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Nota important: per consultes referents a la perillositat o toxicitat d’alguns 
productes us podeu dirigir al professor i també a l’adreça que segueix: 
 

http://www.mtas.es/insht/index.htm 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
 
En aquesta direcció WEB hi ha molta informació que permet conèixer les 
propietats de molts productes químics, la seva toxicitat, les precaucions que cal 
prendre durant la seva manipulació, les accions a emprendre en cas de 
vessaments o accidents, etc. També s’informa de les condicions de treball que 
s’han de tenir en el laboratori químic. 
 
 

En aquesta plana WEB, és d’especial interès la secció de 
documentació i bases de dades que inclou les 
“Fichas Internacionales Seguridad Química”. 

Es recomana fer consultes sobre la perillositat i pautes de manipulació 
de les substàncies que s’empren a les pràctiques. 

En cas de dubte consulteu al professor. 
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Pràctica 1: Determinació de la solubilitat d'una sal iònica per valoració. 
Efecte de ‘salting-in’. 
 
Introducció 
 
Un mètode per estudiar les propietats de les solucions iòniques consisteix en 
mesurar la solubilitat d'aquestes sals en diferents condicions. Tal i com es pot 
esperar, la solubilitat d'una sal iònica es veu modificada per la presència d'altres 
substàncies. Així per exemple, la solubilitat d'una sal disminueix quan un ió comú 
s'afegeix a la solució. Com a efecte d'origen diferent destaquem l'anomenat 
'salting-in' pel qual una sal incrementa la seva solubilitat quan afegim a la solució 
una sal inert, és a dir, que conté ions completament diferents dels que formen la 
sal en estudi. La teoria d'Arrhenius (1887) pot donar una interpretació qualitativa 
de l'efecte d'ió comú, però no pas de l'efecte 'salting-in'. Per tal de donar una 
interpretació quantitativa d'aquest efecte s'ha d'utilitzar la teoria de Debye-Hückel 
formulada el 1923. 
 
En aquest experiment mesurarem el canvi en la solubilitat del periodat de potassi 
(KIO4) quan afegim sals inerts a la solució. El periodat potàssic s'ha triat perquè 
és una sal no gaire soluble, i dóna canvis en la solubilitat que poden ser mesurats 
més fàcilment que els que es donarien una sal molt soluble, o una que ho fos molt 
poc. Podrem conèixer les concentracions de periodat en cada solució saturada 
fent servir una solució de iodurs acidificada que reduirà l'ió IO4

- fins a I2, 
 

OHIIHIO 224 4478 +→++ −+−  
 
i després valorant el iode format amb solució de tiosulfat sòdic: 
 

−−− +→+ IOSIOS 22 2
642

2
32  

 
Procediment 
 
Preparar per dilucions successives 250 ml de les dissolucions següents: 
 

-Aigua destil·lada 
-NaNO3 de molaritat 0.01, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.16 i 0.32. 

 
Es dissol una quantitat exactament coneguda de periodat potàssic 
(aproximadament 1 g) en 75 ml (mesureu-los amb una bureta) de cada una de les 
solucions abans preparades (fer-ho també a la d’aigua destil·lada). Aquesta 
operació s'ha de fer en recipients degudament etiquetats i tapats que el professor 
de pràctiques et proporcionarà. Se sacseja vigorosament cada ampolla durant un 
minut i es deixa estabilitzar. 
 

En aquest punt l'experiència es pot ajornar. 
Els recipients tancats es guarden a l’armari fins l’endemà. 

 
Es prepara ½ l d’àcid sulfúric 1 M i 1l de solució de tiosulfat sòdic d'una 
concentració coneguda exactament (aproximadament 0.1 M). La solució de 
tiosulfat es prepara a partir del sòlid afegint-hi una mica de carbonat sòdic per 
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incrementar-ne el pH. 
 
Es filtra cadascuna de les solucions preparades el dia anterior decantant amb 
cura el líquid de la part superior de la solució i procurant que el precipitat del fons 
s’escampi el menys possible per la fase líquida (aquest filtrat s'hauria de fer just 
abans de valorar). Per valorar les diferents solucions filtrades s’afegeixen 2 g de 
KI sòlid1 (fins observar el color groc-marró o negre del I2) i àcid sulfúric suficient 
per donar un petit excés d'ions H+ (4 cm3 d'àcid 1 M) a 20 cm3 de la solució. 
Aquesta solució groga o marronosa es valora amb la solució de tiosulfat sòdic 
utilitzant el mateix iode com a indicador (caldrà aproximadament un màxim de 30 
ml de solució per valoració). Un cop s'ha arribat al punt final de la valoració es 
comprova que afegint una mica més d'àcid no hi ha cap canvi en el punt final. Les 
solucions de I- s'oxiden lentament amb l'oxigen fins a I2, és a dir, que el color groc 
del iode pot tornar a aparèixer si la solució es deixa un cop acabada la valoració. 
Es fan dues valoracions per cada solució. 
 
Qüestió del dia 
 

1. Elaborar una taula amb els resultats de les valoracions per cada solució: la concentració 
de IO4

-, la concentració de K+ (que prové del periodat) i el producte de solubilitat de 
concentració (Ks'). També cal tabular les concentracions de tots els altres ions i la força 
iònica ( ∑= 2

2
1

ii zcI ). 
 
Informe de resultats 
 

2. Representar el producte de solubilitat, Ks', en front de l'arrel quadrada de la força iònica de 
cada solució. La llei límit de Debye-Hückel prediu que el coeficient d’activitat γ± tendeix a 1 
si la força iònica tendeix a zero, i en conseqüència el producte de solubilitat de 
concentració tendeix al producte de solubilitat termodinàmic, Ks. 

3. Dibuixar una línia que ajusti els punts donats per totes les solucions, i extrapolar-la a força 
iònica zero per obtenir la constant de producte de solubilitat termodinàmic. 

4. A partir del valor de Ks i dels de Ks', calcular el valor de 
'K

K

ps

ps=γ ± en cada solució. 

Comentar els valors obtinguts. 
5. Representar en una mateixa gràfica els valors de logγ± experimentals, els obtinguts 

mitjançant la llei límit de Debye-Hückel ( IzzAlog −+± −=γ , A=0.509M-1/2) i per una 

de les lleis límit de Debye-Hückel esteses (
I

IzzAlog
+

−=γ −+± 1
). Comentar si 

s'ajusten els resultats experimentals amb els teòrics. 
 
Bibliografia 
 

- Modern Electrochemistry, J.O'M. Bockris and K.N. Reddy. McDonald, London (1970), 
vol.1,cap. 3. 

- Curso experimental en Química física. J. J. Ruiz Sánchez, J. M. Rodríguez Mellado, E. 
Muñoz Gutiérrez i J. M. Sevilla Suárez de Urbina. Editorial Síntesis. Madrid, 2003. 
www.sintesis.com. 

                                                 
1 Compte: no posar en contacte els sòlids o pots de KIO4 i KI, atès que es produiria la reacció de reducció de forma 

espontània. Vigilar de no confondre els taps dels dos recipients de sòlids! 
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Pràctica 2: Determinació del diàmetre molecular mitjançant la mesura de la 
viscositat 
 
Introducció 
La viscositat d'un fluid (η) és la resistència que presenta una capa del mateix a 
fluir degut a la fricció d'aquesta capa amb les capes pròximes. El valor relatiu de 
la viscositat es mesura amb el coeficient de viscositat, que es defineix com la 
força per unitat de superfície que es necessita per mantenir un gradent de 
velocitat unitat entre dues capes paral·leles del fluid: 

 
dx

dv
A
F yy η−=  (1) 

 
En un sistema de magnituds fonamentals M, L, i T, les dimensions de η seran ML-

1T-1. En el sistema CGS la viscositat es mesura en poise (1 poise = g/cm s = dina 
s/cm2). 
 
Es pot determinar la viscositat d'un fluid mesurant la velocitat de flux a través d'un 
tub capil·lar, anomenat viscosímetre, de radi suficientment petit per tal de tenir un 
règim de circulació laminar. Si V és el volum de líquid o gas que flueix a través 
d'un tub capil·lar de radi R i longitud L en un temps de t segons, sota una pressió 
P, el coeficient de viscositat ve donat per l'equació de Poiseuille 
 

 
L8

t PR  = V
4

η
∆π  (2) 

 
El volum de líquid que flueix a través del capil·lar del viscosímetre s'agafa com el 
volum comprès entre dos senyals visibles marcats en el tub. La pressió P que fa 
descendir el líquid a través del capil·lar ve donada per 
 
 gh = P ρ  (3) 
 
on h és la diferència de nivells de líquid entre les dues branques del viscosímetre 
d'Ostwald l'esquema del qual es pot observar a la figura. 
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Si es considera que h0 és el valor de la diferència de 
nivell h quan t=0 i el nivell del líquid de l'esquerra es a la 
marca A, resulta que aquest valor h0 és constant per a 
tots els experiments (a tots els experiments es posa el 
mateix volum de líquid en el viscosímetre). La variació 
de h des del seu valor inicial h0 és funció del volum V que 
ha fluït a través del viscosímetre: h-h0 = f(V), on la funció f 
depèn de la geometria del viscosímetre. Aleshores, 
l'equació 2 queda: 
 
 ( )[ ] [ ]dtLg/8R=dVVf+h 4

0 ηρπ−1  (4) 
 

 ( ) η
ρπ

∫
′

8L
tgr=dV

Vf+h

4

0

V

0

1  (5) 

 
on V' és el volum que flueix en el temps t quan el nivell 
del líquid cau d'A fins a B. Com que V' i f(V) són els 
mateixos en tots els experiments que es duen a terme, si 
tinguéssim dos líquids diferents A i B, per exemple un líquid qualsevol i aigua, 
podríem trobar la viscositat relativa d'aquest respecte a l'aigua segons: 
 

 
t
t =  = 

aiguaaigua

AA

aigua

A
r ρ

ρ
η

η
η  (6) 

 
La viscositat relativa d'una suspensió de partícules esfèriques, distribuïdes 
homogèniament en un fluid,  està relacionada amb la fracció del volum total 
d'esferes per cm3 de suspensió (f) i alhora amb el radi de les esferes en cm (r) i la 
concentració en mols l-1 (c) per les equacions 
 
 cr.+= f.+  = r

32110361521 ⋅η  (7) 
 
Del pendent de la recta que s'obté representant la viscositat relativa en front de la 
concentració es determina el radi de les molècules. 
 
Procediment 
 
Es preparen 250 ml de dissolució 1M de glicerina pesant la quantitat necessària 
de glicerina (es tracta com si fos un sòlid, no cal emprar pipeta) i, per dilució, 100 
ml de solucions 0.75M, 0.5M i 0.25M i es determina la densitat de cada una de les 
solucions. Per determinar la densitat d'un líquid es fa servir un picnòmetre (matràs 
aforat de precisió) de 25 ml que s'ha de netejar amb aigua destil·lada i eixugar 
amb una petita quantitat d'alcohol o acetona. El picnòmetre net i eixut es pesa, 
primer buit i a continuació ple d'aigua destil·lada fins el senyal. Una vegada pesat 
el picnòmetre ple d'aigua, es buida, s’eixuga, i s'omple successivament amb cada 
una de les dissolucions a mesurar.  
Si la temperatura a la qual s'ha omplert el picnòmetre amb aigua i amb l'altre 
líquid és la mateixa, la relació entre el pes (o la massa) del líquid (w) i de l'aigua 
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(w0) coincideix amb la densitat relativa del líquid respecte a la de l'aigua a la 
mateixa temperatura (sense tenir en compte l'empenta de l'aire). Hi ha estudis en 
els que aquesta densitat relativa és l'únic que es necessita, però en tots els casos 
en els quals es necessiti disposar del pes específic del líquid, és necessari 
multiplicar la densitat relativa per la densitat de l'aigua a la temperatura de treball. 
Aquesta darrera dada es pot trobar a la bibliografia. 
 
Els valors de w i w0 s'han de corregir degut a l'empenta de l'aire. Després de 
realitzar les transformacions adequades, s'obté 
 

 ( ) aireaireaigua
aiguaaigua

aireaigua
aigua

A +  
w

w
w

w-1 +  
w

w = ρρρρρρ −=







 (8) 

 
on ρaigua és la densitat de l'aigua a la temperatura que es treballa. Es pren com a 
densitat de l'aire el valor ρaire =1.2 Kg m-3. 
 
Un cop fetes les mesures de pes específic, 
s'introdueix mitjançant una pipeta un volum conegut 
d'aigua destil·lada (10 ml) en el viscosímetre (veure la 
figura). Se succiona amb la pera de goma acoblada al 
viscosímetre i s'eleva el líquid en la branca capil·lar 
fins que el menisc passi de la marca A. Es deixa fluir 
l'aigua i s'anota el temps que tarda el menisc en 
passar entre els dos senyals del viscosímetre. Es 
repeteix la mesura fins a tres vegades i es fa la mitja 
dels temps. 
 
Es repeteixen les experiències amb cada una de les quatre dissolucions, 
començant amb les més diluïdes. Cada mesura de temps s'ha de repetir 3 cops i 
al final fer la mitjana. La viscositat relativa de cada solució es determina a partir de 
la fórmula (6). 
 
Qüestions del dia 
 

1. Per què s’ha de posar el mateix volum de líquid al viscosímetre per tots els experiments? 
2. Demostra la segona igualtat de l’equació (7). 
3. Demostra la primera igualtat de la relació (8). 

 
Informe de resultats 
 

4. Tabula els resultats de la viscositat relativa front a concentracions, dibuixa la gràfica 
corresponent i realitza l’ajust dels punts. Nota: si vols incloure el punt (0M,1) de l’aigua, 
hauràs de fer l’ajust de la recta que passa per un punt origen fix enlloc de l’usual ajust de 
punts per mínims quadrats. 

5. Calcula el diàmetre molecular de la glicerina i compara’l amb alguna dada bibliogràfica 
(experimental o calculat teòricament). 

 
Bibliografia 
 

- Química física, Glasstone, pag, 449-451 i 259-260. 
- Experiments in Physical Chemistry, Schoemaker-Garland, Pag. 289-269. 
- Prácticas de Química Física, Wilson-Newcombe-Denaro-Rickett, Experiments 5 i 10. 
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Pràctica 3: Conformació de macromolècules per viscosimetria 
 
Introducció 
 
Les mesures de les viscositats de solucions diluïdes de polímer és una de les 
tècniques més esteses i que dóna més informació sobre l'estructura molecular de 
les mostres. La teoria emprada en aquest experiment és sorprenent degut al fet 
que s’obtenen molts paràmetres a partir de mesures molt senzilles. 
 

En aquest experiment es mesura la viscositat 
del poliestirè en dos dissolvents (ciclohexà i 
toluè) a 34oC i a concentracions en el rang 
de 1 a 5 g/dm3. A partir d'aquestes mesures 
es poden determinar força propietats del 
poliestirè. 
 
Podem assajar una descripció matemàtica 
de la conformació d'un polímer. Polímers 
com ara el poliestirè, que no tenen 
ramificacions de cadenes, normalment són 
caracteritzats pel valor quadràtic mitjà (root-

mean-square, r.m.s.) de la distància entre un extrem de la cadena i l'altre: 
 

 
















∑
∑

n

 rn 
 = >r<

i
i

ii
i

/

/

2 21

212  (1) 

on ni és el nombre de monòmers cadascun dels quals presenta una distància ri 
des d'un dels seus extrems a l'altre. Tal i com diem, aquesta definició no és vàlida 
pel cas d'un polímer ramificat. El que es fa en aquests casos és fer ús del radi de 
gir de la molècula (valor quadràtic mitjà d'aquest radi) que ve donat per: 
 

 














 ρ
ρ

∑
∑

n

n
=><

i
i

ii
i

/

/

2 21

212  (2) 

 
on ρi és el radi de gir del monòmer en la conformació i-èssima i es pot expressar 
com: 

 
m

xm
 = 

ij
j

ijij
j

i ∑
∑

ρ

2

2 , (3) 

on xij és la distància de l'element de massa mij al centre de masses de la i-èssima 
conformació. 
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Per una molècula lineal i plegada com el poliestirè, el radi r.m.s. de gir 21
0

2 />ρ<  
està relacionat amb 21

0
2 /r ><  segons la relació: 

 

 







ρ

6
0

2 21
21

0
2 >r< = ><

/
/ , (4) 

 
on el subíndex 0 ens indica que es considera que els segments de la molècula no 
tenen volum. 
 
 

 
Figura 1. Monòmer del poliestirè. 

Aquí n indica el número de monòmers que formen una macromolècula. 
 
 
 
Un model simple per una macromolècula lineal és el d’una cadena sense volum 
composta de n trams, cadascun de longitud l. El valor r.m.s. de la distància 
d'extrem a extrem per tal model és de: 
 
 l n = >r< //

f
2121

0
2

θ . (5) 

Aquí, els subíndexs f i θ es refereixen a la rotació lliure de la molècula i a 
qualsevol angle entre els diferents segments de la molècula. 
 

