
•  Sabies què la ciència que 
s’encarrega de l’estudi de 
les dimensions de les peces  
s’anomena metrologia?

•  Has sentit parlar qualque 
vegada  del multímetre? Per a 
què s’utilitza?

•  Sabies que alguns instruments 
e mesura  són capaços de 
mesurar  les dimensions 
d’un objecte sense ni tan sols 
tocar-lo?

Recordes què és…?



5
DETERMINACIÓ 
DE MAGNITUDS. 
INSTRUMENTS DE MESURA

Actualment, els controls de mesures de tot 
tipus , magnituds elèctriques, mecàniques, 
etc., fins i tot  el control  de l’acabat i estat  
superficial dels materials durant tot el 
procés  de producció són cada vegada més 
rigorosos.

Per dur a terme aquesta tasca s’utilitzen 
diversos instruments de mesura. Així, la 
funció dels aparells de mesura elèctrics 
consisteix en determinar el valor d’una 
magnitud elèctrica específica, si bé molts 
d’ells, com el multímetre, són capaços de 
mesurar vàries magnituds.

De la mateixa manera, els calibradors o 
peus de rei són instruments de mesura amb 
els quals es possible determinar, amb certa 
precisió, les dimensions exteriors, interiors i 
fondàries  de tot tipus d’objectes.

Els continguts d’aquesta Unitat són:

1. Instruments de mesura.
2. El multímetre.
3. El calibrador de peu de rei.
4. El micròmetre o pàlmer.
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5 INSTRUMENTS DE MESURA
En aquesta Unitat aprendrem a manejar amb soltesa tres dels instruments 
de mesura de precisió més utilitzats a l’ Aula-Taller: el multímetre i el calibra-
dor de peu de rei i el micròmetre. El multímetre l’emprarem per conèixer el 
valor de les magnituds elèctriques d’un circuit, mentre que el calibrador o 
peu de rei l’utilitzarem per obtenir mides lineals de precisió.

Mesurar és expressar una 
dimensió en funció d’una 
magnitud o unitat de mesura 
respecte a la qual es fa la 
comparació.

Recorda

Multímetre digital i analògic.Fig. 5.1

Pinça  
cocodril 

V
1

Punta de  
prova

Multlímetre. Les puntes 
de prova utilitzades en els 
multímetres van proveïdes 
de cables i clavilles de color 
negre i vermell. A vegades, 
per facilitar el mesurament, 
s’adapten unes pinces 
anomenades «pinces de 
cocodril».

Fig. 5.2

NORMES D’ÚS

Hi ha unes regles comunes bàsiques per utilitzar tant els multímetres analògics 
com els digitals. És imprescindible que tinguis en compte els següents punts:

1.  Conèixer el tipus de magnitud que desitges mesurar (V, I, R, etcètera).
2.  Saber quina classe de corrent vols mesurar (altern o continu). En el cas del 

corrent continu (c.c) cal seleccionar la polaritat.
3.  Triar l’escala. Si ignores el valor aproximat que pots obtenir, cal començar 

sempre pel valor més alt per tal d’evitar sobrecàrregues que puguin fer 
malbé l’aparell de mesura.

4.  Situar correctament el multímetre en el circuit de mesura.
5.  Interpretar correctament l’escala o la unitat seleccionada.

1

2

A

EL MULTÍMETRE
Si bé  en els circuits elèctrics  sovint  s’instal·len aparells especialitzats en 
mesurar  una determinada  magnitud, altres, generalment portàtils, són 
polivalents, com és el cas del multímetre.

El tester o multímetre és l’aparell de mesura més conegut i utilitzat en 
electricitat, donat que amb ell podem mesurar el voltatge, la intensitat 
i la resistència, entre altres magnituds. Serveix per corrent continu i per 
corrent altern. Poden ser analògics, la lectura dels quals es fa mitjançant 
una agulla, o digitals, presentant-se en aquest cas el valor de la magnitud 
mesurada mitjançant una pantalla.

