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1. Una placa d’ateroma provoca l’obstrucció parcial d’una ar-
tèria de 0.2 cm2 de secció, reduint aquesta secció a la meitat.
La velocitat i la pressió de la sang just abans de l’obstrucció
són de 20 cm/s i 100 mmHg, respectivament. Quan valen la
velocitat i la pressió en la zona de l’ateroma?
Per fer aquest problema contem amb que la sang és un fluid ideal:
no és viscós (i per tant el fregament és igual a 0) i és incomprensible
(i per tant la densitat és constant).

El primer que farem serà calcular la velocitat v2 a partir de:

S1 · v1 = S2 · v2 (1)

aillant v2:

v2 = S1 · v1

S2
= 0.2 cm2 · 20 cm/s

0.1 cm2 = 40 cm/s (2)

Ara només ens queda saber p2.
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El fluid (la sang) circula i tot el treball que fa s’acumula en forma
d’energia mecànica, ja sigui energia cinètica o energia potencial.

Per esbrinar la pressió farem servir el teorema de Bernouilli que
ens diu: el canvi d’energia mecànica ha de ser igual al treball realitzat
sobre l’elemnet fluid considerat per la resta del fluid.

L’equació de Bernoulli té tres termes: pressió, energia cinètica i ener-
gia potencial. Aquesta equació ens diu que en tot fluid ideal es manté
constant aquesta expressió.

Llavors, en condicions ideals, qualsevol fluid que estigui circulant per
un conductor tindrà la suma de les tres magnituds constants. Podran
variar, però la suma total serà la mateixa. Per tant:

P + 1
2 · ρ · v2 + ρ · g ·h = constant (3)

ρ · g ·h fa referència a l’energia potencial i aquí és la mateixa, per tant
no ens interessa. Llavors l’equació anterior ens queda de la següent
manera:

P1 + 1
2 · ρ · v2

1 = P2 + 1
2 · ρ · v2

2 (4)

I posant les dades inicials en les seves respectives adients unitats, fent
els factors de conversió necessaris obtenim:

1330 Pa+1
2 · 1060 kg/m3 · (0.2 m/s)2 = P2+

1
2 · 1060 kg/m3 · (0.4 m/s)2

(5)
Fent càcluls pertinents obtenim:

P2 = 13266.2 Pa (6)

Convertint-ho a mmHg,

P2 = 99.5 mmHg (7)



Hem passat de 100 mmHg inicials a 99.5 mmHg. Podríem concloure
que el canvi de pressió al que s’ha sotmés l’artèria no és molt gran.

És lògic que la pressió final hagi disminuït ja que hem passat d’una
velocitat inicial de 20 cm/s a una velocitat final de 40 cm/s. La
velocitat i la pressió s’han de compensar com hem vist la fórmula
perquè la relació sigui constant. Llavors, si augmenta la velocitat la
pressió haurà de baixar i viciversa.


