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Part I

Mecànica clàssica



Mecànica i relativitat, curs 2012–2013 2

0 Vectors

1. Un vector té per origen respecte a un sistema de referència el punt A = (−1, 2, 0) i el seu extrem es
troba al punt B = (3,−1, 2). Calculeu:

(a) les components d’aquest vector,

(b) el seu mòdul, i

(c) el seu vector unitari.

2. Donats els vectors de força següents,

~F1 =
(

3~i+ 4~j + ~k
)

N i ~F2 =
(
~i− 2~j + 5~k

)
,

calculeu:

(a) els seus mòduls,

(b) la suma i el seu mòdul,

(c) el producte escalar,

(d) el producte vectorial, i

(e) l’angle que formen.

3. Desitgem volar en un avió a 500 km/h cap a l’Est (E), i la velocitat del vent és de 80 km/h. Quina ha
de ser la velocitat i rumb de l’avió si:

(a) El vent bufa cap al Sud (S)?

(b) El vent bufa cap al Sud-Est (SE)?

(c) El vent bufa cap al Sud-Oest (SO)?

4. Demostreu que les dues diagonals d’un rombe són ortogonals.
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1 Cinemàtica

1. Un destructor s’allunya de la costa, on hi ha un penya-segat. Quan està a 680 m de la costa dispara
una canonada; el so rebota al penya-segat i s’escolta al destructor 4.1 s més tard. Calculeu la velocitat
del destructor en km/h. La velocitat del so a l’aire és 340 m/s.

2. Dos cotxes, que circulen per una recta a 70 km/h i 80 km/h, s’apropen en sentits oposats. Un dels
conductors veu a l’altre quan està a 500 m. Quant de temps tardaran en creuar-se?

3. Des de l’interior d’un despatx i mirant a la finestra veiem caure verticalment una pilota que triga 0.25
s en recórrer els 2 m que hi ha de dalt a baix de la finestra. Si la pilota s’ha deixat anar des del terrat
de l’edifici, quina distància hi ha entre la part superior de la finestra i el terrat?

4. Una canoa, després de parar el motor, té una acceleració en sentit oposat a la seva velocitat i directa-
ment proporcional al quadrat d’aquesta. Calculeu:

(a) La velocitat de la canoa en funció del temps.

(b) La distància recorreguda en un temps t.

(c) La velocitat de la canoa després d’haver recorregut una distància x.

(d) Representeu les gràfiques del moviment.

(e) Si considerem que quan es para el motor de la canoa la seva velocitat és de 20 m/s i que al cap de 15
s aquesta velocitat s’ha redüıt a la meitat, determineu el valor de la constant de proporcionalitat
que lliga l’acceleració amb el quadrat de la velocitat.

5. Una llanxa que creua un riu en direcció Est a una velocitat de 4 m/s es troba un corrent de velocitat
3 m/s en direcció Nord.

(a) Quina és la velocitat de la llanxa vista des de terra? En quina direcció?

(b) Si l’amplada del riu és de 80 m, quant de temps tardarà la llanxa en travessar-lo?

(c) Quina distància s’ha desplaçat la llanxa en la direcció Sud-Nord?

6. Es llença una pilota amb una velocitat inicial de 50 m/s formant un angle de 37◦ amb l’horitzontal.

(a) Fins a quina alçada pujarà?

(b) Quant de temps estarà la pilota a l’aire?

(c) A quina distància del punt de partida caurà al terra?

7. Les pantalles de televisió emeten llum quan un feix d’electrons ràpids xoca amb elles. Per tal de
controlar el punt de la pantalla on es produeix l’impacte es fan servir les anomenades plaques deflectores.
En la figura, electrons amb velocitat inicial 2 · 107 m/s experimenten una acceleració vertical de 1014

m/s2 durant el temps que es troben entre les plaques, de 0.2 m de longitud.

(a) Quant de temps estan els electrons entre les plaques?

(b) En quina direcció es mouran els electrons en sortir de les plaques?

(c) Quin desplaçament vertical hauran tingut els electrons quan surtin de les plaques?
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8. Un avió vola en un vol horitzontal i rectilini. A una alçada de 7840 m i a una velocitat de 450 km/h,
deixa caure una bomba quan passa per la vertical d’un punt A del terra.

(a) Quant tardarà en produir-se l’explosió de la bomba degut al xoc amb el terra?

(b) Quina distància haurà recorregut mentrestant l’avió?

(c) A quina distància del punt A es produirà l’explosió?

9. Una pilota llisca per una teulada que forma un angle de 30o amb la horitzontal. Quan arriba a l’extrem
de la teulada queda en llibertat amb una velocitat de 10 m/s. L’alçada del edifici és de 60 m i l’amplada
del carrer on dóna la teulada és de 30 m. Calculeu:

(a) Les equacions del moviment de la pilota quan queda lliure i l’equació de la trajectòria en forma
expĺıcita (preneu l’eix X horitzontal i l’eix Y vertical i positiu en sentit descendent).

(b) Arribarà directament al terra o xocarà avanç amb la paret oposada?

(c) Quan de temps tardarà a arribar al terra i quina velocitat tindrà en aquest moment?

(d) En quina posició es trobarà la pilota quan la seva velocitat formi un angle de 45◦ amb l’horitzontal?

10. Un volant gira al voltant del seu eix a 300 rpm. Un fre el para en 20 s. Calculeu la seva acceleració
angular (suposada constant) i el nombre de voltes que dóna fins que es para. Si el volant té 10 cm de
radi, calculeu les components tangencial i normal de l’acceleració en un punt de la perifèria del volant.

11. Era de nit. Feia fred i les gotes de pluja queien verticalment sobre el meu cap a una velocitat de 2
m/s. Malëıda pluja! Vaig agafar el cotxe amarat fins als calçotets i el vaig posar a 80 km/h. La pluja
colpejava el parabrises amb violència i l’aigua ja no queia verticalment. Amb quin angle queia? i amb
quina velocitat?

