt d’elevació del bloc. A partir 

d’aquest estudi, podem trobar el moment i la 

velocitat del projectil, i totes les energies que 

participen en el procés.  

 

 

 

2.6.3 PÈNDOL CAÒTIC 

El pèndol caòtic és un tipus de pèndol que serveix per demostrar la teoria del 

caos. Aquesta teoria estipula que en sistemes dinàmics complexos i molt 

sensibles, una petita o gran pertorbació pot comportar un canvi de 

comportament del sistema que pot donar lloc a l’aparició del caos. El caos és el 

terme utilitzat per denominar allò que presenta un comportament impossible o 

gairebé impossible de predir. Hi ha sistemes que, tot i ser 

caòtics, presenten algun tipus de regularitat, és per aquest 

motiu que els científics poden fer previsions en un camp 

aparentment caòtic, com és el de la meteorologia. 

Existeixen varies maneres de realitzar aquest experiment, 

però una de les més populars consisteix en construir un 

pèndol amb un imant al seu interior, i situar un seguit d’imants 

a la base del pèndol, de tal manera que quan el pèndol 

oscil·la el seu moviment queda totalment afectat per les 

Figura 7. Representació esquematitzada del 

pèndol balístic. Font: Laplace péndulo balístico. 

Figura 8. Pèndol caòtic 

d'imants. Font: Google 

Imatges. 
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atraccions i repulsions magnètiques entre els imants i la bola del pèndol, 

convertint d’aquesta manera el moviment del pèndol en imprevisible.  

 

3. PÈNDOL DE FOUCAULT 

3.1 EXPLICAICIÓ 

El pèndol de Foucault és un dels grans experiments científics de la historia que 

són capaços de demostrar un fenomen natural, en aquest cas es demostra la 

rotació de la Terra sobre ella mateixa. Va ser construït per León Foucault l’any 

1851, i de fet, aquest experiment és considerat  un experimentum crucis o 

experiment crucial, ja que va ser la primera prova tangible que va permetre 

confirmar la rotació de la Terra sobre el seu mateix eix, sense necessitat de 

mirar les estrelles ni de tenir els coneixements necessaris en astronomia per 

interpretar el firmament. 

El seu funcionament consisteix en una representació molt semblant al pèndol 

simple, és a dir, una massa penjada d’un fil d’una certa longitud que permet 

que el pèndol oscil·li en qualsevol direcció de l’espai. És tracta d’un pèndol molt 

sensible a pertorbacions, de manera si volem que la demostració de la rotació 

de la Terra es produeixi amb èxit, necessitem que aquestes pertorbacions 

siguin mínimes, per aquest motiu els pèndols de Foucault solen estar 

compostos d’una esfera de massa molt elevada, d’un fil de molta longitud i 

situats en un lloc on les corrents d’aire siguin mínimes. Si s’assoleixen aquests 

factors, l’èxit de l’experiment està gairebé assegurat.  

 

 

 

Figura 9. Pèndol de Foucault de la Ciutat de les Arts i les 

ciències de València. Font: Muy interesante. 
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3.2 FONAMENTS 

El principi bàsic d’aquest experiment es basa en el pla d’oscil·lació del pèndol.  

Quan un pèndol oscil·la, aquest sempre tendeix a mantenir la seva orientació 

en l’espai a causa de la inèrcia espacial. Per tant, no existeix cap relació entre 

la Terra i el pèndol quan aquest està oscil·lant, ja que 

representa que el pèndol està subjectat des d’un punt a l’espai 

independent a la Terra. Concretament, el pèndol de Foucault 

forma un sistema inercial respecte a la Terra, des del qual 

nosaltres podem observar el gir del nostre planeta. Per 

demostrar aquest principi, en Foucault construeix una base 

giratòria on hi  col·loca un pèndol. Ell  anomena aquesta 

construcció “petit théâtre”, de manera que si es fa oscil·lar el 

pèndol i alhora es dona moviment a la base giratòria es veu 

com el pla del pèndol es manté en la mateixa posició 

independentment de la base.   

Com que nosaltres compartim el moviment amb la terra, al mirar un pèndol de 

Foucault quan està oscil·lant, tenim la sensació que el pèndol està girant, però 

verdaderament és la terra la que gira, i nosaltres amb ella. En canvi, si la Terra 

no efectués cap mena rotació sobre el seu propi eix no apreciaríem mai cap 

mena de gir, ni del pèndol ni de la Terra. 

 

3.3 EFECTE CORIOLIS 

L’efecte Coriolis és una força fictícia  que apareix en els cossos en moviment 

quan s’observen des d’un sistema de referència en rotació, és aleshores quan 

la partícula canvia de trajectòria respecte el sistema de rotació. Concretament, 

aquesta força no existeix, només és el resultat de la desviació del cos en 

moviment causada per la rotació de la base on es situa. Per exemple, si estem 

situats sobre una plataforma giratòria i llancem un objecte de manera vertical, 

l’objecte no caurà al mateix lloc des d’on l’hem llençat a causa de la rotació de 

la base.  L’efecte Coriolis es dona al planeta Terra a causa de la seva rotació, 

Figura 10. El meu propi petit teatre. 

Font: pròpia. 
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en aquest cas, l’acceleració té sentit horari  al hemisferi nord i antihorari al 

hemisferi sud.  

 

  

 

 

 

 

 

Aquest efecte apareix en el pèndol de Foucault ja que està posicionat en un 

sistema de referència en rotació, la Terra. El pèndol girarà en sentit horari si el 

col·loquem a l‘hemisferi nord  i en sentit antihorari si el col·loquem a l’hemisferi 

sud.  

 

3.4 POSICIÓ DEL PÈNDOL 

En una superfície plana ideal que gira amb un eix de rotació paral·lel a l'eix de 

rotació del pèndol, aquest tarda a recórrer els 360°, el temps que tarda la 

superfície a donar una volta sencera. D’aquesta manera, en el planeta Terra, el 

pèndol hauria de tardar un dia sideri a donar un volta completament, és a dir, el 

temps exacte que tarda la terra a donar una volta sobre ella mateixa. Però en 

aquest cas  només es considera que els eixos de rotació són paral·lels quan 

situem el pèndol als pols, si el col·loquem a qualsevol altre lloc del planeta la 

situació es torna molt més complexa. 

El temps que tarda el pèndol a recórrer els 360° depèn de la latitud del pèndol a 

la Terra. Podem distingir 3 diferents posicions respecte a la Terra: 

Figura 11. Representació de l'efecte Coriolis. 

Font: historia y biografías. 
Figura 12. Sentit de l'efecte Coriolis en funció 

de l'hemisferi. Font: Viquipèdia. 
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Pols: si situem el pèndol al pol nord, el temps tarda a recórrer els 360° 

correspon a la durada d’un dia sideri terrestre, aproximadament 23 hores i 56 

minuts. L’única diferència entre col·locar-lo al pol nord o al sud és el sentit de 

rotació.  

