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Tema-1 VectorsTema-1 Vectors
Vectors a l'espai
Les magnituds vectorials són objectes matemàtics que representen objectes físics. 
Tenen  existència  independentment  del  sistema  de  coordenades  triat  per  caracteritzar-les 
numèricament. La seva representació numèrica (anomenada components) depèn de 1) El sistema de 
coordenades triat i 2) El sistema d'unitats triat. Com a exemple, a la figura es mostra el vector A i 
les seves components, Ax, Ay i Az en l'espai de tres dimensions  (R3).

Operacions entre vectors
Les  operacions  entre  vectors  es  poden  fer  sense  sistema  de  coordenades  o  amb  sistema  de 
coordenades:
Suma de vectors
Des del punt de vista geomètric utilitzem la regla del paral·lelogram:
C = AB

És a dir, es trasllada paral·lelament cada vector i la diagonal és el resultat de la suma, C . 
Si fos la resta C = A−B el vector correspondria a l'altre diagonal, dirigit cap a A. 
L'altre mètode per sumar dos vectors és posar els dos vectors un rere l'altre, de tal manera el vector 
suma va des del principi del primer vector al final del segon vector:

Des  del  punt  de  vista  de  les  seves  coordenades:  1)  Es  tria  el  sistema de  coordenades  (el  que 
vulguem), i 2) Es determinen les components vectorials que cal sumar:
A = A x , A y , Az ; B = Bx , B y , B z

El vector suma té per components: C = C x=AxB x ,C y=A yBy ,C z=A zB z

Multiplicació d'un vector per un escalar
Des del punt  de vista geomètric si “m” és un nombre real que multiplica al vector A:
B = m A
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El vector B és m vegades més llarg (o petit) que el vector A, el vector A  i el vector m A tenen 
la mateixa direcció. Si m>0 també tenen el mateix sentit, si m<0 tenen sentits contraris.
Gràficament en el cas m>0:

Des del punt de vista de les seves components:
B = mAx ,mA y ,mAz

Mòdul d'un vector
Si A és un vector, el seu mòdul és un número positiu que es designa com | A | , A i es defineix 
com: | A |=Ax

2Ay
2Az

2 per tant és positiu o zero.
S'anomena vector unitari aquell vector de mòdul igual a 1.
Per  fer  unitari  un  vector  A  qualsevol  es  pot  demostrar  que  cal  dividir-lo  pel  seu  mòdul: 

n =
A

| A |
on n és ja un vector unitari.

Versors d'un sistema de coordenades
Un versor és un vector que és unitari (mòdul 1), i que està dirigit en el sentit creixent d'un eix de 
coordenades. En física s'acostuma a denominar-los:
i és el versor associat a l'eix x.
j és el versor associat a l'eix y.
k és el versor associat a l'eix z.

Gràficament:

Qualsevol vector es pot expressar com a combinació lineal dels versors i ,j ,k i els coeficients 
de la combinació lineal són les components del vector segons els eixos de coordenades:
En el pla tenim:

De la mateixa manera es pot expressar en tres dimensions:
A = AxiAyjAz

k
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Producte escalar de dos vectors
És una operació que fa correspondre un número a una parella de vectors. Si els vectors són A i 
B els seu producte escalar s'escriu com A · B i el seu resultat és un número.

La definició matemàtica és:  A · B = | A | | B | cos
Essent α l'angle de separació entre els dos vectors:

I la definició per components és: A · B = Ax BxA y B yAz B z

Propietats del producte escalar
Commutativa A · B = B · A
Distributiva A ·BC = A· BA· C
Si A · B = 0 llavors A i/o B són zero o bé A i B són perpendiculars ja que cos 90º = 0.
Altres propietats amb els versors:
A ·i = Ax degut a que A ·i = A x 1Ay 0Az 0= A x i d'igual forma:

A ·j = Ay

A ·k = Az

Una altra propietat és que si fem A · A = | A | | A | cos 0= | A |2 per tant | A |=A· A .

