
1 

Problemes de Física per a Ciències Ambientals 
 

 

 

 

 

Anàlisi dimensional i lleis d’escala 

 

1.- Determineu, mitjançant anàlisi dimensional, el període de rotació d’un planeta al voltant del 

Sol, sabent que aquest depèn de les massa del Sol, de la distància entre el Sol i el planeta i de la 

constant de gravitació universal G. 

 

2.- Las taules representen observacions experimentals de la potència P necessària per a propulsar 

dos objectes geomètricament similars (però de diferent mida) en un fluid a diferents velocitats U. 

Representeu gràficament P respecte U en cada cas. Sabent que la relació entre les dues 

magnituds és de tipus potencial (P~U
α
) expliqueu com faríeu per trobar el valor de α, i dibuixeu 

els gràfics corresponents. Feu una interpretació intuïtiva (relacionada amb el fenomen de la 

turbulència) de per què el resultat és diferent en l’objecte petit i en el gran. 

 
 

3.- El gràfic del costat mostra la temperatura 

que tenim en una habitació en funció de la 

distància a la llar de foc que l’està escalfant. 

Feu les transformacions adients per tal de 

demostrar quin tipus de decaïment segueix la 

funció. 

 

 

 

 

 

 

 

Dinàmica 

 

4. Les pantalles de TV antigues (les de tub de raigs catòdics) emeten llum en rebre la col·lisió 

d’electrons. Es fa servir un camp elèctric, generat per dues plaques deflectores, per controlar la 

direcció dels electrons. Suposem que les plaques mesuren 20 cm i provoquen una acceleració en 

els electrons de 10
14

 m/s
2
 . Si els electrons inicialment es mouen paral·lelament a les plaques a 

2·10
7
 m/s, (a) quant de temps estaran els electrons entre les plaques? (b) Quin es el desplaçament 

vertical que pateixen els electrons dins de les plaques? (c) En quina direcció surten els electrons?  

 

5. Un tren de joguina està format per tres vagons de fusta que llisquen sobre una superfície, 

cadascun dels quals pesa 1.2×10
2
 N. Movem la locomotora del tren suaument amb una 

acceleració de 0.3 m/s
2
. Considereu que el coeficient de fricció amb la superfície val 0.6. 

a) Quant val la força horitzontal que fem per moure el tren?  

b) Quina és la tensió a les connexions entre els diversos vagons? 
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6. Un satèl·lit de 5 tones, que inicialment gira en òrbita geoestacionària al voltant de La Terra, 

rep puntualment (durant 5 segons) una força de 10
5
 N en direcció oposada al seu moviment. Què 

succeiria amb ell? A quina distància hauria d’estar situat de La Terra per tal de continuar orbitant 

amb la seva nova velocitat? 

 

7. (a) Un militar dispara un canó per tal d’encertar un objectiu que es troba a 1 Km de distància 

en línia recta. La bala triga 1 s en recórrer aquesta distància. Però, degut a la rotació de la Terra, 

mentre la bala vola cap al seu objectiu la superfície de la Terra s’ha desplaçat lleugerament i per 

tant no encertarà l’objectiu!. Avalueu quina distància es separa la bala de l’objectiu (preneu 

latitud 43 N). (b) Si enlloc d’un projectil de canó fos una pilota de golf que recorregués 100 m de 

distància en 6 s, quina distància es separa la pilota del forat? (c) Quan s’aixeca vent de marinada 

(de mar a terra), s’observa que el vent es desvia i apareix una component paral·lela a la costa. 

Quin és el seu origen? 

 

8. En agafar un objecte, el tendó del bíceps fa una 

força molt superior al pes de l’objecte. Per tal de 

comprovar-ho, calculeu quina força fa el tendó del 

bíceps de la figura i quina força fa el colze si 

l'avantbraç i la mà pesen 12 N i la bola de fusta 20 N. 

El tendó del bíceps s'articula a 3,8 cm del colze, el 

centre de gravetat de l'avantbraç està a 0,17 m del 

colze i la seva longitud total és 0,35. 

 

 

9. Els músculs de les potes d’un insecte es contreuen 0,2 mm abans de saltar. La longitud inicial 

del múscul és de 0,6 mm, el seu diàmetre és de 0,1 mm i el seu mòdul de Young 2·10
6
 Nm

-2
. 

