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6. Vidshell: estudi de moviments amb programes editors de vídeo 

Objectius 
• Usar el programa d’edició de vídeo Vidshell. 
• Estudiar el moviment parabòlic amb el Vidshell. 
• Tractar amb el Curve Expert les dades registrades amb el Vidshell. 
• Aplicar els coneixements adquirits a l’estudi d’altres moviments. 
 

Introducció: Funcionament del Vidshell 
El programa pot ser descarregat d’internet a partir d’aquesta pàgina de la  
http://www.webphysics.tec.nh.us/vidshell/clips.html 
 
Abans de començar a utilitzar el programa convé tenir uns mínims coneixements relacionats 
amb el funcionament d’aquest. 
 
Accés al programa 
En el moment que seleccionem la icona del programa 
ens apareix el que podem anomenar “portada del 
Vidshell”. Per això: 
! Obre la carpeta Vidshell. 
! Obre la carpeta programa. 
! Clica  la icona  tb70rtm, sortirà un quadre de 

diàleg ToolBook II i dintre hi ha l’arxiu vidshell.tbk . 
Accepta. 

Un cop prems sobre qualsevol punt de la pantalla 
portada apareix una altra pantalla, sobre la qual es 
porten a terme totes les qüestions i estudis dels 
vídeos. 

 

http://www.webphysics.tec.nh.us/vidshell/clips.html
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A continuació farem una breu explicació de la utilitat dels diferents elements que podem 
observar. 
 

Quan polsem sobre el botó “show button info”  passa a ser vermell. En moure 
el ratolí per sobre els objectes de la finestra principal, una breu descripció de 

la seva funció apareix en un camp del text de la finestra. Així doncs, ens permet aconseguir la 
informació ràpidament sobre la funció de cada botó de la finestra de Vidshell. 
 

Aquesta videocàmera ens serveix per obrir un videoclip de la llista. Quan premem 
aquesta icona ens apareix el següent quadre de diàleg: 

A partir d’aquí podem seleccionar el clip d’una de les dues biblioteques que proporciona el 
programa. Cal destacar que si seleccionem “Other Source” podrem fer ús dels nostres propis 
enregistraments; si, contràriament, anem a “Library” tindrem accés als 30 fitxers .avi que hi ha 
originalment. 
Quan ja hem seleccionat el vídeo que volem, amb aquesta paleta podem controlar 
l’enregistrament, ja sigui posant-lo en marxa o situant-lo en el punt que nosaltres desitgem. 
 

                            
 
Mitjançant aquesta paleta tenim accés a les opcions del “display” 

                 
El primer botó Hide/Show screen permet mostrar o amagar els elements 
de la pantalla. 
El segon, Cursor Palette, ens mostra una paleta amb diversos cursors 
que podem utilitzar mentre anem treballant. 
El següent, Show/Hide vídeo, ens ajudarà a amagar o mostrar el vídeo 
que volem utilitzar. 
El següent, show data, ens ajudarà a amagar o mostrar la taula de valors o gràfica que 
podrem incorporar posteriorment. 
 

Prement sobre aquest símbol podem definir un nou vídeo per afegir a la llista de 
videoclips. Per fer ús d’aquest botó cal tenir instal·lat el ToolBook II. 
 
Ens serveix per calibrar el ratolí per tal de mesurar elements mitjançant una escala 
determinada. Quan el pitgem ens apareix un quadre de diàleg que ens explica com 
calibrar el vídeo i ens pregunta les unitats amb què volem treballar. 

 
Ens permet escollir colors pels punts i línies que volem dibuixar. Per fer-
ho tan sols cal seleccionar el color que escollim. 

 
Serveix per marcar punts en els marcs del videoclip un cop hem seleccionat un color 
determinat. 
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Per esborrar punts que hem marcat en el vídeo tenim els següents botons: serveix per 
esborrar un punt en concret. 

 
Permet esborrar tots els punts que s’han marcat sobre la finestra del vídeo. En prémer-lo 
apareix un quadre de diàleg per confirmar-ho. 
 

Per dibuixar línies sobre el vídeo tenim els següents botons: 
 
Amb aquest botó podem dibuixar línies sobre el vídeo. Un cop traçada la línia es 
pregunta si es vol col·locar una fletxa a l’extrem. 
 