Si bé en els circuits elèctrics sovint s’instal·len aparells especialitzats en me-
surar una determinada magnitud, altres, generalment portàtils, són poliva-
lents, com és el cas del multímetre.
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MULTÍMETRE DIGITAL

El seu maneig és molt més fàcil: una vegada inserida la clavilla en la feme-
lla corresponent, se selecciona el camp de mesura amb la roda selectora i  
es procedeix a la connexió de les puntes de prova al circuit. Finalment, el 
visualitzador de cristall líquid o display mostra el valor i la unitat mesura.

{3 4

Visualitzador de 
cristall líquid

Interruptor  
d’apagada-encesa (1)

Posicionar 
roda selectora 
seleccionant el 

valor màxim

Atenció, per mesurar intensitats 
de valors alts, posicionar clavilla 

femella en el número 3. Per a valors 
baixos en el número 4

Roda selectora (2)

Femella per a la 
connexió de punts de 

prova

Actuar sobre l’interruptor 
apagada-encesa (1)

Posicionar roda selectora (2) segons tipus 
de corrent i magnitud a mesurar (V, R, A) 

seleccionant el valor màxim

Seleccionar

Tipus de corrent i 
magnitud

Connectar 
en paral·lel

Connectar 
en sèrie

Llegir directament el valor i unitat en el visualitzador de cristall líquid

Aplicar puntes de 
prova a l’element 
a mesurar (sense 

tensió)

Continu
–

Intensitat
–

Tensió
–

Altern
~

Intensitat
~

Tensió
~

Resistència Ω

Selecc. rang Ω

Punta de prova
Com

Procediment per mesurar amb un multímetre digital.Fig. 5.3

Quan desconeguis el valor de la magnitud que vols mesurar, selecciona 
sempre el multímetre per a que faci la lectura màxima, amb la qual cosa 
evitaràs que es deteriori.

Si l’escala resultàs desproporcionada, pots anar passant a escales inferiors 
fins aconseguir una major exactitud en la lectura.

Per mesurar resistències 
hem d’assegurar-nos que 

no hi ha gens de tensió en el circuit, ja que 
podem espanyar el multímetre.

Fig. 5.5

La tensió en un circuit es mesura 
sempre en paral·lel.

Fig. 5.6

V
1 A

En un circuit la intensitat es 
mesura sempre en sèrie.

Fig. 5.7

Intensitat  en sèrieVoltatge  en paral.lelResistència  sense tensió

Polímetre digital.Fig. 5.4

B
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5

a) Exteriors b) Interiors

c) Profunditats

M

M

M

Calibradors efectuant mesures.Fig. 5.10

Interiors Profunditats

Regle graduat

Cursor

Exteriors
Amb un 
calibrador de 

peu de rei és possible mesurar, 
amb precisió mitjana, exteriors, 
interiors i profunditats.

Fig. 5.8

El calibrador és un instrument de mesura amb el qual és possible efectuar 
mesuraments d’exteriors, d’interiors i de profunditats. La forma d’utilitzar-lo 
pots observar-la a la figura següent.

Mesurament d’una peça de revolució 
amb un calibrador  de  peu de rei.

Fig. 5.9

COM UTILITZAR I MESURAR AMB EL CALIBRADOR?

1. Regle graduat

•  Punta per mesurar exteriors o 

boca fixa (punta bisellada).

•  Punta per mesurar interiors 

fixa (punta bisellada).

•  Graduacions (mm i en 

polzades).

• Graduació posterior.

2. Cursor

•  Dos nònius (mm i polzades).

•  Punta per mesurar exteriors o 

boca mòbil.

•  Punta per mesurar interiors 

mòbil.

• Amidafons.

• Graduació posterior.