Trobeu amb quina velocitat salta l’insecte si s’impulsa amb les dues potes i la seva massa és de 2 

grams. 

 

10. Imagineu que una artista de circ s’aguanta del trapezi amb una sola mà (per simplificar 

suposarem que la mà està just al centre de la barra). La barra del trapezi fa 80 centímetres de 

llargada i 2 centímetres de radi, i està aguantada per dues cordes situades als extrems. Suposant 

que la càrrega màxima que cada corda pot suportar sense trencar-se és 2·10
3
 N, i el radi mínim 

de curvatura que pot tenir la barra sense que arribi a trencar-se és 0.5 metres (el seu mòdul de 

Young és de 5·10
9
 N/m

2
) trobeu què passarà abans, que les cordes es trenquin o que la barra es 

parteixi. (Nota: Considereu la barra com un cilindre massís, i per tant que el seu moment 

d’inèrcia és πr
4
/4, on r és el radi) 

 

 

 

Treball i energia 

 

11. Molts trens incorporen un sistema d'estalvi energètic (anomenat KERS) pel qual generen 

energia elèctrica a partir de l'energia dissipada en el procés de frenada completa, de forma que 

"si passen de 90 km/h a 0 són capaços de generar el que gasta una oficina de 30 persones durant 

7 hores, es a dir, uns 840 kW·h". a) Suposant que transformació energètica té sempre el mateix 

rendiment, calcula quanta energia elèctrica es genera si el tren es para partint d'una velocitat de 

60 km/h. b) Quin temps tardaríem en generar la mateixa energia (840 kW·h) en un parc eòlic 

amb 20 aerogeneradors de 2 MW de potència treballant un promig de 2000 hores anuals 

equivalents?  
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12. Imaginem que llencem un projectil (com ara un míssil) de 8.000 Kg de massa. (a) Si el poder 

calorífic del combustible que porta és de 400.000 KJ/Kg, quina quantitat de combustible cal com 

a mínim per enlairar el projectil fins a una alçada de 5.000 metres per sobre de la superfície 

terrestre (menyspreant l’efecte del fregament)? b) Si el projectil inicialment triga 10 segons en 

passar de 0 a 500 Km/h fent un MRUA, quina potència promig aporta el combustible en aquest 

període? 

 

13. Energia hidroelèctrica. En aquestes centrals, s’aprofita l’energia potencial de l’aigua per a 

produir electricitat. Trobeu la massa d’aigua que ha de caure per cada segon en un salt d’aigua de 

90 metres d’alçada per a produir 1 kW de potència. Assumiu que la central té un rendiment del 

80%. 

 

14. Una àliga reial de 10 kg es llença en vol aproximadament horitzontal sobre la seva pressa a 

una velocitat de 30 m/s. (a) Si la pressa té una massa de 2 kg, quina serà la velocitat de sortida 

just després que l’àliga atrapi la pressa? (b) Quina quantitat d’energia s’ha dissipat en el moment 

que l’ha atrapat? 

   

15. Deixem caure una bola de plastilina de 2 Kg sobre una 

plataforma de 4 Kg situada a sobre d’una molla que 

esmorteeix la caiguda (tal i com apareix a la figura, la 

distància inicial entre massa i plataforma és de 5 metres). Si 

la molla acompleix la llei de Hooke i té una constant de 100 

N/m, troba quina és la longitud màxima que s’arriba a 

contreure quan la massa hi cau a sobre.  

 

 

16. A les centrals geotèrmiques s’aprofita l’energia provinent de l’aigua calenta o el vapor 

d’aigua del subsòl. Imagineu una central que bombeja 1,5 milions de litres d’aigua calenta al dia 

des d’un dipòsit situat a una profunditat de 100 metres, de manera que s’aconsegueixen generar 

50 kJ de treball útil por cada litre bombejat. 

    a) Calculeu la potència a què treballen els sistemes de bombeig de la central, suposant que 

tenen un rendiment del 50%. 

    b) La posada en marxa de la central té un cost de 1.000.000 d’euros, valor al qual hem d’afegir 

80.000 euros de manteniment anuals. Si cada kW·h d’energia generada es ven a 0,03 euros, 

calculeu el temps que ha de passar per a que la central comenci a donar beneficis.  