Per dibuixar una línia horitzontal a través de la finestra hem d’utilitzar aquesta icona. 
  
En el cas que la línia que volem sigui vertical, farem servir aquest altre símbol. 
 

Mitjançant aquest botó podem dibuixar línies perpendiculars al llarg de la pantalla. 
És especialment útil quan estudiem el moviment d’un projectil per tal d’analitzar-
ne tant el desplaçament vertical com l’horitzontal. 

 
En el cas que vulguem esborrar les línies traçades podem utilitzar qualsevol d’aquestes 
icones: 

 
Per esborrar una única línia. 
 
Aquesta ens permet esborrar totes les línies que hem marcat. Novament se’ns 
preguntarà per assegurar l’execució de l’acció. 
 
Per dibuixar un cercle amb un radi determinat podem utilitzar aquest símbol. Per 
esborrar-lo tan sols ens cal prémer el botó dret del ratolí. 

 
Per mesurar distàncies entre punts marcats utilitzem aquest botó. Aquesta acció no pot 
ser executada fins que no hem calibrat la imatge. La distància entre els punts és 
mostrada en un quadre de text just a la dreta de la paleta. 
 
Aquest botó és utilitzat per dibuixar un vector desplaçament juntament amb els seus 
components. 
 
Amb aquesta icona podem mesurar angles. Per fer-ho tan sols cal puntejar sobre el 
vèrtex de les línies de les quals volem saber l’angle. 
 
Mitjançant aquest botó podem copiar un objecte. Es poden copiar tants objectes com es 
vol però cal evitar ocupar un excés d’espai en la pantalla. 
 
Per desplaçar un objecte d’un punt a un altre de la finestra del vídeo utilitzem aquest 
botó. Mentre desplacem l’objecte fins a un punt determinat hem de tenir pitjat el botó 
dret del ratolí. 
 
Amb aquest botó podem crear un sistema de coordenades. Un cop hem marcat el punt 
hem de triar el sentit positiu horitzontal i vertical. Quan ho hem fet ens apareixen un 

eixos grocs. Aquest és el primer pas per fer la recollida de dades i captar-les en una 
taula. 
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Per esborrar el sistema de coordenades que hem marcat utilitzem aquest botó. 
 
A part de crear un sistema de coordenades estàndard, aquest símbol ens permet 
dibuixar un sistema de coordenades rotacional. 

 
Aquest botó serveix per esborrar el sistema de coordenades rotacional que hem 
dibuixat. 

 
Quan volem mesurar la distància des d’un punt al sistema de coordenades que hem 
definit utilitzem aquesta icona. En aquesta ocasió també apareix la distància entre els 
dos punts en un quadre de text. 

 
En seleccionar aquesta quadrícula hem de determinar el nombre de diapositives per 
segon que té el vídeo. Aquest valor varia en funció de cada videoclip i se’ns mostra 
quan busquem les propietats d’aquest. 

 
Per fer un gràfic a partir de la taula de dades utilitzem aquest botó. Abans de construir-
lo hem d’escollir quines variables volem representar i en quin eix ha d’aparèixer 
cadascuna d’aquestes. 
 
Per esborrar el gràfic que hem dibuixat abans de fer-ne un de nou cal fer servir aquest 
símbol. 
 
Per esborrar un punt determinat de la pantalla així com les dades de la taula que hi fan 
referència podem pitjar aquest símbol. Un cop seleccionat la taula és actualitzada. 
 
 Aquest botó serveix per tornar a marcar un punt que anteriorment hem esborrat. Un 
cop el procediment és portat a terme la taula torna a actualitzar-se amb la nova dada. 

            
Aquesta altra quadrícula serveix per esborrar totes les dades que apareixen a la taula. 
Es dóna l’oportunitat de retrocedir en aquest procediment si ho desitgem. 
 
Si l’estudiant vol crear un propi bloc de notes mentre fa ús de l’aplicació pot utilitzar 
aquesta icona. Aquests comentaris posteriorment poden ser impresos o guardats en un 
fitxer. 
 
El programa també inclou una calculadora que pot utilitzar-se en qualsevol moment 
d’una manera senzilla. 
 
Aquest botó permet GUARDAR LES DADES que hem recollit en un disc de 3,5 en un 
nou fitxer o en un d’existent. 
 