Equador: si col·loquem el pèndol al equador,  el gir de la Terra respecte el 

pèndol és inexistent, és per això que no s’apreciarà mai cap mena de 

recorregut del pèndol , per tant el temps és nul. L'eix de rotació en el qual ha de 

girar el pèndol és perpendicular a l'eix de la rotació de la terra. Això provoca 

que el pèndol no giri respecte a la superfície terrestre. 

Entre els pols i l’equador: en el cas que col·loquem el pèndol en qualsevol 

posició entre els pols i l’equador, el temps que tardarà en recórrer els 360° 

dependrà de la latitud, és a dir, de la distància angular de la posició respecte 

l’equador. Conseqüentment, com més allunyat de l’equador el temps que es 

tarda en assolir els 360° decreix gradualment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot demostrar, a partir del càlcul vectorial següent, que la velocitat de 

rotació del pèndol depèn de la velocitat angular de la Terra pel sinus de la 

latitud on es situa el pèndol.  

Ω = ω sinλ 

Figura 13. Possibles posicionaments del pèndol a la Terra. 

Font: school physics. 

Figura 14. El gràfic mostra l’angle de rotació 

diària del pèndol en funció de la latitud. 

Angles de rotació negatius indiquen que el 

gir és horari, al contrari que els positius. 

Font: Viquipèdia. 
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On Ω és la velocitat de rotació del pla d'oscil·lació del pèndol,  ω és la velocitat  

angular de la Terra i  λ és la latitud on es situa el pèndol. 

Com que expressem el període del pèndol amb l’equació 𝑇 =
2𝜋

Ω
, finalment 

podem substituir la Ω d’aquesta equació pel valor de l’equació anterior, de 

manera que podem definir el període del pèndol en funció de la latitud amb 

l’equació final següent: 

𝑇 =
2𝜋

𝜔𝑠𝑖𝑛𝜆
 

Per concloure, com que el període de rotació de la Terra ve definit per 𝐷 =  
2𝜋

𝜔
, 

podem establir una relació entre el període de rotació del pèndol i el de la Terra 

amb l’equació següent: 

𝑇 =
𝐷

𝑠𝑖𝑛𝜆
 

 

 

3.5 MATEMÀTICA 

Aquest apartat està extret gairebé literalment del llibre El maleït pèndol de 

Foucault d’en Marc Boada, ja que l’explicació que acompanya les equacions és 

la correcta i adequada. 

 En condicions de gran longitud(L) i amplitud(A) petita el període del pèndol 

s’aproxima a: 

𝑝 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
 

L’acceleració de la gravetat(g) en m/s², a una latitud geogràfica(γ) i una 

altura(h) en metres, ve donada amb suma precisió per la fórmula de Helmert 

següent: 
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4. HISTÒRIA DEL PÈNDOL  

4.1 EXPERIMENT ORIGINAL 

En el moment en que el científic francès va comprendre que el pèndol mantenia 

el pla d’oscil·lació al fer girar la base on estava oscil·lant va pensar que si 

magnificava suficientment aquest succés podria demostrar la rotació de la 

Terra de manera tangible per primera vegada.  

També va comprovar que si el pèndol estigués al centre d’una plataforma 

plana, un gir complet de la base faria que el pla d’oscil·lació del pèndol girés en 

aparença 360°. En canvi, un pèndol col·locat sobre el planeta Terra es troba 

sobre la superfície d’una esfera, per tant, depenent de la posició del pèndol 

entre els pols i l’equador la Terra haurà de rotar més o menys perquè el pla 

d’oscil·lació del pèndol completi un gir sencer.  Després de realitzar càlculs 

matemàtics, Foucault  va concloure que el nombre de graus que gira el pla 

d’oscil·lació del pèndol durant un dia sideri (23 hores i 56 minuts), és el resultat 

de la multiplicació de 360° pel sinus de la latitud. 

Foucault es va plantejar si podria apreciar l’efecte de rotació de la Terra 

mitjançant un pèndol real, per aquest motiu va construir un pèndol de 2 metres 

d’alçada amb una pesa de 5 kilograms i el va penjar del sostre del soterrani de 

casa seva el divendres 3 de gener de l’any 1851. Per assegurar-se que el 

balanceig del pèndol fos regular i recte, Foucault va lligar la pesa a la paret 

mitjançant una corda de llana. Després d’esperar que l’estructura estigués 

completament quieta va cremar el fil amb una espelma i el pèndol va començar 

a oscil·lar, malauradament el cable es va trencar. Cinc dies després va tornar a 

posar en marxa el pèndol, i al cap de mitja hora el desplaçament del pla 

d’oscil·lació era evident a ull nu. 

Poc temps després d’haver realitzat l’experiment de manera exitosa, el director 

de l’Observatori de París va demanar al científic francès que repetís 

l’experiment a la salle méridienne. En aquesta ocasió, Foucault va presentar el 

seu pèndol a la Acadèmia de les Ciències Francesa. Va enviar unes invitacions 

en les quals s’hi podia llegir: «Vous êtes invités à venir voir tourner la Terre 

dans la salle méridienne de l'Observatoire de Paris», vostès estan convidats a 
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veure girar la Terra a la salle méridienne de l’Observatori de Paris. En aquest 

cas Foucault va allargar el cable fins als 11 metres però va mantenir la pesa, 

d’aquesta manera va aconseguir que el pèndol es balancegés durant més 

temps al no estar tant afectat per la fricció del aire. Aquesta va ser la primera 

gran representació del pèndol de Foucault. Durant la presentació del pèndol,  

Foucault va explicar que la seva investigació  es centrava en el pla d’oscil·lació 

del pèndol, en canvi la majoria de científics que havien estat estudiant els 

pèndols es centraven en el període. Al cap i a la fi, l’esdeveniment va ser un 

èxit i la popularitat del pèndol va créixer de manera exponencial. 

 

4.2 JEAN BERNARD LEÓN FOUCAULT 

Jean Bernard León Foucault va ser un gran físic i òptic 

francès conegut per les seves aportacions crucials al 

camp de la física i l’astronomia, com ara, la realització del 

pèndol que va permetre demostrar la rotació de la terra, 

la realització de les primeres fotografies del sol o la 

concreció de la velocitat de la llum.  

Fill d’un editor, León Foucault va néixer a la capital 

francesa el 18 de setembre de 1819. Durant la seva 

infància va ser educat a la seva pròpia llar, seguidament, 

va començar a estudiar medicina, però finalment va deixar 

la branca mèdica i es va centrar en la física experimental. 

Durant els següents anys de la seva vida va poder realitzar experiments físics 

al costat de grans científics. L’any 1850 juntament amb Hippolyte Fizeau, van 

realitzar una sèrie d’experiments relacionats amb els factors que intervenen en 

la velocitat de la llum. A partir d’aquests experiments, van poder afirmar que la 

velocitat de la llum canvia segons el medi en que es propaga. Gràcies a aquest 

experiment, l’any 1853 Foucault va realitzar una tesis que portava com a títol 

“La velocitat de la llum en l’aire i l’aigua”.  