 

17. Un cotxe que pesa 1000 Kg viatja a 160 km/h per l’autopista. De sobte veu un objecte al mig 

de la via. Frena de cop i necessita 500 metres per a quedar aturat. La densitat de l’aire és de 1.2 

Kg/m
3
. Calcula: 

 

a) L’energia cinètica inicial del cotxe. 

b) La força de fricció necessària que s’ha hagut d’exercir per tal que el cotxe quedés aturat. 

c) Suposem que el cotxe no té ABS i ha frenat perquè les rodes han lliscat sobre l’asfalt. 

Calcula el coeficient de fricció entre el terra i els pneumàtics. 

 

18. Una central eòlica disposa de 100 molins de vent amb unes pales de 20 m de radi. Aquests 

molins funcionen de forma òptima quan la velocitat del vent és de 30 m/s. Calcula: 

a) Quina potència genera el parc amb una velocitat del vent de 10 m/s. 

b) Quina energia pot generar al cap d’un any en condicions òptimes. 

c) Les hores anuals equivalents d’aquest parc si la meitat de l’any ha bufat el vent a 10 m/s i 

l’altra meitat del temps no hi ha hagut vent. 
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19. Comparem el consum d'un tren amb el del vehicle particular. Tindrem en compte les dades: 

 

 

 

 
    a) Quantes vegades més energia necessitem per accelerar un tren de 0 a 80 Km/h que un cotxe 

(SENSE tenir en compte cap efecte de fregament)? 

    b) Si considerem que l'ocupació del vehicle particular és de 2 persones/vehicle, quina ha de ser 

l'ocupació mínima del tren per a assegurar-nos que aquest sigui més eficient només en el tram 

d'acceleració? 

    c) Quantes vegades més potència necessitem per a mantenir un tren a velocitat constant de 80 

km/h que un cotxe, tenint en compte tant fregaments amb l'aire com interns? 

    d) Comptant només el tram de velocitat constant, quina és la velocitat mínima a què s'ha 

d'anar per tal que sigui més eficient transportar en un sol tren a 100 persones que fer-ho en cotxe 

(suposant de nou que hi ha 2 persones/cotxe)? 

 

20. Tenim un petit vaixell que avança gràcies a una vela, les 

dimensions de la qual apareixen al dibuix:  

   (a) Si el vent bufa a 10 m/s en la mateixa direcció que es mou 

el vaixell, observem que el vaixell avança a 3 nusos per hora (1 

nus_1852 metres). Si sabem que la vela desplegada és capaç 

d’aprofitar un 55% de l’energia del vent per tal de vèncer el 

fregament amb l’aigua, calculeu què val la força de fregament 

que fa l’aigua sobre el vaixell. (Nota: considereu menyspreable 

qualsevol altre fregament).  

   (b) Imagineu que repleguem la vela i fem anar el vaixell amb un motor de benzina. Si gastem 

1,5 litres de benzina cada hora per tal de seguir mantenint la velocitat del vaixell igual que abans, 

calculeu el rendiment del motor. (Poder calorífic de la benzina: 40.000 KJ/litre) 

 

 

 

Fluids 

 

21.  La densitat del gel és 0.92 g/cm
3
. Introduïm un glaçó en un vas bastant ple d'aigua. Quina 

fracció del glaçó està submergida quan el glaçó sura? Quant variaria (si és que varia) el nivell 

d'aigua en el vas en fondre's el glaçó? Segons això, quan pujaria més el nivell del mar, si es 

fongués tot el gel del Pol Nord o bé el del Pol Sud? 

 

22. Quan bufen vents molt forts, poden arrencar la teulada de les cases a causa de la diferència 

de pressions entre l'exterior (baixa) i l'interior (alta). 

(a) Avalueu la diferència de pressions entre l'interior i l'exterior d'una casa si el vent bufa 

amb una velocitat de 30 m/s. 

(b) Avalueu la força sobre una teulada de 200 m
2
. 

(c) Quina velocitat hauria de tenir el vent per arrencar la teulada, si la massa d'aquesta és 

4000 kg? 