12. Un tren de càrrega avança amb velocitat constant de 30 km/h. Un home, dret sobre una plataforma
del tren, llença una pilota a l’aire amb velocitat inicial de 45 km/h perpendicular a la plataforma i la
recull quan torna a caure.

(a) Quins són el mòdul i la velocitat inicial de la pilota, vistos per un altre home que estigui dret i
en repòs al costat de la via?

(b) Quan de temps està a l’aire la pilota per a l’home del tren? I per al del costat de la via?

(c) Quina distància horitzontal ha recorregut la pilota mentre es troba a l’aire segons l’home del tren?
I segons l’home de la via?

(d) Quina és la velocitat mı́nima de la pilota durant el seu vol segons l’home del tren? I segons l’home
de la via?

(e) Quina és l’acceleració de la pilota respecte de l’home del tren? I respecte l’home de la via?

13. Desembre 2008. Les equacions del moviment bidimensional d’un punt són

x(t) = 2A cosωt, y(t) = A sinωt.

Identifiqueu-ne la trajectòria i indiqueu (si n’hi ha) a quins punts s’hi anul·la la component tangencial
o la normal de l’acceleració. Quina és la velocitat màxima?
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14. Febrer 2009 (teoria). En el moviment unidimensional d’un punt, velocitat i acceleració són inversament
proporcionals av = b. Troba les equacions de v(t) i x(t) corresponents a aquest moviment sabent que
x(t = 0) = v(t = 0) = 0.

15. Juliol 2009 (problemes). Les components de la velocitat ~v(t) d’un punt vénen donades per les equacions
vx = v0, vy = 0 i vz = −at, on a és una constant positiva. Sabent que inicialment el punt surt de
l’origen,

(a) quines són les equacions del moviment ~r(t) que descriu?

(b) quines són les expressions de les components normal i tangencial de l’acceleració per a cada instant
t?
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2 Dinàmica

1. Hem de pujar un cos de massa 2 kg, que es troba al terra i en repòs, fins una altura d’un metre.
Considerant g = 9.8 m/s2, calculeu el temps que tarda en pujar si

(a) apliquem una força vertical constant de 21 N,

(b) apliquem durant 0.1 s una força de 60 N i la resta del temps una força de 20 N..

2. Dos blocs de masses m1 = 4 kg i m2 = 2 kg estan en repòs sobre una superf́ıcie horitzontal llisa i es
troben en contacte entre ells. Volem moure’ls tots dos aplicant una força de 30 N.

(a) Calculeu el valor de la força de contacte entre els blocs si empenyem horitzontalment el cos m1.

(b) Idem si la força s’aplica sobre m2.

(c) Expliqueu per què els resultats són diferents.

3. Un paquet penja d’un dinamòmetre que està agafat al sostre d’un ascensor.

(a) Si l’ascensor té una acceleració cap amunt de 1.2 m/s2 i el dinamòmetre marca 25 kg, quina és la
massa real del paquet?

(b) En quin cas el dinamòmetre marcaria 15 kg?

(c) Què indicarà el dinamòmetre si es trenca el cable de l’ascensor?

4. Calculeu quin hauria de ser el peŕıode de rotació de la Terra per tal que el pes aparent d’un cos fos
nul a l’equador. Quant duraria el dia en aquestes condicions?

Dades: RT = 6400 km, g = 9.8 m/s2.

5. Una massa m descriu una trajectòria circular de radi r sobre una
taula sense fricció. La massa m està unida a una altra massa M
que penja per mitjà d’una corda que passa per un orifici al centre
de la taula. Determineu la velocitat amb que ha de girar m per
a que M estigui en repòs.

!6. Una bola de 2 kg de massa és a l’extrem d’una corda i es mou en una circumferència vertical de 1 m
de radi.

(a) Quina ha de ser la velocitat mı́nima de la bola en el punt més alt de la seva trajectòria per a que
es pugui completar la trajectòria circular?

(b) Si la velocitat en el punt més alt de la seva trajectòria fos el doble de la calculada anteriorment,
quina seria la tensió de la corda en aquest punt? I quan la part́ıcula estigués en el punt més baix
de la trajectòria?

7. Juliol 2009 (teoria). Sota l’acció de la gravetat, g, una massa, m, dóna voltes al llarg d’una anella fixa
i vertical de radi R sense cap tipus de fregament. Si la velocitat mı́nima és v, quan val el mòdul de les
forces (acció-reacció) entre l’anella i la massa m quan aquesta passa pel punt més baix? I el mòdul del
moment angular respecte al centre de l’anella quan m passa pel punt més alt?
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8. Febrer 2009 (teoria). Un punt material de massa m llisca sense friccions a l’interior d’un con invertit
que té el vèrtex a l’origen O. Tot i la gravetat g, la massa descriu una circumferència horitzontal de
radi R centrada al punt z = R de l’eix vertical OZ. Quin és el mòdul de la velocitat? Quin mòdul
tenen les forces d’acció-reacció entre massa i con?

9. En cadascun dels sistemes representats a la figura, calculeu les tensions de les cordes i les reaccions als
puntals. En tots els casos, les cordes són inextensibles, flexibles i lleugeres, els puntals són ŕıgids i de
massa negligible i la massa del cos és de 100 kg.

 

M 

(a) 

60º 

M 

(b) 

60º 

M 

(c) 

45º 60º 

!

10. Els cossos de la figura tenen masses m1 = 10 kg, m2 = 15 kg i m3 = 20 kg, respectivament. Si
s’aplica al cos 3 una força T3 = 50 N, calculeu l’acceleració del sistema i les tensions de cada cable.
Discutiu el mateix problema en el cas que el moviment tingui lloc verticalment cap amunt en lloc
d’horitzontalment. Considereu que no hi ha fregament entre els cossos i la taula.