L’any 1851 Foucault va exposar al Panteó de París el seu major experiment, el 

pèndol de Foucault. Aquest gran experiment podia demostrar la rotació de la 

Figura 15. Il·lustració de Jean 

Bernard León Foucault. Font: 

Fotolibra. 
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terra sobre el seu propi eix, que fins al moment només s’havia comprovat de 

forma teòrica, és per aquest motiu, que aquest esdeveniment va causar  gran 

furor dins la comunitat científica i popular, fins i tot es van construir pèndols de 

Foucault a algunes de les ciutats més importants d’Europa i Amèrica. Anys 

després de la realització del pèndol de Foucault, el físic francès va construir el 

giroscopi, un invent que permetia veure la rotació de la terra d’una manera més 

simple. 

Un altre punt d’inflexió de la carrera de León Foucault va ser quan l’any 1857 

va trobar la manera de construir miralls parabòlics que van servir per crear la 

base dels telescopis de reflexió, per tant, va aconseguir deixar de banda la 

utilització del metall que s’havia utilitzat fins llavors per construir aquest tipus de 

telescopis. La manera per determinar si un mirall parabòlic té la forma   

adequada o en cas contrari, si està deformat s’anomena “La prova Foucault”, 

que consisteix en quantificar molt precisament la quantitat d’errors que 

existeixen en la superfície reflectant. 

Va ser l’any 1862 quan León Foucault va poder determinar de manera 

increïblement exacta la velocitat de la llum. Per esbrinar aquest valor, Foucault  

va modificar el sistema de Hippolyte Fizeau canviant una roda dentada pel 

mirall giratori de Charles Wheatstone. El valor de la velocitat de la llum segons 

Fizeau era de 313000 km/s, en canvi, després de la millora que va efectuar 

Focault al seu mètode, va permetre al físic parisenc trobar un valor molt més 

exacte, concretament de 298000 km/s. 

Jean Bernard León Foucault va morir a París el dia 11 de Febrer de l’any 1868 

a causa d’una esclerosis múltiple, després d’haver estat nombrat membre de 

diverses organitzacions molt importants com ara la Royal Society de Londres, 

el Bureau des Longitudes o la Légion d’Honneur. 
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4.3 INVENCIONS RELLEVANTS 

4.3.1 MEDICIÓ DE LA VELOCITAT DE LA LLUM 

El físic francès Armand Hyppolyte Louis Fizeau va trobar la manera de mesurar 

la velocitat de la llum de manera exacta i fent servir un mètode no astronòmic, 

això passava l’any 1849. En el seu experiment Fizeau feia passar un raig de 

llum per un engranatge rotatori de 720 dents. La llum anava a parar a un mirall 

situat a aproximadament 8600 metres i, seguidament tornava al punt inicial. El 

físic francès ajustava la velocitat de l’engranatge de tal manera que la llum 

quedés eclipsada per les dents de 

l’engranatge. Finalment, tenint en 

compte la velocitat del engranatge en 

el moment que la llum quedava 

eclipsada i l’angle format entre una 

dent i un forat, va poder esbrinar el 

valor de la velocitat de la llum, 

concretament 313000 km/s. 

 

L’any 1862, Foucault va millorar el mètode de Fizeau i va aconseguir trobar un 

nou valor de la corresponent a la velocitat de la llum. El principal canvi que 

Foucault va fer al sistema utilitzat per Fizeau va ser la substitució de 

l’engranatge per un mirall que girava a gran velocitat. En aquest cas el raig de 

llum es reflexa directament al mirall 

giratori, seguidament la llum va a parar a 

un altre mirall fixat. El mirall fixat torna a 

dirigir la llum cap el mirall giratori, però en 

aquest cas com que el mirall s’ha mogut la 

llum queda reflectida a una petita distància 

del punt inicial. Tenint el compte la 

velocitat de rotació del mirall i l’angle de 

desviació Foucault va poder trobar un valor 

més exacte de la velocitat de la llum, 

298000 km/s. 

Figura 16. Mètode de Fizeau per trobar la velocitat de 

la llum. Font: CSIC. 

Figura 17. Mètode de Foucault per trobar la velocitat 

de la llum. Font: CSIC. 
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Foucault va realitzar el mateix procediment però en aquest cas va posar un tub 

d’aigua entre la llum i el mirall giratori, i per primer cop a la història es va poder 

mesurar la velocitat de la llum en un medi diferent a l’aire. Al veure que la 

velocitat de la llum era menor a l’aigua, Foucault va desmentir un dels pilars de 

la teoria corpuscular i va afirmar que la llum tenia naturalesa ondulatòria. 

 

4.3.2 GIROSCOPI 

El giroscopi és un aparell mecànic format per un cos muntat 

sobre un suport de Cardan que gira entorn un eix de simetria. 

Va ser inventat l’any 1852 per Foucault, i juntament amb el seu 

de Foucault demostra la rotació de la Terra. Aquest fenomen ja 

havia estat demostrat pel pèndol, però Foucault va inventar 

aquest dispositiu més simple ja que no entenia el motiu que feia 

que la velocitat de rotació del pèndol fos més lenta que la de la 

terra, efecte que ara sabem que és gràcies a la latitud. 

El funcionament del giroscopi es basa en la conservació 

del moment angular, de manera que quan un cos està 

en rotació tendeix a mantenir l'orientació d'aquest eix. 

Aquest fet és fàcilment apreciable quan es fan girar les 

rodes de les motos a gran velocitat.  Per tant, encara 

que el giroscopi estigui en un sistema de referència 

mòbil l'orientació del seu eix de rotació es conservarà. 

 

Avui en dia, el giroscopi té moltes aplicacions. Una de les aplicacions més 

freqüents és el sistema de navegació de naus marítimes, avions, míssils, 

sondes espacials, etc. També trobem rastres del giroscopis en els telèfons 

intel·ligents i en els estabilitzadors d’una  càmera. Finalment, una de les 

aplicacions més cèlebres del giroscopi és el girocompàs o brúixola giroscòpica. 

 

Figura 18. Giroscopi. Font: 

Every day usage gyroscope 

Figura 19. Efecte giroscòpic aplicat al 

gir d'una moto. Font: Google Imatges 
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4.4 CONSEQÜÈNCIES 

 No es coneixen masses experiments científics que es popularitzessin tan 

ràpidament com ho va fer el pèndol de Foucault. Tot i que en l’Europa de l’any 

1851 tot ciutadà mitjanament cultivat ja sabia que la Terra tenia alguna mena 

de moviment, aquesta afirmació només provenia d’observacions 

astronòmiques, és per aquest motiu que l’experiment del científic francès es va 

convertir en un fet molt popular, ja que tota persona podia apreciar la rotació de 

la terra sense la necessitat de tenir un telescopi i el coneixement necessari per 

fer-lo funcionar correctament. Qualsevol persona amb un mínim d’informació 

podia recrear l’experiment del pèndol a casa seva, i fins i tot es podia 

determinar la latitud del lloc de l’experiment mitjançant càlculs i mesures 

precises. 