 

23. L'evapotranspiració en un bosc és de l’ordre d'1 litre/m
2
 de superfície al dia. Es calcula que, 

en cada hectàrea de bosc, la superfície transversal total dels vasos del xilema pels quals puja 
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l'aigua vers les fulles és 0.2 m
2
. calculeu la velocitat amb què durant el dia puja l’aigua pels 

vasos del xilema. (1 Ha=10
4
 m

2
). 

 

24. L'evapotranspiració en un bosc és de l’ordre d'1 litre/m
2
 de superfície al dia. Es calcula que, 

en cada hectàrea de bosc, la superfície transversal total dels vasos del xilema pels quals puja 

l'aigua vers les fulles és 0.2 m
2
. 

(a) Calculeu la potència necessària per vèncer la gravetat en aquest ascens si els arbres tenen 

20 m d'altura. 

(b) Calculeu la potència necessària per vèncer la resistència viscosa si el radi dels capil·lars 

del xilema és de l'ordre de 100 µm, i la viscositat de l'aigua és 10
-3

 Pa·s. 

(c) Compareu la suma d'aquestes potències amb la potència mitjana rebuda del sol, d'unes 

500 W/m
2
. 

 

25. Un emissari submarí d'aigües residuals té 3 km de longitud i consisteix en un tub de 0.5 m de 

radi, horitzontal, que desemboca a 10 m sota el nivell del mar. 

(a) Quant val la pressió manomètrica a aquesta profunditat? 

(b) Si la viscositat (turbulenta) de l'aigua és 0.1 Ns/m
2
, quant ha de valdre la pressió 

manomètrica produïda per la bomba en l'origen de l'emissari per tal que el cabal de 

sortida sigui 1 m
3
/s? 

(c) Quant ha de valer la potència de la bomba? 

 

26. Volem calcular la velocitat de sedimentació de gotes de pluja de 0.1 mm de radi. (Densitat de 

l'aigua 10
3
 kg/m

3
, densitat de l'aire 1 kg/m

3
, viscositat de l'aire 1.81×10

-5
 Pa·s) 

(a) Calculeu-ne la velocitat a partir de la llei d’Stokes.  

(b) Segons el resultat anterior, quant val el nombre de Reynolds? Podia aplicar-se la llei de 

Stokes en aquest cas?  

(c) Recalculeu la velocitat suposant un coeficient de resistència aerodinàmica de la gota de 

0.30. Quant val ara el nombre de Reynolds? Quin és el valor “correcte” per a la velocitat? 

 

27. Segons les darreres dades, la plataforma de la companyia BP que va explotar al Golf de 

Mèxic va vessar a l’oceà 40000 barrils de cru per dia des del 20  d’abril fins al 3 de juny (45 

dies).     

(a) Sabent que un barril de petroli són gairebé 159 litres i que la densitat del cru és de 970 

Kg/m
3
, calculeu la massa vessada al llarg d’aquest període. 

(b) Quina és la pressió mínima de sortida del cru si la plataforma es troba a 1500 m de 

profunditat? (La densitat de l’aigua salada és 1020 Kg/m
3
). 

(c) Considereu una gota de cru de radi 1 cm que puja des de la plataforma fins a la superfície. 

Quina és la velocitat límit (o terminal) de pujada si la força de fregament deguda a la 

viscositat de l’aigua és 20.5fF v= , on v  és la velocitat?  

 

 

Calor i radiació. 

 

28. Com ja sabeu un vidre oblidat enmig del bosc pot provocar un incendi forestal, ja que el 

vidre podria concentrar la radiació solar com ho fa una lupa. Per analitzar aquest fenomen 

agafem una lupa circular de 5 cm de radi i la col·loquem de manera que aconseguim concentrar 

tota la radiació solar que incideix sobre ella en una petita fulla d'arbre de 5 grams de massa. 

