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Caṕıtol 1

Vectors

1. Donats els vectors:
~A =~i− 2~j + 3~k ~B = 2~j − ~k

Trobeu:

a) ~A− ~B; | ~A− ~B|
b) ~A · ~B; ~A ∧ ~B; ~A ∧

(
~A + ~B

)
; | ~A ∧ ~B|

c) L’angle que formen ~A i ~B

d) La superficie del triangle que generen

e) Les components d’un vector unitari perpendicular als dos vectors

f) La distància de l’extrem d’ ~A al vector ~B

g) Les components d’un vector paral.lel a ~A i de mòdul 3

2. Un vector de mòdul 5 forma un angle de 30◦ amb l’eix X i de 60◦ amb l’eix Z. Quines
seran les seves components? Quin angle farà amb l’eix Y ?

3. Donat un vector ~a = (a1, a2, a3), dedüıu les components dels dos vectors unitaris paral.lels
a ~a. Apliqueu-ho per al vector ~a = (3, 0,−4)
Sol: ±(0.6, 0,−0.8)

4. Calculeu el vector perpendicular a ~a = (4, 0, 3), que tingui mòdul 5 i estigui situat en el
pla x− z.
Sol: ±(−3, 0, 4)

5. Sigui ~A =~i + m~j + 2~k. Calculeu m perquè el mòdul d’ ~A sigui 3.
Sol: ±2

6. Siguin els vectors ~A = 2~i+~j+2~k i ~B =~i+n~j+~k. Calculeu n perquè el vector ~C = ~A− ~B
sigui en el pla XZ.
Sol: 1

7. Els vectors:
~A = −3~i + 2~j + ~k ~B = 2~i− 4~j ~C = 4~i−~j + 8~k

tenen l’origen comú en el punt (3, 1, 2). Calculeu:

a) el moment de cadascun respecte de l’origen de coordenades;

b) el moment de la resultant d’aquests tres vectors respecte del mateix punt;
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4 CAPÍTOL 1. VECTORS

c) quina conclusió s’obté d’aquests resultats?

Sol: a) −3~i− 9~j + 9~k; 8~i + 4~j − 14~k ; 10~i− 16~j − 7~k. b) 15~i− 21~j − 12~k. c) el moment
total és igual al de la resultant (teorema de Varignon).

8. Calculeu el valor del paràmetre m a fi que els vectors (1,−3) i (m, 4)

a) siguin ortogonals.

b) tinguin −7 com a producte escalar.

Sol: a) m = 12; b) m = 5

9. Donats els vectors ~v = (−1, 7) i ~w = (x, 2) calculeu x per tal que:

a) siguin ortogonals.

b) siguin paralúlels.

c) formin un angle de 60◦.

Sol: a) 14; b) −2/7; c) 3/2 o −8/3

10. Siguin els vectors ~OA = 2~i + 2~j, ~OB = 4~j i ~OC = ~i + 2~j + 3~k que formen un
paral.leṕıpede. Trobeu:

a) L’àrea de la cara definida per ~OA i ~OC

b) El volum del paral.leṕıpede

c) L’altura des de B fins la cara ~OA, ~OC

d) La distància de C a l’aresta OA

e) L’equació del pla definit per ~OA i ~OC

Sol: a) 2
√

19; b) 24; c) 12
19

√
19; d)

√
19
2 ; e) 3x− 3y + z = 0

11. Trobeu la distància del punt A = (1, 2, 3) a la recta d’equació

r :

{
x=0
y=0

Calculeu l’equació del pla que passa per A i és perpendicular a r.
Sol:

√
5; z = 3

12. Doneu l’equació de la recta que passa pel punt (1, 1, 1) en la direcció del vector~i+2~j−~k.
Trobeu la intersecció d’aquesta recta amb el pla d’equació x− y + z = −2.
Sol:x− 1 = y+1

2 = 1− z

13. Trobeu l’equció de la recta que passa pel punt (1,−1, 2) i és perpendicular al pla de-
terminat pels punts (1, 0, 1), (3, 2, 1) i (2,−1, 0). Expresseu l’equació de la recta com a
intersecció de dos plans.

Sol:

{
x+y=0,
2y+z=0



Caṕıtol 2

Cinemàtica

1. Considerant les hipòtesis del llençament de projectils, l’Anàlisi Dimensional permet ex-
pressar l’abast x en funció de la velocitat inicial v0, la intensitat del camp gravitatori g,
la massa del projectil m i l’angle de tir α, de la següent manera:

x = va
0gbmcf(α)

sent f(α) una funció adimensional. Trobar els valors dels exponents a, b i c.
Sol: a = 2, b = −1, c = 0

2. En un ascensor que s’eleva amb moviment uniforme a la velocitat de 1,5 m/s, cau un
objecte des de 1,5 m d’alçada. Calcular a quina alçada es trobarà l’objecte després de
mig segon.

3. Quina gràfica de la figura representa la velocitat d’una pedra que es llança verticalment
cap amunt a l’instant t = 0 i després torna a caure? Quin valor ha de tenir el pendent
de cada tram?
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4. Pot tenir el vector acceleració un sentit oposat al vector velocitat, sent la direcció la
mateixa? Posa algun exemple.

5. Una part́ıcula es mou per una recta i recorre x = 4t3 − 3t2 − 6, equació en la qual x
s’expressa en metres i t en segons. Calculeu:

a) El temps que triga a adquirir una celeritat de 6 m/s.

b) El mòdul de l’acceleració en aquest instant.

c) L’espai recorregut per la part́ıcula 5 s després d’iniciat el moviment.
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6 CAPÍTOL 2. CINEMÀTICA

Sol: a) 1s; b) 18 m s−2; c) 425 m

6. Busca les equacions d’un M.R.U.V. sabent que l’acceleració val 6 m/s2, que quan t = 12
s, la velocitat és 22 m/s i que quan t = 2 s la posició és 12 m.
Sol: x = 100− 50t + 3t2; v = −50 + 6t en m i s

7. El primer gràfic ens dóna la velocitat del mòbil A i el segon l’acceleració del mòbil B. Fes
el gràfic de l’acceleració de l’A i el de la velocitat del B, sabent que la velocitat inicial
del B és -8 m/s.
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Sol: acceleracions de l’A -2,5; 0; -4; 0; 2 m/s2

8. Des d’una torre de 125 m tirem un cos horitzontalment i cau a 150 m del peu de la torre.
Calcula la velocitat inicial i el temps. (g=10 m/s2)
Sol: 30 m/s; 5 s

9. Dos avions estan situats sobre la mateixa vertical. L’altura d’un d’ells és 4 vegades més
gran que la de l’altre. Volen bombardejar el mateix objectiu. Si la velocitat del més alt
és de 300 m/s, quina velocitat ha de dur el més baix? (Fixa’t que els temps de vol són
diferents).
Sol: 600 m/s

10. En la figura s’ha representat el perfil d’un terreny i el punt on es troba un canó que
dispara projectils amb una velocitat de 304,8 m/s (utilitzar g = 9,79 m/s2). Calcula a
quina distància màxima x del desnivell del terreny s’està lliure del bombardeig.

¡
¡µ

a
b

x
a = 8220 m b = 107 m

Sol: 59,54 m

11. En un moviment periòdic, l’acceleració ve donada per a = −4π2x. Si l’amplitud del
moviment és de 0,6 m, i s’ha començat a comptar el temps quan l’acceleració era màxima,
calculeu:

a) La posició i la velocitat en funció del temps.

b) La velocitat i l’acceleració quan la posició de la part́ıcula és 1/3 de la màxima.
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Sol: a) x = 0, 6 cos(2πt+π); v = −1, 2π sin(2πt+π); b) v = −3, 55 m s−1; a = −7, 9 m s−2

12. Una part́ıcula que es mou d’acord amb un moviment harmònic simple de 10 cm d’am-
plitud realitza 2 oscil.lacions completes cada segon. Calculeu l’elongació, la velocitat i
l’acceleració de la part́ıcula, 1/6 de segon després d’aconseguir la seva màxima elongació.
Sol: −0, 05 m; 1, 09 m s−1; 7, 90 m s−2

13. L’elongació d’un punt és x = 5 cos(200t + π/2) en cm i segons. Calcula:

a) la velocitat màxima i acceleració màxima

b) la velocitat quan t = 0

Sol: a) 10 m s−1; 2.000 m s−2; b) -10 m s−1

14. La velocitat màxima d’un M.H.S. és 15 m/s i el peŕıode 2π/3 s. Calcula l’amplitud i
l’acceleració màxima.
Sol: 5 m; 45 m/s2