Un cop la noticia de la demostració de la Terra va haver inundat París, en 

Foucault va començar a rebre cartes de ciutadans parisencs, científics, 

funcionaris del govern i fins i tot del propi príncep Charles Louis-Napoléon 

Bonaparte, president de la República, el va sol·licitar per preparar una 

demostració del seu experiment al Panteó de París, allà on reposen molts dels 

herois nacionals francesos. Des d’aquell magnífic escenari, el ja famós científic 

francès va fer penjar una bola de canó adherida a un cable de 67 metres 

d’alçada des de la cúpula del panteó. La construcció del pèndol no va ser gens 

fàcil ja que es va trencar el cable en alguna ocasió i es van haver d’instal·lar 

algun sistema de seguretat per no 

trencar el mosaic sobre el qual hi 

havia el pèndol. Tret d’algunes 

dificultats la demostració va acabar 

sent un èxit, i el mateix príncep  

Louis-Napoleó va atorgar encantat a 

Foucault una plaça de gran valor a 

l’observatori, d’aquesta manera va 

aconseguir traslladar el laboratori que 

tenia al soterrani de casa seva a 

l’observatori de París.  

Figura 20. Pèndol de Foucault al panteó de Paris. 

Font: Google Imatges 
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Durant l’any 1851 es van construir nombrosos pèndols de Foucault a arreu del 

món, aquest fenomen va arribar a ciutats com ara Oxford, Dublín, Nueva York, 

Río de Janeiro, Roma... Les catedrals eren els lloc ideals per allotjar un pèndol 

d’aquestes característiques ja que disposaven de sostres molt alts. El maig 

d’aquest any, es va arribar a instal·lar un pèndol de Foucault a la catedral de 

Notre-Dame, una de les més belles del món i lloc on es coronaven els reis. 

 

4.5 ESTUDI DEL PÈNDOL EN EL PASSAT 

Ja va ser durant el segle XVI que l’italià Galileu Galilei va començar a 

experimentar amb pèndols simples. Ell va descobrir un dels principis més 

bàsics del pèndol conegut com a principi isocrònic, que estableix que el període 

d’oscil·lació és independent de l’amplitud del pèndol, i 

que contràriament depèn de la longitud del cable a 

través del qual pengem la pesa. Uns anys després, un  

deixeble de Galileu anomenat Viviani també va 

aprofundir en el estudi dels pèndols, concretament, ell va 

poder apreciar que la direcció del pèndol es desplaçava 

lentament cap a l’esquerra quan estava en oscil·lació. 

 

El físic i matemàtic Simeón-Denis Baron Poisson (1781-1840), va poder 

calcular que una bala de canó rebria una petita desviació si es dispares en 

direcció vertical a causa de la rotació de la Terra, però no va tenir èxit ja que la 

desviació era massa petita per poder apreciar-la. D’altra banda, Poisson també 

va dir que la rotació de la Terra es podria apreciar en els pèndols però mai es 

va adonar del desplaçament que rebia la bola del pèndol a l’oscil·lar. 

 
 

Figura 21. Galileu, pioner en 

l'experimentació del pèndol. Font: física 

Galileo Galilei 
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5. DEMOSTRACIÓ DE LA ROTACIÓ DE 

LA TERRA MITJANÇANT EL PÈNDOL 

DE FOUCAULT 

Des del plantejament d’aquest treball de recerca, el principal objectiu ha estat 

sempre realitzar una representació de la demostració de la rotació de la terra 

mitjançant el Pèndol de Foucault. Per tal de comprovar les hipòtesis inicials he 

construït dos pèndols amb certes diferències. 

En primer lloc, he construït un pèndol de dimensions reduïdes per comprovar si 

realment puc demostrar la rotació de la Terra utilitzant un pèndol que no sigui 

d’una mida excessiva, és a dir, un pèndol que tothom es podria construir a casa 

seva. 

Finalment, he construït un pèndol de dimensions més grans i utilitzant un 

sistema més elaborat, amb l’objectiu de comprovar a ull nu la rotació de la 

Terra. 

 

5.1 CONSTRUCCIÓ DEL PÈNDOL I 

La majoria de material que necessitarem per construir el pèndol es pot trobar 

en qualsevol ferreteria o taller mecànic, tot i que si no es troba alguna peça en 

concret sempre es pot demanar per Internet. Per construir aquest pèndol 

necessitem el material següent: 

 Bola de ferro Ø=4,5 cm 

 Imant de neodimi amb forma de cèrcol Ø=2,5cm 

 Cargol Allen M=3 de cabota cònic  

 Corda de piano Ø=0,5 cm 

 Regleta de connexió elèctrica 4mm 

 Esquadra de prestatgeria de 38 cm 

 Tacs x3 

 Cargols (vis) x3 
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- Esbós inicial: 
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- Procediment : 

Començarem per construir la peça que 

ajuntarà la bola de ferro amb la corda de 

piano. Necessitarem l’imant de neodimi i el 

cargol Allen.  

 

 

En primer lloc, tallarem el cargol Allen amb un serra, de manera que ens 

quedi la cabota del cargol amb una longitud final de aproximadament de 15 

mm. També haurem de foradar el cargol de manera vertical i just pel centre, 

ja que per aquest forat i farem passar el 

cable, en aquest cas, el forat el van 

realitzar a l’establiment on vaig comprar 

el cargol, ja que no tenia la broca 

adequada per foradar-lo. Seguidament, 

procedirem a muntar la peça. Farem 

passar el cargol foradat pel forat de 

l’imant, de manera que la cabota del 

cargol encaixi amb l’imant. 

Per penjar l’esquadra necessitarem l’esquadra, la màquina trepadora, els 

visos, els tacs i l’escala.  

En primer lloc, agafarem l’esquadra i pujarem amb una escala a 

aproximadament a uns 3,5 metres del terra, col·locarem l’esquadra contra la 

paret i marcarem amb un llapis els forats on aniran els tacs. Aleshores, 

foradarem la paret amb la màquina trepadora justament als llocs que 

prèviament havíem marcat. Col·locarem els tacs als forats i collarem 

l’esquadra a la paret amb els visos mitjançant la màquina trepadora. 

Un cop ja tenim la part inferior i la superior enllestides, només falta    

ajuntar-les amb la corda de piano. De manera que agafarem un extrem de 

la corda de piano i el farem passar pel  forat de l’esquadra fins que arribi a 

Figura 22. Materials de la bola. Font: pròpia. 

Figura 23. Peça d'unió muntada. Font: 

pròpia. 
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terra, seguidament la tallarem amb les alicates. 

Per fer que el cable es quedi subjectat a 

l’esquadra, utilitzarem la regleta. Farem passar 

la coda per l’interior de la regleta i collarem els 

cargols del seu interior amb el tornavís, de 

manera que la regleta faci de topall amb 

l’esquadra.   

 

Per ajuntar la corda i la bola, farem passar la punta de la corda per l’interior 

del cargol de la peça, la corbarem i la tornarem a fer 

passar pel mateix lloc. Opcionalment, podem posar 

una mica de cinta aïllant al lloc on dobleguem la corda, 

d’aquesta manera aconseguirem que tot quedi ben 

subjectat. Finalment, només haurem d’ajuntar la peça i 

la bola. La força de fregament i l’atracció magnètica 

seran suficients per fer que el sistema no se separi.   