Aquest símbol serveix per EXPORTAR LES DADES recollides per tal que 
posteriorment puguin ser estudiades amb L’EXCEL. La finestra d’Excel apareix a la 
pantalla de forma minimitzada, de manera que s’haurà de maximitzar quan ho vulguem 
fer anar. 

 
Si volem exportar les dades recollides al programa MathCad, podem utilitzar aquesta 
icona. 

 
Aquest botó ens és útil quan volem cancel·lar una operació que hem fet com 
marcar un punt, dibuixar una línia… 
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Quan volem ACABAR LA SESSIÓ en aquest programa pitgem aquest botó que ens 
tanca el Vidshell. 
 

Ara que ja coneixem totes les funcions que poden ser portades a terme amb aquest programa 
ja estem a punt de fer el nostre estudi particular. 
 

Material  
− Ordinador 
− Programa editor de vídeo: Vidshell  
− Programa de tractament de gràfics: Curve Expert 
 
 
Estudi del moviment parabòlic  
 

Objectius 
Fer un estudi complet dels principals trets del tir parabòlic, a partir del vídeo del llançament 
d’una pilota de bàsquet: 
! Calcular l’alçada màxima que assoleix la pilota (Ymàx). 
! Calcular l’abast (component x del vector distància cistella-origen de coordenades). 
! Conèixer les gràfiques x-t; y-t; y-x  i les equacions corresponents. 
! Calcular l’angle (αααα) que forma la velocitat inicial amb l’horitzontal. 
! Calcular la velocitat inicial (v0) i les seves components (v0x) i (v0y). 
! Calcular el valor de la gravetat (g). 
 
Procediment 
Mitjançant el suport d’un videoclip analitzarem la trajectòria parabòlica que descriu una pilota de 
bàsquet des del moment en que és llançada fins que arriba  a la cistella. 
El vídeo escollit per estudiar aquest moviment és el “The trayectory of a basketball” que és a 
la llibreria del Vidshell. 
  
Selecció del videoclip 
 
Aquesta videocàmera ens serveix per obrir un videoclip de la llista. Quan premem 
aquesta icona ens apareix el següent quadre de diàleg: 
A partir d’aquí podem seleccionar el clip d’una de les dues 
biblioteques que proporciona el programa. 
Clica sobre “Library”, tindràs accés als 30 fitxers (en 
vermell) .avi que hi ha originalment. 
Selecciona el fitxer “The trayectory of a basketball”. de 
la llista. 
 
Calibratge  del videoclip 
 
Quan ja hem vist el vídeo, el tirem enrera (botó Rewind)  de manera que aparegui l’alçada de 
cistella (3,05m) (fotograma número 0). 
Amb aquesta mesura ja podem calibrar el ratolí: 
Clica sobre la icona 
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Apareix un quadre de diàleg que informa sobre com calibrar aquesta alçada. Clica OK.  
 
Porta el ratolí sobre el vídeo; ara, el cursor té forma de creu. 
Arrossega el ratolí entre els dos punts límits de l’alçada (de dalt a baix) que apareix al videoclip.   
En el quadre de diàleg que apareix introdueix la dada: primer la xifra, que és 3.05 (escriu-la 
amb punt i no amb coma) i  després la unitat, que és m. 
 
Creació d’un sistema de coordenades 
 
Anem avançant seqüències (amb el botó Step Fwrd) fins al llançament de la pilota (fotograma 
número 8).  
En aquest punt introduïm el sistema de coordenades estàndard: 
Clica sobre la icona  
 
 
Surt un quadre de diàleg que informa sobre on col·locar el sistema. Clica OK. 
Porta el cursor sobre la pilota del fotograma número 8. Clica i apareixen uns eixos 
perpendiculars de color groc. Surten uns quadres de diàleg que van demanant  el sentit dels 
eixos: posa l’eix x cap a l’esquerra i l’eix y cap a dalt. 
 
Creació d’una taula 
 
Clica sobre la icona  
 
Surt un quadre de diàleg que demana el temps en segons entre dos fotogrames consecutius: 
escriu  1/25 i clica OK. 
Apareix un nou quadre de diàleg: clica l’opció x,y,z i el sistema de coordenades estàndard. 
Apareix  a la dreta del vídeo una taula amb 5 columnes (n,pos,x,y,t).  
 
