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En aquesta pràctica, comprovem si es compleix la segona llei de Newton ajudant-nos del programa Tracker 
per l'anàlisi de vídeos.
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La segona llei de Newton ens diu que els cossos sotmesos a una força resultant no nul•la, experimenten una acceleració. La relació entre 

la força i l'acceleració ve donada per la fórmula F = m•a, on m és la massa del cos accelerat. L'objectiu d'aquesta pràctica és comprovar 

si aquesta llei es compleix al laboratori. En concret, accelerem un carret de massa constant amb diferents forces. Per cada força que apli-

quem, obtindrem una acceleració. La relació entre la força i l'acceleració ens ha de donar la massa del carret en tots els casos.

La força que utilitzarem per accelerar el carret serà la dels pesos que hi ha a l'extrem d'un fil. Com més gran sigui el pes posat, major serà 

l'acceleració produïda.  Aquesta força és calcula a partir de l'expressió P = m'•g.  Ara, m' és la massa dels pesos que posem al final del fil. 

El pes no accelera directament el carret, sinó que ho fa la tensió. Però tal com està disposat l'experiència, la tensió coincideix amb el pes.

L'altra magnitud que necessitem calcular és l'acceleració. Per trobar aquest valor filmarem les diverses experiències i les analitzarem poste-

riorment amb el programa Tracker. Aquest és un programa de lliure disposició que permet, entre altres coses, estudiar el moviment dels 

cossos i obtenir velocitats i acceleracions.

Amb el Tracker, fixarem uns eixos de coordenades i anirem marcant la posició del punt d'interès, fotograma a fotograma. En el nostre cas, 

indicarem la posició del carret. Un cop fet això, el programa ens presenta la gràfica posició-temps del moviment. Si la gràfica és una parà-

bola, el moviment és un MRUA i podrem obtenir l'acceleració a partir de l'equació de la gràfica.

Repetim l'experiència per diferents forces i calculem les corresponents acceleracions. Un cop fet això, hem d'estudiar les dades per veure 

si es compleix la relació F = m•a.

Agafem les dades i les posem en una fulla de càlcul. Farem la gràfica força-acceleració. Si ens surt una línia recta que passa per l'origen, 

ens diu que les dos magnituds són proporcionals. La pendent de la recta hauria de coincidir amb la massa del carret o hauria de tenir un 

valor pròxim (degut als errors experimentals).
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1.- Carret, politja i pesos de 50 g.

Estudi de la segona llei de Newton

2.- Esquema de l'experiència

3.- Programa Tracker (programa de 
lliure disposició; 
http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tra
cker/webstart/)

4.- Anàlisi de l'experiència amb el Tracker. 5.- Gràfica posició-temps del moviment del carret.
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6.- Gràfica força-acceleració