 

 

 

 

 

5.1.2  CONCLUSIONS 

Després d’experimentar repetidament amb aquest pèndol sóc capaç de 

concloure que no és capaç de demostrar la rotació de la Terra.  

En primera instància, vaig provar de fer servir un fil de pescar trenat per unir 

l’esquadra amb la bola, però el vaig descartar ràpidament al veure que produïa 

una modificació constant en el moviment del pèndol, per aquest motiu em vaig 

acabar decantant cap a la corda de piano, ja que em solucionava 

completament aquest problema. Alhora d’experimentar també em vaig trobar 

Figura 24. Unió superior. Font: pròpia. 

Figura 25. Pèndol I acabat. Font: pròpia. 
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amb que si donava l’impuls inicial del pèndol amb la meva mà, el moviment 

sempre rebia algun tipus de pertorbació ja que el metall de la bola s’adheria a 

la meva pell, per això vaig decidir fer servir un guant per tal de reduir el 

fregament. Un cop solucionats aquests problemes inicials vaig passar a 

l’experimentació. 

L’experimentació consistia a donar impuls al pèndol i gravar tot el procés, és a 

dir, gravar des del punt en el que donava impuls fins que el pèndol parava 

completament. També feia servir una cinta mètrica col·locada al terra de 

manera que pogués apreciar fàcilment si hi havia qualsevol canvi en el pla 

d’oscil·lació. 

Després de repetir diverses vegades aquest procés em vaig adonar que, 

efectivament, el pla d’oscil·lació canviava, però no ho feia de la forma correcta. 

Teòricament, com que estem al hemisferi nord, el pla d’oscil·lació del pèndol 

respecte a la Terra hauria de girar en sentit horari, però contràriament ho feia 

en sentit antihorari. A més, quan el pèndol portava una estona oscil·lant 

realitzant el gir en sentit antihorari, el gir canviava de sentit de manera 

inexplicable. 

Tal com m’esperava des del plantejament de la hipòtesi, no vaig poder extreure 

cap resultat òptim per confirmar la rotació de la Terra a partir d’aquest pèndol. 

Les causes d’aquest intent fallit eren, segurament, la sensibilitat del pèndol a 

causa de la seva estructura, per tant, per millorar el seu funcionament hauria 

d’haver fer servit una bola de major massa. El sistema de subjecció a la paret 

també era molt millorable ja que només es tractava d’una esquadra que no era 

capaç d’estabilitzar el pèndol correctament. 

En definitiva, aquest experiment no ha estat un fracàs per a mi, ja que tot i no 

haver pogut demostrar el moviment rotatori de la Terra, m’ha servit per 

profunditzar en la utilització d’eines i tècniques emprades en la construcció, 

d’aprendre dels meus errors i adonar-me què podria millorar en un futur. Per 

aquests motius, em vaig proposar de construir un pèndol de Foucault de 

dimensions més grans, introduint totes les millores possibles i sempre tenint en 

compte els errors comesos en el passat. 
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5.2CONSTRUCCIÓ DEL PÈNDOL II 

Per la construcció d’aquest pèndol més elaborat vaig tenir l’oportunitat de parlar 

amb en Marc Boada, un constructor experimentat de pèndols de Foucault, que 

em va donar consells i recomanar algun article que em va ser molt útil en 

algunes etapes de la construcció. 

D’altra banda, també vaig necessitar l’ajuda d’un mecànic ja que part de la 

construcció de les peces requeria eines i coneixements dels quals jo no 

disposo. Però en tot cas, totes les peces les vaig dissenyar jo i tots els 

processos també els vaig supervisar. 

Els materials que he utilitzat per construir aquest pèndol són:  

 Bola de ferro Ø = 10cm i m=4,6kg 

 Cargols de llautó M10 x2 

 Corda de piano Ø = 0,8mm 

 Placa de ferro  

 Vara roscada 

 Femella M10 x8 

 Regleta d’electricitat x2 4mm 

 Tac químic 

 Panell de fusta contraxapat 1,22m x 1,22m 
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5.2.1 PLÀNOLS
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5.2.1 BOLA 

Per començar el procés de construcció del 

pèndol ens hem de centrar en la bola, la qual 

ha de tenir la major massa possible, 

concretament, jo vaig comprar una bola de 4,6 

kilograms de ferro dolç d’un catàleg de forjats. 

També necessitarem 1 regleta d’electricitat i 2 

cargols M10 que es poden aconseguir a 

qualsevol ferreteria.   

Per mecanitzar la bola necessitarem un torn, en el meu cas, com que no 

disposo ni de les eines ni dels coneixements necessaris, vaig anar a un taller 

mecànic. Haurem de fer un forat de rosca a  la bola per la part central, de 

manera que els cargols de llautó encaixin perfectament. Seguidament, haurem 

de realitzar una incisió equatorial perpendicular al forat realitzat en el pas 

anterior. 

Ara passem a la mecanització dels cargols. En primer lloc, necessitarem reduir 

la longitud del cargol fins als 15mm, també realitzarem un forat d’1mm de 

diàmetre per la part central del cargol. Fent referència al segon cargol, 

necessitarem tallar la cabota i la guardarem per un procés posterior. 

Seguidament, necessitarem donar una forma de punxa a tot el cargol 

mitjançant el torn per crear l’indicador, deixant 1cm de rosca per poder-lo 

encaixar a la bola. Per últim, agafarem les regletes i traurem la part de 

recobriment de plàstic mitjançant un cúter.  

 

5.2.2 SUPORT 

Per la realització del suport també necessitarem anar al taller mecànic ja que la 

majoria de processos per construir aquesta peça són complicats i requereixen 

un aprenentatge previ del qual no disposo. 

La peça principal del suport és una placa de ferro de forma quadrada de 16 cm 

de costat que me la va proveir el mecànic. En aquest cas, haurem de realitzar 

Figura 26. Bola i cargols mecanitzats. 

Font: pròpia. 
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quatre forats d’aproximadament 12mm de diàmetre situats als vèrtexs de la 

peça, també farem un forat a la part central de 6mm de diàmetre per on hi 

farem passar el cable.  

Seguidament, necessitarem una peça de ferro hexagonal amb un forat per 

encaixar la cabota del cargol de llautó que vam utilitzar per construir la bola. 

Aquesta peça s’haurà d’unir a la placa metàl·lica mitjançant una soldadura de 

ferro, de manera que quedi totalment centrada i el forat de la placa i el de la 

peça  hexagonal concordin. D’aquesta manera podrem fer passar la corda de 

piano amb el mínim fregament. 

Finalment, tallarem la vara roscada d’1m en quatre trossos iguals mitjançant 

una mola o una serra d’arquet. 

 

5.2.3 BASE 

Per la construcció de la base necessitarem la fusta de contraxapat. En el meu 

cas, vaig voler crear una base per apreciar millor el moviment del pèndol, però 

aquest pas és totalment opcional, ja que l’efecte es produeix amb base o 

sense. 