Farem l'experiment un migdia d'estiu sense núvols, de manera que el flux de radiació solar que 

incideix al lloc on estem és aproximadament de 1200 W/m².  

    a) Calculeu la quantitat d'energia que rebrà la fulla de l'arbre cada minut. 
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    b) Suposeu que tota l'energia rebuda per la fulla provoca un augment de la seva temperatura, i 

que la fulla començarà a cremar quan arribi als 80 ºC. Calculeu el temps que hem de mantenir la 

lupa fins que la fulla comenci a cremar, sabent que la temperatura ambient és de 20 ºC i que la 

fulla és capaç de dispersar calor cap a l'exterior a un ritme constant de 3 J/s. (Dada: Calor 

específic de la fulla= 1200 J/KgºK) 

 

29. Els veïns d’un edifici de Barcelona decideixen substituir les seves calderes individuals (12 

calderes cilíndriques de 20 centímetres de radi i 1 metre d’alçada) per una sola caldera 

comunitària (de 40 centímetres de radi i 2 metres d’alçada). Si la caldera manté l’aigua en el seu 

interior a 70 ºC i la temperatura a la cambra de calderes és de 20 ºC, trobeu quin és l’estalvi 

energètic aconseguit (calculeu quina quantitat de calor es perdia abans amb les 12 calderes i 

quina quantitat es perdrà ara, i trobeu la diferència). Considereu que les parets de les calderes són 

de 1 cm i estan fetes d’un material amb una conductivitat tèrmica de 0.1 W/mK. 

 

30. Una habitació té una finestra de 3 m
2
 de superfície i de 0.01 m d'espessor. La conductivitat 

tèrmica del vidre és 1 W m
-1

 K
-1

. La temperatura de l'aire exterior és 3 C. 

(a) Quina potència calefactora caldrà per mantenir l'habitació a 20 C? Us sembla raonable 

aquest resultat? 

(b) Per fer una avaluació més realista, tindrem en compte que el vidre és de doble capa (cada 

vidre té les característiques del cas anterior), amb una càmera d’aire a l’interior 

d'aproximadament mig centímetre de gruix. Si la conductivitat de l'aire val 0.03 W/m·K, 

quina potència calefactora caldrà per mantenir l'habitació a 20 C? 

  

31. (a) Calculeu l'energia per unitat de temps i d'àrea que rep un fragment de Terra que miri 

directament al Sol, sabent que T(sol) = 6000K, R(sol) = 7×10
8
 m, i R(sol-terra) = 1.5×10

11
 m. 

Tingueu en compte que l'atmosfera té un albedo (percentatge de radiació que és reflectida enlloc 

d'adsorbida) d'un 30%. (b) Compareu l'energia rebuda al migdia per un punt de la terra situat a 

45N de latitud, a l'hivern i a l'estiu. Tingueu en compte que l'inclinació de l'eclíptica (inclinació 

de l'òrbita de la Terra) és de 23.5º aproximadament. (c) Suposant que la Terra està en una 

situació estacionària, avalueu la seva temperatura.  

 

32. Avui en dia les bombetes tradicionals (làmpades incandescents) estan en vies de desaparèixer 

perquè malversen energia. Aquestes bombetes gasten el 25% del consum en calor, el 60% en 

radiació no visible i només el 15% en llum visible. Si considerem una bombeta tradicional de 

125 W de potència,  

a) Calcula el flux d'energia (energia per unitat de temps i àrea) i la temperatura de la 

bombeta despresa per radiació visible i no visible de forma conjunta suposant que la 

bombeta és una esfera de radi 6 cm que acompleix la llei de Stephan-Boltzmann. 

b) Calcula l'augment de temperatura que experimentarà un habitacle de 72 m3 de volum 

a causa de la calor despresa per aquesta bombeta durant una hora de funcionament. 

(densitat de l’aire: 1,3 Kg.m
-3

; calor específic de l’aire: 1000 J Kg
-1

 ºK
-1

). 

c) Si algú us diu que una bombeta de baix consum de 28 W emet la mateixa llum visible 

que aquesta bombeta tradicional i gasta quatre vegades menys, podeu comprovar si és 

raonablement certa aquesta afirmació? 

 

33. Per refrigerar una central de 10
7
 W de potència neta i 40% de rendiment es fa passar a aigua 

al llarg d'un serpentí de 200 m de llargada i 6 cm de diàmetre. (a) Calculeu quin cabal d'aigua 

hauria de fluir per tal que la temperatura final de l'aigua no superés els 35C (la temperatura 

d'entrada de l'aigua és 10 C; la calor específica de l'aigua = 1 cal/g C = 4.19×10
3
 J/kg C). (b) 

Calculeu la potència que caldria per bombejar aquesta aigua al llarg del serpentí si la viscositat 

(turbulenta) de l'aigua és 0.1 Ns/m
2
. 