15. Un part́ıcula fa un M.H.S. de 10 cm d’amplitud i fa 50 oscil.lacions cada minut. En el
cas que, per t = 0, es trobi en el punt central, amb velocitat positiva, determineu:

a) El peŕıode

b) Les funcions d’aquest moviment x = x(t), v = v(t) i a = a(t)

c) La posició quan la velocitat és de 37 cm s−1

d) La posició quan els mòduls de la velocitat i de l’acceleració són iguals

Sol: a) 1,2 s; b) x = 0, 1 cos(5π/3t+3π/2); v = −0, 52 sin(5π/3t+3π/2); a = −2, 74 cos(5π/3t+
3π/2); c) ± 7,08 cm; d) ± 1,88 cm

16. Un moviment pla referit al sistema (O;~i,~j) és descrit per les equacions paramètriques:

x =
1
2
t2 + 2 ; y = t2 − 1

Determineu l’equació de la trajectòria, la velocitat i l’acceleració del mòbil.
Sol: y = 2x− 5; v =

√
5t m/s; a =

√
5 m/s2

17. Una part́ıcula porta una velocitat de 6 m/s en un instant donat i la seva acceleració és
de 8 m/s2. Si els seus vectors representatius formen un angle de 60◦, calculeu:

a) les components normal i tangencial de l’acceleració

b) el radi de curvatura en aquest instant.

Sol: a) at = 4 m/s2; an = 6, 93 m/s2; b) R = 5, 19 m

18. Calcular el nombre de voltes que efectuarà fins aturar-se un mòbil que descriu una cir-
cumferència de 0,5 m de radi amb moviment uniformement accelerat amb un velocitat
inicial de 500 r.p.m. si s’atura en 25 segons.

19. Es pot moure un part́ıcula sense acceleració al llarg d’una corba? Justifiqueu la resposta.

20. Un punt material P realitza un moviment circular de radi R = 10 cm, amb una acceleració
angular constant α = 3,14 rad s−2. Trobeu:

a) La seva velocitat angular ω.
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b) La seva velocitat tangencial (lineal) v.

c) La seva acceleració tangencial at.

d) La seva acceleració normal (centŕıpeta) an.

e) La seva acceleració total a.

f) L’angle β que forma l’acceleració total amb el radi de la roda.

Tots els càlculs es realitzaran per t = 1 s.
Sol: a) 3,14 rad s−1; b) 0,314 m s−1; c) 0,314 m s−1; d) 0,986 m s−2; e) 1,03 m s−2; f)
17◦46’

21. Un cotxe surt del repòs per una pista circular de 400 m de radi i es mou amb una
acceleració constant en els 50 primers segons; en aquest instant, té una velocitat de 72
km h−1, que manté a partir d’aquest moment. Calculeu:

a) L’acceleració tangencial at, en la primera etapa del moviment.

b) Les acceleracions normal i total (an i a) quan t = 50 s.

c) L’angle ϕ descrit pel cotxe en els 50 s.

d) La seva velocitat angular en aquest instant.

e) El temps que tardarà el cotxe a fer 100 voltes al circuit.

Sol: a) 0,4 m s−2; b) an = 1 m s−2; a = 1,08 m s−2; c) 71,6◦; d) 0,05 rad s−1; e) 3 h 29
min

22. Un disc fa un M.C.U. i un punt A del disc, de radi 8 cm, fa un arc de 12 cm en 3 s.
Calcula:

a) velocitat angular, peŕıode i freqüència del disc

b) espai recorregut per un punt B que es troba a 10 cm de l’eix de rotació en 5 s

c) acceleracions dels punts A i B

Sol: a) 0,5 s−1; 12,57 s; 0,08 s−1; b) 25 cm; c) 2 cm s−2; 2,5 cm s−2

23. Frenem un volant que gira a 96 rad s−1. Quan ha fet 137,5 voltes, la seva velocitat
ens queda redüıda a la meitat. Calculeu l’acceleració angular i el temps que trigarà a
parar-se.
Sol: -4 rad s−2; 24 s

24. El vector de posició d’una part́ıcula P és: ~r = 3t~i− t2~j + 8~k en unitats del SI. Trobeu:

a) la velocitat de la part́ıcula dos minuts després de començar el moviment

b) les components intŕınsiques de l’acceleració i el radi de curvatura de la trajectòria al
cap de 2s.

Sol: a) v = 240 m/s; b) at = 1, 6 m/s2; an = 1, 2 m/s2; R = 20, 8 m

25. L’acceleració d’un mòbil M és ~a = 2~i + 6~j + 4~k m s−2. Sabent que en l’instant t = 0 s
es troba en l’origen de coordenades i la seva velocitat és ~v0 = 8~j m s−1, trobeu:

a) El vector velocitat en funció del temps i el seu mòdul.

b) El vector de posició en funció del temps i el seu mòdul.
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c) El vector desplaçament i el vector velocitat mitjana entre t0 = 0 s i t2 = 2 s i els seus
mòduls respectius.

Sol: a) ~v(2t, 6t+8, 4t) m s−1; b) ~r(t2, 3t2+8t, 2t2) m; c) ∆~r(4, 28, 8) m; ~vm(2, 14, 4)m s−1;
∆r = 29, 39 m; ~vm = 14, 69 m s−1.

26. El desplaçament d’un mòbil té determinada la seva trajectòria en funció del temps pel
radi vector

~r = t3~i + 2t2~j + (t + 3)~k m

Calcular:

a) El mòdul i la direcció de la velocitat quan t=3.

b) El mòdul i la direcció de l’acceleració quan t=3.

Sol: a) v = 29.563 m/s, α = 24◦2′, β = 66◦3′, γ = 88◦3′; b) a = 18.44 m/s2, α = 12◦32′,
β = 77◦28′
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Caṕıtol 3

Dinàmica: lleis de Newton

1. Indica si són correctes les següents afirmacions:

a) Si sobre un cos no actua cap força, aquest es troba en repòs.

b) Si un cos es mou amb velocitat constant, segur que cap força actua sobre ell.

c) Quan un cos està en repòs, la resultant de totes les forces que actuen sobre ell és
nul.la.

d) Les lleis de Newton únicament són vàlides en sistemes de referència inercials.

2. Si sobre un cos actua una única força, podem saber la direcció en que es mourà?

3. Una persona de 70 kg està lligada a una corda que penja d’un helicòpter, pràcticament
en repòs. Calculeu la tensió de la corda en els següents casos:

a) es puja la persona amb una acceleració d’1 m/s2

b) es baixa la persona amb una acceleració d’1 m/s2

Sol: a) 756 N; b) 616 N

4. Un cos de 50 kg està en repòs sobre un terra horitzontal. La força horitzontal mı́nima
per aconseguir que s’inicïı el moviment és de 147 N; i la força mı́nima per mantenir-lo
amb velocitat constant és de 98 N. Calculeu:

a) els coeficients de fricció estàtica i de fricció dinàmica

b) el valor de la força de fricció, si s’aplica al cos en repós una força horitzontal de 49 N

Sol: a) 0,3 , 0,2 ; b) 49 N

5. S’ha d’empènyer amb una força de 200 N per fer lliscar una nevera de 50 kg per terra
a velocitat constant. Quina és la força de fricció que actua sobre la nevera i quin és el
coeficient de fricció?
Sol: 200 N; 0,408

6. Una pilota de tenis de 70 g incideix perpendicularment sobre una paret. El xoc se suposa
elàstic (invertint la pilota la seva velocitat i conservant-se el seu mòdul), la pilota està
en contacte amb la paret durant 0,05 s i, durant aquest temps, podem suposar que la
seva acceleració és constant. Si la pilota incideix amb una velocitat de 10 m/s, calcular
la força que la paret exerceix sobre la pilota, aix́ı com la que la pilota exerceix sobre la
paret. Calcular l’acceleració de la pilota durant el xoc.
Sol: 28 N; -28 N; 400 m/s2
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12 CAPÍTOL 3. DINÀMICA: LLEIS DE NEWTON

7. Tres blocs A, B i C de 4 kg, 2 kg i 1 kg, respectivament, es troben junts sobre una
superf́ıcie hortizontal sense fregament.

a) Quina força F s’ha d’aplicar al bloc A per a que els tres blocs adquireixin una accel-
eració constant de 2 m/s2

b) Trobar la força que el bloc A exerceix sobre el B, i la que el bloc B exerceix sobre el
C i sobre el A

A
B

C

Sol: a) 14 N; b) FBC = 2 N; FAB = 6 N;FBA = 6 N;

8. Fem lliscar dos blocs de 4 i 6 kg per una superf́ıcie horitzontal amb una força de 30 N
sobre el bloc de 4 kg. Si el coeficient de fricció és de 0,2, calcula la força mútua que es
fan els blocs i l’acceleració. (g = 9,8)

-r

m1 = 4 kg

m2 = 6 kg

F = 30 N

Sol: 18 N; 1,04 m/s2

9. En el sistema de la figura les masses són: mA = 2 kg, mB = 3 kg, mC= 5 kg. El coeficient
de fricció entre A, B i el terra és de 0,2. Calculeu les tensions i l’acceleració.