Per una macromolècula real s'han de tenir en compte almenys 
tres propietats addicionals per les quals pot variar l'esquelet del 
polímer: 
 
   -els angles d'enllaç, 
   -les restriccions de les rotacions lliures al voltant dels enllaços i 
   -el fet que els segments tenen volum. 
 
Si l'angle de valència té un valor constant al llarg de l'esquelet en 
el rang de 0 a 180 graus, aleshores el valor r.m.s. de la distància 
d'extrem a extrem esdevindrà: 
 
 

 







θ+
θ−

cos
cos  n = >r<

/
//

f 1
1 21

2121
0

2 l  (6) 
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Les limitacions de la rotació lliure es poden expressar per un factor estèric σ : 
 
 >r<  = >r< /

f
/ 21

0
221

0
2 σ , (7) 

 
Si els potencials de rotació dels enllaços fossin realment independents (la 
conformació de l'enllaç i és independent de la que adoptin cada un dels altres), 
aleshores es pot demostrar que ( ) ( )[ ] 2111 /cos/cos >φ<−>φ<+=σ  on els valors 
mitjans estadístics són de tots els angles φ als quals estan restringides les 
rotacions angulars. De fet, els potencials de rotació d'una cadena polimèrica són 
força independents. El càlcul ab initio (teòric, sense emprar dades experimentals) 
de σ és difícil, i generalment aquest paràmetre es determina experimentalment. El 
seu valor sol estar entre 1.5 i 3. 
 
Finalment, el fet que els segments de les molècules tinguin volum provoca que el 
valor quadràtic mitjà de la distància entre un extrem de la cadena i un altre sigui 
mes llarg que el calculat a partir del valor de >r< / 21

0
2 . Aquesta correcció 

s'introdueix mitjançant el paràmetre α anomenat factor d’expansió: 
 
 >r<  = >r< // 21

0
2212 α , (8) 

 
En aquesta pràctica es considera simplement l'esquelet d'un polímer de cadena 
llarga com ara el poliestirè. Com que aquest esquelet és flexible, hi ha un nombre 
infinit de conformacions que es poden donar en aquest polímer. Quan un polímer 
es dissol en el que s’anomena un bon solvent, per exemple el poliestirè en toluè, 
les interaccions entre els segments de l'esquelet i el solvent són energèticament 
més favorables que les interaccions segment-segment. Per altra banda en un 
solvent dolent, les interaccions segment-segment són més favorables que les 
segment-solvent i conseqüentment la molècula adopta una forma més compacta. 
Com s’ha mencionat anteriorment el fet que els segments moleculars tinguin un 
cert volum fa que la molècula s'estengui més que les seves dimensions no-
pertorbades (indicades amb un subíndex 0), que descriuen la forma de l'esquelet 
que hom esperaria simplement fixant-se en les longituds d'enllaç, els angles 
d'enllaç i les restriccions per la rotació lliure. Quan la contracció dimensional que 
resulta de la dissolució del polímer en un solvent dolent elimina exactament 
l'increment de mida degut a que els volums dels segments no són zero, el solvent 
s'anomena un solvent theta (θ). Un exemple d’això n'és el poliestirè en ciclohexà 
a 34oC. Tal i com podem esperar, la viscositat del poliestirè en el bon solvent 
(toluè) és més gran que la seva viscositat en el solvent θ (ciclohexà), degut a la 
diferència de conformació. 
 
Un cop vistes les propietats estructurals de les macromolècules, considerem les 
diferents mesures de viscositat de les solucions diluïdes de polímers. Els 
paràmetres utilitzats son: 
 
 η = viscositat de la solució 
 η0 = viscositat del solvent 
 c = concentració del polímer (en g/l) 
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La Taula 1 que segueix en mostra algunes definicions derivades: 
 

Nom Comú Símbol i equació 

Viscositat relativa ηr=η/η0 

Viscositat específica ηsp=ηr-1 

Viscositat reduïda (lg-1) ηred=ηsp/c 

Viscositat Inherent (lg-1) ηinh=ln(ηr)/c 

Viscositat Intrínseca (lg-1) [η]=[ηred]c=0=[ηsp/c]c=0=[ηinh]c=0 
Taula 1. Definicions al voltant del concepte de viscositat. 

 
 
La presència de macromolècules en solució incrementa l'energia de dissipació 
relativa a la del solvent pur durant el flux laminar. Això és conseqüència de la 
pertorbació del flux del solvent pels segments del polímer. Les macromolècules 
lineals i flexibles, en solució es comporten hidrodinàmicament com si tinguessin 
un interior impermeable al solvent amb uns segments perifèrics que són 
permeables a aquest solvent. 
 
La teoria de Kirkwood-Riseman per la viscositat intrínseca d'aquestes 
macromolècules, d'una massa molecular M2, dóna l'expressió: 
 

 [ ]
M

>r<  = 
/

2

232

Φη , (9) 

on Φ és una constant universal que per un polímer de massa molecular 
homogènia es prediu el seu valor teòric igual a 
 

Φ= 2.84·1026 mol-1, 
 
la viscositat intrínseca [η] s'expressa en dm3/g i 23

0
2 /r ><  té unitats de m3. Si 

combinem les equacions 8 i 9 obtenim l'equació de Flory-Fox: 
 

 [ ] M  K = 
M

>r<  
= 2

/

α
αΦ

η 3

2

23
0

23

, (10) 

on 23
2

23
0

2

/

/

M
rK ><

Φ=  és una constant que depèn de cada polímer. 

 
De l'equació 9 es dedueix que podem mesurar la distància r.m.s. no pertorbada 
d'extrem a extrem d'un polímer a partir de la viscositat intrínseca d'aquesta 
macromolècula calculada en un solvent θ (atès que si α=1 llavors 

>r< = >r< /
0

/ 212212 ): 

 [ ]








Φ
η θ  M   = >r<

/
/ 2

31
21

0
2 , (11) 
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Si s’aplica l’equació 10 per a un bon solvent i per a un solvent θ es pot arribar a 
deduir l’expressió del factor d’expansió. El factor d'expansió en bons solvents pot 
ser determinat per mesures de viscositat fent servir aquesta expressió: 
 

 [ ]
[ ] 








η
η

α
θ

31 /

 = , (12) 

L'equació 10 pot servir també per trobar la massa molecular aproximada en un 
solvent θ: 
 [ ] ( ) 21

2
/* M K = θθη . (13) 

 
El valor de la constant *Kθ  pel poliestirè en ciclohexà a 340C es troba 
experimentalment i és de 
 

*Kθ  = 8.2 (±0.2) ·10-5 dm3 g-3/2 mol1/2 
 
per polímers amb un rang de masses moleculars de (2-400)·104 g/mol. La forma 
més general de l'equació 10 es pot escriure com l'equació empírica de Mark-
Houwink 
 [ ] ( )a* M K = 2η , (14) 

on normalment 0.5 ≤ a < 1, i tant a com K* són constants per un rang de masses 
moleculars d'un polímer en particular. Els resultats pel poliestirè lineal en el rang 
de masses moleculars (1-5)·105 en toluè a 340C donen 
 

K*=1.15·10-5   i    a=0.72. 
 
Aquestes teories s'apliquen més bé a polímers rigorosament monodispersos (que 
totes les seves molècules tenen la mateixa massa molecular). Si s'apliquen a 
polímers polidispersos obtenim valors mitjans de la massa molecular força 
complexos. Per exemple el valor de la massa molecular de la viscositat mitja que 
es deriva de l'equació anterior és: 

 
















∑
∑ +

 
Mn 

Mn 
  = >M<

ii
i

a
ii

i

/a

v

1 1

, (15) 

essent ni el nombre de macromolècules de massa molecular Mi. El valor de <Mv> 
varia de manera òbvia amb l'exponent a però com que 0.5≤ a<1, aquest valor 
estarà entre 

<MN> = Σini Mi / Σini   i   <MM> = ΣiniMi
2 /ΣiniMi. 

 
El valor de <Mv> mesurat en un bon solvent acostuma a donar el 20% del valor 
de <MM>. La viscositat reduïda a concentracions de polímer no nul·les pot ser 
expandida en forma binomial: [ ] [ ] c k +  = red

2η′ηη , on en bons solvents 
l'anomenada constant de Huggins, k', acostuma a valer entre 0.35 i 0.40 per 
polímers flexibles i no carregats. 
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Procediment 
 
Fer solucions de concentració ben coneguda de poliestirè en toluè i en ciclohexà 
que siguin aproximadament de 5 g/l. Les solucions mare s'hauran de fer en 
matrassos de 50 ml i les dilucions es faran en matrassos de 25. 
 

Cal estalviar al màxim els dissolvents, 
tant per raons econòmiques com ecològiques. 

Les dissolucions s’han de fer dins el bany termostàtic a 34ºC i, 
degut a les propietats del toluè i del ciclohexà, 

cal treballar tota l’estona sota la campana extractora en marxa. 
 
 
Per tal de preparar les solucions, el polímer s'ha de desfer en vasos de precipitats 
de 50 ml. En el cas del ciclohexà la dissolució del polímer és molt costosa pel que 
es recomana l'ús de l'aparell d'ultrasons o bé fer servir l’agitador magnètic durant 
força temps. Cal tenir cura en tot el procés per evitar que els vapors dels solvents 
passin al laboratori. Es recomana tapar els erlenmeyers i és obligatori treballar 
sota la vitrina amb la campana extractora en marxa. 
 
Omplir el viscosímetre amb un dels solvents, buidar-lo i assecar-lo. Posar el 
viscosímetre en el bany termostàtic  assegurant-se que estigui ben vertical i collat 
(utilitzar un suport doble de buretes). Pipetejar 10 cm3 del solvent en el 
viscosímetre. Esperar com a mínim 10 minuts per aconseguir l'equilibri tèrmic. Fer 
unes quantes mesures del temps que triga aquest líquid en baixar pel 
viscosímetre. 
 
Repetir el procés anterior per la solució de 5 g/l i almenys per a tres solucions 
més en el rang de 1 a 5 g/l que es prepararan per dilució de la solució mare amb 
el solvent adequat. Cada vegada que es fa una mesura s'ha de netejar el 
viscosímetre amb el dissolvent per assegurar que no queda gens de solució a 
l'interior i després amb la solució que es farà servir a continuació (començar 
sempre per la solució més diluïda i anar passant progressivament per les 
solucions més concentrades). 
 
El material utilitzat en aquesta pràctica no s'ha de netejar amb aigua. En acabar 
cal rentar tot el material utilitzat amb una mica d'acetona. 
 

Els residus s'han d'abocar en un recipient adequat, mai a la pica. 
Aboqueu-los en el recipient de compostos orgànics no clorats (ciclohexà) i 

en el de compostos aromàtics no clorats (toluè). 
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Qüestions del dia 
 

1. Explica breument que s’entén per un bon solvent i per un mal solvent per un polímer. Seria 
admissible obtenir valors de α=0.5 ? 

2. Creus que el toluè podria ser un bon solvent pel polipropilè CH3-[CH2-CH(CH3)]n-CH3? 
Per què? 

3. Calcular, per a cada valor de concentració del polímer, la seva viscositat reduïda, ηred, tant 
per un solvent com per l'altre. Per fer això cal consultar les definicions de la Taula 1, 
emprar l’equació 6 de la Pràctica 2 i considerar que, per un mateix solvent, totes les 
dissolucions tenen la mateixa densitat, és a dir, que la viscositat relativa és 

t
t 

t
t   = 

solvent

A

solventsolvent

AA

solvent

A
r ≈

ρ
ρ=

η
η

η . 

 

Informe de resultats 
 

4. Representar en un mateix gràfic els valors de la viscositat reduïda (obtinguts a la pregunta 
anterior) enfront de la concentració de polímer tant per un solvent com per l'altre. Dibuixar 
línies rectes a través dels punts trobats per cada solvent i extrapolar-les a concentració 
zero per tal d'obtenir la viscositat intrínseca del poliestirè en toluè [η] i en ciclohexà [η]θ. 

  
5. Calcular la massa molecular de la viscositat mitja <Mv> de les equacions 13 i 14, suposant 

que <Mv> en el ciclohexà és igual a M2. 
 
6. Calcular un valor mitjà per 21

0
2 /r ><  de l'equació 11. Quines són les unitats d’aquest 

paràmetre? El millor valor de M2 per incloure en aquesta equació és <MN> però com que 
sol ser un valor que no coneixem, farem servir el valor de <Mv> com a bona aproximació. 

 
7. Calcular un valor mitjà per 21

0
2 />ρ<  de l'equació 4. 

 
8. Estimar un valor mitjà per 212 /r ><  en el toluè fent servir l'equació 9 i el valor de <Mv> 

en el ciclohexà. Els valors obtinguts a les preguntes 3, 4 i 5 són coherents amb la mida 
mitjana del polímer? Raona-ho en relació a la massa molecular que has calculat. 

 
9. Calcular un valor mitjà de α pel toluè a 340C de l'equació 12. 
 
10. Calcular el valor mitjà d'enllaços (dues vegades el nombre de monòmers) d'estirè per a 

cada molècula de poliestirè, fent servir el pes molecular del monòmer de l’estirè i el valor 
de <Mv> en el ciclohexà. 

 
11. Calcular un valor per 21

0
2 /

fr ><  de l'equació 6, prenent la distància C-C de contribució de 
cada monòmer com 0.154 nm i θ = 1090. 

 
12. Amb les dades obtingudes a les preguntes 3 i 8, calcular una aproximació al valor del 

factor d’expansió, σ, emprant l'equació 7. Quines unitats té σ? Has obtingut un valor dins 
del rang esperat? 

 
13. Tot i fent servir el valor de <n>, calcular el valor mitjà de la longitud de la molècula 

completament estirada en un pla i adoptant la forma de ziga-zaga (considera els valors 
numèrics indicats a la pregunta 8). Quin percentatge de la longitud d'aquest contorn 
correspon a 21

0
2 /r >< ? 
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- Napper, D. N.; Conformation of macromolecules: a physical chemistry experiment. J. 
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- Curso experimental en Química física. J. J. Ruiz Sánchez, J. M. Rodríguez Mellado, E. Muñoz 
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Pràctica 4: Cinètica de la reacció persulfat-iodur 
 
Introducció 
 
En aquesta pràctica s’estudiarà la cinètica de la reacció entre el ió persulfat i el 
iodur aprofitant que aquesta reacció pertany al grup de reaccions anomenades 
de tipus rellotge. Aquesta mena de reaccions tenen la propietat que 
s’autoindiquen, és a dir, són reaccions en les que es pot veure el punt final 
mitjançant un canvi de color.  En la reacció estudiada un mol de persulfat es 
combina amb dos mols de iodur per donar anió sulfat i iode molecular: 
 

2
2
4

2
82 22 ISOIOS +→+ −−−  

La presència de iode es pot detectar fàcilment  perquè dóna un color marronós 
a la solució. Aquest color marró es pot veure a concentracions relativament 
altes de I2. Per tal d’afinar una mica més i fer que la presència d’aquesta 
substància es pugui detectar abans, es fa servir un indicador de iode; aquest 
indicador és el midó. El midó forma un complex amb l’espècie I3- de color blau 
que és visible a concentracions molt baixes de iode (a concentracions altes 
queda emmascarat pel color marronós de la solució).  

L’objectiu de la pràctica és el càlcul de l’ordre d’aquesta reacció respecte al ió 
persulfat i al ió iodur, és a dir, si la velocitat d’aquesta reacció es pot escriure 
segons: 

[ ] [ ] [ ]nm IOSk
dt

OSdv −−
−

=
−

= 2
82

2
82  

es tractarà de dissenyar un experiment que ens permeti calcular els exponents 
m i n. 

La tècnica que seguirem per a l’estudi de la cinètica serà l’anomenada 
aproximació de les velocitats inicials. En aquesta aproximació es considera que 
la velocitat de reacció es pot considerar constant quan aquesta reacció es 
comença a produir. Es pot escriure doncs que al començament de la reacció: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]nm IOSk
t
I

dt
Id

dt
OSdv −−

−

=
∆

∆
==

−
= 2

82
22

2
82  

On s’han canviat els diferencials per increments degut a l’aproximació 
proposada. Si ara prenem logaritmes queda: 

[ ] [ ] [ ]−− ++=







∆
∆ IlnnOSlnmkln

t
Iln 2

82
2  

Com que estem buscant velocitats inicials, les concentracions de persulfat i de 
iodur són precisament les que hi ha al començament de la reacció. Si tenim 
alguna manera per poder calcular el temps ∆t quan s’ha format una quantitat 
fixa de iode molecular, podem escriure: 
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( ) [ ] [ ]00
2
82

−− −−=∆ IlnnOSlnmctttln  

Si fem un seguit d’experiències mantenint fixa la concentració inicial de ió iodur 
i variant la concentració de persulfat podrem dibuixar una recta que enfronti els 
logaritmes dels temps en que s’ha format una certa quantitat de iode molecular 
ln(∆t) amb les concentracions inicials de persulfat, el pendent de la qual serà 
l’ordre de reacció respecte al persulfat. Fent un seguit d’experiències 
anàlogues, però ara mantenint la concentració inicial de persulfat constant i 
variant la de ió iodur, trobarem l’ordre de reacció respecte al iodur. 