  Calibrador de peu de rei

EL CALIBRADOR DE PEU DE REI

Podem considerar els calibradors de peu de rei com a regles de topall 
especials. Les parts per mesurar magnituds d’un peu de rei són tres: les 
puntes d’exteriors, les puntes d’interiors i l’amidafons, emprat, com el seu 
nom indica, per mesurar profunditats.

Tal com veus a la figura, el calibrador consta de dues parts fonamentals: 
un regle graduat, l’extrem del qual acaba en escaire, denominat punta 
per mesurar exteriors fixa; i un altre regle de menor grandària, l’extrem del 
qual també acaba en angle recte, denominat cursor o corredissa ja que en 
patinar sobre el regle, permet efectuar mesures d’exteriors, d’interiors i de 
profunditats

3

A
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Regle fix

Regle mòbil

V = 0,9 Unitats

a = 0,1 Unitats

Unitat de 
mesura

Mesura = 23 mm

Nònius

Cursor

Observa com, quan una mesura és 
exacta, les divisions 0 i 10 del nònius 
coincideixen amb les divisions del 
regle

Regle

Per fer la lectura a un calibrador hem de fixar-nos en la zona comuna 
del regle i divisions del cursor. Normalment poden presentar-se dos 
casos:

1r cas. El 0 del nònius coincideix amb una divisió del regle.

Procedim sempre de la forma següent:

Prescindim de les divisions del nònius i prenem el 0 del nònius com 
si fos un dit que ens assenyala la mesura.

2n cas. El 0 del nònius no coincideix amb una divisió del regle.

En aquest cas l’observador es troba davant un possible error d’in-
terpolació, ja que pot ocórrer que no sigui capaç d’apreciar, amb 
exactitud, la magnitud assenyalada per l’instrument de mesura. Per 
tal d’evitar en part aquest tipus d’errors, els instruments de mesura 
solen disposar d’un nònius, a través del qual millora l’apreciació de 
l’instrument de mesura.

Detall «a» Detall «b»

Quan en una mesura el «0» de nònius 
coincideix amb una divisió del regle, la 

darrera divisió del nònius (divisió 10) també coincidirà 
amb una divisió del regle.

Fig. 5.11

Fonaments del nònius.Fig. 5.12

Nònius amb apreciació de 0,05 mm. Observa com, en el detall «b» de la figura, el cursor s’ha desplaçat respecte al detall «a» un 
valor igual a la seva apreciació.

Fig. 5.13

EN QUÈ ES FONAMENTA EXACTAMENT UN NÒNIUS?

Per tal d’entendre aquest concepte analitzem l’experiència següent. Supo-
sem que comparam un regle graduat, que consideram fix, amb un altre sen-
se graduar, que suposam mòbil, i que prenem 9 unitats del regle fix sobre 
el mòbil; ara graduam aquesta magnitud dividint-la en 10 parts iguals. Hem 
construït un nònius, amb una apreciació de 0,1 unitats, i amb una distància 
entre traços o valor de les divisions del cursor de 0,9 unitats.

Per poder conèixer quina és l’apreciació d’un calibrador, és a dir, la menor 
mida que és capaç de verificar un instrument de mesura, pots aplicar la re-
lació següent:

                            Menor divisió del regle
Apreciació = –––––––––––––––––––––––––––––––––   = 1/n.º

                           n.º de divisions del cursor

B
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5

FORMES D’UTILITZACIÓ DEL PEU DE REI

Els calibradors de peu de rei solen estar fets d’acer inoxidable trempat i fins i 
tot cromat. Hi ha una gran varietat de tipus de calibradors i maneres de com 
aquests poden utilitzar-se. A les figures següents s’han representat algunes 
dels usos més comuns dels calibradors.

