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ESTUDI DEL MRUA (a≠0) 

1. OBJECTIUS 

Comprovar  si  existeix  una  variació  de  velocitat  al  deixar  caure  un  cos  per  una  superfície 
inclinada (pla inclinat) on hi actua gravetat. 

2. MATERIALS 

1. Dos peus 
2. Dos suports 
3. Dues nous 
4. Una barra de metall o qualsevol altre material capaç de mantenir el cos en una sola 

direcció  (que no caigui pels costats). Nosaltres hem  fet servir una barra en  forma de 
“V”. 

5. Cronòmetre 
6. Cinta mètrica 
7. Bola de metall o qualsevol altre material (no té importància la massa, però respecte al 

volum, que càpiga dins la barra) 

3. PROCEDIMENT 

a. Hem de fer unes marques a la barra metàl∙lica des d’una primera que escollirem com a 
0 a cada 50cm 

b. Muntar l’esquema: 
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c. Mesurem  la  distància  que  hi  ha  entre  els  dos  peus  (o  des  de  la  nou més 
elevada fins al 0) 

d. Comencem deixant anar la bola als primers 50cm i mesurem el tems que tarda 
d’anar d’aquesta distància fins a baix. 

e. Repetim el procés 10 vegades i prenem la mitjana d’aquests temps coma valor 
final. 

f. Fem el mateix amb els 100cm, 150cm, 200cm... fins arribar a l’últim: 300cm 
g. Anotem totes les dades ordenadament (si no ho hem fet ja) en una taula 

 

4. RECOLLIDA DE DADES, HIPÒTESIS I GRÀFICS 

Suposarem que  la velocitat patirà una variació  regular a mida que vagi passant el  temps  i  la 
bola continuï en moviment, ja que hi actua la gravetat. 

Imagino  que  la  bola  hi  actuen  2  components  de  força,  una  que  prové  de  la  gravetat,  que 
l’estira  cap al  centre de  la  terra,  i  l’altra  la que  la  fa anar endavant,  tal  com mostra aquest 
esquema:  

 

 

 

v

vy

vx 

   

 

 

 

 

Però anem a comprovar‐ho: 
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Taula de recollida de dades 

longitud (cm)  0  50 100 150 200 250  300
temps (s)  0  1,49 1,90 2,63 3,00 3,20  3,56
      1,32 2,00 2,51 3,20 3,13  3,56
      1,48 2,15 2,55 3,40 3,14  3,49
      1,48 1,86 2,60 3,01 3,10  3,52
      1,43 2,05 2,55 2,95 3,10  3,68
      1,50 1,95 2,38 3,01 3,35  3,58
      1,32 1,93 2,48 3,08 3,25  3,52
      1,49 1,92 2,50 2,92 3,18  3,51
      1,40 1,95 2,39 3,05 3,10  3,50
      1,39 2,06 2,41 3,00 3,11  3,53

Ʃt/10 (s)  0,00  1,43 1,98 2,50 2,98 3,17  3,55

t2 (s2)  0,00  2,04 3,91 6,25 8,88 10,02  12,57

Ea (s)  0,00  0,11 0,17 0,13 0,42 0,18  0,14

Er (%)  0,00  7,69 8,75 5,20 14,09 5,81  3,81

vm del tram (m/s)  0,00  0,35 0,91 0,96 1,04 2,69  1,32
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En  la  primera  gràfica  observem  que  la  x  va  augmentant  en  forma  del  t  però  no 
proporcionalment, ja que la gràfica sembla (o és) una paràbola. 

En  la  segona, es pot observar que el  temps al quadrat  (t2)  i  la distància  (x)  són directament 
proporcionals. 

Hem de deduir que: 

 

I combinant‐ho  amb la fórmula 

 

Veiem  que  si  x0=0  i  v0=0  ens  queda  la  primera  fórmula  (entenent  la  k  com  una meitat  de 
l’acceleració) i podem calcular l’acceleració en qualsevol de les 2: 

 

I calculem l’acceleració: 
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També podem calcular  la k mitjançant  la gràfica, el  triangle  recte que  forma amb els eixos  i 

aplicant trigonometria, ja que sabem que a les funcions del tipus   on (m=k) és el 
pendent, i aquest es pot calcular dividint els valors els valors y amb els  amb els x, o sigui: 

 

en el nostre cas: 

0,5m 

2,04s2

α 

 

 

 

 

 

 

 

Un com hem trobat la k podem trobar l’acceleració de la mateixa manera que anteriorment. 

Podríem haver agafat la velocitat negativa, ja que l’objecte que hem llençat va cap avall, però 
com que en els gràfics hem calculat  la distància recorreguda com si hagués pujat cap amunt, 
ho deixarem en positiu. 

Ara  calculem  l’acceleració  que  hauria  d’haver  tingut  teòricament  si  la  pràctica  s’hagués 
realitzat molt més exacte  i metòdicament,  agafant  com  a  constant  la  gravetat g=‐9,81m/s2, 
encara que no ens trobem a nivell del mar i aquest valor no és totalment correcte. 

Teníem un pla inclinat amb aquestes dimensions: 

 

26,67cm 

α 

300cm  

 

 

 

 

 

Llavors, l’acceleració teòrica és (considerant la gravetat positiva): 

 

La  teoria  està molt  lluny  de  la  pràctica,  suposem  que  és  per  els  errors  comesos  durant  el 
treball,  les acceleracions negatives que  també actuen sobre  la bola  (fregament amb el carril, 
amb l’aire...) i perquè molta energia la perd a l’hora de rodar. 
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En aquest gràfic hem plasmat les dades de la velocitat mitjana de cada tram (cada 50cm) en el 
tems. 

Ens ha donar una mica irregular, cosa que em fa pensar que alguna cosa falla, sobretot aquest 
tram que la velocitat és molt més alta i el temps molt més curt. 

Calculem l’acceleració de cada tram: 
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5. CONCLUSIONS GENERALS 

Començant per  la primera gràfica  ja he  comentat que no és una gràfica de proporcionalitat 
directa, o sigui, que mentre el temps avança l’espai no ha anat avançant amb un mateix factor, 
sinó quasi exponencialment, ja que sembla una paràbola. 

 Després s’ha substituït el temps per el temps al quadrat per comprovar que sortia una recta 
que, a més, passava per l’origen. Parlem d’una gràfica de proporcionalitat directe entre l’espai 
i el quadrat del temps quan hi actua una acceleració. 

Hem calculat l’acceleració mitjançant el gràfic i també ho hem fet numèricament. 

Seguidament, hem calculat  la  teòrica  i ens ha donat bastant diferent, per errors de mesura, 
suposo. 

Després hem creat la gràfica de velocitat mitjana de cada tram de 0,5m – temps i ens ha donat 
una  gràfica molt  irregular,  on  la  línia  de  tendència  crec  que  hauria  d’haver  donat  bastant 
semblant a la gràfica x‐t2, i no ho ha fet, per tant no sé per on agafar‐ho, però si penso que és 
degut a que la barra no dibuixava un pla inclinat perfecte, té la seva lògica, ja que només pot 
fallar això, que la barra fes pujades i baixades i fes accelerar més a uns trams que en altres. 

També s’ha d’afegir a tot això els errors de mesura i instrumentals, que juguen un paper molt 
important en aquestes pràctiques.  
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