A B ui

C

Sol: 3,92 m/s2; 11,8 N i 29,4 N

10. Dos blocs iguals, considerats com masses puntuals de 10 kg cadascuna, estan units per
una corda inextensible i sense massa. S’aplica una força, ~F = 120 N, al bloc A en la
direcció indicada de la figura. Si el coeficient de fregament del bloc A amb la superf́ıcie
de sustentació és 0,2, el del bloc B és 0,1 i g = 10 m/s2, calcular:

a) La força de fregament sobre cada bloc

b) L’acceleració del sistema

c) La tensió de la corda que uneix ambdos blocs
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Sol: a) Ff A = 8 N; Ff B = 10 N; b) a = 4,3 m/s2; c) T = 53 N

11. Considerem el muntatge de la figura adjunta. Sabent que el coeficient de fregament
dinàmic entre la superf́ıcie horitzontal i la massa m1 és 0,44 i que les masses són m1 =
25 kg, m2 = 10 kg i m3 = 10 kg, calcula:

a) l’acceleració de les masses

b) les tensions en les diferents parts de la corda

S’ha de suposar, com és habitual, que la corda no té massa, que és inextensible i, a més
a més, que la politja no té massa. Prendre g = 9,8 m/s2.

m1 ui

m2

m3

Sol: a) 1,96 m/s2; T1 = 156,8 N; T2 = 78,4 N

12. Un pèndol, penjat al sostre d’un cotxe, té una longitud de 20 cm i un massa de 200 g.
Quan el cotxe arrenca, el pèndol fa un angle de 12◦ amb la vertical. Calcula l’acceleració
del cotxe i la tensió del fil. (g = 10)
Sol: 2,12 m/s2; 2,04 N

13. Es vol pujar un cos de 30 kg per una rampa de 37◦ d’inclinació. Quina força horitzontal
es necessita per aconseguir que pugi amb velocitat constant? Negligiu la fricció.
Sol: 221.5 N

14. Calcular la força necessària per arrossegar un bloc de 500 kg de massa sobre un pla
inclinat 30◦ (µ = 0,2):

a) Cap amunt

b) Cap avall

15. Dues masses d’1 kg i 3 kg es pengen dels extrems d’una corda, que passa per una politja.
Despreciant la massa de la corda i de la politja, calcula l’acceleració amb que es mou el
conjunt i la tensió de la corda.
Si ara eliminem la massa de 3 kg i estirem la corda amb una força equivalent al pes de
la massa de 3 kg, calcula ara l’acceleració i la tensió de la corda.
Sol: 14,7 N; 4,9 m/s2; 29,4 N; 19,6 m/s2
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16. El sistema A-B de la figura es mou inicialment amb una velocitat de 6,9 m/s. Les masses
són mA = 4 kg i mB = 6 kg, i es considera negligible la massa de la politja. Calculeu la
velocitat del sistema després de 2 segons suposant que no hi ha fricció.

HHHHHHHHH
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30◦

Sol: 12.78 m/s

17. Dues masses de 5 i 10 kg estan lligades als extrems d’una corda i descansen sobre sengles
plans inclinats, tal com s’indica a la figura. Si els coeficients de fricció valen, respecti-
vament, 0,1 i 0,2, determineu l’acceleració del conjunt i la tensió de la corda, quan hom
deixa el sistema en llibertat.
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Sol: 1,78 m/s2; 37,6 N

18. Una part́ıcula de massa m = 4 kg inicia el seu moviment en l’instant t = 0, sota l’acció
de la força ~F = 12 cos

(
π
3 t

)
~i. Trobeu:

a) El temps que trigarà a aturar-se per primera vegada.
b) El desplaçament realitzat en aquest temps.
c) La velocitat màxima en aquest trajecte.

Sol: a) 3 s; b) 5,47 m; c) 2,86 m/s

19. Un cos, de massa m = 500 g, es mou de manera que la relació entre la seva posició ~x i el
temps t és del tipus ~x = 5 · 10−2 sin(π t) ~i (m). Trobeu la força que actua sobre el cos
quan han transcorregut 1,6 s des que ha iniciat el seu moviment.
Sol: ~F = 0, 234 ~i (N)

20. Pengem un cos d’1 kg en una molla i aquesta s’allarga 10 cm. Calcula la K. Si ara
l’estirem avall 3 cm i la deixem oscil.lar, busca el peŕıode i escriu l’equació del moviment
(g = 9,8).
Sol: 98 N/m; 0,63 s; y = 3 sin(10t + 3π/2)

21. Un cos de 800 g, penjat al capdavall d’una molla, oscil.la amb una freqüència de 5/π Hz.
Calcula l’allargament de la molla quan hi pengem un cos de 2 kg i la freqüència amb què
oscil.laria en aquest cas. (g = 10)
Sol: 25 cm; 1 Hz
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22. Una part́ıcula de 5 kg avança amb una velocitat ~v = ~i − 4~j + 8~k. Se li aplica una força
constant ~F = ~i + 5~j − ~k. Calculeu la velocitat al cap de 10 s. Discutiu si la celeritat
augmenta per acció de la força.
Sol: ~v = 3~i + 6~j + 6~k; no varia.

23. A un cos de massa m = 6 kg, que es mou amb una velocitat constant ~vA = 2~i +~j + ~k,
li apliqueu una força constant ~F = 2~i−~j + 3~k (N). Trobeu el moment lineal del cos 6 s
després d’haver-li aplicat la força.
Sol: 24(~i + ~k) (kg m s−1)

24. Un cos de 3 kg de massa es mou sobre una superf́ıcie horitzontal. Si actua una força:
F = 30+ t2, on F s’expressa en N i t en s, calcula la velocitat de la part́ıcula en l’instant
t = 4 s, sabent que en l’instant inicial es trobava en repòs. Considera despreciable la
fricció.
Sol: 47,11 m/s

25. Sobre un cos de 2 kg de massa, inicialment en repós, actua una força variable amb el
temps d’acord amb l’expressió:

F = 10− 2t

dirigida en el sentit positiu de l’eix X.

a) Calcula la quantitat de moviment i la velocitat de la part́ıcula en qualsevol instant.

b) Suposant que inicialment el cos es trobava a l’origen, calcula la seva posició i velocitat
transcorreguts 10 s.

Sol: a)
(
10t− t2

)
~i kg m/s;

(
5t− t2/2

)
~i m/s; b) −250 ~i m; 0 m/s

26. Una part́ıcula de massa igual a 1 kg es mou sota l’acció d’una força variable ~F =(
3t2 − 4t, 12t− 6, 6t− 12t2

)
N. Calculeu:

a) La velocitat de la part́ıcula per a t = 2 s, sabent que, per a t = 1 s, la velocitat és
~v = (4,−5, 10) m/s

b) El vector de posició ~r de la part́ıcula per a t = 2 s, sabent que, per a t = 1 s, el vector
posició és ~r = (2,−2, 1) m

Sol: a) ~v = (5, 7,−9) m/s; b) ~r = (6.1,−2, 4) m

27. Les coordenades de la posició d’un part́ıcula en funció del temps t estan donades per les
expressions:

x(t) = 3 sin(2t)

y(t) = 3 cos(2t)

z(t) = 4t2

en unitats del SI. La part́ıcula té una massa de 3 kg. Determina en funció del temps les
següents magnituds:

a) El moment lineal (quantitat de moviment) de la part́ıcula

b) La força que actua sobre la part́ıcula

c) El moment angular de la part́ıcula respecte de l’origen

Sol: a) ~p = 18 cos(2t) ~i− 18 sin(2t) ~j + 24t ~k; b) ~F = −36 sin(2t) ~i− 36 cos(2t) ~j + 24 ~k;
c) ~L = 72t [cos(2t) + t sin(2t)] ~i + 72t [t cos(2t)− sin(2t)] ~j − 54 ~k
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28. Expliqueu per què es peralten les corbes de la carretera?