!

11. Col·loquem un cos sobre un pla inclinat que forma 30o amb l’horitzontal. El coeficient de fregament
estàtic entre el cos i el pla és 0.4. Lliscarà cap a baix? Si el coeficient cinètic de fregament és 0.3, amb
quina acceleració ho faria?

12. Una atracció de fira consisteix en un tambor giratori amb terra mòbil, que es retira quan el tambor
gira ràpidament. Les persones no cauen degut a la fricció. El coeficient de fricció mı́nim esperat entre
la roba i la paret del tambor és de 0.5. Si el radi del tambor es de 5 m, quina ha de ser la mı́nima
velocitat angular (en voltes per minut) que ha de tenir l’atracció? Què passa si porten roba de seda
que té un coeficient de fricció molt més petit?

13. Un cos llisca per un pla inclinat que forma un angle de 45o amb l’horitzontal. La distància recorreguda
al llarg del pla inclinat en funció del temps ve donada per s = at2, on a = 1.73 m/s2. Trobeu el
coeficient de fregament cinètic entre el pla i el cos.
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14. En el sistema de la figura, m2 = m1/2, i la politja no té massa ni
hi ha cap fricció amb la corda.

(a) Si no hi ha fricció entre el cos 1 i el terra, trobeu l’acceleració
de les masses i la tensió de les cordes.

(b) Quin hauria de ser el coeficient de fricció mı́nim entre el
cos 1 i el terra per a què el sistema estigués en repòs? En
aquest cas, quant val la tensió de la corda T2 que sustenta
la massa m2? Si ara tallem la corda 1, quant valdrà T2?

(c) Considerem ara que hi ha fricció entre el cos 1 i el terra
amb un coeficient de fricció cinètic de 0.2. Quines són ara
l’acceleració de la massa i les tensions de les cordes?

   
m1 

m2 

!

15. La força de fricció que fa un fluid sobre un cos esfèric ve descrita, en el cas de petites velocitats, per
la fórmula de Stokes: F = −6πηRv, amb η el coeficient de viscositat del fluid i R el radi del cos. Si al
mesurar les velocitats de caiguda de gotes d’oli en aire obtenim un valor de 7.2 · 10−5 m/s, quin deu
ser el radi de la gota d’oli.

Dades: ηaire = 1.810−5 Ns/m2, densitat de l’oli ρ = 0.93 g/cm3.

16. Un tauló horitzontal destinat a determinar centres de gravetat està recolzat sobre un fulcre en un
extrem i una balança a l’altre. Un estudiant jeu horitzontalment sobre el tauló amb el cap sobre el
fulcre. La balança està a dos metres del fulcre. L’estudiant té una massa de 70 kg, i quan està sobre
el tauó la balança marca 250 N. On és el centre de gravetat de l’estudiant?

17. Juliol 2009 (teoria). Determineu com es comportarà una barra ŕıgida i homogènia de massa m i
longitud 2x0, que ocupa el segment de l’eix OX que va des de −x0 fins a +x0, quan li apliquem les
tres forces perpendiculars a la barra següents: la força F al punt −x0, la força 2F al punt +(1/2)x0
i, en el sentit oposat a les dues anteriors, la força 3F aplicada al centre de la barra. Totes tres forces
estan contingudes en el pla XZ.

18. Un cilindre de pes W es recolza en un sistema sense fregament format per un pla inclinat de 30o amb
l’horitzontal a l’esquerra i un altre de 60o a la dreta. Determina la força exercida per cada pla sobre
el cilindre.

19. Un cub de massa M es recolza en una paret sense fregament formant un angle θ amb el terra. Determina
el coeficient de fregament estàtic mı́nim µe entre el cub i el terra que permet que el cub es mantingui
en repòs.

20. Una biga uniforme de 20 cm de longitud descansa sobre un cilindre de 4 cm de radi. La massa de la
biga és de 5 kg i la del cilindre de 8 kg. El coeficient de fregament estàtic entre la biga i el cilindre és
zero, i en canvi els coeficients de fregament estàtic entre el cilindre i el terra i entre la biga i el terra són
més grans que zero. Hi ha algun valor d’aquests coeficients per als quals el sistema estigui en equilibri
estàtic? En cas afirmatiu, quan valen? En cas negatiu, raona la resposta.

21. Febrer 2009 (problemes). Un disc de radi R i massa M es troba en equilibri gràcies a estar en contacte
amb una paret vertical i amb el punt mig d’una barra homogènia de longitud 2l i massa m. La barra
podria girar al voltant del seu extrem inferior, articulat a O, si no ho imped́ıs una corda horitzontal
lligada a l’altre extrem de la barra. l’angle entre paret i barra és de 30o i no hi ha fregaments. Quina
és la tensió de la corda si (a) M = 0 i (b) M = 2m?
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3 Treball i energia

1. Amb el mateix enunciat del problema 6 de cinemàtica i considerant que la pilota té una massa de 200
grams, calculeu les seves energies cinètiques i potencials en els següents casos:

(a) En el moment inicial del llançament.

(b) Als 5 segons desprès de llançar la pilota.

(c) En el punt més elevat de la seva trajectòria.

2. Un bloc de 20 kg puja per un pla inclinat de 30o respecte a l’horitzontal. La seva velocitat inicial era
de 12 m/s i torna al punt de sortida amb una velocitat de 6 m/s. Calculeu el coeficient de fregament
entre el pla i el bloc.

3. En la figura es representa un pèndol simple de longitud l amb
moviment limitat per l’existència d’un clau horitzontal situat a
una distància de 2

3 l del punt de suspensió i en la seva mateixa
vertical. Calculeu des de quin angle θ cal deixar anar el pèndol
perquè el fil de suspensió s’enrotlli en el clau.