Registre de dades 
 
Clica la icona  per marcar  un punt  i la icona per escollir un 
 
color per al punt. Clica sobre la icona  
 
Surt un quadre de diàleg que ens indica que es recolliran a la taula les dades corresponents al 
punt que marcarem sobre el vídeo. Clica OK. 
 
Col·loca el ratolí (es posa en forma de creu) sobre la pilota del fotograma número 8. Apareixen 
els valors de x, y, t d’aquest punt a la taula (surten els valors 0,0,0). 
 
A partir d’aquí vés marcant la trajectòria a mesura que fas avançar els fotogrames fins al punt 
que la pilota estigui entrant  a la cistella (fotograma número 35). 
 
La següent pantalla mostra la trajectòria de la pilota juntament amb la taula del registre de 
dades. 
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Representació gràfica amb el Vidshell 
 
Un cop feta tota la recollida de dades ja podem fer la representació gràfica d’x-t, y-t i x-y sobre 
el vídeo. (Aquestes gràfiques aniran apareixent en el lloc de la taula). 
  
Gràfic x-t 
 
Fes  els següents passos:  
- Col·loca el cursor sobre la x de la columna x de la taula de dades. Clica-hi i apareix un 

quadre de diàleg que demana en quin eix de coordenades cartesianes vols col·locar 
aquesta variable: clica sobre vertical. 

- Col·loca el cursor sobre la t de la columna t de la taula de dades. Clica-hi  i apareix un 
quadre de diàleg que demana en quin eix de coordenades cartesianes vols col·locar 
aquesta variable: clica sobre horitzontal. 

 
Clica sobre la icona 
 
Apareix en el lloc de la taula la gràfica x-t. 
 
Clica sobre la icona  
 
Aquesta serveix per esborrar el gràfic que hem dibuixat, abans de fer-ne un de nou. Apareix de 
nou la taula de dades. 
 
Gràfiques y-t  i  y-x  
 
Repeteix el procés anterior per representar els gràfics y-t i y-x. 
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Determinació de l’alçada màxima i l’abast 
 
Per tal de determinar  l’alçada màxima (ymàx ) i l’abast (xmàx), hem d’utilitzar les icones 

 
 

 
i fer ús de 
 
que ens permeten mesurar la distància entre dos punts i la distància des d’un punt al sistema 
de coordenades respectivament.  
Aquestes  distàncies són mostrades en uns quadres de text just a la dreta de la paleta (quadres 
negres de contorns grocs) 
 
Guardar les dades de la taula 

 
Aquest botó permet GUARDAR LES DADES que hem recollit en un disc de 3’5 en un 
nou fitxer o en un d’existent. 
 

 
Sortir del programa 

Quan volem ACABAR LA SESSIÓ en aquest programa cliquem aquest botó  que ens 
tanca el Vidshell. 
 
Altres programes per a transformar les dades 
 
Tot i que amb el Vidshell se’ns ofereix l’oportunitat de fer la representació gràfica, és 
recomanable fer-ho amb l’Excel o amb el CurveExpert a causa de les nombroses utilitats que té 
a l’hora de fer una bona representació. 
 

Conclusions 
A partir dels resultats obtinguts, què podem concloure en relació amb el moviment estudiat? 
 
Qüestionari 
1. Quina és l’alçada màxima que assoleix la pilota (Ymàx)? 
2. Quin és l’abast màxim de la pilota (component x del vector distància cistella-origen de 

coordenades)? 
3. Com són els gràfics x-t; y-t; y-x  i les equacions corresponents? 
4. Quin és l’angle (αααα) que forma la velocitat inicial amb l’horitzontal? 
5. Quant val la velocitat inicial (v0) i les seves components (v0x) i (v0y)? 
6. Calcula el valor de la gravetat (g). 

 



Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia  
 

6. Vidshell,   9 de 17   Moviment 

 
 

 
Tractament de les dades del Vidshell amb el Curve Expert 
 

Procediment 
Tot i que amb el Vidshell se’ns ofereix l’oportunitat de fer la representació gràfica, és 
recomanable fer-ho amb el CurveExpert a causa de les nombroses utilitats que té a l’hora de 
fer una bona representació. 
 