Producte vectorial de dos vectors
És una operació definida a l'espai tridimensional (no es pot definir al pla). Fa correspondre a una 
parella de vectors un altre vector i s'escriu com A x B .
Definició geomètrica: Si C = A x B llavors el seu mòdul és:

| C | = | A | | B | sin
El vector C és perpendicular a la vegada a A i B per tant és perpendicular al pla generat pel 
dos vectors. El sentit de C ve donat per la regla de la  mà dreta, coincideix amb el dit polse en 
anar del vector A cap al vector B pel camí més curt (també s'anomena regla del tirabuixó):

La definició per components coincideix en fer el determinant següent:

A x B=[ i j k
A x A y A z

B x B y B z
] és a dir A x B = Ay B z−Az B yi Az B x−Ax B zjA x B y−A y B xk .
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Vector de posició d'un punt
És un vector aplicat a l'origen de coordenades que té la seva fletxa (afix) en el punt P assenyalat.
Les seves components són les coordenades del punt P:
r = x i  yj z k

Moment d'un vector respecte d'un punt
Considerem un punt P de l'espai on està aplicat un vector A
Considerem un altre punt de l'espai O, i el vector de posició de P vist des d'O:

Definim el moment del vector A  respecte d'O com: M =r x A

Funcions vectorials dependents del temps
Considerem una magnitud vectorial A que varii al llarg del temps, pot ser la velocitat, la posició, 
una força, etc.
Per indicar explícitament la seva dependència temporal s'acostuma a anomenar en física la variable 
i la funció amb la mateixa lletra, així escriurem:  A = At 

Derivada d'una funció vectorial
En física per  determinar  com  varia una magnitud a mesura que passa el  temps,  s'utilitza l'eina 
matemàtica de la  derivada.  La  derivada  d'una  funció respecte  el  temps és  la  mesura del  canvi 
d'aquesta funció al llarg del temps. Si es tracta d'una funció que no sigui vectorial (escalar), la seva 
derivada respecte el temps té les següents propietats:

1. Si la funció es manté constant en el temps, la derivada és sempre zero.
2. Si el valor d'una funció es modifica molt ràpidament en el temps, la seva derivada és molt 

gran.
3. Si el valor d'una funció canvia molt poc a poc al llarg del temps, la seva derivada és petita.
4. Si el valor d'una funció augmenta al llarg del temps, la seva derivada és positiva.
5. Si el valor d'una funció disminueix al llarg del temps, la seva derivada és negativa.
6. Si en un cert instant la derivada és zero, llavors la funció és màxima, mínima o presenta un 

punt d'inflexió en aquell instant.
En derivar una funció es conserva el seu caràcter; la derivada d'una funció escalar és un escalar, i la 
derivada d'una funció vectorial és un vector. Tenint en compte que les components d'un vector són 
escalars, les seves derivades també ho seran i tindran les propietats abans esmenades.
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Des d'un punt de vista formal, cal definir la derivada d'un vector anàlogament a com es defineix la 
derivada d'una funció escalar:

Funció escalar Funció vectorial dependent del temps
y = f x  A = At

y ' = f '  x= lim
 x0

 y
 x

=

= lim
 x 0

f x x − f x 
 x

= dy
dx

A ' t = lim
 t0

A
 t

=

= lim
t0

At t −At 
 t

= d A
dt

f ' x= dy
dx

;dy = f ' x dx A ' t = d A
dt

;d A= A' t dt

On els diferencials dy  i dx marquen un increment infinitament petit.
Per a calcular explícitament la derivada d'una funció vectorial caldrà normalment expressar-la en 
components:
At = Ax tiA y t  jA zt k

On hem  assenyalat  la  dependència  de  les  components  respecte  el  temps.  En  aquest  curs  ens 
limitarem a estudiar els sistemes de coordenades en els quals els versors són constants i no varien 
en el temps, d'aquesta manera la derivada d'una funció vectorial serà:

d At 
dt

=
dAx

dt
i 

dA y

dt
j

dAz

dt
k

Exemple: A = 3cost i−2t2j5t2k ; d A
dt

=−3sin t i−4t j10t k

Integrals indefinides
La integral és l'operació inversa de la derivació: x2 ↔ 2x, la integral de 2x és x2.
La notació que es fa servir és la següent:
∫ 2xdx = x2 on dx  indica el diferencial respecte la variable que s'integra.