Mesura = P
e
 + a · n

Part sencera

Part sencera = 18 mm

Part decimal

Part decimal = a · n = 0,05 · 9 = 0,45

9.ª divisió del nònius

 1 1
a = ––– = ––– = 0,05 mm
 n 20

M = 18 + 0,45 = 18,45 mm

Mesures 
d’exteriors

Mesura 
d’exterior (d)

Mesura d’interior 
corregida (d + 10)

Mesura d’interior 
amb puntes 

Mesura de  
profunditats  
amb puntes

Com a escaire i element  
de traçat

ALESHORES, COM HEM DE MESURAR UNA MAGNITUD 
QUAN NO COINCIDEIX EL «0» DEL NÒNIUS AMB  
UNA DE LES DIVISIONS DEL REGLE?

Procedim sempre de la manera següent:

a)  Prenem el «0» del nònius com si fos un dit que ens 
assenyala la mesura dels mil·límetres sencers a la 
qual denominarem part sencera (Pe 

) (semblant al 
cas anterior).

a)  Ens fixam en quina divisió del nònius «n» coinci-
deix amb alguna divisió del regle i, considerant el 
concepte d’apreciació «a», l’aplicam per determi-
nar la fracció decimal mesurada pel nònius.

a)  La mesura total és la suma dels dos apartats ante-

riors i l’expressam:

Procediment per mesurar amb un calibrador quan el «0» del 
nònius no coincideix amb una de les divisions del regle.

Fig. 5.14

Usos més comuns dels calibradors.Fig. 5.15

Medida = P
e
 + a · n

C

D
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EL MICRÒMETRE O PÀLMER
És un instrument de mesura amb què s’aconsegueixen precisions de la cen-
tena de mil·límetre. El funcionament es basa en el principi del cargol i feme-
lla; si en una femella fixa es fa girar un cargol una volta completa, aquest 
avança (longitudinalment) una distància igual al pas.

44

Contactes

Cargol micromètric

Casquet exterior

Casquet interior
Femella ajustable

Cargol sensitiu

Tambor graduat
Fre

Arc

Plaques aïllants

Peça Cargol sensitiu

Fre desbloquejat

Graduació del tambor

Graduació longitudinal

Micròmetre convencional.Fig. 5.16

 0,5
a = ––––– = 0,01 mm
 50

Normalment, el cargol d’un micròmetre té un  
pas de 0,5 mm, i el tambor de graduat està  

dividit en 50 parts, d’aquesta forma se n’aconsegueix una centena 
d’apreciació. 

Fig. 5.17

• Procés de mesura

Es col·loca l’objecte que es vol mesurar entre dos topalls (con-
tactes i cargol micromètric), girant el tambor fins que els topalls 
toquin i pressionin lleugerament a la peça (el gir s’ha de realit-
zar amb l’embragatge o cargol sensitiu per assegurar una pressió 
adequada dels topalls, d’aquesta forma s’eviten esforços a la rosca 
del micròmetre que poden espatllar-lo. Després es consulten les 
graduacions:

1.  La línies de dalt de la graduació longitudinal ens indicarà els 
mil·límetres sencers.

2.  La línia de davall, si n’apareix alguna després de l’última línia 
de dalt, ens indica que s’ha sobrepassat 0,5 mm.

3.  Es llegeix la divisió del tambor que coincideixi amb la línia lon-
gitudinal, sumant-se totes. Cada divisió és igual a 0,001 mm 
(que és l’apreciació).

4.  La mesura final que s’obté és el resultat de la 
suma de totes elles.

•  Exemple de mesura amb un micrò-
metre

Línia longitudinal de dalt = 7 mm, la línia longitu-
dinal de davall = 0,5 mm i la divisió del tambor és 
la 37 = 0,37 mm.

La mesura serà = 7 + 0,5 + 0,37 = 7,87 mm

Consulta de la graduació.Fig. 5.18

Graduació del micròmetreFig. 5.19
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5 •  Tipus de micròmetres. Formes d'utilitzar-los

Els micròmetres solen estar fets d’acer temperat, presentant un acabament 
cromat mat. Existeix una gran varietat de tipus de micròmetres i moltes 
formes d’utilització. A les figures següents se n’han representat alguns dels 
models i utilitzacions més comunes dels micròmetres.

