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INTRODUCCIÓN
A INERCIA, en física, é a
resistencia dun corpo a calquera
alteración no seu estado de
movemento (A resistencia dun
movemento.
Corpo en repouso a moverse, así
como a resistencia de calquera
corpo en movemento a cambiar a
súa velocidade ou dirección de
movemento)
A inercia é unha propiedade
común a toda a materia
materia.
Observada por primeira vez por
Descartes e Galileo e renomeada
por Newton no seu libro
“Philosohiae
Philosohiae Naturalist Principia
Matemática ” como a PRIMEIRA
LEI DO MOVEMENTO, a lei de
inercia .

OBXECTIVO
Demostración da primeira lei de
Newton ou lei de inercia.

https://www.youtube.com/watch?v=EJD9QL10
vXw

MATERIAIS
•Masa (esfera de madeira) con
ganchos opostos.
•Fio.
•Soporte
Soporte (caballete metálico)
•Barra para tirar do fio (opcional)
•Amortiguador (trozo de tela,
toallas, pelucas…)

MONTAXE
Co caballete metálico creamos un
soporte
t no que irá
i á colocado
l
d unha
h
masa en suspensión (esfera de
madeira) mediante un fio de coser,
e outros dous fíos iguais
l
á sobre
b o mesmo eixo
i
colocaráse
nun gancho inferior. Cando
tiremos dun dos fios inferiores
rápidamente romperáse dito fio
d bid á iinercia
debido
i d
da b
bola.
l C
Cando
d
apliquemos gradualmente unha
forza no oitro fio inferior romperáse
o fio superior manifestándose o
peso da
d b
bola.
l

https://www.youtube.com/watch?v=EJD9QL10
vXw

EXPLICACIÓN

CONCEPTOS
•Primeira lei de Newton
•Masa
•Peso
•Inercia

time (s)
()

tension(N)

A constante
t t de
d proporcionalidade
i
lid d é
coñecida como masa, a cal é o valor
numérico da inercia. Canto maior é a
inercia dun corpo, menor é a súa
aceleración para unha
nha determinada for
forzaa
aplicada. Tendo en conta que a bola
posúe moitas veces a masa dos fíos e
que para romper o fío superior a bola
tense que mover
mover, se aplicamos una forza
repentina no fío inferior a inercia da bola
fará que esta non se mova de forma que
se rompe o inferior. Por outra banda,
cando se aplica gradualmente unha
forza, a bola moverase, transmitindo a
tensión xerada pola forza aplicada que
(engadida á tensión do fío superior
xerada polo peso da bola) provoca que o
fío superior exceda antes o seu límite e
rompa primeiro.
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