
ESTUDI D’UN MOVIMENT RECTILINI I UNIFORME 

 

INTRODUCCIÓ: 

Sabem que un M.R.U. és un moviment en el qual el mòbil segueix una 

trajectòria rectilínia i que a més, recorre espais iguals en temps iguals, és a dir 

manté una velocitat constant. En un M.R.U. es compleix l'equació següent: 

V= s/t 

Estudiarem el M.R.U. que fa una persona caminant a pas normal, partint en 

l'instant inicial (t = 0) sempre des de la mateixa posició (S0 = 0). Llavors 

l'equació que emprarem serà: 

s = v ·t 

on: S és l'espai recorregut, V és la velocitat del vehicle i t és el temps. 

MATERIALS: 

 

 

OBJECTIUS: 

1. - Comprovar que el moviment del company obeeix a un MRU. 

2. - Determinar el valor de la velocitat a partir dels valors experimentals. 

PROCEDIMENT: 

0. Es tracta de mesurar posicions i temps, però és important que les dades 

siguin preses amb sentit i rigor. 

 

1. Comprovarem que tots els cronòmetres estiguin sincronitzats. Cada 

alumne es farà responsable d'un cronòmetre com a testimoni de posició 

farem senyals a terra a cada 5 metres. Per fer més petits els errors, tots 

els alumnes iniciaran el cronòmetre a la veu d'un d'ells o del professor, 

que ordenarà que el company es posi, en moviment, posant en el mateix 

instant el cronòmetre en marxa, i parant quan observi que l’alumne 

arriba a la posició del seu testimoni. 

 

2. Construïm una taula de dades experimentals amb els temps i les 

distàncies recorregudes per a cada un d'aquests temps, ordenats en 

sentit creixent. 



Posició (m) Temps (s) 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

 

 

3. Representem el gràfic S/t. 

 

4. Afegim una columna a la nostra taula de dades i calculem la velocitat 

mitjana entre cada parell de dades consecutives. 

QÜESTIONS : 

1. Quina és la precisió del cronòmetre ? I de la cinta mètrica ? 

2. Quines són les principals fonts d'error en la determinació de temps i 

longituds? 

3. Quin tipus de representació és S/t ? 

4. Quin espai recorrerà el company en un temps de 25 s ? Gràfica i 

matemàticament . 

5. Quin temps farà servir a recórrer 23.0 m ? Gràfica i matemàticament . 

6. Quin tipus de representació és V/t ? 

7. Què passa amb els valors de velocitat calculats a partir de les dades 

experimentals ? 

8. Hi ha alguna relació entre les velocitats calculades a partir de la gràfica S/t i 

les de les dades experimentals ? 

9. A la vista de tots els resultats dels apartats anteriors justifica que aquest 

moviment sigui un M.R.U. 

 