29. La Terra atrau la Lluna; malgrat l’acció d’aquesta força, la Lluna no gira cada vegada
més ràpida ni cau sobre la Terra. Justifiqueu aquest fet suposant que l’òrbita és circular,
sense tenir en compte la influència d’altres planetes.

30. Fem girar en una circumferència vertical un cos d’1 kg de massa mitjançant una corda d’1
m de longitud. La corda es trenca quan la tensió és màxima. En quin punt es produirà
aquest fet? Suposant que la tensió màxima tingui un valor de 100 N, trobeu la velocitat
amb què surt expulsat el cos.
Sort: A baix; 9,5 m/s

31. Un bloc de 0,2 kg està subjectat a una corda de 20 cm de longitud, fixada per un ex-
trem. La massa descriu una trajectòria circular sobre un tauler sense fregament. Una
segona massa de 0,5 kg s’uneix a la primera mitjançant una corda de 15 cm de longitud,
movent-se també sobre una circumferència, amb la mateixa velocitat angular de 20 r.p.m.
Calculeu la tensió que exerceixen cadascuna de les cordes.
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Sol: 0,77 N; 0,94 N

32. Fem girar un cos de 2 kg lligat al capdavall d’una corda de 0,5 m, en un pla vertical.
Suposant que fos possible que anés a una velocitat constant de 3 m/s, calcula la tensió
de la corda:

a) en el punt més alt

b) en el més baix

c) quan la corda fa un angle de 30◦ per sobre de l’horitzontal.

(g = 10)
Sol: a) 16 N; b) 56 N; c) 46 N

33. Un disc hortizontal gira fent una volta per segon. Calcula la distància màxima de l’eix on
es pot col.locar un dau, perquè aquest giri sense relliscar. El coeficient de fricció estàtica
és 0,8.
Sol: 20 cm



Caṕıtol 4

Treball i energia

1. Sobre un gra de sorra i sobre un automòbil actua una força resultant d’1 N al llarg d’1 m
en la direcció i sentit del moviment. Quin dels dos cossos adquirirà més energia cinètica?
I més quantitat de moviment?

2. Un automòbil incrementa la seva velocitat de 50 km/h a 60 km/h. En quin percentatge
s’incrementa la seva energia cinètica respecte del valor inicial? En quin percentatge es
redueix el temps necessari per viatjar una distància donada? Justifica les respostes.
Sol: 44%; -17%

3. Siguin A i B dos plans inclinats d’igual altura H, però diferent angle d’inclinació (αA >
αB). Si s’hi vol fer pujar un cos, amb velocitat constant i sense tenir en compte la fricció:

a) en quin cas s’haurà de fer més força?

b) en quin cas es farà més treball?

4. Un cos de massa m = 6 kg es mou, com indica la figura, des de la posició A fins a la posició
B sota l’acció de la força ~F . La velocitat en la posició A és vA = 4 ~i m/s. Calculeu la
seva velocitat vB, mitjançant un procediment energètic, sabent que el coeficient de fricció
dinàmic cos-superf́ıcie és µd = 0,2 i que el desplaçament AB és ∆x = 8 ~i m. Preneu g =
9,8 m/s2.

A B

-¾
∆x

- ~vA - ~vBHHjHHH20◦

~F = 140 N

Sol: 17,60 m/s

5. Mitjançant una força de 250 N es fa pujar un cos de 10 kg de massa per un pla inclinat
que forma un angle de 30◦ amb l’horitzontal. Si el coeficient de fregament és igual a 0,25,
calcula:

a) l’acceleració amb que es mou

b) El treball realitzat després de recórrer 5 m sobre el pla

17
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c) Quina part d’aquest treball s’ha invertit en vèncer les forces de fregament?

d) En quina forma apareix la resta?

Sol: a) a = 17,98 m/s2; b) 1250 J; c) 106,1 J

6. En el sistema de la figura, calcula quan hi hagi hagut un recorregut de 10 m:

a) el treball fet per la força F

b) el treball dissipat pel fregament

c) l’energia cinètica final

d) la velocitat final. Busca ara la velocitat final amb la 2a llei.

(g = 10)

r -F=38 N

m3=4kg m2=3kg m1=3kg

µ=0,2

Sol: a) 380 J; b) 200 J; c) 180 J; d) 6 m/s

7. Atès el sistema f́ısic indicat en la figura, trobeu la velocitat de cada cos quant tots dos han
experimentat un desplaçament d’1 m. El sistema està inicialment en repòs i el coeficient
de fricció dinàmic de cada cos amb el pla inclinat és µd = 0,2. Resoleu el problema
utilitzant un mètode dinàmic i un mètode energètic.
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Sol: 3,1 m s−1

8. Es comprimeix 40 cm una molla de k = 100 N/m situada sobre un pla horitzontal i,
d’aquesta manera es dispara un cos de 0,5 kg. Calculeu, sense tenir en compte la fricció,
l’altura que assoleix el cos en un pla inclinat situat al final del pla hortizontal.
Sol: 1,63 m

9. Un cos de 2,5 kg es deixa caure lliscant per un pendent d’inclinació α. El coeficient de
fricció és 0,1, tant en el pla horitzontal com en l’inclinat. Calculeu:

a) L’energia perduda per fricció des de A fins a arribar a C

b) Si quan arriba a C topa amb una molla de k = 1000 N/m, quina deformació es
produirà en la molla? Suposeu que la massa transfereix tota la seva energia cinètica
a la molla.

Sol: a) 53,9 J; b) 37 cm
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10. Mira el sistema de la figura. Inicialment està en repòs. Calcula a l’instant en què m1

hagi baixat 2 m:

a) la pèrdua d’energia potencial de m1

b) el treball dissipat en calor

c) l’energia potencial guanyada per m2

d) l’energia cinètica total

e) la velocitat final. Busca ara la velocitat final amb la 2a llei.

(g = 10)
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5 m
3 m

4 m

m2=2kg
m1=3 kg

µ=0,2

Sol: a) 60 J; b) 6,4 J; c) 24 J; d) 29,6 J; e) 3,44 m/s

11. Quan una bola de 10 g de massa atravessa un tauló masśıs, la seva velocitat es redueix
de 100 m/s a 50 m/s.

a) Quanta energia cinètica perd la bola?

b) Quina força exerceix el tauló sobre ella, si té 2,5 cm de gruix?

Sol: a) 37,50 J; b) 1500 N

12. Un projectil de 2 g surt del canó d’un fusell a 300 m/s:

a) Calculeu l’energia cinètica del projectil a la sortida del canó



20 CAPÍTOL 4. TREBALL I ENERGIA

b) Si la força que actua sobre el projectil mentre aquest és al canó és F = 360− 720 x,
determineu la longitud del canó.

Sol: a) 90 J; b) 0,5 m

13. Un bloc de massa m = 200 g es deixa caure des del punt A sobre una pista formada per
un quadrant de circumferència d’1,5 m de radi. En arribar al final d’aquesta pista (punt
B), el bloc porta una velocitat de 3,6 m/s. A partir d’aquest punt, el bloc es desplaça
sobre una superf́ıcie horitzontal una distància de 2,7 m fins aturar-se. Calculeu l’energia
perduda per fricció en el tram AB i el coeficient de fricció en el tram BC.

Sol: 1,644 J; 0,245

14. Considera un pèndol oscil.lant. En quina part del seu moviment el pes realitza un treball
positiu? I negatiu? Raona les respostes.

15. Una vagoneta de 400 g baixa per una via des d’una altura de 7 m i ha de fer un ris de 2
m de radi. Calcula la velocitat de la vagoneta i la força entre la via i la vagoneta en els
punts A, B i C de la figura. Suposem que no hi ha fregament. (g = 10)

Sol: 7,74 m/s, 8 N; 10 m/s, 20 N; 11,8 m/s, 4 N

16. Fem rodar un cos de 2 kg, lligat al capdevall d’un fil de 0,5 m en un pla vertical. Quan
passa pel punt més alt, la velocitat és de 3 m/s.

a) Calcula la tensió del fil

b) Calcula la velocitat i la tensió del fil al punt més baix i quan el fil té posició horitzontal.