 



7 

 

Termodinàmica 

 

34. Un submarinista que es troba a 20 metres de profunditat puja a la superfície a la vegada que 

va deixant sortir bombolles d’aire per la boca per tal de mantenir el volum dels pulmons 

constant. (a) Si el volum dels pulmons és de 2,5 litres, quin volum d’aire ha deixat anar, suposant 

que l’aire es manté a la mateixa temperatura durant tota la pujada? (b) Ara sí tindrem en compte 

els efectes de variació en la temperatura. Si la primera bombolla d’aire que el submarinista ha 

deixat anar tenia inicialment un radi de 2 cm, quin radi tindrà la bombolla en pujar a la 

superfície? (Agafeu la temperatura inicial com la temperatura interna del cos humà, 37 ºC, i la 

temperatura final com la temperatura a la superfície de l’aigua, 12 ºC) 

 

35. En un bosc, la temperatura de l'aire és durant el dia 20 ºC i la humitat relativa és del 50%. Si 

durant la nit la temperatura baixa a 4 ºC, quina fracció de la massa del vapor condensarà? (A 20 

ºC i 4 ºC, les pressions de vapor d'aigua saturat són, respectivament, 2.34 kPa i 0.8 kPa) 

 

36. Tenim un congelador de 400 W de potència l’interior del qual està a -20 ºC, mentre que la 

temperatura ambient és de 20ºC. El rendiment del congelador correspon a la meitat del 

rendiment que tindria una màquina reversible operant entre aquestes dues temperatures. Si 

fiquem 2 litres d’aigua a temperatura ambient al congelador, quant de temps trigaran en 

congelar-se? (Calor específic de l’aigua és 4180 J/kgºK, Calor de fusió del gel= 334 kJ/kg) 

 

 

Difusió i transport de contaminants 

 

37. Calculeu quants ATPs per segon ha de consumir com a mínim un bacteri (esfèric) de 10 

micres de radi que es mou en un medi aquós a 10 µm/s per tal de véncer els efectes de resistència 

(poder energètic de l’ATP: 10
-19

 J/molècula). Si el bacteri es mou de forma aparentment aleatòria 

o difussiva amb un coeficient de difusió de 10
-8

 m
2
/s, estimeu el temps que ha de passar per a 

què el bacteri avanci 1 mm. I per a que avanci 1 cm? 

 

38. En un accident, una fàbrica aboca sobtadament a l’atmosfera 2000 kg d'un cert contaminant. 

El coeficient de difusió (turbulenta) del contaminant és 50 m
2
/s.  

(a) Quan val la concentració en el punt màxim al cap d’una hora? Representeu la 

concentració en funció de la distància al màxim. Si el contaminant deixa de ser perillós 

quan la seva concentració és inferior a 0.1 g/litre, quant de temps haurà de passar perquè 

l’abocament deixi de ser perillós?   

(b) Repetiu l’apartat anterior suposant ara que en el moment de l’abocament bufava un vent 

de 10 m/s.   

 

39. Un vaixell aboca al mar 100 kg d'una certa substància, de la mateixa densitat que l'aigua i 

coeficient de difusió turbulenta de l'ordre de 10
-2

 m
2
/s. El contaminant és endut per un corrent d'1 

m/s vers una piscifactoria, situada a 36 km de distància del punt en què es féu l'abocament. 

(a) Avalueu quan triga aproximadament en arribar el contaminant al fons del mar 

(profunditat d’uns 100 m).  

(b) Quant triga la taca de contaminant en arribar a la piscifactoria? Quina forma té la taca i 

quin és el seu tamany aproximat?  

(c) Quina serà la màxima concentració de contaminant que arribarà a la factoria? 

 

40. En l’accident de Chernobyl, la taca que es va formar tenia una mida de 150 km de radi al cap 

de 12 hores.  
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a) Calcula el coeficient de difusió i la mida de la taca quan van passar 24 hores des de 

l’abocament. 

b) Si la velocitat del vent era de 10 m/s, i anava en direcció nord-oest, dibuixa les taques en 

l’instant 0, 12 i 24 h. 

