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Nom i cognoms__________________________________________________________________
1. En penjar d'un moll diferents peces, aquest s'allarga segons els resultats de la taula:
a)
b)
c)
d)

Construeix la gràfica de valors
Calcula la longitud del moll quan no penja cap peça.
Obtén el valor de K
Mitjançant la llei de hooke calcula la massa que penja del moll quan la
longitud d’aquest es de 82cm.

F(N)
25
55
100
175
200

L(cm)
33,6
48,6
71,1
108,6
121,1

2. Un cos de 20 kg es llança lliscant per un plànol horitzontal amb una velocitat inicial de
15 m·s-1. El cos llisca durant 20 s fins que s'atura a causa del fregament.
a) Calculeu la força de fregament entre el cos i el pla.
b) Calculeu la distancia que recorreria fins a parar-se.
c) Suposant que el fregament val 30N ¿quina força hauríem d’aplicar per que es tornarà a
moure i recorrerà els 30 primers metres en 20 segons?

3. Un objecte de 50 kg cau sotmès a una força de fregament de 380N.
a) Calcula la acceleració de caiguda.
b) Si es solta (velocitat inicial = 0 ) des de una altura de 45 m quan de temps tarda en
arribar al terra?
c) Si suposem el mateix fregament, quina força hauríem d’aplicar per pujar l’objecte amb
una acceleració de 2 m·s-2.
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4. Suma les forces de la següent figura de manera geomètrica i analítica.

15N

15N

10N
10N

15N
15N

10N

5.

10N

Enuncia els tres principis de la dinàmica. Basant-te en aquests contesta a les següents
qüestions: (En la contestació digues en quin principi et bases)
a) Que li passaria a un cos que cau en caiguda lliure sense fregament si de sobte desapareix
la força pes?.
b) Des d’una finestra una persona va disparar amb una escopeta sobre un parc. La policia va
localitzar amb els testimonis la finestra del tret i va pujar al apartament. A pesar de no
trobar l’arma va detenir a l’home que tenia el muscle amoratat ¿per què?
c) Explica per què quan remem en una barqueta la força que es fa amb els rems per poder
avançar és cap enrere.
d) Quan val la força de fregament per a un paracaigudista de 80kg que cau amb velocitat
constant de 1 m/s, si la pressió atmosfèrica és de 761 mm Hg i la humitat ambiental és
del 65% (I la sogra del paracaigudista és de Meliana).
e) Per què és més difícil posar en marxa un carro de supermercat ple que un huit?

