
Activitat 5 

 Salt de bungee 

Des de quina alçada s’ha deixar caure un saltador de bungee perquè el seu salt sigui 
emocionant, és a dir, perquè arribi just a terra? 

 
 
Per poder respondre a la pregunta desglossarem el problema en una sèrie de parts: 

1. Trobar quina és la constant d’elasticitat de la corda que utilitza el saltador 
2. Analitzar totes les magnituds mecàniques relacionades en el salt en les posicions 

i trams més adients 
3. Trobar quina és l’alçada emocionant des de la que s’ha deixar caure el saltador 
4. Determinar quina és la màxima velocitat del saltador en la seva caiguda 
5. Estudiar el valor de les energies involucrades a diferents altures 

 
Anem a suposar que no hi ha fregament en tot el problema. 

 
Recerca de la constant d’elasticitat d’una corda  
La constant d’elasticitat depèn de l’objecte que hi pengem? Què faries per comprovar-
ho? 
 
La constant d’elasticitat depèn de la longitud de la corda? Què faries per comprovar-ho? 
 
Com podem mesurar la força elàstica d’una persona que està penjada? Dibuixa el 
diagrama de les forces que estan aplicades sobre la persona penjada. 
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 Material del que disposes: 
Una corda elàstica de 50 cm, un regle, diferents saltadors, un dinamòmetre, el programa 
EXCEL. 
Dissenya un experiment que et permeti trobar la constant d’elasticitat de la corda que 
utilitza el nostre saltador. 
 
 
 
  
 
 
Abans de realitzar l’experiment comenta-ho amb el professor.  
Ara ja pots fer-ho! 
Per trobar la constant d’elasticitat de la corda, fes servir el programa EXCEL amb  5 
saltadors diferents. 
Anota els teus resultats en aquesta taula i representa el gràfic que has obtingut: 
Força elàstica (F) Longitud (L) Allargament (ΔL) 

   

   

   

   

   

 

La constant d’elasticitat és:                                        N/m
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Anàlisis de les magnituds mecàniques relacionades en el 
salt en les posicions i trams més adients 
 
Et proposem els següents punts i trams com més interessants per fer el teu anàlisi:  
 Punt A: posició de sortida 
 Tram A-B 
 Posició B: punt on la corda tot just comença a estirar-se 
 Tram B-C 
 Posició C: Punt d’equilibri en l’estirament de la corda 
 Tram C-D 
 Posició D: Punt on arriba el saltador en la primera estrebada 
 

    
 
Representa el diagrama de les forces que actuen sobre el saltador en cada situació (A, 
A-B, B, B-C, C, C-D, D): 
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Analitza les variables mecàniques que coneixeu omplint la següent taula: 
Punt+ o tram Velocitat  

 
(zero, augmenta, 
disminueix, 
constant,  màxima, 
mínima) 

Acceleració 
 
(zero, augmenta, 
disminueix, 
constant,  màxima, 
mínima) 

Forces  
 
(compareu les 
intensitats de les 
forces) 

Energia cinètica 
 
(zero, augmenta, 
disminueix, 
constant,  màxima, 
mínima) 

Energia potencial 
gravitatòria 
 
(zero, augmenta, 
disminueix, 
constant,  màxima, 
mínima) 

Energia potencial 
elàstica 
 
(zero, augmenta, 
disminueix, 
constant,  màxima, 
mínima) 

Energia mecànica 
 
(zero, augmenta, 
disminueix, 
constant,  màxima, 
mínima) 

A        

A-B        

B        

B-C        

C        

C-D        

D        
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 L’alçada emocionant 
 
Una vegada que tens clar quines són les energies  involucrades en aquest salt, hauràs de 
trobar des de quina alçada s’ha de deixar caure el saltador perquè el salt sigui 
emocionant. 
 
Què has de tenir en compte? 
 
Suposa que el saltador té una massa de 20g. 
 
 
Comprova el teu resultat amb el saltador. 
 
Comenta els teus resultats 
 

 La màxima velocitat del saltador durant el salt 
 
Troba quina és la màxima velocitat del saltador. 
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