Cal realitzar un càlcul global emprant totes les dades i ajustant-les mitjançant 
un programa de regressió multilineal. Això ho podeu fer de dues maneres: 

1. El que recomanem és emprar un programa de càlcul simbòlic com el 
MAPLE. Trobareu les instruccions específiques a l’Apèndix III 
d’aquest guió. 

2. També podeu accedir a un programa específic com el que trobareu 
en el fitxer http://iqc.udg.es/∼emili/docent/mlr/mlr.zip. Aquest 
programa s’executa en l’entorn Windows/MS-DOS. Les instruccions 
específiques les trobareu en el fitxer mlr.txt i també al final d’aquest 
guió, a l’Apèndix IV. 

 

Ara només falta conèixer el mètode per trobar aquest temps que triga en 
produir-se la quantitat fixa de iode molecular. Per saber aquest temps 
recorrerem al fet que aquesta reacció s’autoindica, és a dir, que un dels 
productes, el iode, té color (i en aquest cas també pot formar un complex més 
fortament colorat amb el midó). Per aprofitar aquesta característica el que es 
farà és utilitzar una reacció secundària que vagi fent desaparèixer el iode a 
mida que aquest es va formant. Aquesta reacció és la del iode amb el ió 
tiosulfat: 

−−− +→+ 2
642

2
32 22 OSIIOS  

En el moment en que s’hagi exhaurit tot el tiosulfat que hi hàgim posat al 
començament el iode ja no desapareixerà, i el que es formi a partir d’aquest 
moment tenyirà la dissolució de blau. Així podrem calcular quant temps ha 
trigat la reacció a fer desaparèixer una certa quantitat de mols de reactiu que 
ens vindrà donada per la quantitat de tiosulfat que hem posat al començament. 

 
Procediment  

Es preparen les següents solucions: 

a) 100 ml de (NH4)2S2O8 (persulfat amònic, peroxodisulfat d’amoni) 0.2 M 

b) 100 ml de (NH4)2SO4 (sulfat amònic) 0.2 M 
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c) 100 ml de Na2S2O3  (tiosulfat sòdic) 0.01 M 

d) 100 ml de solució 0.2 M de KI. Aquesta solució ha de contenir 66.6 ml 
de la solució b (empreu la bureta), el KI necessari perquè sigui 0.2 M i 
aigua destil·lada. 

Es disposa de dos erlenmeyers de 100 ml en els quals s’hi afegeixen les 
quantitats de les solucions a, b, c i d que s’indiquen a la taula següent, tenint 
cura d’afegir també una gota d’indicador de midó a l’erlenmeyer A. 

 
 Erlenmeyer A Erlenmeyer B 

Prova Sol. a (ml) Sol. b (ml) Sol. c (ml) Sol. d (ml) 
1 10 0 5 10 
2 10 2 5 8 
3 10 4 5 6 
4 10 6 5 4 
5 8 2 5 10 
6 6 4 5 10 
7 4 6 5 10 

 

Per cada prova es disposa l’erlenmeyer B a sobre d’un agitador magnètic i 
s’aboca el contingut de l’erlenmeyer A dins del B al mateix temps que es posa 
en marxa el cronòmetre (quan s’ha buidat la meitat de la solució). Es para el 
cronòmetre quan s’observa l’aparició de color blau en la solució reaccionant (si 
la concentració de iode és massa elevada s’observa llavors el color del iode 
molecular). En fer aquesta pràctica cal tenir molta cura que tot el material que 
s’utilitza estigui el màxim de net possible atès que la presència de substàncies 
alienes pot actuar com a catalitzador o inhibidor de la reacció que s’està 
estudiant. 

 
Qüestió del dia 
 

1. És conegut que la força iònica influeix en les expressions de les constants, tant siguin 
d’equilibri com de velocitat, és a dir, que en realitat tot allò que es representa com a 
concentracions en el fons s’hauria d’expressar en termes d’activitats. En aquesta 
experiència l’efecte de la força iònica s’ha tingut en consideració. El que s’ha fet és 
forçar que totes les solucions que s’han avaluat tinguin la mateixa força iònica per tal 
d’evitar incongruències en els resultats. Comenta com s’ha resolt aquest problema en 
la pràctica i demostra que totes les solucions reaccionants estudiades tenien la mateixa 
força iònica. Nota: empra els valors de concentracions reals que has fet servir en la 
teva pràctica i amb una precisió de 3 xifres decimals. 

 

Informe de resultats 
 

2. Fer una taula amb els temps que triga cada solució a canviar de color i les 
concentracions inicials de les espècies reaccionants. A partir d’aquí deduir els valors 
dels ordres de reacció m i n mitjançant la recta de regressió multilineal. 

 
Bibliografia 
 
Curso experimental en Química física. J. J. Ruiz Sánchez, J. M. Rodríguez Mellado, E. Muñoz 
Gutiérrez i J. M. Sevilla Suárez de Urbina. Editorial Síntesis. Madrid, 2003. www.sintesis.com. 
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Pràctica 5: Determinació del poder rotatori específic de la sacarosa i de la 
seva velocitat d'hidròlisi en solució àcida per mitjà del polarímetre 
 
Introducció 
 
Certs compostos orgànics, en especial els que contenen àtoms de carboni 
assimètrics, tenen la propietat de fer girar el pla de polarització de la llum. Aquest 
fenomen es pot observar per mitjà de un polarímetre. Les seves parts 
fonamentals es mostren a la figura. Un feix de llum passa a través d'una lent (L) i 
del polaritzador (un prisma de Nicol, N1, d'espat d'Islàndia) el qual produeix un feix 
paral·lel de llum polaritzada segons un pla. Aquest feix travessa llavors una 
mostra en solució mantinguda a temperatura constant en un tub cilíndric de vidre 
(G), amb una finestra òptica a cada extrem, i finalment per un altre prisma de 
Nicol (N2). Aquest prisma, l'analitzador, està muntat en el centre d'una placa 
circular giratòria proveïda d'una escala de 360º, amb nònius per apreciar la 
centèsima de grau, en dues posicions separades de 180º. Finalment la llum és 
focalitzada per una petita ullera (T) per produir un camp nítid que varia a mida que 
gira l'analitzador, des d'una posició de màxima intensitat (eixos òptics dels dos 
prismes paral·lels) fins una il·luminació mínima (eixos òptics perpendiculars, nicols 
creuats), situada a 90º. Per ajudar a trobar la posició de Nicols creuats, part de la 
llum del polaritzador passa a través d'un prisma de Nicol secundari (N3) de 
manera que la unitat completa dóna dos feixos polaritzats en els seus plans 
formant un petit angle. D'aquesta manera, el camp mostra dues àrees de diferent 
intensitat, el contrast de les quals varia exactament amb la posició de 
l'analitzador, prop de la posició de mínima transmissió. 

 
A temperatura constant i per una llum polaritzada de determinada longitud d'ona, 
l'angle de desviació α (en graus sexagesimals) degut al compost en solució, 
depèn només de la concentració i del gruix de la solució travessada per la llum. El 
poder rotatori específic ve definit per la relació 
 

 [ ]
c

=
l

α
α 100  (9) 

 
on l (en decímetres) és el gruix de substància travessada per la llum, i c (en 
grams per cada 100 ml) és la concentració. 
 
La sacarosa s'hidrolitza d'acord amb l'equació: 
 

levulosadextrosasacarosa
OHCOHCOHOHC 612661262112212 +→+  
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Aquesta reacció està catalitzada pels ions hidrogen i pot realitzar-se a una 
velocitat mesurable a temperatura ambient. La mescla final de dextrosa i levulosa 
(sucre invertit) desvia el pla de llum polaritzada en sentit contrari que la sacarosa, 
de manera que la reacció pot seguir-se observant la variació en la rotació 
d'aquest pla. A més, la concentració del catalitzador no varia durant la reacció i 
per això l'ordre de la reacció en relació amb la sacarosa pot determinar-se usant 
una solució aquosa diluïda. Si aquest ordre fos la unitat, llavors la velocitat vindria 
donada per la relació: 
 

 [ ] [ ]sacarosaK=
dt

sacarosad−  (10) 

i  

 [ ]
[ ]tsacarosa
sacarosa

t
=K 0ln1  (11) 

o bé 

 
αα
αα

∞

∞

-
-ln

t
=K

t

01  (12) 

 
on els subíndexs 0, t i ∞ es refereixen als estats inicials, a l'instant t i al final de la 
reacció, respectivament. La relació general (vàlida per aquesta pràctica i la 
següent) que hi ha entre els quocients de concentració i els quocients de 
diferències de propietat de seguiment (en aquest cas α) es pot trobar descrita en 
el fitxer 
 

http://iqc.udg.es/∼emili/docent/cqdm/problemes/01_cinetica_formal_demo.pdf 
 
L'objecte d'aquesta pràctica és determinar el valor del poder rotatori específic de 
la sacarosa, [α], i mostrar que la hidròlisi es comporta com a una reacció de 
primer ordre respecte a la concentració de sacarosa. 
 
 
Procediment 
 
1. Determinació del poder rotatori específic 
 
Es preparen 50 ml d'una solució patró de sacarosa al 10% (pes/volum). Es 
connecta el polarímetre. Es neteja el tub portamostres (compte amb les lents, 
que no són fixes!, si cal demaneu al professor que sigui ell que manipuli 
l’instrument) i s’omple completament amb aigua destil·lada, inclinant-lo per 
eliminar les bombolles. Es col·loca el tub portamostres en el seu suport. Es gira 
l'analitzador fins la posició crítica (propera al zero), la qual s'obtindrà quan les 
àrees del camp tinguin una intensitat mínima per igual, i la línia de demarcació 
sigui poc perceptible, llegint llavors en els dos nònius. Aquesta mesura serà la 
que haurem de considerar com a zero. Es buida el tub, s’esbandeix dues 
vegades i s’omple amb la solució de sacarosa. Es determina la posició per una 
transmissió mínima, com abans. Quan les lectures es desvien en el sentit de les 
agulles del rellotje, la rotació es considera positiva i la substància es considera 
dextrògira. El sentit contrari es considera negatiu i la substància que ho produeix 
s'anomena levògira. 



21 

 
2. Cinètica de la hidròlisi 
 
Es preparen 50 ml d'una solució patró de sacarosa al 20% (pes/volum) i 50 ml 
d'àcid clorhídric de concentració aproximada de 3 N. Es pipetejen 25 ml de la 
solució de sacarosa en un erlenmeyer net i sec i seguidament s’afegixen 25 ml 
d'àcid en el mateix erlenmeyer, i es barreja bé, engegant al mateix temps el 
cronòmetre. S’esbandeix dues vegades el tub portamostres amb la mescla, i 
finalment, s’omple amb la mescla i es llegeix tan aviat com sigui possible la 
posició per la transmissió mínima. Es repeteix la determinació a intervals de 2 
minuts durant els primers 15 min, i llavors a intervals de 5, 10 i 15 min, segons 
que la reacció es faci més lenta. S’hauran de fer un total de 15 o 20 lectures, 
anotant el temps amb la precisió adequada. Experimentalment es pot conèixer el 
valor de α∞ si es guarda la mostra reaccionant fins l’endemà i llavors es fa una 
mesura polarimètrica. 
 
Qüestions del dia 
 

1. Calcular el poder rotatori específic de la sacarosa (amb el seu signe) considerant la 
longitud del tub portamostres (normalment és de 1 dm) i comparar-lo amb el valor 
bibliogràfic. 

 
2. Determinar α∞ a partir de les dades bibliogràfiques, suposant l’additivitat de les propietats 

òptiques dels compostos. Tingues en consideració el pes molecular de reactiu i productes. 
 

Informe de resultats 
 

3. Representar gràficament el valor de ln(αt – α∞) en funció del temps i trobar la millor recta 
amb els punts obtinguts i també la constant de velocitat a partir del pendent de la recta 
(equació 4).  

 
 

Dades bibliogràfiques: 
 

[α]sacarosa=66.5 ml dm-1 g-1;  [α]levulosa= -91.1 ml dm-1 g-1;  [α]dextrosa =52.6 ml dm-1 g-1. 
 
Bibliografia 
 
Curso experimental en Química física. J. J. Ruiz Sánchez, J. M. Rodríguez Mellado, E. Muñoz 
Gutiérrez i J. M. Sevilla Suárez de Urbina. Editorial Síntesis. Madrid, 2003. www.sintesis.com. 



22 

Pràctica 6: Cinètica d'una reacció mitjançant conductometria 
 
En aquest experiment es mesurarà la constant de velocitat de la reacció d'hidròlisi 
bàsica de l’acetat d'etil: 
 
 OHHC + COOCH  OH  HCOOCCH 52

-
3

-
523 →+  (1) 

 
Aquesta reacció segueix una cinètica de segon ordre segons: 
 

 ( )( )x-  bx-  a k = 
dt
dx

1  (2) 

 
on t és el temps que ha transcorregut des del començament de la reacció, x és el 
nombre de mols per litre que han reaccionat al temps t, a és la concentració inicial 
d'acetat d'etil, b és la concentració inicial d'ions hidroxil, i k1 és la constant de 
velocitat de la reacció. 
 
La conductància d'una solució iònica segueix la llei: 
 

 Λ= ∑ jj
j

 c  
k

 G
1000

1  (3) 

 
on k és la constant de la cel·la que utilitzem per mesurar la conductància, ci són 
les concentracions de les espècies iòniques en solució, i �i són les conductàncies 
equivalents d'aquestes espècies. 
 
En el nostre cas, i suposant que les úniques espècies que condueixen són les 
iòniques, tenim que la conductància de la barreja reaccionant a un temps t és: 
 

 ( )[ ] b +  x +  x-b  
k

 = G NaCOOCHOHt +-
3

- ΛΛΛ1000
1  (4) 

 
Degut a que les solucions que utilitzem són força diluïdes, podem suposar que les 
conductàncies equivalents dels diferents ions en solució són constants durant tot 
l'experiment. El valor de x va des de x = 0 fins a x = c, on c és la concentració 
inicial del reactiu limitant, és a dir, el més petit entre a i b. En el cas de 
concentracions de partida que siguin iguals tenim c = a = b. 
 
Si restem de la conductància a l'inici de la reacció G0, la conductància a un temps 
t Gt trobem: 

 
( )

k
-    x

 = G-  G COOCHOH
t0

-
3

-

1000
ΛΛ  (5) 

 
Fent el mateix, però ara restant G∞ (conductància quan ja s'ha completat la 
reacció) de G0 trobem: 

 
( )

k
-  c

 =GG COOCHOH -
3

-

10000
ΛΛ− ∞  (6) 

 



23 

Si dividim l'equació 5 per la 6 trobem: 
 

 
G  G
G G = 

c
x

0

t0

∞−
−  (7) 

 
En aquesta pràctica s'estudiarà la cinètica d'aquesta reacció partint d'iguals 
concentracions de reactius (a = b). En aquest cas, la integració de l'equació 2, i la 
posterior substitució de x en l'equació 7 dóna l'equació següent: 
 

 ( )G-  G 
atk

 + G  G t0t
1

1
∞=  (8) 

 
 
Procediment 
 
Es preparen 50 ml de solució de NaOH aproximadament 0.02 M (prendre-la d'una 
solució de molaritat coneguda i diluir-la, o bé preparar-la i estandarditzar-la).  
 
Es preparen 500 ml d'una solució d'acetat d'etil que sigui exactament de la 
mateixa concentració que la sosa que hem preparat. La preparació de l'acetat 
d'etil cal fer-la sense entretenir-se, atès que és un líquid força volàtil. Per tal 
d’evitar al màxim la evaporació de l’acetat que es pesa, és convenient fer-ho en 
un recipient que contingui una mica d’aigua. Un cop feta la dissolució d'acetat 
d'etil es tapa l'aforat que la conté per tal de prevenir l'evaporació. 
 
Es posen els dos matrassos amb els reactius en un bany termostatat a una 
temperatura entre els 25 i el 40ºC, juntament amb un erlenmeyer buit, que servirà 
de reactor, i s’espera que s'assoleixi l'equilibri tèrmic. S’omplen dues pipetes de 
25 ml, una de cada reactiu. Es buida el contingut d'una de les pipetes dins 
l'erlenmeyer. Es prepara el cronòmetre. 
 
Es buida el contingut de la pipeta amb l'altre reactiu en l'erlenmeyer, i quan s'hagi 
buidat aproximadament la meitat de la pipeta, es posa en marxa el cronòmetre.  
 
S'han de fer mesures en un interval de 45 minuts, que és el que triga a 
completarse més o menys la reacció. Aquestes mesures s'han de repartir de 
manera que al començament se’n facin moltes, i conforme passa el temps es 
vagin espaiant. Se’n poden fer tantes com es vulguin, atès que la mesura amb el 
conductòmetre és molt senzilla i només cal deixar la cel·la submergida en 
l'erlenmeyer on es produeix la reacció, i de tant en tant, anar mirant quin valor 
registra la conductància de la solució en cada temps. 
 