 

 
 

 

Oscil·lacions i ones 

 

 41. A les fires s’acostuma a trobar l’atracció del martell 

(foto), que bàsicament consisteix en una cabina (que 

suposarem que té una massa de 20 tones) que realitza un 

moviment oscil·latori. Suposem que les coordenades del 

moviment de la cabina són, en Sistema Internacional:  

x  = 20sin((2/3)t); y  = 20cos((2/3)t). 

    a) Quin és el temps que triga la cabina en fer un moviment 

de baixada i pujada complet? 

    b) Si posem en marxa els frens quan la cabina està en el 

punt més alt i aquests dissipen energia a un ritme de 10
5
 J/s, 

quant temps trigarà la cabina en aturar-se? 

 

42. En un sistema d’ecolocalització una rata pinyada, que vola a 5 m/s de velocitat en direcció a 

una libèl·lula, emet un so a la freqüència dels ultrasons, al voltant dels 50.000 Hz. Detecta la 

libèl·lula quan vola a una velocitat de 2 m/s allunyant-se. Calculeu la freqüència del senyal 

reflectit a l’insecte i que arriba a l’oïda de la rata pinyada. Quina seria la freqüència de pulsació 

del senyal compost entre el so emès i el so rebut? (Suposeu que la velocitat del so a l’aire és 340 

m/s)  

 

43. Un estudi sobre contaminació acústica afirma que els nivells acústics en les grans ciutats han 

estat augmentant en 1dB per any. (a) Quin percentatge d'augment en la intensitat suposa això? 

(b) Quants anys trigaria a doblar-se la intensitat del so a aquest ritme de creixement? 

 

44. Imagineu que estem xerrant a través d’Internet amb un amic fent servir un micròfon i una 

webcam. Les especificacions tècniques del micròfon diuen que la seva sensibilitat (la intensitat 

mínima que detecta) és de 27 dB. a) Suposant que les especificacions tècniques són correctes, i 

menyspreant qualsevol efecte d’atenuació, quina serà la potència amb la que haurem de parlar si 

estem a 2 metres del micròfon per tal que ens detecti la veu? b) Si ara cobrim el micròfon amb 
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un full de paper, com canvia el resultat de l’apartat anterior, suposant que els coeficients 

d’absorció i de reflexió del full son 0.05 i 0.1, respectivament? 

 

 

Electricitat i magnetisme 

 

45.  Dues masses de deu grams i càrrega elèctrica q es pengen de 

fils de longitud l=1 m tal com s'indica en la figura. Si en la posició 

d’equilibri els fils formen un angle de 15º amb la vertical, calculeu 

el valor de q. 

 

 

46. En un experiment d’electroforesi analitzem la distància recorreguda durant una hora per 

diferents cadenes d’ARN i obtenim els resultats de la taula següent, on Mr representa el nombre 

de parells de bases de la cadena: 

a) Si la densitat de càrrega de l’ARN és de 4 

electrons per cada parell de bases, trobeu la 

càrrega de cadascuna de les cadenes. 

b) Suposant que el coeficient de fregament 

viscós de la cadena més petita és de 10
-7

 Ns/m, 

trobeu els coeficients de fregament de les altres 

dues cadenes. 

 
 

47. La resistència normal d'una persona de mà a mà a través del cos és de 2000 Ω. (a) Si una 

persona toca accidentalment amb les mans dos conductors entre els quals hi ha una diferència de 

potencial de 220 V, quin corrent circularà per ella? (b) Si un dels conductors està connectat a 

terra i des de l'altre hi ha una trajectòria a terra de 10 Ω, quin corrent circularà ara per la persona, 

suposant que el màxim corrent que es pot obtenir del generador és de 1 A? 

 

48. Imaginem que el cable de coure d’una línea d’alta tensió (220 kV) té una secció de 400 mm
2
 

(resistivitat del Cu: 0.018 Ωm) i hi circula un corrent de 200 A. Estimeu quanta energia es 

dissipa per efecte Joule en un trajecte de 50 km. Quanta es dissiparia si féssim el transport a 

mitja tensió (30 kV)? Calculeu en els dos casos el camp magnètic que genera la línia de corrent a 

una distància de 10 metres (imaginant que el corrent fos continu), i compareu-lo amb el camp 

magnètic terrestre (10
-5

 T). 