!

 

l 

clau 

! 

3

l

 

4. Calculeu l’energia potencial U(r) associada als camps de forces centrals F (r) = kr i F (r) = k/r2. En
ambdós casos, i analitzant per separat les possibilitats k > 0 i k < 0, estudieu el moviment d’una massa
puntual m que, sotmesa a aquestes forces, està en un instant donat en una posició r0 amb una velocitat
v0 dirigida cap el centre del camp de forces. Dibuixeu les corbes d’energies potencials i analitzeu el
moviment de la part́ıcula.

5. Una massa de 2 kg es deixa anar sense velocitat inicial des d’un punt A de la superf́ıcie de la figura. Si
sabem que passa pel punt B amb una velocitat de 1.2 m/s i que s’atura en arribar al punt C, calculeu
el coeficient de fregament sobre la superf́ıcie horitzontal i l’energia dissipada mentre el cos llisca des de
A fins B per l’arc del cercle.

 

R = 40 cm 

A 

B C 

90 cm 

!

6. Un bloc de massa 5 kg es mou sobre una superf́ıcie horitzontal sense fregament amb una velocitat de
4 m/s i xoca frontalment amb una molla com s’indica en la figura. Sabent que la constant elàstica de
la molla es de 980 N/m, determineu:
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(a) L’energia cinètica del bloc en el moment en que toca la
molla.

(b) La compressió màxima de la molla.

(c) La velocitat del bloc quan la molla es comprimeix 10 cm.

!

7. En el problema anterior, calculeu la compressió màxima de la molla considerant que hi ha fregament
entre el bloc i la superf́ıcie horitzontal i que el seu coeficient es de 0.25.

8. En la figura la molla té una constant K i
una longitud natural l0; el punt A és fix i
l’objecte B de massa m es pot moure sen-
se fregament sobre la barra horitzontal DE.
Deixem l’objecte en llibertat des del repòs
en el punt B a una distancia x del punt C,
determineu la velocitat de l’objecte en pas-
sar pel aquest punt.

!9. Considerem el pèndol de la figura que està
girant sobre el pla inclinat amb un coeficient
de fregament µ.Calculeu:

(a) La velocitat mı́nima que ha de tenir
la massa en el punt A per a arribar al
punt B.

(b) La velocitat, en aquest cas, quan pas-
sarà novament pel punt A.

Dades: M = 4 kg, L = 2 m, µ = 0.25.

!
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4 Sistemes de part́ıcules i col·lisions

1. El quocient entre la massa de la Terra i la de la Lluna és 81.3. El radi de la Terra és 6400 km i la
distància entre la Terra i la Lluna és 38 · 107 m.

(a) Localitzeu el centre de masses respecte la posició del centre de la Terra.

(b) Quines forces externes actuen sobre el sistema Terra-Lluna? En quina direcció està accelerat el
centre de masses?

(c) Quina distància s’apropa la Terra al Sol durant els 14 dies que transcorren mentre la Lluna passa
de la posició més pròpera al Sol a la més allunyada?

2. Es llança un projectil de 30 kg de massa amb una velocitat de 200 m/s i formant un angle de 30o amb
l’horitzontal. Als 10 s del llançament el projectil explota i es divideix en dos trossos; un d’ells, de 20 kg
de massa, cau verticalment i arriba al terra 5 s desprès de l’explosió. Trobeu en aquest instant la posició
del segon tros respecte al punt de llançament? (Considereu la massa de l’explosiu menyspreable.)

3. Una molla de constant elàstica K = 5 N/m està comprimida pels dos costats per dues masses, m1 = 200
g i m2 = 400 g. Quan deixem lliures les masses, aquestes surten amb velocitats v1 la primera i v2 = 5
m/s la segona. Calculeu quant s’havia comprimit la molla respecte a la seva longitud natural.

4. Una massa M penja d’un fil inextensible i es troba en repòs. A la mateixa alçada que la primera massa
arriba una altra massa idèntica lliscant sobre la superf́ıcie sense fregament a una velocitat v0.

(a) Si el xoc és elàstic, fins a quina alçada pujarà la massa que penja del fil?

(b) Si el xoc és perfectament inelàstic, fins a quina alçada pujarà la massa que penja del fil?

(c) Quina quantitat d’energia s’allibera en l’apartat (b)?

 

  

v 0 
  

M   M   

5. Les dues boles de la figura xoquen i reboten tal com s’indica a la figura. (Dades: m1 = 800 g, m2 = 500
g, v1 = 30 cm/s i v2 = 50 cm/s).

(a) Quina és la velocitat final de la bola m2 si la bola m1 té una velocitat final v′1 = 15 cm/s, en la
direcció indicada?

(b) És el xoc elàstic?

 

  

v 2 
  v 1 

  

m 1 
  

30º   

!   

m 2   

!
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6. Una vagoneta de ferrocarril de 20 tones és en repòs dalt d’un turó de 5 m d’alçada amb els frens posats.
Es deixen anar els frens i la vagoneta cau fins la part inferior del turó, on xoca amb una altra vagoneta
de 10 tones que és en repòs i que no té frens. Les vagonetes s’acoblen i roden juntes per la via fins a
una alçada H (veieu la figura). Trobeu H.

 

H 

5 m 

20 Tn 

10 Tn 

!

7. La distància entre els nuclis de la molècula d’H2 és 0.74 Å, i la massa d’un protó és 1.67 · 10−27 kg.

(a) Proveu que el moment d’inèrcia de l’H2 respecte d’un eix perpendicular al segment que uneix els
dos nuclis i que passa pel CM és 4.6 · 10−48 kg m2.

(b) Quin és ICM per a una molècula de deuteri.