(g = 10)

17. Determineu la potència d’un motor que eleva 500 litres d’aigua per minut d’un pou de
24 m de profunditat.
Sol: 1960 W = 2,66 C.V.
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18. Calculeu la massa d’un automòbil que, circulant per una carretera horitzontal a velocitat
constant de 126 km/h desenvolupa una potència de 50 CV, amb el benentès que les forces
de fricció equivalen al 5% del seu propi pes.
Sol: 2146 kg

19. La força que actua sobre una part́ıcula que es mou seguint l’eix X és:

F = k · x2

on k és una constant. Calcula l’energia potencial, sabent que aquesta és nul.la a l’origen.
Representa la gràfica Ep(x) en funció de x.
Sol: −k x3/3

20. Un cos és desplaçat per una força ~F =
(
x2 − x

)
~i al llarg de l’eix O, ~i. Trobeu el treball

realitzat per aquesta força quan desplaça el cos des de les posicions x1 = 2 i x2 = 5.
Sol: 28,5 unitats de treball

21. Considereu la hipòtesi que l’energia potencial sigui funció de la variable x, U = U(x),
tal com indica el gràfic de la figura. Trobeu:

a) el punt en què la força Fx és nul.la

b) els punts en els quals l’equilibri és estable

c) els punts en els quals l’equilibri és inestable

22. La gràfica següent ens mostra la força que actua sobre un cos d’1 kg en funció de la seva
posició. Determinar a partir de ella:

a) El treball realtizat per la força quan el cos arribi a la posició x = 10 m

b) El treball realitzat per la força en el tram 10 - 15 m

c) La velocitat del cos al arribar a la posició x = 15 m si va sortir del repòs.
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10

F(N)
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x(m)
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B
B
B
B
BB

Sol: a) 100 J; b) 25 J; c) 15,8 m/s

23. Sobre un cos que suposarem puntual, de massa 1 kg, actua una força

~F = (y − x) ~i + xy ~j

Calcula el treball realitzat per la força per moure el cos des del punt (0,0,0) al (1,2,3)
seguint la següent trajectòria: (0,0,0)→(1,0,0)→(1,2,0)→(1,2,3).
Sol: 1,5 J

24. Sobre una part́ıcula actua la força ~F = x2 ~i + 3xy ~j. Calculeu el treball realitzat per la
força en desplaçar la part́ıcula des del punt (0,0) al (2,4):

a) si la trajectòria és la ĺınea recta que uneix els dos punts

b) si la trajectòria és la paràbola y = x2

c) discutiu si la força és conservativa o no

Sol: a) 34,7 J; b) 41,1 J; c) no és conservativa



Caṕıtol 5

Sistemes de part́ıcules

1. Dues masses de 6 i 9 kg es troben separades 3 m; on és situat el centre de masses?
Sol: A 1,8 m de la part́ıcula de 6 kg

2. Tres masses puntuals es mouen seguint l’eix d’abcisses amb les següents velocitats: una
massa de 2 kg es mou cap a la dreta a 6 m/s; una altra massa de 4 kg es mou cap a
l’esquerra amb una velocitat de -1 m/s, i finalment, una massa de 2 kg es mou cap a la
dreta a 2 m/s. Calcula la quantitat de moviment del sistema i la velocitat amb que es
mou el centre de masses.
Sol: 12 kg m/s; 1,5 m/s

3. Un sistema està compost per tres part́ıcules de 4, 1 i 6 kg de massa, situades en els
punts (-2,4) m, (3,2) m i (3,-5) m respectivament, sobre una superf́ıcie plana. Quina és
la posició del centre de masses d’aquest sistema? Quina velocitat hauŕıem de comunicar
a la tercera massa, si la primera es troba en repòs i la segona es mou amb una velocitat
de 8 m/s en la direcció de l’eix d’abcisses i sentit positiu, per a que el centre de masses
es mantingués en repòs?
Sol: a) ~r = 13/11 ~i− 12/11 ~j m; b) ~v = −4/3 ~i m/s

4. Trobeu el C.M. de les planxes homogènies de les figures adjuntes.

Sol: làmina rectangular: (0,417, 0,417) m; làmina circular: (0, 0,417) m

5. Digues quines de les següents afirmacions són certes i quines falses:

a) El centre de masses d’un sistema de dues part́ıcules està situat en la ĺınea que les
uneix i en el seu punt mitjà.

23
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b) El centre de masses d’un sistema de part́ıcules està localitzat en la part́ıcula més
propera al centre geomètric del sistema.

c) La quantitat de moviment total d’un sistema de part́ıcules és igual a la massa total
multiplicada pel vector velocitat del centre de masses.

d) La resultant de les forces internes que actuen sobre una part́ıcula d’un sistema sempre
és nul.la.

6. Si les forces internes no poden modificar el moviment d’un cos, com és possible que el
motor sigui capaç de moure un cotxe?
Anàlogament, com és possible que els frens puguin aturar-lo?

7. Pot ser la velocitat del centre de masses d’un sistema major que la velocitat amb que es
mou qualsevol de les part́ıcules que l’integren? En cas afirmatiu, senyala un exemple.

8. Un peix de 6 kg de massa es desplaça amb una velocitat de 0,4 m/s cap a la dreta.
S’empassa un altre peix de 250 g de massa, que neda cap a ell amb una velocitat de 1,6
m/s. Amb quina velocitat es mourà el peix gran inmediatament després del menjar?
Sol: 0,32 m/s cap a la dreta

9. Un home de 60 kg de massa està pujat sobre un carret de 30 kg de massa, que roda
sobre una superf́ıcie horitzontal, amb una velocitat de 3 m/s. Salta fora del carret, de
tal manera que la seva velocitat, relativa al terra, és de 1,25 m/s, en sentit oposat al
moviment del carret.

a) Quina és la velocitat amb que es mou el centre de masses del sistema abans i després
del salt?

b) Calcula la velocitat del carret després del salt.

Sol: a) 3 m/s; b) 11,5 m/s

10. Un patinador de 70 kg llança un cos d’1 kg a 20 m/s cap endavant. Descriviu el que
succeeix si el coeficient de fricció entre els patins i el terra és de 0,1.
Sol: retrocedeix 4 cm

11. Un sistema està constitüıt per dues part́ıcules, una d’1 kg de massa i una altra de 5 kg,
situades en repòs en els punts O (0,0) i A (0,4). En un cert instant s’aplica una força
constant ~F = 10 ~i N sobre la segona massa. Calculeu la velocitat i l’acceleració del C.M.
al cap de 6 s d’haver-se començat a aplicar la força esmentada.
Sol: (10,0) m/s; (1,67, 0) m/s2

12. Una bala de fusell, de 10 g de massa, xoca contra un bloc de 990 g de massa, que es troba
en repòs sobre una superf́ıcie hortizontal llisa, quedant incrustat en ell. El bloc està unit
a una molla de constant elàstica 1 N/m. Si el xoc comprimeix la molla 10 cm, calcula:

a) l’energia potencial màxima de la molla

b) la velocitat del bloc inmediatament després del xoc

c) quina és la velocitat inicial de la bala?

Sol: a) 5·10−3 J; b) 0,1 m/s; c) 10 m/s

13. Els cossos indicats en la figura realitzen un xoc frontal elàstic. Trobeu:

a) La velocitat ~vG del centre de masses abans del xoc.
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b) La velocitat de cada cos, després del xoc, en el sistema C.

c) La velocitat de cada cos, després del xoc, en el sistema S.

Totes les unitats, del sistema MKS.