Per tal d'obtenir el valor de G0, és a dir, la conductància a temps zero, es prenen 
25 ml de la sosa que s’ha preparat, i es dilueixen en 25 ml d'aigua (tot això en un 
altre erlenmeyer dins del bany termostatat). Es mira la conductància de la solució 
amb el conductòmetre, i aquell serà el valor de la conductància teòrica ben bé al 
començament de la reacció, ja que s’ha suposat que l'acetat d'etil no conduïa pel 
fet de ser una espècie neutra. 
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Qüestió del dia 
 

1. Tabular els valors de conductància amb el temps de reacció. Explicar perquè aquests 
valors augmenten o disminueixen en funció del temps. 

 
2. Quina funció exerceix del factor 1000 a l’equació (3)?  
     Unitats:  K: m-1    G: Ω-1   C: mols/litre    Λ: m2·Ω-1·mols-1 

 
Informe de resultats 
 

3. Fer la gràfica, i ajustar la millor recta de regressió pels valors de Gt enfront de (G0-Gt)/t. 
 
4. Amb les dades d'aquesta recta, i l'equació 8, deduir els valors de k1, i de la conductància 

quan la reacció és completa, G∞. 
 
 
Bibliografia: 
 

- Sime, Rodney J., "Physical Chemistry - Methods, Techniques and Experiments," Saunders 
Pub., Philadelphia, PA, 1990. p. 609-620. 

- Curso experimental en Química física. J. J. Ruiz Sánchez, J. M. Rodríguez Mellado, E. 
Muñoz Gutiérrez i J. M. Sevilla Suárez de Urbina. Editorial Síntesis. Madrid, 2003. 
www.sintesis.com. 
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Pràctica 7: Efecte de la temperatura sobre la velocitat de reacció 
 
Introducció 
 
La constant de velocitat d'una reacció química està relacionada amb la 
temperatura per l'expressió 

 2RT
E=

dT
klnd *∆  (1) 

 
on k és la constant de velocitat, ∆E* és l'energia d'activació, R és la constant dels 
gasos i T la temperatura absoluta. Per integració, suposant que l'energia 
d'activació és independent de la temperatura, s'obté l’equació següent: 
 

 I
RT

Ekln
*

+
∆−

=  (2) 

 
L'equació (1) indica que quant major sigui l'energia d'activació major serà el canvi 
de k amb la temperatura. A la temperatura ambient es troba que per a moltes 
reaccions un augment de 10ºC en la temperatura dobla aproximadament el valor 
de la constant de velocitat específica. La majoria de reaccions iòniques no són 
adequades per a estudis de constants de velocitat, per què són molt grans. Per 
contra, moltes reaccions orgàniques transcorren tan lentament a temperatura 
ambient que resulten també inadequades per a estudis de cinètica de reacció. 
Per aquest experiment hem escollit la hidròlisi de l'acetat de metil, catalitzada per 
hidrogenions. L'equació per aquesta reacció és: 
 

COOHCHOHCHOHCOOCHCH H
33233 +→+

+

 
 
Amb una concentració d'hidrogenions com la que se suggereix al procediment 
experimental, aquesta reacció té una velocitat adequada a l'interval de 25 a 50 ºC. 
S'observarà que es forma àcid acètic a mida que transcorre la reacció. Les 
quantitats de base necessàries per valorar mostres de la mescla de reacció 
d'igual volum augmentaran amb el temps. D'aquesta manera podem seguir 
fàcilment el curs de la reacció. 
 
 
Procediment  
 
Es col·loquen en un matràs erlenmeyer exactament 100 ml de HCl 1 N (que 
caldrà valorar amb sosa aproximadament 1 N per tal de saber-ne la concentració 
exacta), i en un altre una certa quantitat d'acetat de metil (uns 25 ml). Es disposen 
aquests dos recipients dins d'un bany termostàtic a una temperatura entre 25 i 50 
0C i quan arribin a l'equilibri tèrmic es pipetejen 5 ml de l'éster dins de l'àcid i es 
posa en marxa el cronòmetre. Per analitzar, es prenen mostres de 5 ml (utilitzeu 
la pipeta) de la dissolució d'éster que està reaccionant i s’aboquen a matrassos 
erlenmeyers que continguin uns 75 ml d'aigua-gel o bé aigua destil·lada freda. 
Se’n prenen 5 o 6 mostres en un interval total de mitja hora (una cada 5 minuts 
aproximadament). S’anota el temps en què es pren la mostra, agafant com a tal 
aquell en què es porta abocada la meitat de la mostra de la pipeta. En aigua 
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gelada la velocitat de la reacció disminueix però no totalment i és per això que la 
valoració l’heu de realitzar el més aviat possible. Es valora amb NaOH usant 
fenolftaleïna com indicador. Aquesta sosa ha de ser la mateixa que l’emprada 
més amunt per valorar l’àcid, però diluïda unes 5 vegades. Se suposa que el 
volum total a l’inici de la reacció és igual a 105 ml, volum combinat de la 
dissolució àcida i de l'éster. Per a cada temperatura, cal comprobar en la primera 
valoració que com a mínim es gasta la sosa suficient com per neutralitzar tot el 
medi àcid provocat per l’HCl.  
 
Es repeteix el mateix experiment per a dos valors més de temperatura. Es pot  
preguntar al professor sobre la conveniència de repetir l’experiència una sola 
vegada més i obtenir les dades de la tercera temperatura per una altra via. 
 
 
Qüestions del dia 
 

1. Per a cada temperatura fer una taula amb les concentracions de l’éster respecte el temps. 
Per fer els càlculs cal tenir en compte que la concentració d'àcid que es valora és la suma 
de la concentració d'àcid original que prové del HCl més la concentració d'àcid acètic que 
es forma al llarg de la reacció. 

 
2. Deduir la relació entre la concentració de l’éster i el temps de reacció suposant que, com 

que la concentració de l'àcid és molt major que la de l'éster, es pot considerar que la 
reacció segueix una cinètica de primer ordre: 

 [ ] [ ]Ak
dt

Ad
=

−  (3) 

Informe de resultats 
 

3. Trobar una relació lineal a partir de l’apartat anterior entre [A] i t i determinar la constant de 
velocitat k amb les dades obtingudes per a cada temperatura. 

 
4. Prendre les dades obtingudes per a diferents temperatures i determinar l’energia 

d’activació (∆E*) per a aquesta reacció a partir de l’equació (2) mitjançant una regressió 
lineal escaient.  

 
 
Bibliografia: 
 

- Curso experimental en Química física. J. J. Ruiz Sánchez, J. M. Rodríguez Mellado, E. 
Muñoz Gutiérrez i J. M. Sevilla Suárez de Urbina. Editorial Síntesis. Madrid, 2003. 
www.sintesis.com. Hi ha dos capítols d’aquest llibre relacionats amb aquesta pràctica (la 
pràctica de la cinètica d’hidròlisi de l’acetat de metil i la pràctica de la dependència de la 
constant de velocitat amb la temperatura).  



27 

Pràctica 8: Mètode de Job: determinacio de l’estequiometria d’un complex 
 
Introducció 
 
Job va descriure el mètode anomenat de les variacions contínues per a la 
identificació de l’estequiometria dels compostos formats per reacció de dos 
components en dissolució. El mètode és aplicable a ions complexos, la reacció de 
formació dels quals pot ser representada per l'equació 
 
 ABnB+A n↔  (1) 
 
on A és un ió metàl·lic i B és un lligand que pot ser tant una molècula com un ió. 
Per determinar n, es barregen en diferents proporcions solucions d’A i B amb la 
mateixa concentració molar, i es mesura una propietat de les solucions resultants. 
Aquesta propietat ha d’estar lligada a la concentració i, per fer anàlisis 
quantitatius, el més desitjable és que en sigui proporcional. La diferència (Y) entre 
cada valor trobat i el corresponent valor de la propietat mesurada quan no hi ha 
reacció es representa en funció de la composició. La corba resultant (Y en funció 
de la composició) hauria de tenir un màxim si la propietat mesurada té un valor 
més gran per l'ió complex que per A o B, i un mínim si és més petit. Job va 
demostrar que la composició en la qual la diferència Y és un màxim té una relació 
simple amb el coeficient n de l'equació (1) i és independent de la constant 
d'equilibri. Aquest mètode ha estat anomenat mètode de les variacions contínues. 
 
Si les concentracions molars de les solucions A i B no són les mateixes, la posició 
del màxim a la corba és una funció de la constant equilibri així com de n. Si n és 
coneguda i l'estabilitat de l'ió complex no és massa gran, la constant d'equilibri es 
pot determinar amb aquest mètode. 
 
L'absorció de la llum monocromàtica és una propietat convenient amb la que es 
pot dur a terme aquesta experiència, perquè els ions complexos són sovint 
colorats de manera diferent als seus components. A més, l'absorció de la llum és 
proporcional a la concentració de les espècies absorbents, i aquesta és una de 
les condicions desitjables. 
 
Suposem que les substàncies A i B reaccionen segons l'equació (1), i que les 
solucions de A i B, ambdues de concentració M mols per litre, estan barrejades 
en diferents proporcions. Les barreges es fan per l'addició de x volums de B a (1-
x) volums de A (x<1), suposarem que el canvi de volum en la barreja és petit i no 
el tindrem en compte. Anomenarem c1, c2, c3 a les concentracions de A, B i ABn 
respectivament. Per qualsevol barreja són aplicables les equacions que es 
descriuen a continuació: 
 
 
 ( ) 31 1 cxM=c −−  (2) 
 
 3ncMx=c2 −  (3) 
 
 Kc=cc 3

n
21  (4) 
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La condició per un màxim a la corba de c3 representat en funció de x és: 
 
 03 =dx/dc  (5) 
 
La diferenciació de les equacions 2, 3 i 4 i la combinació de les tres equacions 
diferencials resultants amb les equacions de 2 a 5 dóna: 
 

 
max

max

x
x=n
−1

 (6) 

 
La determinació del valor de x pel qual c3 és un màxim, xmax, permet el càlcul de n 
mitjançant l'equació 6. Encara hem de demostrar que un màxim (o mínim) en 
l'absorció de la llum monocromàtica quan es varia x coincideix amb el màxim de 
c3. Si ε1, ε2, i ε3 són els coeficients d'extinció d'A, B i ABn a una longitud d'ona 
determinada, l'absorbància és: 
 
 ( )ccc=A 332211 ε+ε+εl  (7) 
 
on l és la longitud del camí de la llum a través de la solució. 
 
Si Y és la diferència entre A de l'equació 7 i l'absorbància que la solució hauria 
tingut si no hagués hagut cap reacció en barrejar les solucions  d'A i B. 
 
 ( )[ ]MxxMccc=Y 21332211 ε−−ε−ε+ε+ε 1l  (8) 
 
Substituint les equacions 2 i 3 en l'equació 8 i considerant que l’espècie B no 
absorbeix (ε2=0), es pot veure que Y és un màxim quan c3 és un màxim si ε3>ε1, i 
un mínim quan c3 és un màxim si ε3<ε1. 
 
El mètode de Job indica que si dos o més components poden ser formats a partir 
dels components A i B, el valor de x pel qual Y és un màxim variaria amb la 
longitud d'ona de la llum utilitzada per la mesura. Si només es forma un 
component simple, Y hauria de ser un màxim per a un valor fix de x independent 
de la longitud d'ona, a condició que el coeficient d'extinció del component sigui 
diferent del reactant colorat. D’aquesta manera, seria possible determinar si es 
forma més d'un component o no, utilitzant diferents longituds d'ona. 
 
Per acabar, cal matisar que aquestes conclusions són estrictament correctes si la 
força iònica es manté constant quan canvia la composició, ja que els coeficients 
d'activitat haurien de ser inclosos en les equacions d'equilibri. Els coeficients 
d'activitat, si són constants, no tenen més efectes en la posició del màxim, que en 
la constant d'equilibri. De totes maneres, la força iònica constant no es considera 
necessària en l’experiment que es descriu a sota, perquè l'objectiu és provar 
l'efecte de les variacions de la longitud d'ona. 
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Procediment 
 
És desitjable posar en pràctica el mètode amb un parell de reactius que formin un 
únic compost. Tradicionalment s’escollia cromat de potassi i àcid clorhídric. 
Actualment, però, s’ha preferit obviar el tenir que treballar amb Cr(VI), per l’alta 
perillositat associada a la seva toxicitat. Es proposa fer la pràctica a partir de 
mesurar l’absorbància del tiocianat de ferro (III). 
 
Cal disposar d’una solució de Fe(NO3)3 0.0025 M. Aquesta es prepara per 
dilució d’una solució mare ja disponible al laboratori. Aquesta solució mare està 
en medi àcid per tal d’evitar formació d’hidròxids insolubles. Tot i això, es pot 
emprar aigua en totes les dilucions que calgui fer en tota la pràctica. 
 
 
Part A: Comprovació de la llei de Lambert-Beer 
 

A partir de la solució 0.0025M en Fe3+ cal preparar-ne 10 de diferents 
concentracions enrasades amb aigua i mesurar l'absorbància de 
cadascuna d'elles (determineu també a quina longitud d’ona cal fer la 
mesura). A partir d'aquí, de la representació de l'absorbància en funció de 
la concentració s’ha d’obtenir una recta i el seu pendent en donarà el 
coeficient d'absorció molar del Fe+3 segons l'equació de Lambert-Beer i per 
aquella longitud d’ona. 
 
Per preparar la sèrie de solucions del catió, podeu seguir les pautes de la 
part B que s’indica a continuació, però sense emprar el tiocianat i enrasant 
amb aigua. 

 
 
Part B: Mesures associades a la formació del complex. Mètode de Job. 
 

Preparar 100 ml de solució de KSCN també 0.0025 M. Per preservar la 
precisió, el millor és preparar 100 ml de solució 0.025M i després diluir-ne 
un alíquota. 
 
En una sèrie de 11 picnòmetres de 25 ml abocar 0, 1, 2, 3, ..., 10 ml de la 
solució de tiocianat. A cadascuna d’elles i de forma respectiva poseu-hi 
també 10, 9, 8, ..., 1 i 0 ml de la solució de Fe3+. Enraseu-los tots amb 
aigua. D’aquesta manera obtindreu 11 solucions mostrant una gradació de 
color i de les que heu de mesurar l’absorbància respecta a cadascuna de 
les dues solucions no colorades. La longitud d’ona òptima per realitzar la 
mesura és λ=455 nm. 
 
Repetiu la mesura de l’absorbància a 400 nm i a 500 nm. 

 
 
Nota sobre seguretat: Abocar els residus de Fe3+ al contenidor de metalls. 
 
En fer les mesures d’absorbància, estudieu la conveniència de considerar com a 
solucions blanc la solució de ferro o la de tiocianat.  
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La figura 1 mostra un exemple dels valors de la diferència, Y, entre l'absorbància 
mesurada i la calculada a la mateixa longitud d'ona que la solució blanc. Per a la 
majoria de les corbes, els valors Y han estats multiplicats per un factor (constant 
per a cada corba particular) per estalviar espai. 

 
 
Fig. 1. Diferència Y per barreges de 
solucions equimolars dels dos 
reactius. Les ordenades de la major 
part de les corbes han estat o 
augmentades o disminuïdes per 
economia d'espai. 
 
 
 
 
 

 

 
Qüestions del dia 
 

1. Comprovar el compliment de la Llei de Lambert-Beer, indicada a la part A 
de la pràctica. 

 
2. A la part B de la pràctica, comprovar numèricament que totes les longituds 

d'ona donen un màxim (o mínim) a un valor concret de fracció molar. 
 

3. Creus que la variable x emprada és una fracció molar? Per què? 
 
 
Informe de resultats 
 

4. Representar la gràfica homòloga a la de la Figura 1 amb les teves dades. 
 

5. Determina l’estequiometria del compost format. 
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Pràctica 9: Espectres atòmics 
 
Introducció 
 
La radiació d'una mostra amb llum visible d'una determinada freqüència pot 
provocar la transició d'electrons entre diferents estats electrònics. Tant si 
s'experimenta sobre àtoms o molècules es poden obtenir els anomenats 
espectres d'emissió com els d'absorció que són característics de la mostra 
irradiada. En el cas atòmic aquesta tècnica permet la detecció i anàlisi dels 
elements presents en una mostra. 
 
Si una llum de longitud d'ona λ travessa una xarxa de difracció de constant d, 
aquesta es difracta i els punts d'intensitat màxima es produeixen quan l'angle de 
difracció α satisfà l'equació de Bragg: 
 

K,,n;sindn 21=α=λ  
 
Es parla d'un espectre de primer ordre si n=1, de segon ordre si n=2, etc. 
 
En aquesta pràctica, a partir de les línies de diversos espectres d'emissió 
s’identificaran diferents elements químics incògnita. Això es farà determinant les 
longituds d'ona de les línies espectrals dels diferents àtoms desconeguts utilitzant 
un espectròmetre de difracció, prèviament calibrat a partir de les línies d’una 
làmpada d'heli.  
 