Nota: el nucli del deuteri té un protó i un neutró.
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Part II

Relativitat especial
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0 Relativitat de Galileu. Velocitat de la llum

1. Troba la transformació de Galileu per al moment lineal i per a l’energia cinètica.

2. El moment total d’un sistema de part́ıcules sense cap altre interacció que les col·lisions entre elles és

~P ≡
∑
i

~pi.

Troba la transformació de Galileu del moment total.

3. Comprova que les següents quantitats són invariants Galileu:

(a) Les acceleracions: ~a = ~a′

(b) La força: ~f = ~f ′ (tenint en compte que la massa també és invariant Galileu)

(c) La diferència entre posicions d’esdeveniments simultanis: ~r2 − ~r1 = ~r′2 − ~r′1
(d) La diferència entre velocitats: ~u2 − ~u1 = ~u′2 − ~u′1

4. Demostra la covariància Galileu de les lleis de conservació del moment lineal i de l’energia en un xoc
elàstic.

5. Considera dues boles de billar d’igual massa que xoquen elàsticament. Determina l’angle θ que formen
entre si les velocitats de les dues boles després de la col·lisió

(a) en el SRI laboratori (una de les dues boles està en repòs, u2 = 0);

(b) en el SRI centre de masses (el moment total de les dues part́ıcules s’anul·la, ~p1 + ~p2 = 0).

Comprova que en els dos casos els resultats són equivalents en tant que estan relacionats per una
transformació de Galileu i, a més, són independents de quanta bola s’ha tocat.

6. Una barra està en repòs en el sistema S, formant un angle θ amb l’eix de les x, i amb els extrems
situats a (x1, y1) i (x2, y2). Troba l’angle θ′ que forma amb l’eix x′ en observar-la des d’un sistema S′

en configuració estàndard.

7. Respecte un sistema S, una part́ıcula es mou a velocitat u en el pla xy formant un angle φ = π/3 amb
l’eix de les x. Quin angle φ′ forma la seva velocitat ~u′ respecte l’eix x′ d’un sistema S′ que es mou a
velocitat v = u respecte S en la direcció de l’eix x.

8. Velocitat de la llum. Quina és (aproximadament) la velocitat de translació de la Terra a l’orbitar
circularment al voltant del Sol a uns 500 segons-llum de distància?
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9. L’any 1926, Michelson va dissenyar el següent experiment per determinar la velocitat de la llum:

Un prisma reflector octogonal desvia la llum que ar-
riba des de la font a una de les seves cares i l’envia
cap a un mirall llunyà, el qual retorna la llum cap a
una altra de les cares del prisma i finalment arriba a
l’observador. Amb aquesta disposició, només si la llum
es troba les cares del prisma en l’angle adecuat podrà
arribar a l’observador, per tant, si fem girar el prisma,
només algunes velocitats permetran que la llum arribi.
Més exactament, el prisma haurà de completar com a
mı́nim un octau de volta en el temps que la llum tri-
ga a anar al mirall llunyà i tornar cap al prisma. Si
el mirall està a L = (35.410 ± 0.003)km i Michelson
va trobar que la freqüència de rotació necessària era
ν = (529± 3 · 10−5) cicles per segon, troba la velocitat
de la llum.

10. Velocitat de la llum en un medi. La velocitat de la llum en un medi en moviment és

u =
c

n
+ vχ,

on n és l’́ındex de refracció del medi, v la velocitat del medi i χ el coeficient d’arrossegament de Fresnel.
Les transformacions de Galileu ens diuen que χ = 1.

El 1851 Fizeau va dur a terme una mesura de la ve-
locitat de la llum a través de l’aigua per avaluar la
predicció de Fresnel a partir de la qual un medi trans-
parent en moviment modifica la velocitat d’un feix de
llum movent-se a través d’ell a causa de l’́ındex de re-
fracció n segons χ = 1− 1/n2.
En l’experiment, la llum segueix dos camins després
de travessar o reflectir-se en la làmina semiplatejada,
com es veu en la figura, passant a través de dos tubs
de longitud l cadascun. Per aquest tubs circula aigua
(n = 4/3) a velocitat v i en sentits diferents per a cada
tub. Aixó fa que les bandes d’interferència es desplacin
∆N = ∆t/T , on ∆t és la diferència de temps entre els
dos camins i T el peŕıode de la llum, T = λ/c. Per
a l’experiment, Fizeau va utilitzar l = 1.487m, λ =
530nm, v = 7m/s i va observar ∆N = 0.23. Tenint
en compte que 2 anys abans Fizeau havia trobat c =
3.153 · 108m/s, quin resultat va obtenir per a χ?
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1 Espai-temps relativista

1. La vida mitjana dels leptons µ al laboratori és de 2.3 · 10−6 s. La vida mitjana dels leptons a alta
velocitat en una ràfega de raigs còsmics observada des de la Terra es mesura com 1.6 · 10−5 s. Troba
la velocitat d’aquests leptons µ de raigs còsmics.

2. Es mesura la longitud d’una nau espacial en moviment i es troba un valor igual a la meitat de la seva
longitud pròpia.

(a) Quina és la velocitat de la nau respecte el sistema de l’observador?

(b) Quin és el factor de dilatació del temps?

3. Un amic teu, de la mateixa edat, viatja a l’estrella Alfa Centauri, que es troba a 4 anys-llum, i torna
immediatament. Et diu que ha envellit 6 anys. A quina velocitat ha viatjat?

4. Dues naus espacials es creuen en direccions oposades. Una passatgera de la nau A, que sap que la seva
nau medeix 100 metres de llarg, observa que la nau B es mou a una velocitat relativa de 0.2c respecte
A i que la longitud de B és de 36 m. Quines són les longituds de les dues naus segons els passatgers
de la nau B?

5. Els reactors supersònics arriben a velocitats màximes properes a 3 · 10−6c.

(a) En quin percentatge es contrau la longitud d’un reactor a l’observar-lo passar a aquesta velocitat?