En primer lloc haurem de marcar un cèrcol d’aproximadament 1,2m de 

diàmetre. Com que jo no disposava d’un compàs vaig haver de fer servir un fil 

amb un llapis lligat a la punta. Un cop tenim la circumferència marcada haurem 

de tallar la fusta amb la serra de calar. Finalment, marcarem una creu amb un 

retolador permanent negre, d’aquesta manera podrem apreciar fàcilment si 

l’indicador de la bola es desplaça. 

 

 

 

Figura 27. Tallant la fusta amb la serra de calar.. 

Font: pròpia. 
Figura 28. Base acabada. Font: pròpia. 
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5.2.4 MUNTATGE 

Un cop tenim totes les peces apunt, només ens falta construir el pèndol. En el 

meu cas, he penjat el pèndol des del sostre del garatge de casa meva 

d’aproximadament 5 metres d’alçada, per aquest motiu vaig haver de muntar 

una bastida per arribar al sostre amb seguretat i facilitat.  

En primer lloc, haurem de realitzar quatre forats al sostre d’1,1cm  de diàmetre i 

5 d’allargada que corresponguin als quatre forats de la placa metàl·lica. En 

aquesta situació, com que el sostre del garatge està situat a escassos 

centímetres del terra del primer pis, el 

mecànic Joan Oller em va venir a ajudar a 

realitzar els forats. En segon lloc, agafarem el 

tac químic i l’aplicarem als quatre forats, 

seguidament, col·locarem una vara roscada a 

cada un dels forats que contenen el tac químic 

vigilant que estiguin totalment rectes. Després 

d’aquest procés hem de deixar assecar el tac 

durant uns 20 minuts. 

Un cop tenim les quatre vares totalment 

agafades al sostre farem passar una femella 

per cada una de les vares, després farem 

passar la placa de ferro i per últim tornarem a 

fer passar una altra femella per cada vara, 

d’aquesta manera podrem anivellar el suport 

només amb el gir de les femelles. Un cop 

tenim el suport fixat al sostre, posarem la placa 

a nivell mitjançant un anivellador de bombolla i 

el desplaçament de les femelles.  

Un cop tinguem el suport superior enllestit, mesurarem l’alçada entre el suport i 

el terra i tallarem la corda de piano que necessitarem per unir la bola amb el 

suport, en el meu cas vaig fer servir 4,66 metres de cable. Seguidament, 

agafarem la corda i la farem passar per la cabota del suport superior fins que 

arribi al terra. Per subjectar la corda, simplement farem passar la part metàl·lica 

Figura 29. Foradant el sostre del garatge. 

Font: pròpia. 

Figura 30. Placa anivellada. Font: pròpia. 
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de dues regletes d’electricitat per l’extrem 

superior de la corda, les cargolarem i corbarem 

la corda perquè no llisqui. Amb aquest muntatge 

i el propi pes de la bola la corda quedarà del tot 

subjectada.   

 

 

Per últim, només ens falta ajuntar la bola amb el cable. Per realitzar aquest 

procés, haurem d’agafar el cargol foradat de llautó i una la part metàl·lica d’una 

regleta elèctrica i fer-los passar per l’extrem inferior de la corda de piano. Un 

cop la regleta estigui subjectada  a la corda de 

piano haurem de corbar l’extrem inferior amb 

l’objectiu d’evitar el desplaçament de la corda. 

Finalment, haurem de collar el cargol dintre de 

la bola de manera que la regleta quedi 

amagada al seu interior.   

 

 

Arribats a aquest punt, el pèndol ja està preparat per oscil·lar, només ens falta 

col·locar la base a la part inferior del pèndol, de manera que l’indicador quedi 

totalment centrat amb la intersecció dels eixos de la base. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Subjecció de la corda de 

piano. Font: pròpia. 

Figura 32. Subjecció de la bola. Font: pròpia. 

Figura 33. Pèndol enllestit. Font: pròpia. 
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5.2.5 PRESSUPOST 

Denominació Unitats Import (€) 

Bola de ferro dolç Ø=100mm 1 24,60 

Cargol de llautó M10 2 2,44 

Regleta d’electricitat 4mm 2 0,30 

Corda de piano d’acer Ø=0,8mm 1 3 

Vara roscada M10 1 4,53 

Tac químic 1 15,19 

Panell de fusta contraxapat 1,22x1,22 1 5 

Femella M10 8 0.32 

Placa de ferro 1 7,90 

Mecanització i muntatge(taller mecànic) - 72,50 

Total - 135,78 

 

 

5.2.6 CÀLCULS 

En aquest apartat m’agradaria esbrinar només alguns dels paràmetres del meu 

pèndol per veure si corresponen de manera aproximada als resultats que 

obtindré a partir de l’experimentació.  

Aquest pèndol l’he construït a Solsona, concretament a casa meva on la     

latitud(λ) és de 41,992332° i l’alçada respecte el mar és de 675m. Amb 

aquestes dades i l’equació de la gravetat de Helmert, podem esbrinar el valor 

de la gravetat exacta al lloc on he penjat el pèndol. 
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g = 9.801330836 m/s² 

Un cop tenim aquest valor de la gravetat i juntament amb la longitud del pèndol 

de 4,66m, podem calcular el període del pèndol amb la següent eqüació. 

𝑝 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
 

p = 4,325418 s 

Finalment, també podem trobar el temps que tarda el meu pèndol a  recórrer 

els 360° amb la següent equació i considerant D com un dia sideri (23.9344699 

hores). 

𝑇 =
𝐷

𝑠𝑖𝑛λ
 

T = 35,775 h 

 

5.2.7 EXPERIMENTACIÓ I DIFICULTATS 

Per fer l’experiment, em vaig basar principalment en el procés que es duu a 

terme en el llibre El maleït pèndol de Foucault d’en Marc Boada. 

Començarem per agafar un fil fet d’un material que sigui 

combustible i fer-lo passar per la incisió equatorial de la 

bola. Mitjançant aquest fil elevarem el cos esfèric i el 

lligarem a un suport estable, en el meu cas vaig fer 

servir una bastida. Un cop tenim la bola lligada haurem 

d’esperar aproximadament una hora a que totes les 

vibracions desapareguin, aleshores podrem cremar el fil 

i deixar anar la bola sense cap tipus de pertorbació.  

 

 

Figura 34. Bola lligada i estabilitzada. Font: pròpia. 
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Durant l’experimentació vaig tenir algun problema. En primer lloc, el problema 

que tenia en part de les proves que feia, era que tot i les preparacions prèvies, 

el moviment del pèndol quedava alterat per algun tipus de pertorbació i no 

seguia la trajectòria adequada. També vaig haver de canviar el sistema de 

cremar el fil per donar impuls al pèndol, de manera que pogués cremar dos fils 

al mateix temps. Finalment, també em vaig trobar en casos en els que després 

d’un cert temps oscil·lant el pèndol no canviava de pla respecte a la Terra. No 

vaig saber el motiu exacte pel qual passava aquest succés, però no ho trobo 

rellevant perquè en la majoria de proves el moviment del pèndol era el correcte. 