Per això, has de transformar  la taula de valors obtinguda amb el Vidshell  en una taula adient 
per fer la representació gràfica amb el programa CurveExpert, que pots descarregar de la 
pàgina web Secondary Mathematics Web Resources: 
http://cq-pan.cqu.edu.au/schools/smad/hot_link.html 
 
Segueix els passos següents per  portar a terme aquesta 
transformació: 

1. Utilitza aquesta icona  per guardar les dades 
obtingudes amb Vidshell. 
 

2. Guarda la taula de dades de Vidshell  al disquet “a” amb un 
nom (exemple: taula.txt) (l’extensió del document ha de ser de 
tipus .txt). Aquesta taula te un format com l’indicat a la taula. 

 
3. Obre un nou document de Microsoft Excel  amb la icona 
 

 
Busca el document taula.txt i clica “abrir”. Surt un quadre de 
diàleg que indica els passos a seguir  (3 passos). 

• Observa que al primer pas, el format de la taula encara no ha canviat. 

• Clica sobre el botó “Siguiente >”: Apareix  un quadre de diàleg del segon pas:  
 

• En el quadre “Separadores” marca la casella “Otro” i col·loca una coma “ , ” a la 
casella buida del costat. Els valors de la taula separats per comes,  ara han quedat 
separats per columnes. 

0.14,0.23,4e-002 

0.39,0.44,8e-002 

0.53,0.62,0.12 

0.69,0.85,0.16 

0.9,0.99,0.2 

1.06,1.16,0.24 

1.25,1.27,0.28 

1.43,1.41,0.32 

1 62 1 5 0 36

http://cq-pan.cqu.edu.au/schools/smad/hot_link.html
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• Clica  sobre el botó “Terminar”: apareix la taula de valors en el full de càlcul del 
document Microsoft Excel- taula.txt  (columnes A,B C i files 1-13) 

 
 
4. Afegeix una fila a dalt de tot: 

• Fes un clic amb el botó secundari o contextual del ratolí sobre la cel·la 1 de la fila 1:  
surt el menú contextual. Clica “Insertar”: ha afegit una nova fila a la taula. 

• Escriu la magnitud i la unitat de cada columna (x/m , y/m , t/s) i alinea tots els valors a un 
costat. 

De moment la taula queda d’aquesta forma: 
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5. Canvia els valors en notació científica a notació general: 
• Selecciona les cel·les on els valors es troben amb notació científica (per exemple, la 

cel·la C3 conté el valor 4,00E-02) 
• Clica sobre el menú “Formato” de la “barra de herramientas”: 

- Clica sobre “Celdas” 
- En el quadre “Categoria”, clica 

“General” i clica  “Aceptar” 
- Ara tots els valor estan en format de 

número general. 
• Observa que els valors canviats, 

mantenen la coma de número decimal 
(per exemple, 0,04), format que no admet 
el programa CurveExpert. Per això, fes el 
pas següent:  

  
6. Reemplaça les comes per punts: 

• Selecciona les cel·les on els valors es 
troben amb comes (per exemple la cel·la 
C3 conté el valor 0,04). 

• Clica sobre el menú “Edición” de la “barra 
de herramientas ”: 

• Clica sobre “Reemplazar...”: 
- En el quadre “Buscar” escriu “, ” i en el 

quadre “Reemplazar con” escriu “. ” 
- Clica “Reemplazar todas”  
- Ara tots els valor es troben en el format 

adequat 
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7. Per utilitzar el CurveExpert, només es pot utilitzar una taula amb dues columnes, que, 
respectivament, seran els valors que es representaran a l’eix de les abscisses (eix X) i al 
eix de les ordenades (eix Y). Per això, si volem fer diferents representacions gràfiques 
amb les tres columnes de què disposem, hem de anar copiant les columnes de dues en 
duess col·locades adequadament per aplicar-les al CurveExpert. 

Exemple: per representar el gráfic x-t prepararem la taula t-x: (primer posarem la 
columna de t i segon la d’x). 

Copia la columna C (la de t) en la columna E  del full de càlcul. 
Copia la columna A  (la de x) en la columna F  del full de càlcul. 