(b) Si per tu (a la Terra) passa un any (3, 15 · 107 s), quant es retrassa el rellotge del pilot respecte el
teu? (Ignora la rotació de la Terra.)

6. Febrer 2009 Una barra de longitud pròpia l0 ocupa un segment fix de l’eix O′X ′ d’un sistema S′ que
es trasllada amb velocitat V > 0 respecte S mantenint paral·lels els eixos corresponents (configuració
estàndard). Als extrems de la barra hi ha sengles rellotges sincronitzats a S′. Observats al mateix
instant des d’S, quin anirà avançat? quant de temps?

7. Febrer 2009 Respecte a un sistema de referència S, una nau espacial S′ va al llarg de l’eix OX des del
punt A (x = −480000 km) fins al punt B (x = +480000 km) amb velocitat uniforme v = 0.8c.

(a) Calculeu la durada del trajecte i la longitud AB respecte al sistema de la nau S′.

(b) Si la nau S′ emet 15 senyals lluminosos per segon, calculeu a quin ritme els rep un observador
situat a l’origen O d’S. Prenent l’origen de temps a l’instant en què S′ passa per O, calculeu en
quins instants es reben a O els senyals emesos per S′ al passar per A i per B.

8. Una nau espacial de longitud pròpia l0 es mou amb velocitat constant v relativa a un sistema S. La
proa de la nau, A′, passa pel punt A de S a l’instant t = 0, i en aquest moment, en què el rellotge de
la proa de la nau marca també t′ = 0, s’emet un senyal des de A′ cap a la cua de la nau, B′.

(a) En quin instant t′1 mesurat a S′ arriba el senyal a la cua de la nau (B′)?

(b) En quin instant t1 mesurat a S arriba el senyal a la cua de la nau (B′)?

(c) En quin instant t2 mesurat a S passa la cua de la nau B′ pel punt A?
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9. Un estudiant es troba en un sistema de re-
ferència S intentant resoldre un dif́ıcil pro-
blema de relativitat especial. Mentrestant,
una nau espacial i una noia (que viatja dins
d’una bombolla) es creuen a una velocitat
de ±0.2c cadascú respecte el sistema de re-
ferència de l’estudiant, tal com mostra la
figura. Segons les observacions de la nau,
que disposa d’uns acurats sistemes de me-
sura, la velocitat de la noia és de 0.385c i el
temps de la noia transcorre a un ritme del
93% del de la nau.
Són correctes les observacions de la nau?

XKCD, Choices: part 2. http://xkcd.com/265/

10. Dos esdeveniments tenen lloc a la mateixa posició en un determinat sistema de referència i es troben
separats un interval de temps de 4 s. Quina és la separació espacial entre aquests dos esdeveniments
en un sistema inercial en el qual estan separats per un interval de temps de 6 s?

11. Una barra d’acer de longitud l es troba en repòs en un sistema S, col·locada formant un angle θ amb
l’eix x . Un observador es mou respecte el sistema S a una velocitat v en la direcció x. Calcula:

(a) La longitud de la barra l′ segons l’observador.

(b) L’angle θ′ vist per l’observador.

12. Comprova els següents desenvolupaments en sèrie de Taylor per a β � 1 fins a ordre β2:

(a) γ(β) =
1√

1− β2
' 1 +

1

2
β2 +

3

8
β4,

(b)
1

γ(β)
=
√

1− β2 ' 1− 1

2
β2 − 1

8
β4,

(c)

√
1− β
1 + β

' 1− β +
1

2
β2 − 1

2
β3 − 3

8
β4.

Calcula, utilitzant algun dels apartats anteriors, la contracció que observarem d’un coet de 10 metres
de longitud que es desplaça a la velocitat de translació de la Terra (3 · 104m/s).

13. Troba el desenvolupament en sèrie de Taylor de β(γ) fins a ordre (1/γ)2 quan γ � 1. Utilitza’l per
a calcular la velocitat d’una part́ıcula amb γ = 5 · 106. Demostra també que quan v . c aleshores
γ ' 1√

2(1−β)
i utilitza-ho per a trobar la γ inicial.
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14. La distància entre la UAB i la galàxia d’Andròmeda M31 (NGC 224) és de 2 milions d’anys-llum. Un
intrèpid professor de relativitat decideix fugir a Andròmeda per escapar d’una alumna furiosa que ha
suspès l’assignatura. La seva moto arriba fins a una velocitat de 0.99999999999998c. L’alumna, que no
sap relativitat, pensa que el professor morirà sense remei abans de finalitzar el viatge, però el professor
té a la seva màniga l’as de la ciència i sap que no serà aix́ı. Quan temps pensa l’alumna que durarà el
viatge? Quan temps durarà realment el viatge per al professor?

15. Es disposa d’un tren que, en repòs, fa 100 metres de llarg, i que pot agafar una velocitat punta de
0.8c. Per tal de verificar la contracció de longituds es construeix un túnel de 90 metres de llarg amb
un dispositiu que, des del sistema de referència del túnel, tanca simultàniament els extrems del túnel.
Es fa entrar el tren a 0.8c, i quan tot just ha entrat el vagó de la cua es tanquen els dos extrems del
túnel i es tornen a obrir immediatament. Si tot va bé,

(a) passarà el tren sense problemes pel túnel?

(b) Descriu com veurà l’experiment el revisor des de dins del tren (nota: per al revisor, es contrau el
túnel i no pas el tren).
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2 Transformacions de Lorentz

1. Comprova que en el ĺımit de velocitats petites β = v/c → 0, o de velocitat de la llum infinita c → ∞
(ĺımit no relativista, o NR) les transformacions de Lorentz convergeixen a les transformacions de
Galileu.