~ ~- ¾
~vA = 5~i ~vB = −3~i

10 kg 6 kg

Sol: a) ~vG = 2 ~i; b) ~uA
′ = −3 ~i, ~uB

′ = 5 ~i; c) ~vA
′ = − ~i, ~vB

′ = 7 ~i

14. Un cos de 8 kg va a 12 m/s. De sobte, sofreix una explosió interna i el cos es trenca en
dos trossos de 4 kg cada un. El sistema augmenta l’energia en 100 J. Si els fragments es
mouen en la mateixa ĺınea que el bloc original, determina les velocitats de cada un.
Sol: 17 i 7 m/s

15. Sobre un pla horitzontal hi ha un bloc en repòs de massa M = 4 kg. Un projectil de massa
m = 1 kg va a 20 m/s en direcció horitzontal i xoca amb el bloc i hi queda incrustat. El
conjunt del bloc amb el projectil llisca pel pla i després s’atura per causa del fregament
de coeficient 0,3. Calcula:

a) la velocitat del conjunt després del xoc

b) la pèrdua d’energia en el xoc

c) l’espai recorregut pel pla

Sol: a) 4 m/s; b) 160 J; c) 2,67 m

16. Suposem el mateix problema anterior, però ara el projectil surt per l’altre costat del bloc
amb una velocitat de 8 m/s. Calcula:

a) la velocitat final del bloc

b) l’energia perduda

c) l’espai que el bloc tot sol llisca pel pla

Sol: a) 3 m/s; b) 150 J; c) 1,5 m

17. Un projectil és llençat amb un angle de 45◦ a la velocitat de 400 m/s. Al arribar a la
màxima altura, explota en dos fragments iguals i un tros cau verticalment a 120 m/s.
Calcular:

a) el temps que tarda en caure el segon fragment

b) la distància del lloc de llençament a que caurà l’altre fragment

Sol: a) 43,6 s; b) 32,82 km

18. Un disc d’hoquei B, en repòs sobre una superf́ıcie llisa de gel, és colpejat per un segon
disc A, de la mateixa massa, que es mou inicialment a 24 m/s i és desviat 30◦ de la seva
direcció inicial. El disc B adquireix una velocitat que forma un angle de 45◦ amb la
velocitat inicial. Calculeu la velocitat de cada disc després del xoc i discutiu si és elàstic.
Sol: vA = 17,6 m/s; vB = 12,4 m/s; no es conserva l’energia cinètica
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19. Un cos A, de massa mA = 2 kg, que es mou amb una velocitat ~vA = ~i m/s, realitza
un xoc perfectament inelàstic amb un altre cos B, de massa mB = 1,5 kg, que es mou
amb una velocitat ~vB = −2 ~i m/s. Després del xoc, el sistema format pels cossos es mou
sobre una superf́ıcie horitzontal que presenta un coeficient de fricció dinàmic µd = 0,005.
Trobeu el temps que tardarà el sistema a aturar-se.
Sol: 5,8 s

20. La part́ıcula A, de massa mA = 1 g, té una velocitat ~vA = 3 ~i − 2 ~j. Aquesta part́ıcula
xoca amb una part́ıcula B, de massa mB = 2 g i velocitat ~vB = 4 ~j − 6 ~k. Trobeu, si el
xoc és perfectament inelàstic, la velocitat ~v′ final del sistema. Podeu considerar que el
mòdul de les velocitats s’expressa en el sistema MKS.
Sol: v′ = 4,6 m/s

21. Un cos de massa m = 2 kg es mou sobre una taula horitzontal amb velocitat ~v = 15~i m/s i
al arribar a la vora de la taula, explota dividint-se en dos fragments d’igual massa. Després
de l’explosió, un dels fragments es mou en el pla vertical amb velocitat ~v1 = 10 ~i + 3 ~j
m/s. Calcular:

a) la velocitat del segon framgent inmediatament després de l’explosió

b) la posició del centre de masses del sistema format pels dos fragments, respecte del
punt d’explosió, 0,2 s després d’aquesta.

(g = 10 m/s2)
Sol: a) ~v2 = 20 ~i− 3 ~j m/s; b) ~rCM = 3 ~i− 0, 2 ~j m

22. Una part́ıcula de massa 6m0 es desintegra en tres part́ıcules, de masses m1 = m0, m2 =
2 m0 i m3 = 3 m0 els moviments del es quals, referits a un sistema inercial, OXY Z,
venen donats respectivament per:

~r1 = 2t2 ~i ; ~r2 = −t2 ~i ; ~r3 = 4t ~j

on t és el temps contat a partir de l’instant en el que es va produir la desintegració.
Calcula:

a) la posició del centre de masses en funció del temps

b) la velocitat que tenia la part́ıcula abans de la desintegració

Sol: a) ~RCM = 2t ~j; b) ~VCM = 2 ~j m/s



Caṕıtol 6

Camps gravitatori i elèctric

Dades: G = 6,67·10−11 N m2/kg2; RT = 6400 km; 1
4πε0

= 9·109 N m2/C2

1. Calculeu el valor numèric de la primera velocitat còsmica, és a dir, de la velocitat que cal
comunicar a un cos a la superf́ıcie de la Terra, en direcció horitzontal, perquè comenci a
moure’s al voltant de la Terra seguint una òrbita circular com si fos un satèl.lit.
Sol: 7,9 km/s

2. Calculeu el valor numèric de la segona velocitat còsmica, és a dir, de la velocitat que cal
comunicar a un cos a la superf́ıcie de la Terra perquè pugui vèncer la gravetat i allunyar-
se per sempre del nostre planeta (velocitat d’escapament).
Sol: 11,2 km/s

3. Calculeu l’acceleració centŕıpeta amb què es mourà un satèl.lit artificial de la Terra per
una òrbita circular que es troba a 200 km d’altura sobre la superf́ıcie de la Terra.
Sol: 9,23 m s−2

4. Trobeu la massa MS del Sol, admetent que la Terra gira al voltant seu amb una trajectòria
circular de radi r = 150·106 km i que la durada del peŕıode de revolució és T = 365 dies.
No tingueu en compte les possibles interaccions d’altres planetes ni de la Lluna.
Sol: MS = 2·1030 kg

5. Dos satèl.lits idèntics estan en òrbita al voltant de la Terra, essent les seves òrbites de
diferent radi. Quin dels dos es mourà a velocitat més gran? Per què?

6. Trobeu el treball W ( ~Fg) realitzat per la força gravitatòria quan un cos, de massa m = 600
kg, es desplaça des d’un punt A a un altre punt B, en els quals els potencials gravitatoris
són, respectivament: VA = -5 J/kg i VB = -7 J/kg. Indiqueu si el cos realitza d’una
manera espontània aquest desplaçament, o no, quan és deixat en llibertat en el punt A.
Sol: 1200 J

7. Trobar el valor el valor del camp gravitatori a la superf́ıcie de Júpiter, que té una massa
300 vegades la de la Terra i un radi 11 vegades major que el terrestre.
Sol: 2,48 g

8. Calculeu el camp gravitatori degut a una distribució de massa constitüıda per una esfera
buida de massa m, radi intern r1 i radi extern r2 en tres punts situats respecte del centre
de l’esfera:

a) r < r1

b) r1 < r < r2
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c) r > r2

(Suposem constant la densitat ρ de l’esfera.)
Sol: a) g = 0; b) g = 4

3πGρ
(
r − r3

1
r2

)
; c) g = GM

r2

9. Calculeu expressions per al potencial gravitatori terrestre en tres punts situats a les
següents distàncies del centre de la Terra:

a) r > RT

b) r = RT

c) r < RT

(La densitat se suposa constant.)

Sol: a) V = −GM
r ; b) V = −GM

RT
; c) V = GMT

2RT

(
r2

R2
T
− 3

)

10. Les ĺınies de camp, coincideixen amb les trajectòries dels punts materials en el camp
gravitatori?

11. Indiqueu si són vertaderes o falses les afirmacions següents:

a) El treball realitzat per una força no conservativa és sempre negatiu

b) Sempre existeix una funció energia potencial associada a qualsevol força

c) En una trajectòria tancada el treball realitzat per una força conservativa és sempre
nul

d) El treball d’una força conservativa en desplaçar-se entre dos punts és menor si es
realitza a través de la recta que els uneix

12. Dues càrregues iguals i oposades de magnituds 3,0·10−7 C estan separades 20 cm.

a) Quina és la magnitud i la direcció de E en un punt al mig entre ambdues càrregues?

b) Quina força (magnitud, direcció i sentit) exerciria sobre un electró col.locat en aquest
punt?

Sol: a) 5,40·105 N/C; b) 8,64·10−14 N

13. Es tenen dues càrregues elèctriques puntuals de +2 µC i -5 µC, separades per una
distància de 10 cm. Calcular el camp i el potencial en els següents punts:

a) a 20 cm de la càrrega positiva, presos en la direcció de la recta que uneix a les càrregues
i en el sentit de la negativa a la positiva

b) a 20 cm de la càrrega negativa, contants en la mateixa direcció, però de sentit positiva
a negativa

c) En quin punt d’aquesta recta és nul el potencial?