La integral d'una funció està definida excepte per una constant additiva que s'anomena  constant 
d'integració, així la integral de 2x és de fet: ∫ 2x dx= x2C
La funció, doncs, té infinites integrals que difereixen entre elles només per una constant, és per això 
que s'anomenen integrals indefinides. 
No existeix un mètode general per trobar la integral d'una funció, en aquest curs ens limitarem a 
utilitzar les anomenades integrals immediates, que són les següents:

∫adx = axC

∫ dx=xC

∫ x2 = x n1

n1
C per exemple ∫ x3 dx = 1

4
x4C

∫ x−1 dx =∫ 1
x

dx = ln xC
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∫e x dx = exC

∫e− x dx =−e−xC

∫sin  xdx=−cos x C

∫cos x dx= sin x c

∫sin axdx =−1
a

cos axC

∫cos ax dx= 1
a

sin ax C

∫ f x g xdx =∫ f x dx∫ g  x dx

∫a f x dx = a∫ f x dx

Integral definida entre dos límits, interpretació geomètrica de la integral
Donada una funció  f x  i  un interval de l'eix x entre  a i  b, es pot demostrar que la integral 
definida entre a i b és precisament l'àrea sota aquesta funció:

Per calcular numèricament aquesta integral s'utilitza l'anomenada regla de Barrow:
1. Busquem una funció integral indefinida que anomenarem F(x), millor sense terme constant C.
2. El valor de la integral és ∫a

b
f x dx = A = F b−F a 

Tema-2 CinemàticaTema-2 Cinemàtica
Introducció
La cinemàtica és l'estudi matemàtic del moviment dels cossos, limitat en aquest curs als anomenats 
punts materials. Un punt material és un objecte inexistent, un punt matemàtic de l'espai determinat 
per les seves coordenades x, y, z que es pot desplaçar al llarg del temps i dotat de massa.

Sistema de referència
És simultàniament dues coses:

1. Un sistema d'eixos de coordenades.
2. Un rellotge que mesura el temps.

Equació del moviment d'un objecte
És la relació entre els valors de les seves coordenades x, y, z i el temps, s'expressa en forma de 
funcions matemàtiques: x=x(t), y=y(t), z=z(t).
Utilitzant notació vectorial, es pot identificar en cada instant la posició de l'objecte mitjançant el 
vector r que té per components x, y, z:
r t = x t i y t jz t  k les unitats de la posició en el SI són [r]=m (metre), les unitats del 

temps són [t]=s (segon).

Exemple: r t = 2t2i −sint j
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Trajectòria
És el camí que recorre el mòbil al llarg del temps, en el pla seria una funció y=f(x):

Velocitat
La velocitat és la mesura del canvi de posició d'un mòbil. D'aquí es dedueixen dues conseqüències:

1. En ser la posició un vector r , la velocitat també és una magnitud vectorial, v .
2. La mesura del canvi s'expressa mitjançant la derivada; en conseqüència la velocitat és la 

derivada de la posició respecte el temps: 
v = d r

dt amb unitats [v]=m s-1.
El vector velocitat gaudeix de les següents propietats:

1. És tangent a la trajectòria i assenyala el sentit del moviment del cos en cada instant.
2. El mòdul del vector velocitat indica la rapidesa (o celeritat) del moviment.

Veiem en el següent gràfic com el vector velocitat és tangent a la trajectòria:

El vector d r  és precisament la resta de dos vectors  rd r −r i si el dividim per un nombre 
com és  dt,  obtindrem un altre  vector  que  serà  també tangent  a  la  trajectòria.  Així  la  velocitat 

definida com v = d r
dt és un vector tangent a la trajectòria.