2. Comprova que en el ĺımit NR l’addició de velocitats coincideix amb la de la mecànica clàssica.

3. Dedueix l’addició de velocitats a partir de les transformacions de Lorentz.

4. Comprova, utilitzant les transformacions de Lorentz, la invariància de l’interval espai-temps s2 =
(ct)2 − x2. És a dir, que per a un sistema S′ que es mou a velocitat constant respecte un sistema S,

(c∆t)2 − (∆x)2 = (c∆t′)2 − (∆x′)2.

5. Un esdeveniment té lloc a x′ = 60 m, y′ = z′ = 0, t′ = 8 · 10−8 s en un sistema S′. Aquest sistema S′

es mou a una velocitat 3c/5 en l’eix x respecte un sistema S. Els oŕıgens de S i S′ coincideixen per a
t = t′ = 0. Troba les coordenades espacio-temporals de l’esdeveniment a S.

6. Les coordenades espacio-temporals de dos esdeveniments E1 i E2 en un sistema S són (t1, x1) =
(x0/c, x0) i (t2, x2) = (x0/2c, 2x0).

(a) Digues si existeix un sistema S′on els esdeveniments E1 i E2 siguin simultanis en el temps. Si
existeix, calcula la velocitat d’aquest sistema respecte S i el temps t′ en què tenen lloc.

(b) Digues si existeix un sistema S′′ en que els dos esdeveniments ocorren en el mateix lloc, i si és
aix́ı calcula la velocitat d’aquest sistema respecte S i la coordenada espacial x′′ en què tenen lloc.

(c) Repeteix el problema per als esdeveniments següents: E3 = (x0/c, x0) i E4 = (3x0/c, 2x0).

(d) Calcula l’interval d’espai-temps entre els esdeveniments E1 i E2 i entre els esdeveniments E3 i E4.
Explica els resultats.

7. Un sistema S′ conté una filera de rellotges sincronitzats separats 1 segon-llum entre vëıns. Aquest
sistema es mou a velocitat βc constant respecte un observador. Segons aquest observador, el primer
rellotge marca 0 s, el segon 1 s, el tercer 2 s, etc. Calcula la velocitat del sistema S′ respecte l’observador.

8. Un submaŕı S navega uniformement dins d’un medi ĺıquid M en repòs. Un pols de llum viatja en el
medi M en el mateix sentit del moviment del submaŕı. Des del submaŕı es mesura la velocitat del pols
i es troba 2c/5. Un altre pols viatja en sentit contrari a S, i al mesurar-ne la velocitat es troba que ho
fa a 10c/11.

Determina la velocitat de S respecte M i l’́ındex de refracció del ĺıquid.

9. Febrer 2009 Un raig de llum surt de l’origen i es propaga en el buit al llarg de la bisectriu dels semieixos
positius OX i OY d’un sistema referencial S. Quines components de la velocitat s’observaran des d’un
sistema S′ que es trasllada amb velocitat V respecte S mantenint paral·lels els semieixos corresponents?

10. Juliol 2009 Un observador veu passar un corrent d’aigua (l’́ındex de refracció de l’aigua és n) a velocitat
V . A l’interior de l’aigua s’hi propaga un raig de llum en el mateix sentit del corrent. Quina velocitat
tindrà la llum per a l’observador?

11. Juliol 2009 Des d’una andana es veu passar un tren amb velocitat uniforme v = βc, valor que confirma
el veloćımetre del tren. A l’interior d’aquest tren hi ha unes vies per les que circula un segon tren en la
mateixa direcció i sentit. Si el veloćımetre d’aquest segon tren marca també v = βc, a quina velocitat
se’l veu passar des de l’andana?
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3 Efecte Doppler

1. Una font lluminosa que s’allunya de la Terra a velocitat v emet llum de sodi de 589 nm de longitud
d’ona. En el sistema de referència de la Terra el valor mesurat és de 620 nm. Troba la velocitat v.

2. En un servei de naus espacials de la Terra a Mart, cada nau està equipada amb dos llums idèntics, un
al davant i l’altre al darrera. Les naus van normalment a una velocitat v relativa a la Terra, de tal
manera que, des de l’estació terrestre, el llum davanter de les naus que es dirigeixen a la Terra es veu
verd (λ = 5000 Å) i el posterior de les que se n’allunyen vermell (λ = 6000 Å).

(a) Calcula a quina velocitat v viatgen les naus.

(b) Una nau té molta pressa, i viatja a prou velocitat per veure de color verd el llum posterior de la
nau que va davant seu. A quina velocitat viatja la primera nau?

3. Juliol 2009 Dues naus espacials, cadascuna de longitud pròpia l0 = 36 m, passen en sentits oposats
davant d’un observador que mesura el temps que tarda cada nau en passar: 9 · 10−8 s i 16 · 10−8 s.

(a) Calcula la velocitat de cada nau segons l’observador.

(b) Si una nau, després d’haver-se creuat amb l’altra, emet un senyal lluminós cada segon, amb quina
freqüència reben aquest senyal els tripulants de l’altra nau?
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4 Dinàmica relativista

1. Demostrar que

d

(
mu√

1− u2/c2

)
= m

(
1− u2

c2

)−3/2
du.

2. L’energia cinètica K correspon al treball realitzat per una força F a l’accelerar una part́ıcula des del
repòs (u = 0) fins a una certa velocitat final (u = uf ):

K ≡
∫ u=uf

u=0

Fdx.

Sabent que el moment relativista es defineix com

p ≡ mu√
1− v2/c2

troba l’expressió de l’energia cinètica relativista.

3. Comprova, utilitzant les transformacions de Lorentz per a l’energia i el moment, la invariància de
(mc2)2 (l’invariant massa).

4. Un protó d’energia en repòs 938 MeV té una energia total de 1400 MeV.

(a) Quina és la seva velocitat?

(b) Quin és el seu moment?

5. Dos protons s’aproximen frontalment a 0, 5c respecte el sistema de referència S′.

(a) Calcula l’energia cinètica total dels protons en el sistema S′.