 

5.2.8 CONCLUSIONS 

Després de resoldre tots els problemes i de repetir l’experiment bastantes 

vegades, es pot veure a ull nu, en la majoria d’ocasions, un desplaçament clar 

del pla d’oscil·lació del pèndol respecte a la Terra. Per aquest motiu puc afirmar 

que, efectivament, la Terra gira envers el seu propi eix. Per demostrar aquest 

fet, he fet fotos i he gravat amb càmera ràpida algunes de les proves que he 

realitzat per veure el desplaçament en pocs segons. També cal mencionar que 

com que el pèndol només és capaç d’oscil·lar una mica més d’una hora, el 

desplaçament que demostra la rotació de la Terra no és gaire gran, però és 

suficient per acomplir el meu objectiu.  

En aquesta experimentació també he pogut veure que el comportament de la 

bola no sempre és l’esperat. He comprovat que només observem un 

desplaçament del pla d’oscil·lació del pèndol respecte a la Terra, si impulsem el 

pèndol des d’una certa alçada, és a dir, si elevem massa el pèndol durant el 

moment d’impuls, no apreciarem cap desplaçament fins que la seva alçada 

Figura 35 i 36. Recorregut del pla d'oscil·lació durant 30 minuts. S’aprecia la diferència a ull nu.  Font: pròpia. 
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hagi disminuït suficientment. Contràriament, quan l’alçada del pèndol no és 

prou elevada el seu moviment es pertorba i s’observa un moviment anormal 

durant les oscil·lacions.  

També he calculat empíricament els paràmetres que anteriorment vam calcular 

de forma teòrica. En el cas del període, el resultat pràctic és d’aproximadament 

4,32 segons envers els 4,325418 del resultat teòric. Aquest resultat l’he 

obtingut a partir de cronometrar tres vegades el temps que tarda el pèndol a 

realitzar deu oscil·lacions, dividir els resultats entre deu i realitzar una mitjana. 

D’altra banda, el temps que tarda el pèndol a donar tota una volta l’he calculat a 

partir de l’angle recorregut al cap d’una hora d’oscil·lar seguit d’un simple factor 

de conversió. Tot i la imprecisió d’aquest càlcul, el resultat és de 35,29 hores 

envers les 35,77 hores teòriques. Aquest resultat podria ser molt més precís si 

el pèndol pogués oscil·lar durant més estona, però com que disposo d’un 

temps limitat aquest resultat el dono com a correcte. 

 

6. CONCLUSIONS FINALS 

L’objectiu principal d’aquest treball era realitzar el disseny i construcció d’un 

pèndol de Foucault que fos capaç de demostrar la rotació de la Terra, 

reproduint l’experiment del científic francès i inventor d’aquest experiment, León 

Foucault. 

En la primera part del treball, he dut a terme una recerca general sobre el 

sistema físic del pèndol i els seus moviments que m’ha servit per adquirir 

coneixements que, posteriorment, he fet servir per realitzar la part pràctica del 

treball. Aquest apartat ha estat un dels més difícils de realitzar, ja que no 

sempre m’era fàcil trobar la informació a Internet, i per aquest motiu, he hagut 

de consultar informació en el llibre de física de segon de batxillerat o en 

diversos apartats web en anglès, però en general trobo que compleix els seus 

objectius. Concretament, repasso i descobreixo alguns dels conceptes bàsics i 

paràmetres que fem servir a l’hora de parlar del pèndol. Tanmateix, també 

menciono els diferents moviments del pèndol i algunes característiques 
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d’aquest centrant-me en els paràmetres físics. El concepte de pèndol també 

apareix en aquest apartat i penso que explicant el seu funcionament i 

enumerant alguns tipus de pèndol no em queda cap dubte rellevant relacionat 

amb aquest tema. Per aquest motiu, penso que l’objectiu pel qual vaig plantejar 

fer aquest apartat ha estat el correcte, ja que m’ha servit per esvair dubtes que 

tenia d’algun tema en concret, per aprendre nous conceptes que he pogut 

aplicar en l’apartat de construcció i finalment, també penso que m’ha servit per 

agafar experiència i coneixements sobre com realitzar un treball de recerca 

d’informació. Estic segur que podré aplicar aquests recursos que he après en 

un futur no gaire llunyà. 

La segona part del treball és la part on aprofundeixo en el tema principal, el 

pèndol de Foucault, fent referència al seu concepte com a invenció i a la seva 

història. En primer lloc, crec que la informació donada referida al perquè el 

pèndol de Foucault demostra la rotació de la Terra és la adequada, ja que 

després de llegir la explicació del concepte del pèndol de Foucault i el seu 

fonament més bàsic, tenim suficient informació per entendre l’experiment i el 

funcionament del pèndol en qüestió. Fent referència a la part històrica, trobo 

que és una part molt important per entendre l’experiment i la seva importància. 

A més a més, la informació que dono en aquest apartat és més que suficient 

per conèixer l’autor amb un cert nivell de detall, contextualitzar el temps històric 

i analitzar les conseqüències del descobriment. En la meva opinió, crec que és 

important tenir en compte que un fet com la rotació de la Terra, que avui dia es 

considera com una obvietat, fa 150 anys era un afer totalment desconeguda 

per gran part de la societat. També cal esmentar, que per trobar la informació 

d’aquest apartat he fet servir diferents pàgines web, però la lectura del llibre El 

prisma y el péndulo, de Robert P. Crease, ha estat clau per a l’elaboració 

d’aquest punt. En conclusió, aquest apartat compleix amb les seves 

expectatives de proporcionar els coneixements necessaris per entendre 

l’experiment principal del meu treball de recerca, afegint una informació de 

contextualització històrica que, des del meu punt de vista, és molt important per 

comprendre la importància d’aquest experiment científic revolucionari. 
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Finalment, arribem a la tercera i última part del treball. Aquest és l’apartat més 

important del treball on em centro en els dos projectes que he dut a terme 

durant aquest temps de recerca, per aquest motiu els analitzaré un per un. 

En primer lloc trobem el primer pèndol de dimensions reduïdes. El motiu pel 

qual vaig dissenyar i construir aquest pèndol va ser per comprovar si utilitzant 

un pèndol relativament petit podríem demostrar la rotació de la Terra, ja que 

sempre que  havia vist un pèndol de Foucault en un museu, era de dimensions 

gegants. Realment, penso que la construcció d’aquest pèndol no va ser 

l’adequada i crec que es podria millorar de moltes maneres per obtenir un millor 

resultat, però com que l’objectiu d’aquest experiment es centrava més aviat en 

la construcció d’un pèndol no gaire complicat, em vaig decantar per acabar fent 

servir aquest disseny. Durant la construcció no vaig tenir cap mena de dificultat. 