Components de la velocitat

Definim les següents equacions: 
d r
dt

= d x
dt

id y
dt

jd z
dt

k , és a dir v = v xiv yjvz
k i per 

tant les components de la velocitat seran: v x = dx
dt

;v y = dy
dt

;vz = dz
dt  

Definim la rapidesa o celeritat com el mòdul de la velocitat:

|v |= v = v x
2v y

2vz
2

Acceleració

És una mesura del canvi de velocitat; es defineix com a vector: a = d v
dt [a]=m s-2.

Tenint en compte que a la seva vegada, la velocitat era la derivada de la posició respecte el temps, 
llavors podem obtenir l'acceleració a partir de la posició, derivant dues vegades respecte el temps:

a = d 2r
dt 2
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El vector velocitat és sempre tangent a la trajectòria, en canvi, el vector acceleració només serà 
tangent a la trajectòria en el cas en que la trajectòria sigui una recta. Si la trajectòria és una corba, el 
vector acceleració sempre apunta cap a l'interior de la corba (concavitat) i mai no pot ser nul si la 
trajectòria és corba, encara que la celeritat sigui constant.
Veiem en el gràfic com l'acceleració apunta a l'interior d'una trajectòria corba:

Si  definim  l'acceleració  mitjana  com  am =  v
 t

=
v2− v1

 t
podem  comprovar  que  el  vector 

acceleració (instantània o mitjana) també apunta cap a l'interior de la corba.
En resum, si dibuixem els tres vectors, posició r  velocitat v  i acceleració a :

Moviment circular uniforme
Es tracta  del moviment  d'un cos que gira amb  celeritat  constant en torn un punt al  llarg d'una 
circumferència. En aquest moviment, l'acceleració té modul constant, està dirigida sempre cap al 
centre i és perpendicular a la velocitat en tot moment.

Com és uniforme, la velocitat és constat i la definim com l'espai 

entre  el  temps:  |v |= S
t d'on  S = |v | t ;  per  altra  banda  si 

expressem l'angle  en  radiants:  S= R (lineal  =  angular  per 
radial). Igualant les dues expressions:

|v | t = R i  llavors  = |v |
R

t i  per  simplificar  introduïm la 

magnitud  velocitat  angular com  w = |v |
R si  aïllem  l'angle 

trobem: = w t (aquesta fórmula serveix només pel moviment 
circular  uniforme),  l'anterior  de la  velocitat  angular  sempre  és 

correcte. Per altra banda la velocitat angular es pot expressar com: w = 
 t .

Les unitat de la velocitat angular són, [w]=rad s-1.
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Trobem ara les equacions de la posició, velocitat i acceleració d'aquest moviment:
De la figura deduïm que la posició: x = R cos  
                                                         y = R sin

Podem canviar l'angle i escriure: x = R cos wt 
                                                     y = R sinwt 
Per tant la posició com a vector l'expressarem com: r = R cos wt iRsin wt j

Derivem, per trobar la velocitat: v =−Rw sin wt i Rw cos wt j

Derivem, per trobar l'acceleració: a =−Rw2 cos wt i−Rw2 sin wt j

Trobem ara els mòduls de la velocitat i l'acceleració elevant al quadrat cada component i fent l'arrel 
quadrada: |v |= −Rw sin wt 2Rw cos wt 2 =R2 w2sin2wt R2 w2cos2wt 

I podem escriure: |v |=R2 w2[ sin2wt cos2wt  ]= R2 w2 = Rw

De la mateixa manera podem trobar que el mòdul de l'acceleració: |a |=R w2

De fet, l'equació trobada |v |=R w ;w = |v |
R és l'expressió deduïda abans per la velocitat angular. 

Si apliquem l'última equació al mòdul de l'acceleració trobem: |a | = |v |2

R
.

Components intrínseques de l'acceleració
El propòsit d'aquesta secció és trobar una descripció del vector acceleració que sigui  independent 
del  sistema  de  coordenades  que  s'utilitzi.  És  a  dir,  trobar  una  manera  de  descompondre  en 
components el vector acceleració que no depengui del sistema de coordenades triat.
Per això es defineixen els eixos tangencial i normal associats a cada punt de la trajectòria: Un cop 
triat un punt de la trajectòria, definirem l'eix tangencial com el tangent a la trajectòria i orientat 
segons el sentit del moviment. L'eix normal serà perpendicular a l'eix tangencial i orientat segons la 
concavitat de la trajectòria. Per a cada eix, podem associar dos versors   i n .
El vector acceleració, el podrem definir com: a = atann tal com mostra la figura:

Es pot demostrar que les components del vector acceleració són:  a t =
d |v |
dt  i an=

|v |2


.