(b) Calcula l’energia cinètica total dels protons en el sistema de referència S, que es mou a una
velocitat de 0, 5c respecte S′ de tal manera que un dels protons està en repòs.

6. Febrer 2009 Una part́ıcula de massa M es desintegra en dues part́ıcules iguals de massa m, M > 2m.
Al sistema CM, on M es trobava en repòs, a quines velocitats són emeses?

7. Febrer 2009 En un sistema S, un positró e+ (massa m) d’energia total 3mc2 s’anihila amb un electró
e− (massa m) que està en repòs donant lloc a dos fotons d’igual energia.

(a) Calculeu l’angle que formen els dos fotons al sistema S usat fins ara.

(b) Calculeu la velocitat de l’electró i del positró al sistema centre de masses SCM .

8. Juliol de 2009 Una part́ıcula de massa m, inicialment en repòs, absorbeix un fotó donant lloc a una
altra part́ıcula de massa M = 3m.

(a) Calculeu l’energia del fotó incident i la massa M en termes d’m.

(b) Calculeu l’energia del fotó al sistema centre de masses SCM .
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5 Experiments de dinàmica relativista

1. Experiment de Gerlach-Golsen. Un fotó d’energia E té un moment lineal p associat a ell d’acord amb

E = cp.

Per comprovar aquesta relació s’han fet diversos experiments amb feixos continus de llum enlloc de
fotons individuals, utilitzant el fenomen de la pressió de radiació. En aquests experiments s’utilitza un
gran número de fotons (1 watt de llum visible equival a uns 3 ·1018 fotons per segon) que pot ser descrit
adequadament com un flux constant d’energia. Tots aquests experiments són semblants: consisteixen
en mesurar la força F aplicada sobre una superf́ıcie per un flux conegut (mesurat segons la potència
incident W ) de radiació. La superf́ıcie és una làmina de metall suspesa d’un cable. Cal tenir en compte
la fracció ρ de radiació que és reflectida, perquè també contribueix a la força de radiació (una superf́ıcie
perfectament reflectora, ρ = 1, patiria el doble de força que una de perfectament absorbent, ρ = 0).

L’expressió per a la velocitat de la llum és

c = k
W

F
.

Quan val el coeficient k respecte ρ?

Un dels primers experiments precisos va ser el de Gerlach i Golsen (1923), que van obtenir els següents
resultats:

Material Coeficient de Potència incident Força mesurada
de la làmina reflexió ρ W , (10−2 watt) F , (10−10 N)

Pt 0,60 6,07 3,14
Pt 0,60 2,80 1,44
Ni 0,43 6,39 3,23
Al 0,81 6,39 3,91
Al 0,81 2,78 1,74

Quin resultat van obtenir per la velocitat de la llum?

2. La massa d’un electró és me = (1/1, 1 · 1027) g. Si “entaforem” 1, 1 · 1027 electrons en una esfera
de radi r = 0, 1 m, quina massa tindrà el conjunt d’electrons? Recorda de teoria quina és l’energia
electrostàtica deguda a la presència de càrregues en una esfera.

3. L’energia d’un condensador és

W =
1

2
QV =

1

2
CV 2,

on V és la diferència de potencial entre les dues plaques, Q la càrrega i C la capacitat. Quina massa
correspon a l’energia d’un condensador de capacitat 1 µF i carregat a 100 V?

4. Calòric. La teoria del calòric és una teoria cient́ıfica obsoleta segons la qual la calor consisteix en un
fluid anomenat calòric que flueix dels cossos calents cap als cossos freds. El 1799, el comte Rumford va
fer un experiment per determinar la massa del calòric pesant certa quantitat d’aigua freda i calenta i
comparant els resultats. Amb la seva balança va trobar que el calòric corresponent a una caloria tenia
una massa inferior a 13 · 10−12 kg (la precisió de la balança)..

Troba la massa corresponent a una caloria (1 cal = 4,184 J) d’acord amb la teoria de la relativitat.
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5. Fusió nuclear. La massa de cada àtom d’4He és de 4, 00260 u i es forma a partir de la fusió de 2 àtoms
d’H i de 2 neutrons (que sumen en total 4, 03298 u).

(a) Quanta energia s’allibera en cada reacció?

(b) Si el Sol irradia uns 4 · 1026 W, a quin ritme minva la seva massa solar?

6. Desintegració α. En la següent desintegració α (α = 4
2He),

232
92 U→ 228Th + α,

les masses són, respectivament, 232, 0372 u, 228, 0287 u i 4, 0026 u.

(a) Quanta energia s’allibera?

(b) Quina és la velocitat de la part́ıcula α en el sistema centre de masses?

7. Un electró i un positró (me− = me+) s’aproximen frontalment a velocitat ±u respecte el sistema de
referència centre de masses. La massa del protó és aproximadament 1840 vegades més gran que la de
l’electró, mp ' 1840me. Quin és el valor mı́nim de u per a que els dos electrons s’anihilin formant un
protó i un antiprotó?

e+ + e− → p+ + p−

8. Efecte Compton. En un sistema de referència S un fotó d’energia Eγ xoca contra un electró en repòs.
Després del xoc, el fotó surt desviat 90o.

(a) Quina és la longitud d’ona λ′ del fotó després del xoc?

(b) Quin és el moment de l’electró després del xoc? Quina energia cinètica té?

9. Els primers antiprotons van ser prodüıts al laboratori mitjançant xocs protó-protó:

p+ p→ p+ p+ p+ p̄

En el sistema laboratori, s’envia un protó a velocitat uL contra un protó en repòs.

(a) Quina és la velocitat mı́nima uCM del protó en el centre de masses per a que es produeixi la
reacció?

(b) Quina és l’energia mı́nima del protó incident en el sistema laboratori?