 
Procediment 
 
El procediment de calibració amb una làmpada d'heli ja ha estat efectuat 
anteriorment per part del professor de pràctiques (si us plau, no toqueu els 
cargols de l'aparell). Pel que fa a l'espectre de l'heli es disposa de les següents 
dades que són les línies espectrals observades: 
  

Color λ (nm) Angle α (graus) sinα 
Vermell 667.8 23.1  

Groc 587.6   

Verd 501.6   

Verd blavós 492.2   

Blau verdós 471.3   

Blau 447.1 15.3  

 
Es comença l'experiència connectant la làmpada d'heli a l'espectroscopi i llegint 
els valors d'α en el goniòmetre de l'aparell quan ens trobem exactament en el 
punt on apareixen cada una de les línies espectrals que s'especifiquen a la taula 
anterior. Un cop completada aquesta taula es fa un ajust lineal de les dades 
obtingudes (recta de calibrat de l'aparell) per tal de conèixer el valor de la 
constant d. Aquesta constant no és més que la separació entre dues línies 
contigües de la xarxa de difracció utilitzada.  
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L'espectròmetre està preparat per treballar amb làmpades de diversos elements. 
Utilitzant la recta de calibrat anterior (és a dir, el valor de d calculat) es poden 
determinar les línies d'emissió dels corresponents espectres i les energies 
corresponents a cada salt electrònic.  
 
 
Qüestions del dia 
 

1. Completar amb dades experimentals la taula donada més amunt per tal 
d’obtenir la recta de calibrat i el valor de d. Sabent que la xarxa utilitzada 
en aquesta pràctica té 590 línies/mm, comparar els valors del paràmetre d 
obtingut amb la recta de calibrat i el teòric. 

 
2. Calculeu a partir de la senyal més energètica que heu observat, el 

potencial de ionització mínim que podria ser observat amb l‘espectròmetre. 
Considerant els valors experimentals de la bibliografia (veure la taula que 
es dóna més avall), creus que és possible observar alguna d’aquestes 
ionitzacions? Perquè? 

 
3. Una manera aproximada de determinar els potencials de ionització dels 

àtoms és mitjançant les regles empíriques de Slater (veure Annex al final 
d’aquesta pràctica). Aplicant aquestes regles calculeu el potencial de 
ionització de l’àtom de neó. Feu el càlcul considerant dues aproximacions: 

3.1. Assumint un potencial de ionització vertical (només es té en 
compte l’energia de l’electró extret). Pel cas de l’àtom de neó heu 
d’obtenir el resultat de 116.36 eV. Fixeu-vos en l’exemple que es 
dóna a baix. 

3.2. Calculant el potencial de ionització adiabàtic, és a dir, tenint en 
compte la reorganització electrònica de l’espècie ionitzada: el 
potencial es defineix com a diferència entre les energies totals de 
l’àtom neutre i del ionitzat (fixeu-vos en l’exemple de baix). Pel cas 
de l’àtom de neó heu d’obtenir el resultat de 15.98 eV. 

 
Exemple de càlcul pel cas de l’àtom d’Heli (Z=2): 
 

  Àtom neutre Àtom ionitzat 
 Configuració electrònica: 1s2 1s1 
 Electrons en el darrer grup (subcapa): 2 1 
 Valor de n: 1 1 
 Valor de n*: 1 1 
 Valor de σ: 0.30 0.00 
 Valor de Z*: 1.7 2.0 
 Energia d’un electró (eV): 39.30 54.40 
  
 Potencial de ionització vertical: 39.30 eV. 
 Potencial de ionització adiabàtic: 2×39.30 – 1×54.40 = 24.21 eV 
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Informe de resultats 
 

4. Determineu a quins elements químics pertanyen les làmpades incògnita 
emprades a la pràctica tot comparant els seus espectres amb els de la 
Figura 1 que s’adjunta. 

 
5. Calculeu els potencials de ionització dels elements de les làmpades fent 

servir dues aproximacions explicades més amunt. S’observa alguna millora 
en els resultats? A sota es mostra una taula amb els potencials de 
ionització aproximats d’alguns elements. 

 
 

Element PI (eV)  Element PI (eV)  Element PI (eV) 
Li 5.3  Mg 7.6  He 24.6 
Na 5.1  Al 5.9  Ne 21.6 
K 4.3     Ar 15.5 

Rb 4.1       
Cs 3.9  Si 8.1    
Zn 9.3  P 11.    
Cd 9.0  S 10.3    
Hg 10.4  Cl 13.    
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Figura 1: Espectre experimental de referència 

 
 
 
Annex: Regles de Slater 
 
L’energia d’un electró es calcula com: 

2

613 





−=

*n
*ZeV.E  on n* és el nombre quàntic principal 

efectiu de l’electró, el qual es calcula a partir de la taula que segueix: 
 

n 1 2 3 4 5 6 
n* 1 2 3 3.7 4.0 4.2 

 
Z* = Z-σ  és el nombre atòmic efectiu, i σ és la constant d’apantallament. 
 
Les regles de càlcul de σ donades per Slater (J. C. Slater, Phys. Rev. 36 (1930) 57-64) són: 
 

1. Escriure la configuració electrònica de l’element en l’ordre i les agrupacions següents: 
 

(1s) , (2s,2p) , (3s,3p) , (3d) , (4s,4p) , (4d) , (4f) , (5s,5p) , (5d) , ... 
 
2. Els electrons situats a la dreta de l’electró de referència no apantallen . 
3. Els altres electrons de la mateixa agrupació contribueixen en un factor de 0.35 cadascun, 

excepte en el cas dels situats a l’orbital 1s, el quals contribueixen amb 0.30. 
4. Si fem el càlcul per electrons situats en un orbital ns o np, cadascun dels electrons de grup 

o grups anteriors amb número quàntic principal una unitat menor contribueix amb 0.85. Els 
altres electrons situats més a l’esquerra contribueixen amb un valor 1.00. 

5. Si l'electró d'interès es troba en una agrupació d o f, cadascun dels electrons de les 
agrupacions anteriors contribueix amb 1.00. 
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Pràctica 10: Interpretació de l’espectre visible de colorants mitjançant la 
teoria d’orbitals moleculars de Hückel i la partícula en una caixa 
 
Introducció 
 
En aquesta pràctica considerarem dos models teòrics diferents per tal d’estudiar 
l’estructura electrònica de dos compostos químics. Per validar els model, 
determinarem teòricament el màxim d’absorbància per ambdós compostos i el 
compararem amb el valor experimental, obtingut mitjançant mesures 
espectrofotomètriques UV-visible. 
 
Model 1: Considerant el sistema de la partícula en una caixa 

 
Un dels models mecano-quàntics més senzills que es poden desenvolupar és 
el que correspon a una partícula confinada en una caixa monodimensional de 
llargada l. És a dir, que la partícula està sotmesa a un potencial constant si 0 < 
x < l i a un potencial infinit si x ≥ l o bé si x ≤ 0. 
La pregunta que ens podríem formular és si hi ha algun sistema en el món real 
que es pugui simular mitjançant aquesta aproximació. Els sistemes conjugats 
són un bon exemple de sistemes que es podrien aproximar a aquest model. 
Un sistema conjugat és una molècula que té una cadena d'enllaços tipus sp2. 
En aquests sistemes, sempre es disposa de tants orbitals pz com centres 
d'àtoms pesats (diferents de l'hidrogen) hi hagin en la cadena conjugada que 
es disposen perpendicularment al pla definit per aquesta cadena.  
 
En el diagrama d'orbitals moleculars d'aquests tipus de sistemes, l'orbital 
HOMO sempre correspon a un orbital enllaçant de tipus π format pel 
solapament de tots els orbitals pz. Cadascun dels dos electrons que ocupen 
aquest orbital es poden considerar partícules que dins de l'espai on es troben 
(espai equivalent a la longitud de la cadena) estan sotmeses a un potencial 
gairebé constant i que aquest potencial es fa infinit quan se surt dels marges 
de la cadena. 

 
Model 2: Emprant el model de Hückel 

 
Un altre model simple, tot i que més elaborat que el de la caixa quàntica és la 
teoria d’orbitals moleculars i l’aproximació de Hückel. Amb aquest model, 
dissenyat específicament per al tractament de sistemes conjugats, s’obtenen 
els orbitals moleculars en forma de combinació lineal dels orbitals atòmics pz 
dels àtoms de la cadena conjugada. Aquests orbitals moleculars són els 
vectors propis de la representació matricial d’un operador Hamiltonià aproximat 
(matriu de Hückel) del sistema π de la molècula. 
La matriu de Hückel, H(α,β) es construeix de la següent manera: 
 

• Els elements de la diagonal principal se suposen iguals a una constant α 
que, en principi, depèn del tipus d’àtom a que pertany el corresponent 
orbital atòmic. Aquest valor es pot interpretar com l’energia d’un electró 
situat en aquest orbital pz.  

 
• Els únics elements de fora de la diagonal que no es consideren nuls són 
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els que corresponen a dos orbitals pz situats en àtoms enllaçats. El valor 
numèric tampoc es calcula sinó que se substitueix per un altre paràmetre 
β que també depèn de la naturalesa dels àtoms enllaçats.  

 
• Se suposa també que el solapament entre els orbitals pz és nul i, per tant, 

l’equació secular a resoldre és simplement 
 

CC),(H Λ=βα  
 
on la matriu C conté els vectors propis en columnes (les components dels 
quals corresponen als coeficients de la combinació lineal dels orbitals atòmics 
pz per formar cada orbital molecular) i Λ és una matriu diagonal que conté les 
energies associades a cada vector propi (orbital molecular). Aquestes energies 
depenen dels paràmetres α i β, que són precisament el que defineixen la 
matriu de Hückel, i que normalment s’han ajustat prèviament per tal de 
reproduir els resultats experimentals.   

 
 
 
Així, tant amb el model de la caixa quàntica com amb el mètode de Hückel 
trobem una aproximació (més o menys bona) als orbitals moleculars reals del 
sistema conjugat. Si coneixem el número  d’electrons π del sistema, i sabent que 
s’hi acomoden dos electrons per orbital, podem determinar la forma i energies 
dels orbitals frontera (HOMO i LUMO). A partir d’aquests resultats podem fer una 
estimació de l’energia (o longitud d’ona associada) de les transicions 
electròniques del sistema π i comparar els valors calculats amb els experimentals. 
 
En aquesta pràctica verificarem la validesa d'aquests models per descriure 
l’espectre UV-vis de dos colorants orgànics que presenten cadenes conjugades 
en la seva estructura molecular.  
Assumirem que el màxim d’absorbància correspon a una transició electrònica de 
tipus π→π* i que per tant podem deduir teòricament només tractant els electrons 
de tipus π.  
Amb l'ajut d'un espectrofotòmetre mesurarem la longitud d'ona del màxim 
d'absorció de cadascuna d'aquestes molècules, i compararem aquests valors 
amb els predits amb els models proposats. 
 
Procediment experimental 
 
Cal disposar de solucions mare de cada colorant (veure la Figura 1) en etanol. En 
el cas que no es disposi de la solució, cal prepara-la dissolent una molt petita 
quantitat del sòlid corresponent en 100 ml d’etanol. 
Fer solucions més diluïdes dels colorant emprant només una gota de la solució 
mare. Un cop fetes aquestes dilucions, s’utilitzen les cubetes per fer les mesures 
espectrofotomètriques per tal de localitzar el màxim d'absorbància per cada 
espècie, que es trobarà a la zona visible de l’espectre. 
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....

 
 

Colorant 1 (roig): Iodur de 1,1’-dietil-2,2´-cianina 
 

....

 
Colorant 2 (blau): Clorur de 1,1’-dietil-2,2´-dicarbocianina (Clorur de pinacianol) 

 
Figura 1: Colorants emprats a la pràctica (R=CH2CH3). 

 
 
Si les mesures surten d'escala, la mostra s'haurà de diluir (posar unes gotes de 
solució de colorant a la cubeta i afegir-hi més etanol). La mostra en blanc serà 
l’etanol. 
 
 
Procediment Computacional 
 
Per determinar els orbitals moleculars pel mètode de Hückel hem de diagonalitzar 
una matriu força gran, per tant haurem de fer servir un programa d’ordinador, en 
el nostre cas el MAPLE.  A l’apèndix I del dossier hi trobaràs un manual amb les 
comandes bàsiques d’aquest programa.  
 
En principi, la matriu de Huckel s’expressaria en funció dels paràmetres α i β tal 
i com hem vista a la introducció. Tanmateix, la diagonalització d’una matriu en 
funció de paràmetres és molt costosa computacionalment, perquè no és pot dur 
a terme numèricament. Per tant, en comptes d'això farem la transformació 
següent:  
 
Sigui G la matriu de Hückel original en funció de α i β. Els valors propis seran 
els que compleixin l'equació 

iii CGC ε=      (1) 
 

on εi i Ci  són el valor i vector propi i-éssim de la matriu. Aquests corresponen a 
l’energia de l’orbital i-éssim i a les seves components en la base d’orbitals 
atòmics pz, respectivament.  
 
Ara definim una altra matriu H com 
 

 = H
 − G α I

β      (2) 
 



38 

És a dir, li restem α als elements de la diagonal i posteriorment es divideixen 
tots els elements de la matriu per β. Es fàcil comprovar que pel cas d’un Huckel 
simple, aquesta matriu H té zeros a la diagonal i uns als elements de fora de la 
diagonal associats a enllaços en la molècula.  
Però, com es relacionen els valors i vectors propis d’aquesta matriu amb els de 
la matriu de Huckel G original?  
Si substituïm l’expressió de H en funció de G tenim 

β
α

ββ
α ii

ii
CGCCIGHC −=







 −
=      (3) 

 
Ara podem substituir iGC per iiCε  i així tenim que per a cada vector propi 

iii
i

i CCHC λ
β

αε
=

−
=      (4) 

 
Per tant, els vectors propis de la matriu H són els mateixos que els de la 
matriu G, mentre que els valors propis, λi, estan relacionats amb els 
paràmetres α i β de la matriu original.  

β
αε

λ
−

= i
i

     (5)
 

Per tant, podem escriure els valors propis (energies) que buscàvem com  
 

βλαε ii +=     (6) 
 

Atès que β < 0,  els valors propis λi ordenats de major a menor 
coincideixen amb l'ordre d'estabilitat dels orbitals moleculars. 
 
 

Qüestions del dia: 
 
Aplicació del model de la caixa quàntica  
 
Segons Kuhn (1949), per aquest tipus de molècules hem considerar només els 
electrons de la cadena carbonada en ziga-zaga entre els àtoms de nitrogen. Això 
implica considerar un reduït nombre d’electrons π. La longitud de la caixa 
monodimensional es determina prenent una longitud d'enllaç més per cada costat 
(per tal de simular que els electrons es poden deslocalitzar un xic més enllà dels 
límits de la cadena). Tenint en compte això: 
 

1. Desenvolupa, a partir de la teoria de la caixa quàntica monodimensional, 
una equació que relacioni la longitud d'ona de la transició entre un estat n i 
l’immediatament superior amb la longitud de la caixa.  

2. Fes servir la fórmula obtinguda a l’apartat anterior per determinar la 
longitud d’ona associada a la transició electrònica de més baixa energia 
per cada colorant. Determina en cada cas el valor de n a partir del nombre 
d’electrons de la cadena. Per estimar la longitud de la caixa pren totes les 
distancies d’enllaç iguals a la distància C-C pel benzè (busca-la a la 
biliografia o Internet).  
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Aplicació del model de Hückel 
 
Els passos que cal seguir amb el programa MAPLE per a cada colorant són el 
següents: 

• Defineix la matriu a diagonalitzar per cada cas a partir de l’equació (2). 
• Calcula els valors propis i relaciona’ls amb les energies dels orbitals fent 

servir l’equació (6). 
• Ordena’ls segons la seva energia. 
• Compta el nombre total d'electrons π per cada molècula i determina les 

energies de l'HOMO i el LUMO. 
• Si s’escau (vegeu qüestions), calcula els vectors propis associats als 

orbitals HOMO i LUMO. 
A la pàgina 40 podeu consultar una aplicació pràctica del mètode per a la 
molècula de naftalè. Basant-vos en aquest exemple responeu a les qüestions 
següents: 
 

3. Calcula la longitud d'ona associada a la transició electrònica de menor 
energia per cada colorant prenent β =-75Kcal/mol. 

 
4. Fes un dibuix senzill dels orbitals HOMO i LUMO tenint en compte les 

components del vector propi corresponent.  
 
5. A partir de la forma dels orbitals HOMO i LUMO, per què creus que 

l'aproximació que proposa Kuhn pot funcionar per aquest sistemes tan 
complexes? Pots justificar ara per què es considera una longitud d'enllaç 
extra als extrems de la caixa quàntica?   

 
Aquestes molècules presenten heteroàtoms (N en aquest cas) i per tant 
hauríem de fer servir diferents valors de α i β en la matriu de Hückel pels 
elements de matriu que involucrin els àtoms de nitrogen. Una manera senzilla 
de fer-ho, proposada per Streitweiser, és definir les contribucions dels 
heteroàtoms de tal manera que: 

β+α=α NN h
   i    

β=β NN k  

Pel cas del nitrogen, els valors bibliogràfics son +1.37 i +0.89 per a hN i kN, 
respectivament.  

 
6. Tenint en compte la transformació donada per l’equació (2), determina la 

nova matriu de Hückel H i recalcula els seus valors propis. S'aprecien 
canvis significatius en la longitud d’ona de la transició? 