On  és el radi de curvatura de la trajectòria, mesurat en el SI en metres.

11



El significat físic de les components intrínseques de l'acceleració és el següent:
L'acceleració tangencial a t mesura el canvi de rapidesa del mòbil, si el mòbil va cada cop més 
ràpid,  l'acceleració tangencial  és positiva,  i  si  frena és negativa.  En un moviment amb celeritat 
uniforme és zero (encara que sigui circular). 

L'acceleració  normal an  es  deguda  al  canvi  de  direcció  del  moviment,  quan  es  corba  una 
trajectòria. Sempre existeix excepte dos casos: 

1) Si el mòbil esta parat (v = 0)
2) Si la trajectòria és una recta ( =∞ )

Des del punt de vista del càlcul seria senzill trobar l'acceleració tangencial, derivant el modul de la 
velocitat però per trobar l'acceleració normal caldria saber el radi de curvatura, cosa que en general 
es desconeix (encara que en una circumferència coincideix amb el radi).
De totes maneres  aquestes components de l'acceleració també es poden calcular a  partir  de les 
següents fórmules alternatives:

a t =
a ·v
|v | i sabent que a = at an d'on a2 = at

2an
2 , aïllant an = a2−a t

2 .

Exemple: L'equació del moviment d'un cos és x=t2-2t,  y=3t+1; trobeu per a t=2 s, l'acceleració 
tangencial, l'acceleració normal i el radi de curvatura.

Derivant trobem la velocitat i l'acceleració: v = 2t−2i 3j
                                                                                 a = 2i
Substituïm per a t=2: v = 2i 3j ;a = 2i i els seus mòduls són: 

|v |=2232 = 13 i |a | = 2 . 

Apliquem la definició de component tangencial, a t =
a ·v
|v | que serà:

a t =
2· 20 · 3

13
= 4
13

m s−2 i ara trobem la component normal sabent: an = a2−at
2

an = a2−a t
2= 22− 4

13

2

= 6
13

m s−2 ,

per tant el radi de curvatura segons la definició an=
|v |2


 el trobem aïllant-lo = | v |2

an
per tant 

serà
= 13

6
13

= 1313
6

m
.

Determinació de l'equació del moviment per integració
En física, normalment, es coneixen les  forces que actuen sobre els cossos, i en conseqüència les 
seves acceleracions. Amb aquesta informació es pot deduir l'equació de la velocitat i del moviment. 
Això ho podrem saber per integració i coneixent unes condicions inicials que permetran trobar les 
constants d'integració.
                              Acceleració >> Velocitat >> Posició (integrant)
El  cas més general  possible  consisteix  en conèixer  l'equació de l'acceleració  a =a t  i  unes 
condicions inicials tant de velocitat com de posició: Quan t = t 0 r=r 0 ;v=v0 .

Primer trobem la velocitat a = d v
dt

;d v = a dt integrem l'expressió ∫ d v =∫ a dtC per tant 

12



v =∫adtC o bé expressat en components:
                               v x =∫a x dtC x

                               v y =∫ a y dtC y

                               v z =∫ az dtC z

Els valors de Cx, Cy i Cz s'obtenen imposant les condicions inicials per a la velocitat. 
És a dir quan t=t0 hem de conèixer vx=v0x, vy=v0y i vz=v0z.

Un cop calculada la velocitat, es pot calcular la posició v = d r
dt

;d r =v dt integrem l'expressió

∫ d r =∫v dtC ' per tant r =∫v dtC ' o bé expressat en components:

                                x =∫ vx dtC x '

                                y =∫v y dtC y '

                                 z =∫ vz dtC z '
Els valors de Cx', Cy' i Cz' s'obtenen imposant les condicions inicials per a la velocitat. 
És a dir quan t=t0 hem de conèixer x=x0, y=y0 i z=z0.