Sol: a) -6·104V ; b) -1,6·105 V; c) a 2,9 cm de la càrrega positiva

14. En els vèrtex d’un quadrat de costat 1 m, es col.loquen càrregues de 1, -1, 2 i -2 µC.
Trobeu el camp i el potencial en el centre del quadrat.
Sol: 2,55·104 N/C; 0
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15. Una esfera metàl.lica, de radi R = 10 cm, està situada a l’aire. L’esfera està carregada
elèctricament i el seu potencial és V = 4000 V. Trobeu el valor del camp elèctric ~E i
el del potencial en els punts que es troben a 2 m del centre de l’esfera. La permitivitat
relativa de l’aire és εr = 1,00006.
Sol: 100 N/C; 200 V

16. Tres càrregues puntuals qA = +10−6 C; qB = -5·10−6 C i qC = +2·10−6 C estan situades,
respectivament, en els vèrtexs A, B i C d’un triangle equilater de costat l = 2m. Trobeu
el camp elèctric ~E creat per aquestes càrregues en el punt M situat a la meitat del costat
AC.
Sol: 1,75·104 N/C (o V/m); ( ~MB, ~E) ' 31◦

17. Una càrrega puntual de 10−9 C està situada a l’origen de coordenades d’un sistema
cartesià. Una altra càrrega puntual de -20·10−9 C és situada a l’eix Y a 3 m de l’origen.
Calculeu:

a) el valor del potencial electrostàtic en un punt A situat en l’eix X a 4 m de l’origen

b) el camp electrostàtic en aquest punt

c) el treball realitzat per portar una càrrega puntual d’1 C des del punt A a un punt B
de coordenades (4,3)

Sol: a) VA = -33,75 V; b) EA = 6,76 N/C; ϕ = 140,26◦; c) WB
A = 9,45 J

18. Dues boletes conductores idèntiques molt petites, de massa m, es pengen, mitjançant fils
d’igual longitud L i massa despreciable, de un mateix punt. Si se’ls comunica la mateixa
càrrega, se separen de manera que l’angle que formen els dos fils és de 20◦. Quin és el
valor de la càrrega subministrada?
Sol: Q = 4,8·10−6 L · √m

19. Dues esferes metàl.liques de radis 6 i 9 cm i molt allunyades entre si es carreguen amb
10−6 C cada una i s’uneixen mitjançant un fil conductor de capacitat negligible. Calculeu:

a) el potencial de cada esfera abans i després de la connexió

b) la càrrega final de cada esfera

c) l’energia elèctrica del sistema abans i després de la connexió. Compareu-les i comenteu
el resultat

Sol: a) 1,50·105 V, 1,00·105 V; 1,20·105 V; b) 0,800 µC, 1,20 µC; c) 0,125 J; 0,120 J

20. Es disposa d’un camp elèctric ~E = 200 ~i N/C. Trobeu el potencial V (x) de manera que:

a) sigui nul per a x = 0

b) sigui nul per a x = 1 m

Sol: -200x; 200-200x

21. Es disposa d’un camp elèctric ~E = 2000 ~i N/C. Es deixa en llibertat, a l’origen x0 =
0, una càrrega puntual q = 3·10−6 C. Trobeu l’energia cinètica Ec de la càrrega en la
posició x = 4 m.
Sol: 2,4·10−2 J

22. Tenim un camp elèctric uniforme dirigit, com mostra la figura, verticalment de baix a
dalt i d’intensitat 104 N/C. Calcular:
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a) la força exercida per aquest camp sobre un electró

b) comparar la força exercida amb el pes de l’electró

c) l’energia cinètica adquirida quan hagi recorregut 1 cm partint del repòs

d) el temps que necessita per recórrer aquesta distància

Dades: massa de l’electró = 9,1·10−28 g; càrrega de l’electró = 1,6·10−19 C

-x

6

y
6 6 6 6

~E

j-

?
~Fe

23. Tres condensadors de capacitats 2, 5 i 6 µF es connecten en sèrie posant les armadures
externes a 1000 V. Determineu:

a) la capacitat equivalent

b) la càrrega de cada condensador

c) la tensió entre les armadures de cada condensador

d) l’energia elèctrica emmagatzemada en el conjunt

Sol: a) 1,15 µF; b) 1150 µC; c) 577 V, 231 V, 192 V; d) 0,577 J

24. Tres condensadors, de capacitats C1, C2 i C3, estan connectats entre dos punts A i B, de
la manera següent: C1 i C3 en paral.lel, i el conjunt en sèrie amb C2. Trobeu:

a) la càrrega elèctrica de cada condensador

b) l’energia del conjunt

Preneu: C1 = 1 µF; C2 = 2 µF; C3 = 3 µF; VAB = 120 V
Sol: a) 4·10−5 C; 12·10−5 C; 16·10−5 C; b) 9,6·10−3 J

25. Dues plaques metàl.liques horitzontals i paral.leles estan separades 2 cm. La diferència
de potencial entre elles és de 120 V. Es demana:

a) la magnitud del camp elèctric en l’espai comprès entre les plaques

b) la força que actua sobre un electró (qe = -1,6·10−19 C)

c) l’energia que un electró inicialment equidistant entre les plaques guanya en recórrer
una distància d’1 mm en una direcció que forma 30◦ amb les ĺınies del camp elèctric

Sol: a) E = 6·103 N/C; b) F = 9,6·10−16 N; c) ∆ET = 0

26. Mitjançant una bateria de 100 V es carrega un condensador C1 de 8 µF. A continuació es
desconnecta la bateria i es connecta C1 en paral.lel amb un altre condensador descarregat
C2 de 2 µF. Trobar:

a) la diferència de potencial d’aquesta última configuració

b) l’energia emmagatzemada abans i després de connectar C2
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Sol: a) 80 V; b) Ep(inicial) = 0,04 J, Ep(final) = 0,032 J

27. Una part́ıcula de massa m i càrrega negativa està en repòs entre dues plaques d’un
condensador. El camp elèctric de 100 N/C és uniforme i les ĺınies de força tenen la
mateixa direcció que les del camp gravitatori.

a) Quina placa del és la superior, la negativa o la positiva?

b) Calcular la relació massa/càrrega de la part́ıcula.

c) Si coloquem el condensador 100 metres més amunt del que estava, què succeirà amb
la part́ıcula?

Sol: a) +; b) 10,2 kg/C; c) s’enganxarà a la part superior del condensador.
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Caṕıtol 7

Ones

1. Una ona harmònica es propaga per un medi elàstic seguint l’equació y(x, t) = 24 sin(2000t−
5x) en unitats del S.I. Determinar:

a) l’amplitud, freqüència i longitud d’ona de la mateixa

b) el desfasament que existirà entre dos punts separats 0,2 m entre si en la direcció de
propagació de l’ona

c) l’equació de l’altra ona idèntica a l’anterior que es propagui en sentit contrari a la
donada

Sol: a) 24 m, 318,3 Hz, 1.26 m; b) 1 rad; c) y(x, t) = 24 sin(2000t + 5x)

2. Una ona harmònica de freqüència 10 Hz i amplitud 0,5 m es propaga amb una velocitat
de 10 m/s en el sentit postiu de l’eix OX. En l’instant inicial, l’elongació a l’origen de
coordenades és de 0,5 m. Trobar:

a) l’equació de l’ona

b) la diferència de fase entre dos punts separats 0,2 m

Sol: a) y(x, t) = 0, 5 cos(2πx− 20πt) en el S.I.; b) 0,4π rad

3. Donada la funció d’ona: ψ = 10 sin(2πt− 10πx), calcular:

a) la velocitat de propagació de l’ona

b) l’acceleració de les part́ıcules en vibració

Sol: a) 0,2 m/s; b) a = −40π2 sin(2πt− 10πx)

4. La velocitat de propagació d’un moviment ondulatori és 1000 m/s, la seva freqüència 100
Hz i l’amplitud 4·10−3 m. Calcular:

a) l’ecuació del seu moviment

b) l’elongació en funció del temps quan x = λ i la seva representació gràfica

c) la representació gràfica quant t = 0,01 s

Sol: a) ψ = 4 · 10−3 sin(200πt− 0, 2πx); b) ψ = 4 · 10−3 sin(200πt− 2π)

5. Una vibració es propaga en un medi elàstic amb una velocitat c = 10 m/s. El focus F que
origina la pertorbació vibra d’acord amb l’equació y = sin(2πft), amb una freqüència f
= 1,25 Hz. Trobeu:
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a) l’elongació

b) la velocitat

c) l’acceleració

d’un punt P del medi, situat a 20 m del focus F , quan ha transcorregut un temps ∆t =
1 s des que s’ha iniciat la vibració.
Sol: a) 0; b) 7,85·10−2 m/s; c) 0