 
7. Fes una taula recollint totes les longituds d’ona trobades teòricament tant 

pel model de la caixa quàntica com pels càlculs amb el model de Hückel 
i compara-les amb els respectius valors experimentals. Comenta el 
comportament de cada model teòric que has aplicat. 
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Exemple: Aplicació del mètode de Hückel al sistema aromàtic del naftalè 
 
Amb aquest exemple es pretén il·lustrar l'ús d'una sèrie de comandes bàsiques 
del programa MAPLE. Seguidament s'explica de manera detallada el 
procediment per a l'obtenció dels orbitals moleculars (OM) i les seves energies 
associades per al sistema π de la molècula de naftalè mitjançant el  mètode de 
Hückel. 

 
 
Primer s’esborra la memòria del MAPLE i es carrega el paquet d'àlgebra lineal. 
 
> restart: with(linalg): 
 
Amb la comanda matrix es genera la matriu de Hückel pel naftalè. Fixeu-vos 
que no hem utilitzat les típiques α i β per als elements de matriu Hii i Hij amb 
enllaç σ entre els àtoms  i i j, respectivament. Com hem explicat anteriorment, 
en comptes d'això posarem 0 a la diagonal principal i 1 indicant enllaç. 
D'aquesta manera el càlcul és més senzill perquè no ha de tenir en compte cap 
paràmetre. 
 
>H:=matrix([[0,1,0,0,0,0,0,0,0,1],[1,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,1,0,0,0,1,0,0],[0,0,
1,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,1,0,0],[0,
0,1,0,0,0,1,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,1],[1,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]); 

 := H













0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

 

 
Un cop definida la matriu, i assignada a la variable H, cridem la comanda de 
diagonalització del MAPLE. N'hi ha dues: eigenvals, que ens retorna els valors 
propis de la matriu, i eigenvects, que ens dóna, a més dels valors propis, els 
vectors propis associats. 
Farem servir primer eigenvals i en guardarem els valors porpis en un vector. 
 
> val_prop:=[eigenvals(H)]; 
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val_prop -1 1 −  + 
1
2

1
2 5 −  − 

1
2

1
2 5  + 

1
2

1
2 5  − 

1
2

1
2 5  + 

1
2

1
2 13  − 

1
2

1
2 13, , , , , , , ,


 := 

−  + 
1
2

1
2 13 −  − 

1
2

1
2 13, 




 

Fixeu-vos que el programa treballa simbòlicament. No ens dóna el valor 
numèric sinó que ens el presenta amb números racionals i irracionals exactes (i 
per tant la diagonalització també és EXACTA). També cal dir que els valors i 
vectors propis no tenen perquè estar ordenats (compte doncs!). Si volguéssim 
treballar amb els valors numèrics hauríem d'haver fet el següent: 
 
>H:=matrix([[0.0,1,0,0,0,0,0,0,0,1],[1,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,1,0,0,0,1,0,0],[0,
0,1,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,1,0,0],[
0,0,1,0,0,0,1,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,1],[1,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]); 

 := H













0. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

 

> val_prop:=[eigenvals(H)]; 
val_prop -2.302775638 -1.618033989 -1.302775638 -1.000000000, , , ,[ := 

-.6180339887 .6180339887 1. 1.302775638 1.618033989 2.302775638, , , , , ]

 

 
Ara la diagonalització es resol de forma numèrica perquè el primer element de 
la matriu H no era 0 (valor exacte) sinó 0.0 (valor decimal) i llavors el programa 
automàticament utilitza un algorisme numèric, molt més ràpid. El resultat és 
aparentment el mateix però insistim que la primera diagonalització era 
EXACTA. De fet, per sistemes complexos, el fet de treballar de manera 
simbòlica pot alentir molt el càlcul. Pels nostres propòsits amb el valor numèric 
en tenim prou. Així que sempre definirem almenys un dels elements de la 
matriu amb un punt decimal. 
Ja tenim els valors propis. Ara hauríem d'ordenar les energies orbitalàries per 
determinar els orbitals ocupats, els buits i sobretot els orbitals frontera HOMO i 
LUMO.  
La següent instrucció serveix per ordenar, en aquest cas de major a menor, 
una colla de números. Per extreure’ls fem servir també la comanda seq: 
 
> val_prop_ord:=sort([seq(val_prop[i],i=1..10)],`>`); 
val_prop_ord 2.302775638 1.618033989 1.302775638 1. .6180339887, , , , ,[ := 

-.6180339887 -1.000000000 -1.302775638 -1.618033989 -2.302775638, , , , ]

 

 
Com que el naftalè té 10 electrons pi i s’hi acomoden dos electrons per orbital 
molecular tenim que el cinquè i sisè valors de la llista anterior corresponen a les 
energies de l´HOMO i el LUMO, respectivament. Per tant, els valors de les 
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energies del HOMO y LUMO son 
 
> EHOMO:=alpha+beta*val_prop_ord[5]; 

:= EHOMO  + α .6180339887 β  
> ELUMO:=alpha+beta*val_prop_ord[6]; 

:= ELUMO  − α .6180339887 β  
Anem a calcular l'energia necessària per a transferir un electró des de l'HOMO 
fins al LUMO. aquesta energia esta associada amb la transició π→π* que es 
pot observar en l'espectre UV del naftalè 
 
> delta:=ELUMO-EHOMO; 

:= δ −1.236067977 β  
Ens queda en funció del paràmetre beta. Ara podem trobar la relació amb la 
longitud d'ona associada a la transició electrònica 
 
>lambda:=6.023*10^(23)*6.626*10^(-34)*3*10^(8)/(delta*4180*10^(-9)); 

 := λ −23172.18102
1
β  

(quin és el paper dels factors 6.023*10^(23) i 4180?). Finalment podem fer 
dues coses: predir el valor experimental amb el valor típic de beta d’unes -75 
Kcal/mol: 
 

 evalf(subs(beta=-75.0,lambda)); 
 

308.9624135  
 
L'error que cometem és només de l'ordre del 7%. No està malament tenint en 
compte les limitacions del mètode de Hückel.  
 
Fins ara només ens han fet falta els valors propis. Per analitzar (dibuixar) els 
orbitals moleculars en necessitem també els vectors propis. Les components 
d'un vector propi associat a un valor propi determinat corresponen als 
coeficients de l'orbital molecular associat en la base d'orbitals atòmics (en 
aquest cas els orbitals pz del àtoms que conformen el sistema π). 
Per obtenir els vectors propis fem servir la comanda eigenvects: 
 
> vec_prop:=eigenvects(H); 
vec_prop -.6180339888 1 -.2628655581 .4253254045 .64202348 10-9, , ,[{, ,[ := 

-.4253254036 .2628655549 .2628655565 -.4253254034 -.1317961 10-8, , , , ,
.4253254055 -.2628655551, ] } ] -2.302775643 1 -.2307009329 ,[{, ,[,
.3005515556 -.4614018670 .3005515557 -.2307009338 .2307009336, , , , ,
-.3005515568 .4614018674 -.3005515554 .2307009331, , , ] } ] -.9999999994 1, ,[,

-.4082482895 -.12941 10-8 .4082482904 .16336 10-8 -.4082482921, , , , ,[{
.4082482890 .201799 10-8 -.4082482911 -.72928 10-9 .4082482909, , , , ] } ] [,
2.302775636 1 .2307009332 .3005515557 .4614018678 .3005515564, , , ,[{, ,
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.2307009343 .2307009342 .3005515575 .4614018679 .3005515553, , , , ,

.2307009326 ] } ] -1.618033990 1 .4253254049 -.2628655564, ,[{, ,[,

.358388949 10-9 .2628655561 -.4253254044 .4253254030 -.2628655558, , , , ,
-.516507279 10-9 .2628655565 -.4253254053, , ] } ] -1.302775638 1 [{, ,[,
.1735235214 -.3995857380 .3470470440 -.3995857385 .1735235217, , , , ,
.1735235217 -.3995857386 .3470470431 -.3995857374 .1735235215, , , , ] } ] [,
.6180339865 1 .2628655569 .4253254029 -.3337717308 10-8 -.4253254058, , , ,[{, ,
-.2628655547 .2628655583 .4253254054 -.110137523 10-9 -.4253254028, , , , ,
-.2628655543 ] } ] 1.000000000 1 .4082482881 -.331542 10-8, ,[{, ,[,
-.4082482915 .146634 10-8 .4082482921 .4082482899 -.58002 10-9, , , , ,
-.4082482897 .233971 10-8 .4082482918, , ] } ] 1.618033990 1 .4253254050 ,[{, ,[,
.2628655557 -.9225839419 10-9 -.2628655568 -.4253254036 -.4253254016, , , , ,
-.2628655539 .1113973657 10-8 .2628655568 .4253254061, , , ] } ] 1.302775635 ,[,
1 .1735235255 .3995857412 .3470470415 .3995857356 .1735235213, , , , ,[{,
-.1735235191 -.3995857368 -.3470470458 -.3995857389 -.1735235202, , , , ] } ]

 

 
El resultat ve donat en forma de llista. Tenim que, per cada valor/vector propi, 
el programa ens dóna el valor propi, la seva multiplicitat (nombre de vegades 
que s'obté) i finalment les components del vector propi associat. Sempre en 
aquest ordre. Per localitzar els vectors propis que ens interessen fem el 
següent: 
 
> seq(vec_prop[i,1],i=1..10); 
-.6180339888 -2.302775643 -.9999999994 2.302775636 -1.618033990, , , , ,

-1.302775638 .6180339865 1.000000000 1.618033990 1.302775635, , , ,

 

 
Així hem extret els vectors propis en l'ordre que en ha donat la comanda 
eigenvects (que no té per que coincidir amb la que ens dóna la comanda 
eigenvals). Ara podem veure que el valor propi associat al HOMO es troba en 
la posició setena mentre que el LUMO es troba a la primera. Llavors, per 
extreure les components dels vectors propis corresponents podem fer 
 
> HOMO:=vec_prop[7,3]; 
HOMO .2628655569 .4253254029 -.3337717308 10-8 -.4253254058, , , ,[{ := 

-.2628655547 .2628655583 .4253254054 -.110137523 10-9 -.4253254028, , , , ,
-.2628655543 ] }

 

> LUMO:=vec_prop[1,3]; 
LUMO -.2628655581 .4253254045 .64202348 10-9 -.4253254036, , , ,[{ := 

.2628655549 .2628655565 -.4253254034 -.1317961 10-8 .4253254055, , , , ,
-.2628655551 ] }

 

 
Ara ja podríem fer un dibuix simple de la forma dels orbitals. 
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Pràctica 11: Aplicació del programa MAPLE a la cinètica química 
 
Introducció 
 
El programa MAPLE també pot ser molt útil en el camp de la cinètica química. 
Bàsicament, ens permet resoldre les equacions diferencials que es plantegen 
per determinar la variació de les concentracions de reactius i productes amb el 
temps. A més, no només pot resoldre reaccions elementals sinó que també es 
poden resoldre els sistemes d'equacions diferencials associats a reaccions 
complexes, on hi intervenen dos o més processos elementals. 
En alguns casos, donat que l'expressió analítica de la solució de l’equació 
diferencial pot arribar a ser massa complexa o fins i tot no existir, pot ser 
convenient resoldre el problema numèricament. Anem a veure tres exemples 
que ens ajudaran a fer la pràctica:  
 
Exemple 1: reacció elemental  2A → B 
 
Les reaccions elementals són aquelles on l’estequimetria de la reacció reflexa 
el procés reactiu real que es dóna a nivell molecular. En aquest cas, si la 
reacció és elemental vol dir que cal que físicament dues molècules de A 
col·lisionin efectivament per donar lloc al producte B.  
Primer definim les corresponents equacions diferencials per a la variació de la 
concentració de cada component respecte el temps de reacció. Cal tenir en 
compte l'estequiometria de la reacció, tant a l'equació de velocitat com a 
l'expressió de la velocitat de reacció. 
 
> restart: 
> e1:=(1/2)*diff(a(t),t)=-K1*a(t)^2; 

 := e1  = 
1
2







∂

∂
t ( )a t −K1 ( )a t 2  

> e2:=diff(b(t),t)=K1*a(t)^2; 
 := e2  = 

∂
∂
t ( )b t K1 ( )a t 2  

 
Resolem el sistema d'equacions diferencials amb les corresponents condicions 
inicials amb la comanda dsolve. Fixeu-vos que cal especificar també les 
expressions que volem trobar, és a dir, a(t) i b(t). En aquest cas suposarem que 
a l'inici de la reacció només hi ha A amb una concentració A0. 
 
> e3:=dsolve({e1,e2,b(0)=0,a(0)=A0},{a(t),b(t)}); 

 := e3 













, = ( )a t 1

 + 2 K1 t
1
A0

 = ( )b t −  + 
1
2

1

 + 2 K1 t
1
A0

1
2 A0  

 
Veiem que l'expressió per a(t) i b(t) depèn tant del valor de la constant de 
velocitat K com de la concentració inicial A0. Per extraure les funcions 
corresponents a a(t) i b(t) hem de fer servir la comanda assign: 
 
> assign(e3): 
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Ara ja tenim les expressions per a(t) i b(t) per treballar-hi. Primer de tot podem 
fer una representació gràfica de les concentracions enfront del temps per a 
valors donats de K i A0. Amb les comandes plot i subs aconseguim el nostre 
objectiu: 
 
>plot({subs(A0=0.5,K1=10,a(t)),subs(A0=0.5,K1=10,b(t))},t=0..2); 

 
 
Ara ens podríem plantejar per a quin temps la reacció s'ha completat en un 
50%. Com que partim d'una concentració 0.5M, l'estequiometria de la reacció 
implica que la concentració final de B quan s'hagi completat la reacció serà 
0.25M. És clar que també podem trobar el límit a temps infinit de l'expressió de 
b(t): 
 
> e4:=limit(b(t),t=infinity); 

 := e4
1
2 A0  

 
Per tant volem saber per a quin temps la concentració de B arriba a 0.5 
vegades la del límit: 
 
> e5:=solve(b(t)=0.5*e4,t); 

 := e5 .5000000000
1

K1 A0  

 
El resultat depèn de K i A0. Per a un cas particular només cal avaluar 
l'expressió anterior tot substituint K i A0 pels valors corresponents. 
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Exemple 2: reacció reversible  A ⇔ 2B 
 
Les reaccions reversibles son aquelles que els productes de la reacció inicial 
poden tornar cap als reactius originals de manera que tenim dues constants de 
velocitat per a la reacció directa i inversa 
 

BA
K

K

2
2

1

←
→

 

El procés consta, de fet, de dues reaccions elementals (d’anada i tornada) i per 
tant és una reacció complexa. 
 
Primer definim les corresponents equacions diferencials per a la variació de la 
concentració de cada component respecte el temps de reacció 
 
> restart:  
> e1:=diff(a(t),t)=-K1*a(t)+K2*(b(t))^2; 

 := e1  = 
∂
∂
t ( )a t −  + K1 ( )a t K2 ( )b t 2  

> e2:=(1/2)*diff(b(t),t)=K1*a(t)-K2*b(t)^2; 
 := e2  = 

1
2







∂

∂
t ( )b t  − K1 ( )a t K2 ( )b t 2  

 
Resolem el nou sistema d'equacions diferencials amb les corresponents 
condicions inicials.  En aquest cas suposarem que a l'inici de la reacció només 
hi ha A amb una concentració 1M. 
 
> e3:=dsolve({e1,e2,a(0)=1,b(0)=0},{a(t),b(t)}): 
 
Veiem que existeix una expressió analítica per a(t) i b(t), força complexa, que 
depèn del valor de les constants directa i inversa K1 i K2. Per extraure les 
funcions corresponents a a(t) i b(t) hem de fer servir la comanda assign: 
 
> assign(e3); 
 
L'expressió per a la variació de la concentració de A és encara una mica 
complicada. Per poder representar-la gràficament hauríem d'especificar els 
valors per les constants K1 i K2. Podem donar uns valors numèrics en unitats 
arbitràries 
 
> e4:=subs(K1=10,K2=1,a(t)): 
L'expressió anterior és exacta. Com sempre, per obtenir el valor numèric, 
podem fer servir la comanda evalf: 
 
> evalf(e4); 
1.625000000 1.625000000 ( )tanh  + 8.062257749 t .7252872569 2 .003125000000 −  + 

( ) − 14.14213562 22.80350851 ( )tanh  + 8.062257749 t .7252872569 2

 

 
Anem a representar gràficament les funcions anteriors. Ho farem per diferents 
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relacions entre les constants de velocitat. En el primer cas, suposem que la 
constant de velocitat de la reacció directa és un ordre de magnitud major que la 
de la reacció inversa. Veiem que ràpidament la concentració de B augmenta 
(corba vermella) mentre que la de A disminueix. 
 
