
 
 

 

Títol: «Dimoniet de Descartes» 

• Materials: botella de plàstic, aigua, recipient de mostra de colònia/perfum i colorant 

alimentari 

• Persones que hi participen: 

 -Alumnat: Javier Pitarch Peris i Andrea Quesada Rico del Liceo Benicàssim. 

 -Professora: Patricia Salvador Selma. 

• Fonament teòric:  

L'experiment es basa en el Principi d’Arquímedes, que afirma que tot cos submergit en un fluid 

experimenta una embranzida vertical i cap amunt igual al pes de fluid desallotjat i en el Principi 

o Llei de Pascal que afirma que una pressió exercida en qualsevol lloc d'un fluid tancat i 

incompressible es transmet per igual en totes les adreces en tot el fluid, és a dir, la pressió en 

tot el fluid és constant. 

• Explicació detallada de l’experiment:  

1. Ompliu la botella d'aigua i afegiu el colorant alimentari. 

2. Introduïu el dimoniet (mostra de perfum) buit en la botella amb l'obertura cap 

avall. Lentament i amb cura, de manera que l'aigua no desborde, ja que si queden 

bombolles en la botella serà més complicat realitzar l'experiment. 

3. Tanqueu la botella hermèticament amb el tap original. 

4. Pressioneu els laterals de la botella i, si tot ha eixit bé, el dimoniet hauria de pujar i 

baixar a mesura que l'estrenyem. 

 

Al principi, quan no apliquem pressió sobre la botella, el dimoniet conté, quasi íntegrament, 

únicament aire. L'aire és molt menys dens que l'aigua; per tant, el pes del dimoniet, incloent-hi 

el pes del recipient de cristall, és menor que el pes de l'aigua desallotjada. Per això, segons el 

Principi d’Arquímedes, és capaç de vèncer completament el pes del dimoniet i flota. 

En estrènyer els laterals de la botella sotmetem el contingut a pressió extra, que segons el 

Principi de Pascal és transmesa a totes les parts del fluid instantàniament. Aquesta pressió no 

és capaç de comprimir l'aigua, ja que és, a efectes pràctics, incomprensible. Atès que l'aire sí 

que és molt comprensible, aquest redueix el seu volum a gran mesura. La reducció del seu 

volum de l'aire es compensa amb l'entrada de nova aigua dins del dimoniet. 



 
 

 

• Connexió de l'experiment amb la vida quotidiana: joguet infantil. 