6. Una ona harmònica esfèrica té una intensitat de 6·10−8 W/cm2 a 20 m del focus emissor.
Si no hi ha absorció, calculeu:

a) l’energia emesa pel focus emissor en un minut

b) l’amplitud de l’ona a 40 m si a 20 m és de 4 mm

Sol: a) E = 180,96 J; b) A2 = 2 mm

7. Dos focus idèntics F i F ′ vibre segons l’equació y = sin(3πt) en cm i segons. La velocitat
de propagació és de 6 cm/s. La posició dels focus és: (-3,0) i (3,0). Busca els punts
d’amplitud màxima i els d’amplitud nul.la en el segment FF ′.
Sol: Amp.màx: (-2,0), (0,0), (2,0); Amp.nul.la: (-1,0), (1,0)

8. Els punts O1 i O2 representen focus sonors que emeten ones de la mateixa freqüència, 100
cicles/s i amplituds iguals a 4 cm. Les distàncies x1 i x2 a un punt P són, respectivament,
75 m i 87,5 m. La velocitat de propagació del so a l’aire és de 340 m/s. Determinar la
forma de vibració del punt P .
Sol: y = 0, 059 sin (π(47, 79− 200t)) m

9. O1 i O2 son fonts de radiació coherents i estan en fase, emetent amb la mateixa intensitat.
Estan separades entre si per una distància d = 2 m. Emeten ones amb una longitud de
0,1 m. Trobar la posició del primer màxim.
Sol: Els primers màxims seran els punts de la recta y = 1

10. L’equació d’una ona estacionària és: y = 8 cos ((π/12)x) · cos(4πt) en m i s. Els dos
ĺımits del medi són x = 0 i x = 18 m. Calculeu:

a) l’amplitud màxima de vibració

b) la posició de tots els nodes i ventres

c) l’amplitud i la velocitat de les ones components

d) la velocitat de la part́ıcula situada a x = 2 m, per qualsevol instant

11. Una ona es propaga per una corda fixada pels seus extrems i de longitud 2,5 m. La corda
té sis nodes, comptant-hi els seus extrems. En els ventres l’amplitud és de 10 cm. Si la
velocitat de propagació de les ones a la corda és de 10 m/s, quina serà l’equació de l’ona
estacionària?
Sol: y = 0, 10 sin(2πx) cos(20πt)

12. Per què es modifica el to d’una corda de guitarra en fer pressió en un punt o un altre?

13. Dues ones d’equacions:

y1 = 6 sin(1500t− 250x) ; y2 = 6 sin(1500t + 250x)

en unitats del S.I. interfereixen. Calculeu:
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a) l’equació de les ones estacionàries resultants

b) l’amplitud dels nodes

c) la distància entre dos ventres consecutius

Sol: a) y = 12 cos(250x) sin(1500t); b) y = 0; c) d = 1,26·10−2 m
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Caṕıtol 8

Corrent elèctric

1. Donat el circuit de la figura, amb resistències R1 = 12Ω, R2 = 8Ω i R3 = 24Ω:

a) Quina és la resistència equivalent entre els punts A i B?

b) Quina és la intensitat i la tensió de cada resistència si entre els punts A i B apliquem
una tensió V = VA − VB = 36 V?
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Sol: a) 18 Ω; b) I1 = 2 A, I2 = 1,5 A, I3 = 0,5 A; V1 = 24 V, V2 = V3 = 12 V

2. En el circuit del gràfic, ε = 12 V, r = 0,3 Ω, R1 = 1,7 Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 2 Ω i R4 = 4
Ω. Quina és la tensió i la intensitat en la resistència R4?
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Sol: 4 V, 1 A

3. Una bombeta de 60 W a 110 V es connecta a una xarxa de 220 V. Si abans de fondre’s
llueix durant uns instants, calculeu:
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a) la potència efectiva de la bombeta al fer la connexió a 220 V

b) la resistència que s’hauria de posar en sèrie amb la bombeta per a que no es fongui

c) la potència total consumida en aquest darrer cas i l’energia en kWh consumida en 24
h

Sol: a) 240 W; b) 201.6 Ω; c) 120 W, 2,88 kWh

4. En el circuit adjunt, la diferència de potencial entre els extrems de la resistència de 10 Ω
és 100 V. Trobeu:

a) la intensitat de corrent que travessa cada resistència

b) la caiguda de tensió en la resistència de 5 Ω

c) la potència dissipada en la de 20 Ω

Dades: R1 = 10 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 20 Ω, R4 = 5 Ω, R5 = 3 Ω, R6 = 6 Ω.

Sol: a) I10Ω = 10 A, I20Ω = 1,465 A, I2Ω = 8,535 A, I5Ω = 2,44 A, I3Ω = 4,07 A, I6Ω =
2,03 A; b) 12,2 V; c) 42,9 W

5. Calculeu la intensitat que circula per cada resistència i la càrrega emmagatzemada en
cadascun dels condensadors de la figura.
Dades: R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω, R3 = 15 Ω, C1 = 5 µF, C2 = 6 µF, e = 100 V.
Sol: Per totes les resistències circula una intesitat de 3,33 A; 250 mC i 400 mC
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6. Donat el circuit de la figura, si el punt E està connectat a terra ( potencial 0 V per
conveni), quin és el potencial dels altres punts? Dades: E1 = 24 V, E2 = 18 V, E3 = 12
V, r1 = r2 = r3 = 1 Ω, R1 = 3 Ω i R2 = 6 Ω.

Sol: VA = 24,5 V, VB = 26 V, VC = 8,5 V, VD = -3 V

7. Una pila de fem ε = 15 V i resistència interna r = 4 Ω alimenta un circuit format per
l’associació en sèrie de les resistències R = 2 Ω, R′ = 24 Ω i un ampeŕımetre A, tal com
indica la figura. Entre un extrem de R′ i un extrem d’A s’hi col.loca en derivació un
volt́ımetre que marca 12 V, mentre l’ampeŕımetre marca 0,48 A. Calculeu les resistències
de l’ampeŕımetre i del volt́ımetre.
Dades: R = 2 Ω, R′ = 24 Ω, E = 15 V, r = 4 Ω.

Sol: RA = 1 Ω, RV = 600 Ω

8. Un generador de c.a. de 220 V i 50 Hz alimenta un circuit amb una bobina de 0,1 H i
resistència 100 Ω i un condensador de 2 µF. Calcula:

a) la tensió eficaç als extrems de la bobina i del condensador

b) el desfasament als extrems del generador i als extrems de la bobina
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Sol: a) 4,42 V, 222,92 V; b) -86,33◦, 176,33◦

9. En un circuit RLC en sèrie hi circula una intesitat i(t) = 2 sin(1000t) A. Calcula l’-
expressió de la tensió (fem) instantània en els extrems del generador i de cada un dels
components del circuit. Dades: R = 100 Ω, C = 10 µF, L = 200 mH.
Sol: V = 200

√
2 sin(1000t + π/4) V; VC = 200 sin(1000t − π/2) V; VR = 200 sin(1000t)

V; VL = 400 sin(1000t + π/2) V

10. Una bobina que té resistència i inductància es connecta a 220 V i 50 Hz. La potència és
de 100 W i la intensitat de 2 A. Determina:

a) el factor de potència

b) la resistència

c) la reactància

d) l’autoinducció

e) la capacitat del condensador per tal que el circuit fos únicament resistiu

Sol: a) 0,227; b) 25 Ω; c) 107,1 Ω; d) 0,34 H; e) 29,7 µF

11. Un generador de corrent continu de 110 V i resistència interior negligible, connectat en
sèrie a una resistència pura i un solenoide, produeix un corrent de 2 A. Si se substitueix
per un altre generador de corrent altern d’igual f.e.m. i resistència interior negligible,
amb freqüència f = 50 Hz, la intensitat de corrent es redueix a la meitat. Calculeu la
impedància del circuit i l’autoinducció del solenoide.
Sol: Z = 110 Ω, L = 0,30 H

12. A un circuit RLC en sèrie se li aplica una tensió alterna de 50 Hz. Es determina la
caiguda de tensió en cada element i resulta: 80 V en R, 120 V en L, i 60 V en C. Si
l’autoinducció val L = 0,1 H, calculeu:

a) la tensió aplicada al circuit

b) els valors de R i C

c) la impedància total del circuit

d) el desfasament entre la tensió i la intensitat

Sol: a) Ve 100 V; b) R = 21 Ω, C = 203 µF; c) Z = 26,2 Ω; e) ϕ = 0,64 rad