> plot({subs(K2=1,K1=10,a(t)),subs(K2=1,K1=10,b(t))}, 
t=0..1); 

 
 
 
Fixa’t que ara, com que hi ha reacció directa i inversa, la concentració de 
reactiu a temps infinit no s'anul·la. De fet, les concentracions de reactius i 
productes arriben a l'equilibri. Podem determinar fàcilment aquestes 
concentracions buscant els límits a temps infinit de les respectives 
concentracions 
 
> e5:=limit(subs(K2=1,K1=10,a(t)),t=infinity); 

 := e5  − 
9
4

1
32 8 260 2  

> e6:=limit(subs(K2=1,K1=10,b(t)),t=infinity); 
 := e6 −  + 

5
2

1
16 8 260 2  

Per tant la constant d'equilibri és 
 
> Keq:=e6^2/e5; 
> simplify(Keq); 

10  
 
Resultat esperat ja que, per definició, la constant d'equilibri s'expressa com el 
quocient entre la constant de velocitat directa i inversa, Keq = K1/K2, que 
equival a 10 per aquest cas particular. Veiem com varien les concentracions 
per al cas  K2=10K1.  
> plot({subs(K2=10,K1=1,a(t)),subs(K2=10,K1=1,b(t))}, 
t=0..1); 
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I finalment si K1=K2: 
 
> plot({subs(K2=1,K1=1,a(t)),subs(K2=1,K1=1,b(t))},t=0..5); 

 
 
Ens podria interessar també saber quan les concentracions d'A i B s'igualen. 
Per això podem fem servir la comanda solve, tot igualant les expressions 
corresponents de a(t) i b(t). 
 
> e4:=subs(K1=1,K2=1,a(t)):e5:=subs(K1=1,K2=1,b(t)): 
> e6:=solve(e4=e5,t): 
> evalf(e6); 

.5680618494  
 
Hem trobat el temps  quan es dóna aquesta condició. Per saber la concentració 
simplement substituïm en l'expressió de a(t) o b(t). 
 
> e7:=subs(t=e6,e4): 
> simplify(e7); 

2
3  
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Exemple 3: reacció reversible  A + B ⇔ 2C + D 
 
Sovint el sistema d'equacions diferencials és massa complicat i pot ser més 
convenient resoldre el problema numèricament. La manera de procedir amb 
MAPLE és molt semblant a la descrita anteriorment. Primer definim les 
corresponents equacions diferencials per a la variació de la concentració de 
cada component respecte el temps de reacció. 
 
> restart:  
> e1:=diff(a(t),t)=-K1*a(t)*b(t)+K2*c(t)^2*d(t); 

 := e1  = 
∂
∂
t ( )a t −  + K1 ( )a t ( )b t K2 ( )c t 2 ( )d t  

> e2:=diff(b(t),t)=-K1*a(t)*b(t)+K2*c(t)^2*d(t); 
 := e2  = 

∂
∂
t ( )b t −  + K1 ( )a t ( )b t K2 ( )c t 2 ( )d t  

> e3:=(1/2)*diff(c(t),t)=K1*a(t)*b(t)-K2*c(t)^2*d(t); 
 := e3  = 

1
2







∂

∂
t ( )c t  − K1 ( )a t ( )b t K2 ( )c t 2 ( )d t  

> e4:=diff(d(t),t)=K1*a(t)*b(t)-K2*c(t)^2*d(t); 
 := e4  = 

∂
∂
t ( )d t  − K1 ( )a t ( )b t K2 ( )c t 2 ( )d t  

 
Com que resoldrem el sistema numèricament hem de donar un valor a les 
constants de velocitat. 
 
> K1:=10 :K2:=1: 
 
 
Resolem el sistema d'equacions diferencials amb les corresponents condicions 
inicials de manera numèrica amb l'opció numeric: 
>e5:=dsolve({e1,e2,e3,e4,a(0)=0.5,b(0)=0.7,c(0)=0.1,d(0)=0.4},{a(t),b(t),c(t),d
(t)},numeric): 
 
A la variable e5 hi ha guardats els valors corresponents a les variacions de les 
concentracions amb el temps. Per exemple, per buscar els valors a un temps 
0.3 fem simplement 
 
> e5(0.3); 

 = t .3  = ( )a t .171739570827826565  = ( )b t .371739570827826438, , ,[
 = ( )c t .756520858344347236  = ( )d t .728260429172173596, ]

 

 
És clar que també podem representar gràficament les concentracions contra el 
temps. Per fer-ho hem de fer servir la comanda odeplot, que es troba al paquet 
plots. Primer doncs es carrega el paquet 
 
> with(plots): 
 
Posteriorment es creen les series de punts [t,y(t)] pels diferents y(t), tot 
especificant el domini  i els color corresponents (òbviament opcional). 
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> p1:=odeplot(e5,[t,a(t)],0..1,color=red):p2:=odeplot(e5 
,[t,b(t)],0..1,color=blue):p3:=odeplot(e5,[t,c(t)],0..1,color=black):p4:=odeplo
t(e5,[t,d(t)],0..1,color=brown): 
 
Finalment es mostren les gràfiques amb la comanda display: 
 
> display(p1,p2,p3,p4); 

 
 
Podem comprovar que el resultat és, si més no assimptòticament correcte, tot 
determinat la constant d'equilibri a partir de les concentracions a l'equilibri. 
Prenem un valor suficientment gran 
 
> e5(100.); 

 = t 100.  = ( )a t .144388188060230182  = ( )b t .344388188060230193, , ,[
 = ( )c t .811223623879549605  = ( )d t .755611811939769896, ]

 

 
i substituïm finalment els valors trobats en l'expressió de la constant d'equilibri, 
que ve donada per l'estequiometria de la reacció 
 
> Keq:=(0.8112236^2*.7556118)/(0.1443881*.3443881); 

:= Keq 10.00000798  
 
El valor trobat és l’esperat a partir dels paràmetres de la reacció. Posteriorment 
mirarem d’esbrinar intuïtivament com aquesta relació. 
 
 
Un cop vist un resum del que MAPLE pot fer anem a aplicar el que hem après a 
dues reaccions diferents, la segona de les quals resoldrem numèricament. 
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Procediment computacional i qüestions del dia 
 
Reacció elemental  A + B  → C  
 
Planteja el sistema d'equacions diferencials corresponent a la reacció. 
 
Resol el sistema d'equacions diferencials per a les concentracions dels reactius 
i productes suposant que no hi ha C al començament de la reacció i que les 
concentracions inicials de [A]0 i [B]0 són iguals.  
Cal tenir en compte que segons com es trien les condicions inicials, el 
programa pot no trobar solució (simplement  la comanda dsolve  no retorna cap 
valor).  
 

1.- Troba la manera de resoldre de manera exacta l’equació diferencial i 
representa gràficament la variació de la concentració dels reactius y 
productes enfront del temps pels cas concret de K=1 i [A]0 = [B]0 = 
0.25M. 
Ajuda: Pensa en què li succeeix a les expressions per a les concentracions de A i B si 
les seves concentracions inicials són iguals. 

 
Suposa ara una altra situació experimental on [B]0 >> [A]0. Per exemple [B]0 = 
20[A]0; K=1 i [A]0 =0.25M. En aquest cas, es podria també aproximar la cinètica 
de la reacció a primer ordre respecte el reactiu limitant. És el que es coneix pel 
nom d’aproximació de pseudo-primer ordre. Per tant, es pot plantejar la reacció 
com si fos de primer ordre amb una nova constant de velocitat, que serà 
diferent a l’anterior però n’estarà relacionada.  
 
 2.- Dedueix aquesta relació. 
 

3.- Resol el sistema d'equacions de manera exacta (per a una cinètica 
de segon ordre) amb les condicions experimentals esmentades i 
determina la expressió per la variació de la concentració de A (exacta) 
amb el temps. 

 
4.- Planteja i resol el sistema d’equacions corresponent al tractament 
aproximat de pseudo-primer ordre per a les mateixes condicions 
experimentals i compara la nova expressió de la variació de la 
concentració de A (aproximada) amb la trobada anteriorment per a la 
cinètica de segon ordre (exacta). 
Ajuda: Per comparar-les a qualsevol valor de t representa ambdues funcions al mateix 
gràfic per a un rang de temps determinat. Si l’error es tan petit que visualment no 
s’aprecia pots representar la diferència (error absolut) entre ambdues funcions o bé la 
diferencia dividida per la funció corresponent al model exacte (error relatiu). 

 
5.- És bona aquesta aproximació? L’error que cometem és més gran al 
principi o al final de la reacció?. Si ens fixem en l’error relatiu entre les 
dues funcions podem arribar a conclusions molt diferents de les que 
arribem si analitzem l’error absolut. Explica aquestes diferències.  

  
6.- Calcula l'error que cometem en la concentració de A quan la reacció 
ha avançat un 90%.  
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Reacció reversible A + 2B  ⇔ C + D 
 
Procediment i qüestions 
 

Planteja el sistema d'equacions diferencials corresponent. 
 
Resol numèricament el sistema d'equacions diferencials per a les 
concentracions dels reactius i productes amb les següents condicions inicials: 
a) [A]0 = 0.2, [B]0 =0.3, [C]0 =0.3, [D]0 =0.4,    K1 = 10, K2 = 5.  
b) [A]0 = 0, [B]0 =0, [C]0 =0.2, [D]0 =0.2,    K1 = 24, K2 = 12.  
c) [A]0 = 0.2, [B]0 =0.3, [C]0 =0.3, [D]0 =0.4,    K1 = 5, K2 = 10.  
Representa gràficament per cada cas la variació de les quatre concentracions 
en funció del temps. 
 
1.- En quin cas es triga més temps en arribar a l’equilibri? 
 
2.- Per què en el cas b) s’observen només tres corbes a la representació 
gràfica?  
 
3.- Calcula la constant d'equilibri per a la reacció en els tres casos a partir de 
les concentracions a l'equilibri dels reactius i productes. 

a) Quins paràmetres influeixen en el valor de la constant d’equilibri? 
Quins no influeixen? 
 
b) Pots deduir el valor de la constant d’equilibri per a una reacció a partir 
de paràmetres cinètics? Com? 
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Apèndix I: Manual de referència ràpida del MAPLE 
 
Comandes bàsiques  
 
Assignació: 
A:= expressió; 
Assigna a A l’expressió corresponent, que pot ser un nombre, una funció, o el resultat d’una 
comanda. 
 
Substitució: 
subs(a= b, expressió); 
Amb aquesta comanda se substitueix a per b (on b pot ser un nombre o una expressió 
qualsevol) a l’expressió. Aquesta darrera ha de contenir la variable a. 
 
Avaluació: 
evalf(expressió); 
Retorna el valor numèric de l’expressió. 
 
Simplificació: 
simplify(expressió); 
Simplificar ,si s’escau, l’expressió donada. Per evaluar-la cal fer servir la comanda evalf; 
 
Resolució d’equacions: 
solve(expressió,x); 
on expressió correspon a una equació i x n’és la incògnita. 
 
Integral definida: 
int(funció, interval);  
L’interval s’expressa de la forma x = x0..x1, on els límits d’integració x0 i x1 poden ser nombres o 
variables. 
 
Derivada : 
diff(funció,x);  
on x correspon a la variable respecta a la que es deriva. De la mateixa manera diff(funció,x,x); 
correspon a la derivada segona. 
 
Seqüències: 
seq(expressió(i),i = x0..x1); on x0..x1 són nombres enters. 
Genera una seqüència de nombres o expressions entre comes. 
 
 
Representacions gràfiques 2D: 
plot(funcio,interval); 
L’interval en el qual es representa la funció s’expressa de la forma x = x0..x1, on els límits son 
nombres reals. Es pot representar més d’una funció en el mateix gràfic introduint-les de la 
forma plot({funcio1,funcio2, funcio3},interval); 
 
Altres comandes 
restart: 
Esborra la memòria del programa, de manera que es perden totes les assignacions fetes. 
 
 
Comandes d’àlgebra lineal 
 
with(linalg): 
Carrega en memòria les comandes d’àlgebra lineal, necessàries per fer operacions amb matrius i 
vectors 
 
v: = [component1, component2, component3,.., componentN ]; 
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Genera un vector de dimensió N, on les seves components s’han introduït entre comes i s’assigna 
a la variable v. Aquestes components poden ser nombres, funcions, o expressions en general. Per 
accedir a l’element i-èssim del vector es fa v[i]; 
 
H:=matrix([v1,v2,v3,...vN]); 
Genera una matriu amb els N vectors fila v1, v2,...,vN i l’assigna a la variable H. Per accedir a 
l’element i,j de la matriu es fa H[i][j];  
 
H:=matrix(N,M,[component1,component2,component3,...componentM xN]); 
Genera una matriu N×M l’assigna a la variable H. Les components de la matriu s’introdueixen per 
files. Ara, per accedir a l’element i,j de la matriu es faria H[i,j];  
 
eigenvals(H); 
Genera una llista amb els valors propis de la matriu H 
 
eigenvects(H); 
Troba els valors i vectors propis de la matriu H. En genera una llista on, per cada element, hi 
troben el valor propi, la seva multiplicitat (quantes vegades apareix), i el vector propi associat (o 
vectors cas que multiplicitat ≠ 1). 
 
evalm (A &*B); 
Calcula el producte matricial enter les matrius o vectors A i B. 
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Apèndix II: Breu introducció al programa MAPLE 
 
El MAPLE és un programa de càlcul simbòlic, és a dir que no només pot servir com a 
calculadora sinó que també permet resoldre analíticament gran nombre de problemes 
matemàtics (equacions diferencials, càlcul integral, sistemes d'equacions, etc...). En el full de 
treball es pot tant escriure text (Menu Insert-> Text o Ctrl + T) com executar comandes (Menu 
Insert -> MAPLE Input o Ctrl + M). En aquest segon cas,  la comanda s'escriu darrera del  
simbol '>', que apareix a l'esquerra de la nova línia introduïda. A més, també es poden 
representar gràficament les expressions obtingudes en dues o tres dimensions. En aquest cas, 
el gràfic s'inserta en el full de treball i pot ser modificat i fins i tot copiat a altres programes 
Windows com el Word, Excel o Powerpoint. 
 

Comandes bàsiques de Càlcul 
 
Totes les comandes s'acaben amb el símbol ';' o ':' .En el primer cas, el programa executarà la 
comanda i n'ensenyarà el resultat mentre que si s'usa el símbol ':' només l'executarà. 
El resultat de la comanda, sigui un número, una funció, un vector o matriu, etc...es pot assignar 
a una variable que podem cridar posteriorment. L'assignació es fa per mitjà del símbol ':='. Per 
exemple: 
 
> restart: 
> (2+3*6)^(1/2)/8; 

1
8 20  

> a:= (2+3*6)^(1/2)/8: 
 
En aquest cas la variable 'a' té assignat el valor resultat de l'operació. Per mostrar el seu 
contingut podem fer 
 
> a; 

1
8 20  

> simplify(a); 
1
4 5  

 
Fixeu-vos que el programa sap treballar amb fraccions i nombres irracionals. Si ens interessa 
obtenir el valor numèric de l'expressió sempre podem fer servir la comanda evalf 
 
> evalf(a); 

.5590169944  
 
o bé podem treballar amb nombres reals de bon principi: 
 
> (2+3.0*6)^(1/2)/8; 

.5590169944  
 
Com hem comentat abans, el programa també pot treballar amb funcions i operadors . Una 
manera de definir funcions és la següent 
 
> f2:=x->sin(x); 

:= f2 sin  
> f2(Pi/2); 

1  
> f2(x^2); 

( )sin x2
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En realitat, MAPLE és capaç de treballar amb funcions d'una altra manera menys general però 
potser més senzilla per posteriors aplicacions: 
 
> f:=sin(x): 
 
Si volem substituir la variable independent fem servir la comanda subs: 
 
> subs(x=Pi/2,f); 







sin

1
2 π  

> eval(subs(x=Pi/2,f)); 
1  

> subs(x=x^2,f); 
( )sin x2

 
 
Un cop definida la funció o expressió, podem treballar sobre ella. En el següents exemples es 
mostra l'ús de les comandes diff i int, per derivar i integrar, respectivament. Insistim que el 
resultat pot ser visualitzat (amb l'ús del signe ';') i també assignat a una altra variable si ens 
interessés per operacions posteriors. 
 
> derivada_f:=diff(sin(x),x); 

:= derivada_f ( )cos x  
> integral_f:=int(sin(x),x); 

:= integral_f − ( )cos x  
 
Aquí tant derivada_f com integral_f són només noms de variables. També es poden fer 
integrals definides, tot especificant els intervals d'integració: 
 
> int(sin(x),x=0..Pi); 

2  
També es poden derivar o integrar funcions de vàries variables 
 
> Phi:=sin(x*y); 

:= Φ ( )sin x y  
> diff(Phi,y)+diff(Phi,x,x); 

 − ( )cos x y x ( )sin x y y2
 

> int(Phi,x); 

−
( )cos x y
y  
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Comandes per gràfics 
 
Amb MAPLE podem representa gràficament una o més funcions (usant claudators) amb la 
comanda 'plot'. Fixeu-vos que també es pot indicar l'interval desitjat i que clicant amb el botó 
dret del ratolí apareixen tota una colla d'opcions per donar el format desitjat al gràfic 
 
> plot({f,derivada_f,integral_f},x=0..Pi); 

 

 
 
O sense especificar l'interval 
 
> plot(x^3*exp(-x^2),x); 

 
 
De manera anàloga es poden estudiar funcions de més variables. En aquest cas, la comanda 
per representar gràficament la funció és, entre d'altres, plot3d. A més, amb el botó esquerra del 
ratolí es pot canviar la perspectiva del gràfic. 
 
