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FISICA Les magnituds fisiques i la seva 
mesura 

Les magnituds fisiques 

Les magnituds físiques són totes aquelles propietats dels cossos o fenòmens 
de l’univers que es poden mesurar. 

 Mesurar-la consisteix a comparar-la amb alguna quantitat de la magnitud •
a la qual, per converni, s’atorga el valor unitat i que està continguda en 
algun aparell. 

 La unitat és la referència per comparar quantitats d’aquesta magnitud •
física. 

Magnitud= valor + unitat 
 

Sistemes dunitats notacio cientifica i 
factors de conversio 

Sistema d’unitats: Conjunt d’unitats 
 
Muliples i submultibles del SI 

 
 
 
 
 
 
 

 
Notacio cientifica i factors de conversio 
(https://docs.wixstatic.com/ugd/81981d_b92465736ca74140b5942cb16a7e33e
5.pdf) 
 

Magnituds fisiques fonamentals i 
magnituds suplementaries 

Magnituds fonamentals: Mesurament directe 

https://docs.wixstatic.com/ugd/81981d_b92465736ca74140b5942cb16a7e33e5.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/81981d_b92465736ca74140b5942cb16a7e33e5.pdf
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Magnituds derivades: Mesurament indirecte 
Magnituds físiques fonamentals: 

 
Sistema metric decimal 
Basat en la unitat de longitud metre i en la unitat de massa gram (i les seves 
magnituds derivades: superficie i volum). 
Longitud: km, m, dam, mm… 
Volum: m³… 
Superfície: m², dm², cm² 
Capacitat: L, , daL, cL... 
Massa: g, kg... 
La capacitat és volum de líquids o gasos, el volum és l’espai que ocupa 
l’objecte. 

 
Magnituds fisiques derivades i analisi 
dimensional 
Quan es vol saber de quines magnituds fonamentals prové o deriva una 
magnitud derivada, podem analitzar les seves unitats per deduir-lo. Però, 
també es pot seguir un mètode anomenat anàlisi dimensional mitjançant el qual 
s’obté l’equació de dimensions de la magnitud en que es veu clarament de 
quines magnituds fonamentals prové. 
En aquest mètode, previament assignem una lletra a les magnituds 
fonamentals: L, longitud, T, temps, M, massa. 
A continuació seguim el mètode: 
 

 Escrivim l’expressió de la magnitud derivada entre corxets, els quals •
indiquen que anem a procedir a obtenir l’equació dimensional de la 
magnitud. 

 Substituim en l’expressió anterior cada magnitud per les lletres L, T, •
m. 

 Simplifiquem i expressem els termes que divideix amb exponent •
negatiu. 
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Exemple 1 
Superfície : [ S]= [L1·L2]=L·L=  L²
 
Exemple 2 
Volum:[ V]= [L1·L2·L3]=L·L·L=   L³
  
Exemple 3 
Densitat:[ D]=[ m/v]=M/ L³=  M·L-³
 
Exemple 4 
Velocitat:[ V]=[ Ax/At]=L/ T= L·	T�  �

 
Exemple 5 
Acceleració:[ a]=[ Av/At]=L·T��/ T= L·T�  �

  
(m/s�) 
 

Magnituds escalars i vectorials 
 Magnitud escalar es la magnitud que queda determinada només amb un •

nombre i la unitat corresponent (temps, massa, energia, etc) 
 Magnitud vectorial es representa amb vectors per a que quedi •

determinat (longitud, velocitat acceleració, força, etc) 
o Mòdul la longitud del segment que és proporcional al valor escalar 

de la magnitud (nombre i unitat) 
o Direcció la recta sobre que conté el segment 
o Sentit ve indicat per la punta de la fletxa del vector 
o Punt d’aplicació punt d’origen del vector   

  
 
 
 
 
Si dos vectors tenen el mateix mòdul i la mateixa direcció s’anomenen vectors 
oposats. 
Els tres nombres que especifiquen la posició del punt són les coordenades, les 
cartesianes o els components (projecció). 
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Projeccio duna magnitud vectorial 
La projecció d’un vector sobre una recta és el component del vector en la 
direcció de l’espai que determina la recta. 
 

Mesura i errror 
ERROR INSTRUMENTAL 
L’error instrumental és el valor més petit que pot apreciar un instument de 
mesura. La sensibilitat d’un aparell és aquesta divisió mínima. 
Mai podem saber el valor exacte d’una mesura (s’hauria d’arribar a nivell 
atòmic). 
Error instrumental=sensibilitat= divisió mínima 
Exemple 
d=1,8cm Ea=0,1cm 
d=(1,8∓0,1cm) si (-) 1,8-0,1=1,7cm si (+) 1,8+0,2= 1,9cm 
L’error està  entre 1,7 i 1,9 
 
Error relatiu 
No té unitat. Percentatge (·100). 
Error relatiu= Ea/d x100 
 
Error de mesura 
L’error de mesura és l’error lligat a causes aleatòries que es produeixen quan 
estem mesurant alguna magnitud física. 
 
Exemple 
S’ha mesurat un Interval de temps que tarda una bola a recorrer per un pla 
inclinat. El cronòmetre té un error instrumental de 0,01s i s’han fet 10 mesures 
(3,-43-45-51-47-44-43-42-44-46-47). 

 • Ordenem els  valors de més gran a petit i calculem la Mitjana. 
(3,-43-45-51-47-44-43-42-44-46-47)/10= 3,45s 
 • Calculem l’error particular de la mesura més gran i la més petita. 

E1=3,42-3,45=0,03s 
E10= 3,51-3,45=0,06s 
Er=Ea/t·100= 0,06/3,45·100=1,7% 
L’error absolut és el valor més gran que els anteriors: 
Ea(max)= 0,06s 
 • El resultat de la mesura amb el seu error serà: 

T=(3,45+-0,06)s (error absolut de mesura) 
o també t=3,5s+-1,7% (error relatiu) 
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El metode cientific 

Consisteix en l’emissió d’hipòtesis raonades i models que intenten explicar els 
fenòmens observats a la naturalesa, i la confirmació o refutació de les hipòtesis 
amb experiments o observacions controlades que recopilin les dades que 
calguin. 

 Observació:  Observar la naturalesa i els seus fenòmens •
 Emissió d’hipòtesis de partença: Intentar entendre el que hem observat •

fent afirmacions raonades  per a que serveixi com a model per la 
experimentació 

 Experimentació: Observació acurada i controlada d’un fenomen que ens •
permeti fer mesures, contrastar valors i interpretar els resultats. 
D’aquests resultats s’han de determinar quines hipòtesis eren correctes i 
quines cal refutar 

 Establiment d’una llei científica: Les hipòtesis confirmades (demostrades) •
les podem considerar lleis científiques 
(un conjunt de lleis científiques configuren una teoria científica) 

Tot i que s’hagi fet un mètode científic correcte i sense errors pot anar variant 
 
 
 
 
 
 