Va ser quan vaig començar amb l’experimentació quan van sorgir els verdaders 

problemes. Alguns dels quals vaig ser capaç de solucionar, però al cap i a la fi, 

vaig considerar que no podia demostrar la rotació de la Terra amb aquest 

pèndol, ja que el moviment del pèndol respecte a la Terra no era l’adequat. Per 

tant, si recupero la hipòtesi que em vaig plantejar al principi del treball sobre 

aquest experiment en concret (A partir del pèndol de dimensions reduïdes no 

seré capaç d’apreciar cap gir que em confirmi la rotació de la Terra, ja que el 

pèndol es frenarà abans de poder extreure algun resultat concloent), podem 

veure que la primera part de la hipòtesis concorda amb els resultats, és a dir, 

vaig estar encertat en dir que a partir d’aquest pèndol no podria demostrar la 

rotació de la Terra, però em vaig equivocar en  l’establir que el pèndol frenaria 

abans d’extreure els resultats, quan realment el moviment oscil·latori del pèndol 

no va ser el correcte. 

En segon lloc trobem la construcció principal, el pèndol de Foucault. El principal 

objectiu d’aquest treball de recerca és demostrar la rotació de la Terra, per 

aquest motiu he volgut crear un pèndol que reunís les condicions necessàries 

per dur a terme l’objectiu. Aquest pèndol és una versió molt millorada del 

pèndol de dimensions reduïdes, ja que durant la seva construcció em vaig 

centrar en resoldre i millorar cada aspecte que m’havia causat problemes en el 

primer pèndol. Per la construcció del pèndol m’ha estat de molta utilitat llegir-

me el llibre Maleït pèndol de Foucault, perquè relata la història d’un noi molt 
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curiós que construeix un pèndol de Foucault i tanmateix, explica els passos per 

la seva construcció. D’altra banda, també vaig tenir l’oportunitat de parlar amb 

el Marc Boada, l’autor del llibre i constructor de molts dels pèndols de Foucault 

a Catalunya. Tot i no poder parlar-hi gaire estona, ell va ser capaç de 

resoldre’m algunes de les inquietuds que tenia respecte a  la construcció i 

l’experimentació. D’altra banda, des del moment que vaig realitzar els primers 

esborranys del disseny del pèndol vaig veure que la seva elaboració era molt 

complicada, per aquest motiu, vaig decidir recórrer a un taller mecànic per 

construir algunes de les peces del pèndol, ja que requerien l’ús d’eines i 

coneixements dels quals jo no disposava. En aquest cas, l’experimentació 

també ha estat complicada, perquè ha requerit molta precisió i paciència, però 

per sort, no he tingut cap problema rellevant. Gràcies a això, aquest pèndol ha 

estat capaç d’acomplir el seu objectiu, de manera que he pogut apreciar  un 

canvi en el pla d’oscil·lació del pèndol respecte a la base a ull nu, per tant, puc 

afirmar que he pogut demostrar la rotació de la Terra envers el seu propi eix. 

Finalment, fent referència a la hipòtesi que em vaig plantejar al començament 

del treball, comprovo que vaig estar encertat i totes les meves prediccions es 

van d’acomplir. 

Així doncs, penso que puc fer una valoració molt positiva del perquè he estat 

capaç d’acomplir tots els objectius que em vaig proposar al principi. Però tot i 

això, penso que el gran benefici que m’ha aportat aquest treball són les 

experiències  i els diferents coneixements que he adquirit al llarg de tot aquest 

projecte, que estic segur que em seran de gran utilitat en el futur. 
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2.CONSTRUCCIÓ DEL “PETIT TEATRE” 

2.1 EXPLICACIÓ 

Aquesta construcció va ser inventada per en León Foucault per representar de 

manera molt entenedora el principi del pèndol de Foucault. Consisteix en una 

base giratòria sobre la qual i hi ha un pèndol. Al fer girar la base, podem veure 

que el pèndol sempre manté el seu sentit d’oscil·lació independentment del gir 

de la base, això passa gràcies a la inèrcia espacial. 

El nom d’aquesta invenció ve donat per Foucault, ja que ell deia que sobre 

aquesta construcció s’hi representava una obra teatral. Ell considerava que la 

base giratòria era el planeta Terra i l’habitació on estava situada era l’univers. 

Al posar el pèndol en moviment mentre fem girar la base, que representa la 

Terra, s’aprecia molt fàcilment la independència del moviment d’oscil·lació del 

pèndol respecte a la base. 

Finalment, he decidit construir el meu propi “Petit teatre” perquè penso que em 

serà de molta utilitat per mostrar, de forma visual i entenedora, el principi del 

pèndol de Foucault durant l’exposició oral. 

 

2.2 CONSTRUCCIÓ 

Material: 

 Tauler aglomerat de fusta x2 

 Coixinet pla de boles 

 Vara roscada M8 50cm x2 

 Femella M8 x8 

 Volander x8 

 Llistó de fusta 

 Cargol (vis) x8 

 Fil de pescar 

 Bola metàl·lica  

 Cartró ploma 
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Procediment: 

En primer lloc, agafarem el primer dels taulers i 

el marquem amb un cercle de 55cm de 

diàmetre. Seguidament el tallarem amb la serra 

de calar. Repetim aquest procés amb el segon 

tauler, però aquesta vegada el diàmetre serà 

de 45cm.  

 

Seguidament, col·locarem el coixinet al centre del tauler 

de 55cm de diàmetre i el collarem mitjançant 4 cargols i 

un tornavís. Un cop collada la base, repetirem el procés 

amb el tauler superior de 45cm de diàmetre.  

 

 

 

A continuació, realitzarem dos forats alineats a cada extrem de l’eix de la 

circumferència al tauler superior, equidistants al punt central de manera que es 

puguin collar les vares roscades verticalment mitjançant una femella,. 

Seguidament, agafarem el llistó de fusta i el tallarem a 46,5cm d’allargada, fent-

hi dos forats de 8mm de diàmetre 

corresponents a les vares roscades, i un al 

centre al centre del llistó d’ 1mm. També 

tallarem un cartró ploma del diàmetre del tauler 

superior, amb els dos forats corresponents. 

L’enganxarem al tauler  amb cola ràpida amb 

l’objectiu de deixar la base, sobre la qual 

oscil·larà el pèndol, amb un aspecte nítid i clar. 

A continuació, farem dues línies negres a la 

base inferior per apreciar millor l’efecte 

d’aquest muntatge un cop acabada. 

Figura 37. Tallant el tauler amb la serra de calar. Font: pròpia. 

Figura 38. Coixinet collat al tauler inferior. Font: pròpia. 

Figura 39. Base giratòria enllestida. Font: pròpia. 
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Seguidament, farem passar el llistó per les dues vares roscades i fixarem i 

anivellarem tot el sistema mitjançant les femelles i els volanders. Finalment, 

lligarem el fil de pescar a la bola metàl·lica i el farem passar pel forat del centre 

del llistó. Acabarem tallant aquest fil i subjectant-lo a la part superior perquè el 

pèndol pugui oscil·lar lliurement. 

 

Figura 40. Petit teatre acabat. Font: pròpia. 

 

Manel Davins i Jovells 

Solsona, 23 d’octubre de 2016 