> plot3d(Phi,x=0..Pi,y=0..Pi); 

 
 
Per fer gràfics en coordenades polars només ho hem d'especificar: 
 
> plot3d(cos(theta)^2,phi=0..2*Pi,theta=0..Pi, 
coords=spherical); 
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Finalment, pot ser útil també representar superfícies tridimensionals per mitjà d'equacions 
implícites. La comanda implicitplot3d permet fer-ho, però abans cal carregar el paquet de 
comandes gràfiques amb la comanda with: 
 
> with(plots): 
> implicitplot3d(((x^2+y^2)^(1/2)-4)^2+z^2=3.0,x=-6..6,y=-6..6,z=-3..3); 

 
 

Comandes d'àlgebra lineal 
 
Amb MAPLE es poden definir fàcilment vectors i matrius. Per tal de operar amb ells s’ha de 
carregar el paquet d'àlgebra lineal amb la comanda with: 
 
> with(linalg); 
 
Abans de veure com es defineixen vectors i matrius és convenient descriure una altra comanda 
que serveix per generar seqüències 
 
> seq(i,i=1..10); 

, , , , , , , , ,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
> a:=seq(3*x/(x+1),x=1..10); 

 := a , , , , , , , , ,
3
2 2

9
4

12
5

5
2

18
7

21
8

8
3

27
10

30
11  

 
Ara imaginem que volem accedir a un element determinat de la seqüència. Per fer això, la 
variable a la que assignem la seqüència hauria de ser tipus llista ordenada (vector). Per 
aconseguir-ho simplement hem d'incloure la seqüència entre claudàtors: 
 
> a:=[seq(3*x/(x+1),x=1..10)]; 
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 := a 





, , , , , , , , ,

3
2 2

9
4

12
5

5
2

18
7

21
8

8
3

27
10

30
11  

> a[5]; 
5
2  

 
Ara ja hem definit un vector fila (a) de dimensió 10, i podem accedir fàcilment als seus 
elements. Evidentment, l'ús de seqüències no és obligatori, encara que pot fer-nos la vida una 
mica més fàcil. Per exemple: 
 
> v:=[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; 

 := v [ ], , , , , , , , , , , , , ,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
> w:=[seq(0,i=1..15)]; 

 := w [ ], , , , , , , , , , , , , ,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
> w[5]:=1; 

:= w5 1  

> w; 
[ ], , , , , , , , , , , , , ,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

O bé 
> w:=[seq(0,i=1..4),1,seq(0,i=1..10)]; 

 := w [ ], , , , , , , , , , , , , ,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
Hi ha diverses maneres de definir matrius. Una d'elles es mitjançant la comanda matrix: 
 
> A:=matrix([[1,0,1],[2/5,0,3^(1/2)],[0,-1,0]]); 

 := A













1 0 1
2
5 0 3

0 -1 0

 

 
I ara es poden fer tota una colla d'operacions. Se’n descriuen algunes a continuació: 
 
Matriu transposada: 
> At:=transpose(A); 

 := At













1
2
5 0

0 0 -1
1 3 0

 

Matriu inversa 
> Am:=inverse(A); 

 := Am













5
3
 − 5 3 2

−5
1
 − 5 3 2

0

0 0 -1

−2
1
 − 5 3 2

5
1
 − 5 3 2

0

 

 
Creació d'una matriu diagonal 
> Diago:=diag(1,0,-1); 

 := Diago












1 0 0
0 0 0
0 0 -1
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Operacions entre matrius. En aquest cas, cal especificar que les operacions es duen entre 
matrius amb la comanda evalm (evalua matriu). 
 
> B:=evalm(A-At); 

 := B













0
-2
5 1

2
5 0  + 3 1

-1 −  − 1 3 0

 

> escalar:=3/2: 
> C:=evalm(escalar*B); 

 := C













0
-3
5

3
2

3
5 0  + 

3
2 3

3
2

-3
2 −  − 

3
2

3
2 3 0

 

 
Fixa't ara que per multiplicar matrius cal afegir el símbol & davant del signe de multiplicació: 

 
> Inv:=evalm(Am &*A); 

 := Inv













 − 5
3
 − 5 3 2

2
 − 5 3 2

0 0

0 1 0

0 0  − 5
3
 − 5 3 2

2
 − 5 3 2

 

> simplify(Inv); 












1 0 0
0 1 0
0 0 1

 

> S:=evalm(A &*At); 

 := S













2  + 
2
5 3 0

 + 
2
5 3

79
25 0

0 0 1

 

 
Per trobar els valors propis d'una matriu quadrada: 
 
> eigenvals(S); 

, , + 
129
50

1
50  + 8741 2000 3  − 

129
50

1
50  + 8741 2000 3 1  

 
Fixa't que és capaç de trobar el valor exacte. Ara podem construir la matriu diagonalitzada amb 
els valors numèrics: 
 
> S_diag:=diag(evalf(eigenvals(S))); 
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 := S_diag












4.789534034 0 0
0 .370465966 0
0 0 1.

 

 
Els vectors propis s'obtenen de manera similar: 
 
> results:=evalf(eigenvects(S)); 
results [ ], ,4.789534034 1. { }[ ], ,1. 1.308380657 0. , := 

[ ], ,.370465966 1. { }[ ], ,1. -.7643035655 0. [ ], ,1. 1. { }[ ], ,0. 0. 1.,

 

 
Ara, cada element de la nostra variable ‘results’ conté el valor propi, el segon la multiplicitat del 
mateix, i el tercer el vector propi. Per recuperar els valors simplement fem 
 
> results[1][1]; 

4.789534034  
> results[1][2]; 

1.  
> results[1][3]; 

{ }[ ], ,1. 1.308380657 0.  
 
Una altra manera seria trobant les arrels del polinomi característic. La comanda charpoly ens 
dóna el polinomi: 
 
> f:=charpoly(S,x); 

 := f  −  +  −  −  + x3 154
25 x2 208

25 x
79
25

4
5 3 x

4
5 3  

 
 i finalment  busquem les solucions de l'equació f = 0: 
 
> evalf(solve(f=0)); 

, ,1. 4.789534034 .370465966  
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Apèndix III: Regressió multilineal amb el programa MAPLE 
 
Suposem que disposem d’un grup de n punts com 

per exemple els de la taula de la dreta.  

Aquí x1 i x2 representen dues variables 

independents qualssevol i y és la variable 

dependent (una propietat que depèn dels valors de 

x1 i x2).  

 

La regressió multilineal permet realitzar l’ajust de 

les dades a una funció de la forma 

 

ycalc = a0 + a1 x1 + a2 x2 , 

 

de tal manera que es minimitza l’error quadràtic, 

( )∑
=

−=
n

i
calc iyiy

1

2)()(ε , 

entre els valors reals (y) i els valors ajustats (ycalc) , essent a0 , a1 i a2 els 

paràmetres de la regressió. Per determinar el vector de paràmetres cal resoldre el 

sistema d’equacions següent: 



















=


































)(
...

)2(
)1(

)()(1
.........

)1()2(1
)1()1(1

2

1

0

21

21

21

ny

y
y

a
a
a

nxnx

xx
xx

 

o be, en forma matricial 

 Xa = y (1) 

 

Com es pot veure, si n>3 tindrem més equacions que incògnites i el sistema pot 

no ser compatible i determinat. Una manera de resoldre el sistema de manera 

aproximada és la següent: 

 

Es multiplica a ambdós costats de l’equació (1) per la trasposta de la matriu X i 

per l’esquerra (recorda que el producte matricial no és commutatiu!). Tindrem 

 

x1 x2 y 

1.65 10.6 1.5 

14.9 10.6 17.7 

14.9 7.1 11.2 

14.9 3.52 6.30 

14.9 1.76 3.10 

4.97 10.6 4.52 

2.48 10.6 2.70 
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XT Xa = XT y     (2) 

 

La matriu S = XT X  serà sempre una matriu quadrada (en aquest cas una matriu 

3x3) i simètrica. Normalment serà no singular (existeix la seva inversa, S-1). Si ara 

multipliquem a ambdós costats de l’equació (2)  per la matriu S-1 per l’esquerra  

 

a = S-1 XT y     (3) 

 

haurem aconseguit aïllar el vector de paràmetres i per tant la solució aproximada 

del sistema d’equacions anterior. De fet, es demostra que aquesta solució és la 

que minimitza l’error quadràtic. Quan disposem únicament d’un tipus de variable 

independent aquest procés és el que es coneix com a regressió lineal o ajust 

lineal per mínims quadrats.  

 

Per determinar la bondat de l’ajust realitzat es determina l’anomenat coeficient de 

regressió, R2, que en general es defineix com 

 

( )

( )∑

∑

=

=

−

−
= n

i

n

i
calc

yiy

yiy
R

1

2

1

2

2

))(

)(
    (4) 

 

on y  fa referència a la mitjana dels valors de la variable dependent y. 

 

Anem a veure ara com podem aplicar aquest algorisme amb les dades de la taula 

fent servir MAPLE.  

 

Carreguem les opcions d’àlgebra lineal 

> with(linalg): 
 

Definim el nombre de punts de què disposem 

> N:=7: 

 

Introduïm les dades per les variable x1, x2 i variable dependent  
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> x1:=[1.65,14.9,14.9,14.9,14.9,4.97,2.48]; 
 := x1 [ ], , , , , ,1.65 14.9 14.9 14.9 14.9 4.97 2.48  

> x2:=[10.6,10.6,7.10,3.52,1.76,10.6,10.6]; 
 := x2 [ ], , , , , ,10.6 10.6 7.10 3.52 1.76 10.6 10.6  

> y:=[1.50,17.7,11.2,6.30,3.10,4.52,2.70]; 
 := y [ ], , , , , ,1.50 17.7 11.2 6.30 3.10 4.52 2.70  

 

Per conveniència generem un vectors d’uns de la dimensió corresponent 

> one:=[seq(1,i=1..N)]; 
:= one [ ], , , , , ,1 1 1 1 1 1 1  

 

Construïm la matriu amb els termes independents.  

> X:=matrix([one,x1,x2]); 

 := X












1 1 1 1 1 1 1
1.65 14.9 14.9 14.9 14.9 4.97 2.48
10.6 10.6 7.10 3.52 1.76 10.6 10.6

 

 

Com que hem entrat les dades per fileres, la matriu X correspon en realitat a la 

transposta de la matriu, per tant  

> X:=transpose(X); 

 := X













1 1.65 10.6
1 14.9 10.6
1 14.9 7.10
1 14.9 3.52
1 14.9 1.76
1 4.97 10.6
1 2.48 10.6

 

 

Ara caldria construir el producte entre la transposta de la matriu X i ella mateixa i 

invertir la matriu resultant. Amb MAPLE ho podem fer tot directament  

> Sinv:=inverse(evalm(transpose(X)) &* X); 

 := Sinv












3.453539118 -0.1389873878 -0.2487466280
-0.1389873878 0.007418756818 0.008456427915
-0.2487466280 0.008456427915 0.02118053667
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Finalment, per trobar la solució per mínims quadrats només cal fer els productes 

matricials de l’equació (3). Ho fem un altre cop amb una sola instrucció composta.  

> sol:=evalm(Sinv &* transpose(X) &* y); 
 := sol [ ], ,-17.64313422 1.207533032 1.598474269  

Per tant, el millor ajust de les dades correspon a la hiperrecta (en aquest cas un 

pla) 

ycalc = -17.64 + 1.208 x1 + 1.598 x2 , 

 

Per tal de determinar el valor del coeficient de regressió, recalculem els valors de 

y interpolant a l’equació ajustada 

> ycalc:=[seq(sol[1]+x1[i]*sol[2]+x2[i]*sol[3],i=1..N)]; 
ycalc 1.29312253 17.29293521 11.69827527 5.975737387, , , ,[ := 

3.162422673 5.30213220 2.29537495, , ]

 

 

Determinem la mitjana dels valors de y inicials  

> yprom:=sum(y[i],i=1..N)/N; 
:= yprom 6.717142857  

 

I finalment calculem R2 a partir de l’equació (4)  

>r2:=sum((ycalc[i]-yprom)^2,i=1..N)/sum((y[i]-yprom)^2, 
i=1..N); 

:= r2 0.9933652759  

que és prou bo en aquest cas. 
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Apèndix IV: El programa de regressions multilineals en mode MS-DOS 
 
1) COPIA ELS FITXERS 
 
El programa es fa córrer sota MS-DOS. Si no coneixes el MS-DOS el millor és gravar tots els 
fitxers en el directori (carpeta) arrel de la unitat a:. 
 
Per accedir al MS-DOS cal que des de Windows aneu a 
 

Inici->Programes->MS-DOS. 
 
Sota MS-DOS, la comanda 
 

a: 
 
et porta a la unitat de la disquetera. Si no et porta al directori arrel, pots anar-hi emprant la 
comanda 
 

cd .. 
 
tantes vegades com calgui. 
 
Per fer servir el programa cal crear un fitxer de text amb les dades del teu problema. Per fer 
això pots emprar el Bloc de notes de Windows o qualsevol altre programa editor de text. El 
programa requereix que el nom del fitxer d'entrada acabi amb l'extensió '.in' 
 
Compte: 

− Potser el programa Bloc de notes (‘Notepad’) de Windows modificarà l'extensió del nom 
del fitxer afegint-hi la terminació '.txt'. En aquest cas hauràs de tornar-lo a anomenar i 
recuperar l'extensió '.in'. 

− Si copies dades des d’un fitxer d’Excel, vigila que el signe de punt decimal sigui un punt 
(.) i no una coma (,). 

 
 
2) MIRA EL FITXER D'EXEMPLE MLR.IN PER TAL DE SABER COM HA DE SER UN FITXER 
DE DADES 
 
El contingut del fitxer de dades s'estructura tal i com es descriu a continuació: 
 
En el fitxer d'entrada has de posar a la primera línia la dimensió del teu problema, és a dir, el 
número de dades i el de descriptors per a cada dada. A l'exemple veiem un 5 i un 2: 
 

5 2  <- Dimensions de les matrius de dades 
 
perquè hi ha 5 punts experimentals a ajustar i, en aquest cas, volem fer un ajust amb dues 
variables independents ('x1' i 'x2') i del tipus 
 

y = a0 + a1 x1 + a2 x2 
 
on els paràmetres a trobar són a0, a1 i a2. 
 
Després escriu la matriu de dades independents (valors de 'x'): 
 

7.0  10.1 <- Matriu de dades. Termes independents 
7.1  12.1 
7.5  14.0 
8.1  14.7 
8.5  16.9 
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Es tracta de les 5 parelles de valors de 'x1' i 'x2' (a cada fila). Deixa a baix una línia en blanc. Es 
continua escrivint el vector columna de termes independents: 
 

98.40 <- Termes dependents 
91.85 
93.48 
90.03 
63.28 

 
És a dir, es tracta dels 5 valors de la variable 'y' corresponents a cada parella de valors 'x1' i 'x2' 
indicats més amunt. Deixa a sota d'aquesta informació una línia en blanc. Amb la informació 
que s'ha entrat fins ara ja n'hi ha prou perquè el programa ens ajusti el model. Opcionalment, a 
baix es poden indicar quantes prediccions (aplicacions del model) es volen fer (posa-hi un 0 si 
no en vols fer cap): 
 

3 <- Número de prediccions 
 
A continuació entra la matriu de dades de les variables independents: 
 

5.0  10.0 <- Matriu de dades independents de les prediccions 
8.0  13.7 
8.5  19.2 

 
 
3) EXECUCIÓ DEL PROGRAMA 
 
Anomena el fitxer on hi ha les teves dades amb un nom i una extensió '.in', per exemple 
 

nom.in 
 
i executa la comanda 'r' seguit del nom del fitxer sense l'extensió '.in': 
 

r nom 
 
El programa MLR.exe generarà el fitxer de resultat: nom.out 
 
A dins hi pots trobar: 
 

- El llistat de termes independents i la dimensió de la matriu de dades. 
- Diverses matrius emprades en el càlcul (són útils si coneixes la teoria del mètode). 
- El vector de solucions c. Recorda que l'últim valor és la ordenada a l'origen. 
- El valor de l'ajust i els errors per a cada punt experimental. 
- El coeficient de correlació multilineal (coincideix amb el coeficient de correlació en el 

cas d'una regressió lineal ordinària). 
- Si ho has demanat, els valors de les prediccions. 

 
Aquestes dades del resultat les pots llegir en el fitxer d'exemple 'mlr.out_', que és el fitxer de 
sortida corresponent al fitxer d'entrada 'mlr.in'. 
 
Per provar el programa escriu 
 

r mlr 
 
i consulta el fitxer mlr.out, el qual hauria de coincidir amb el fitxer 'mlr.out_'. 
 
Finalment, pots considerar realitzar una altra prova: fes un ajust lineal simple de tres punts amb 
una recta del tipus y=ax+b. Empra el programa i compara el resultat amb el que et dona la teva 
calculadora. 