Normes de conservació dels instruments de mesura

En general, tots els instruments de mesura i verificació presenten unes normes de conservació simi-
lars, entre les quals destaquam:

1.  Cada instrument s’ha d’utilitzar per a aquelles aplicacions per a les quals s’ha dissenyat. Exemple: 
no s’han d’utilitzar mai els instruments de mesura com elements de traçat, ja que aquests es des-
gasten amb el fregament i perden la precisió per a la qual van ser construïts.

2.  Els instruments de mesura han de trobar-se separats totalment dels instruments de tall i meca-
nització (llimes, eines, etc.), ja que el fregament amb les mateixes produeix un deteriorament 
d’aquests aparells de mesura. 

3.  S’han d’evitar els cops per no deformar els cantells.
4.  Una vegada utilitzats aquests instruments s’han d’emmagatzemar perfectament nets, engreixats i 

en condicions òptimes per a la seva posterior utilització.
5.  S’han d’eliminar les rebaves de les peces abans de mesurar-les.
6.  En el cas dels peus de rei s’han de tenir en compte a més de les normes anteriors les següents:

   •  Al mesurar, i sempre que sigui possible, no desplaçar les puntes o elements en contacte sobre la 
peça per realitzar la seva lectura; llegir directament, ja que aquesta eina es desgasta i espatlla.

   • A l'efectuar la mesura, no forçar els seus mecanismes.

Finalment, has de recordar que, quan hagis de mesurar una peça amb un instrument de mesura de 
gran precisió, t’hauràs d’assegurar que prens la mesura a una temperatura mitjana que sol oscil·lar 
entre 15º i 25º C, sobretot si la peça que mesuraràs és d’acer. D’aquesta forma evitaràs errors deguts 
a les dilatacions dels materials per la calor. 

1 μ = 0,001 mm

Recorda

a) Micròmetre d’exteriors convencional b)  Micròmetre amb nònius incorporat. 
Apreciació d’1 μ (μ = micra)

c)  Micròmetre d’exteriors amb lectura en 
comptador

d)  Micròmetre d’exteriors amb disc graduat e)  Micròmetre d’exteriors amb rellotge com-
parador

f)  Micròmetre d’interiors de 3 contactes

Disc

Reloj comparador

Nonio

Distintes tipus de micròmetres.Fig. 5.20
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b)  Mesurau la tensió entre els punts 1-2, 2-3 i 2-4.

c)  Què succeeix si es fon la bombeta L
1
?

d)  Una vegada coneguts els valors obtinguts en els 
apartats a) i b) i, suposant que totes les bombetes 
són iguals, podrieu conèixer el valor de la seva 
resistència? Justifi cau la vostra posta.

 02   Indica el valor dels nònius de la fi gura, així com 
la mida que representa cadascun d’ells.

  Del quadern de treball

Realitza les activitats corresponents a aquesta Unitat 
proposades en el teu quadern de treball.

   Recerca d’informació

Cerca informació sobre els multímetres analògics i 
compara’ls amb els digitals. Finalment, fes un esquema 
que mostri el procediment o protocol que s’ha de 
seguir per mesurar amb aquests tipus d’instruments.

De grup

 01   Sol·licitau al vostre professor els materials neces-
saris i montau el circuit representat. Desprès, utilitzant 
un multímetre, i si s’escau, fent els càlculs necessaris, 
realitzau les activitats següents:

a)  Comprovau la intensitat de corrent que circula pels 
conductors en els trams a, b ,c, d. Realitzau una taula 
amb les dades obtingudes.

L
1 L

2
L

3

a

b c

1 2

3 4

d

24 V

Regleta de 
connexions

Intensitat 
del tram  a

L
1

L
2

L
3

Bombetes de

24 V / 25 W

Tensió entre els 

punts 2-4

3
4

1

2

a)

b)

c)

ACTIVITATS 5