 
Copiar columnes. Fes un clic amb el botó secundari o contextual del ratolí sobre la 
cel·la C de la columna C: 
- Surt el menú contextual. Clica  “Copiar” (apareix una línia discontinua en  moviment 

al voltant de la columna esmentada). 
- A continuació fes un clic amb el botó secundari o contextual del ratolí sobre la 

cel·la E de la columna E: 
- Surt el menú contextual. Clica  “Pegar”. 
- La columna C  s’ha copiat  sobre la columna E. 
- Prem la tecla “Esc”  perquè desaparegui la línia discontinua en moviment al voltant 

de la columna C.  
Repeteix el mateix procediment per copiar la columna A  a  la columna F. 

 
8. Selecciona aquestes duess últimes columnes (E i F) i copia-les  per a enganxar-les a la  

plantilla del Curver Expert. Ara ja pots fer la representació gràfica de  x-t  amb el Curve 
Expert. 
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Vidshell: estudi de moviments amb programes editors de vídeo 
Material per al professorat 

Orientacions didàctiques 

Temporització 
# 2 hores per a la familiarització amb el programa i la resolució de l’exercici.  
 
Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de batxillerat 
 
Orientacions metodològiques 
L’alumnat pot realitzar aquestes activitats pel seu compte. 
 
Propostes de recerca 

Estudi d’altres moviments de caiguda lliure 
“Trajectory of a Ping Pong ball under the influence of Air Drag and Gravity” (arxiu: 
ping.avi de llibreria del Vidshell) 
1. Fes-ne el gràfic x-t  i comprova que la component x de la velocitat vx (pendent del 

gràfic) disminueix amb el temps. 
2. A què és degut aquest descens de vx? 
3. Determina tots el paràmetres que pugis del moviment de la pilota de  ping-pong. 

Informació. Per fer els càlculs s’ha de tenir en compte que el regle que hi ha a la porta 
de la paret mesura 1 m i que el temps entre fotogrames és d’1/30 s. 
 
“A bungee jumper fall from a tall crane” (arxiu bungee.avi de la llibreria) 
1. Calcula l’acceleració de caiguda del saltador des de la grua. 

 
 

Orientacions tècniques 
El programa pot ser descarregat d’internet a partir de la pàgina: 
Vídeo Clips Database Page at NHCTC-Berlin; 
http://www.webphysics.tec.nh.us/vidshell/clips.html 
 
La pantalla gràfica de Vidshell s’ha dissenyat amb amb una resolució de 640x 480 per mostrar 
els videoclips que són 320 píxels d’ample i 240 d’alçada. Per aquest motiu, s’ha de fixar la 
pròpia pantalla a 640x 480 en comptes de les resolucions més altes. 
A més, abans d’iniciar qualsevol aplicació cal que a “Configuración”, i dins del “Panel de 
Control”, aneu a “Configuración Regional” i a la pestanya “Número” poseu que els decimals 
siguin expressats amb el punt i els milers amb la coma. 
 
Per tractar la informació del vídeo cal saber el temps entre dos fotogrames consecutius. La 
pàgina del Vidshell porta informació de tots els vídeos de la llibreria. Generalment és 1/25 o 
1/33 de segon. 
 
El programa de gràfics CurveExpert es pot descarregar lliurement de la pàgina: 

http://www.webphysics.tec.nh.us/vidshell/clips.html
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Secondary Mathematics Web Resources;  
http://cq-an.cqu.edu.au/schools/smad/hotlink.html 
Conclusions 

Resultats esperats 
 
Estudi del moviment d’un pilota de bàsquet 
 
1.1. Registre de dades 
1.2. Transformació de les dades 

 
1.2.1. Determinació de 
l’alçada màxima 
 
d= 3,42 m 
x= 2,89 m 
y= 1,64 m  
 
Alçada màxima = 1,64 m 

d 
x 

y 

http://cq-an.cqu.edu.au/schools/smad/hotlink.html
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1.2.2. Determinació de l’abast 
 
d= 4,95 m; 
x= 4,89m 
y=0,79m  
 
Abast fins la cistella = 4,89 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3. Determinació de les equacions del moviment 
 
1.2.3.1. Dades en full de càlcul  Excel 
 
 
 
C. Horitz C. Vertical Temps  C. Horitz C. Vertical  Temps C. Horitz  Temps C. Vertical 
X/m Y/m t/s  X/m Y/m  t/s X/m  t/s Y/m 
0 0.01 0  0 0.01  0 0  0 0.01 
0.1 0.2 0.033  0.1 0.2  0.033 0.1  0.033 0.2 
0.2 0.38 0.067  0.2 0.38  0.067 0.2  0.067 0.38 
0.29 0.53 0.1  0.29 0.53  0.1 0.29  0.1 0.53 
0.39 0.69 0.133  0.39 0.69  0.133 0.39  0.133 0.69 
0.49 0.81 0.167  0.49 0.81  0.167 0.49  0.167 0.81 
0.57 0.92 0.2  0.57 0.92  0.2 0.57  0.2 0.92 
0.68 1.03 0.233  0.68 1.03  0.233 0.68  0.233 1.03 
0.78 1.12 0.267  0.78 1.12  0.267 0.78  0.267 1.12 
0.87 1.19 0.3  0.87 1.19  0.3 0.87  0.3 1.19 
0.97 1.25 0.333  0.97 1.25  0.333 0.97  0.333 1.25 
1.07 1.3 0.367  1.07 1.3  0.367 1.07  0.367 1.3 
1.16 1.31 0.4  1.16 1.31  0.4 1.16  0.4 1.31 
1.27 1.34 0.433  1.27 1.34  0.433 1.27  0.433 1.34 
1.34 1.34 0.467  1.34 1.34  0.467 1.34  0.467 1.34 
1.44 1.33 0.5  1.44 1.33  0.5 1.44  0.5 1.33 
1.52 1.31 0.533  1.52 1.31  0.533 1.52  0.533 1.31 
1.62 1.27 0.567  1.62 1.27  0.567 1.62  0.567 1.27 
1.71 1.22 0.6  1.71 1.22  0.6 1.71  0.6 1.22 
1.8 1.15 0.633  1.8 1.15  0.633 1.8  0.633 1.15 
1.87 1.09 0.667  1.87 1.09  0.667 1.87  0.667 1.09 
2.06 0.88 0.733  2.06 0.88  0.733 2.06  0.733 0.88 
2.14 0.76 0.767  2.14 0.76  0.767 2.14  0.767 0.76 
2.22 0.62 0.8  2.22 0.62  0.8 2.22  0.8 0.62 
2.31 0.48 0.833  2.31 0.48  0.833 2.31  0.833 0.48 
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1.2.3.2. Representació gràfica amb CurveExpert 
 
a) Coordenada horitzontal x davant del temps 

Regressió lineal. X = 0,0100+4,51t  ⇒⇒⇒⇒  x0= 0,01m  vx = 4,51 m/s ; 
       moviment rectilini 

Error estàndard:    0.0173871 
Coeficient de correlació:    0.9999375 
 
b) Coordenada horitzontal Y davant del temps 

 
Ajustament quadràtic: Y = -0,005+5,89 t – 4,75t2 ⇒   yo =-0,05 m 
vy0 = 5,89 m/s;  
g = -4,75x2 = 9,5 m/s2 moviment rectilini uniformement accelerat 
Error estàndard:  0.0150132 
Coeficient de correlació : 0.9996082 
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c) Coordenada vertical Y davant de la coordenada horitzontal X 

 
Ajustament quadràtic   y= -0,01+1,3x –0,23x2 ⇒⇒⇒⇒  moviment parabòlic 
Error estàndard:  0.0167463 
Coeficient de correlació:  0.9995125 
 
Els resultats són: 
 

• La pilota segueix una trajectòria parabòlica d’equació: 
Y= -0,01+1,3X –0,23X2 

• El vector velocitat  a qualsevol instant és:  v=vxi + vyj  on vx= 4,51 m/s i 
constant i vy= vyo + g t ; on vy0 = 5,89 m/s i g = 9,5 m/s2, per tant vy varia  
amb el temps. 

• El vector de posició a qualsevol instant és r = Yi + Xj, on 
   Y= -0,005+5,89 t – 4,75t2  i  X = 0,0100+4,51t   

• L’alçada màxima és Ymàx = 1,64 m 
• L’abast fins la cistella és Xmàx = 4,89 m 

 
 
  

La proposta i resolució d’aquest exercici ha estat feta pel professor/res 
Margarita Baillo. Seminari de Física i Química. IES de Castellar.  

Castellar del Vallès.  mbaillo@pie.xtec.es 
Miquel Calvet. Seminari de Física i Química. IES de Castellar. 

Castellar del Vallès.  mcalvet@pie.xtec.es 
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