En resum les condicions inicials són t0,  v0x , v0y , v0z ,   x0 ,  y0 ,  z0.

Exemple: Trobeu les equacions de l'acceleració, velocitat i posició d'un mòbil que es mou en un 
moviment rectilini i uniforme.
L'acceleració és zero en tot moment:                             a = 0
La velocitat serà constant en tot moment:                      v = v
La posició la trobem per integració:                               x = x0 + v t

Exemple: Trobeu les equacions de l'acceleració, velocitat i posició d'un mòbil que es mou en un 
moviment rectilini i uniformement accelerat.
L'acceleració és constant en tot moment:                a = a
La velocitat la trobem per integració:                      v = at + v0

La posició la trobem per integració:                        x =  x0 + v0t + 1/2 a t2

Exemple:  Trobeu  les  equacions  de  l'acceleració,  velocitat  i  posició  d'un  mòbil  que  es  mou en 
caiguda lliure (sotmès a l'acceleració de la gravetat “g”) i el temps en arribar a terra.

L'acceleració és constant i negativa segons els eixos triats:  a = -g
La velocitat la trobem integrant, no té velocitat inicial:        v = -gt
La posició la trobem integrant:                                              y = y0 -1/2 g t2

El temps transcorregut fins que el mòbil arriba a terra es dóna quan y = 0,

per tant 0 = y0 -1/2 g t2  aïllant el temps t obtenim t = 2 y0

g
.
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Tir parabòlic
Aquest moviment es tracta en l'anàlisi d'un cos sotmès únicament a la força d'atracció gravitatòria. 
No es tenen en compte altres forces tal com el fregament amb l'aire.
Per simplificar es tria un sistema de coordenades amb les següents característiques:

1. Origen (0,0) és la posició del cos quan t=0.
2. Eix y vertical i l'eix x horitzontal.
3. Es tria l'eix x de tal manera que la velocitat només tingui components segons x i y.

L'única característica del cos, és que la força resultant sobre ell és el seu pes, degut a que existeix 
l'acceleració de la gravetat, de valor “g”: a = g
Per simplificar, si el cos no s'enlaira massa l'acceleració de la gravetat serà constant: g =−9.81j
Gràficament:

L'acceleració serà a =−g j i té per components a x =0
                                                                                 a y =−g
La velocitat la trobem per integració tenint en compte una velocitat inicial:  v x = v0 cos
                                                                                                                          v y = v0sin−g t

La posició la trobem per integració tenint en compte que x0=0 i y0=0:   x = v0cos t

                                                                                                                  y = v0 sin  t−1
2

g t 2

En particular si la posició inicial no és (0,0) llavors: 
x = v0cos t x0

y = v0 sin  t−1
2

g t 2 y0

Conseqüències immediates
El mòbil es mou només en el pla, la seva trajectòria serà plana.
La projecció de la velocitat sobre l'eix x és constant en el temps, el moviment és uniforme segons 
l'eix x. Dos angles complementaris (que sumin 90º) tenen el mateix abast horitzontal.
La velocitat al llarg de l'eix y és una funció lineal de primer grau respecte el temps, el moviment és 
uniformement accelerat i al seva acceleració és la de la gravetat.

Moviment de projectils
1. Alçada màxima
Per trobar l'alçada màxima del mòbil cal adonar-se que en el punt de més alçada la velocitat té 
només component horitzontal sent zero el seu component vertical.

Sabent que v y = v0sin−g t i que 0= v0sin −g t aïllem el temps t A=
v0 sin

g
i substituïm 
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en l'equació de la posició vertical es pot arribar a: ymax = 1
2

v0
2sin 2

g
2. Abast màxim
Per trobar l'abast màxim del mòbil cal adonar-se que això implica y = 0, per tant:

y = v0 sin  t−1
2

g t 2 i 0= v0sin t−1
2

g t2 aïllant t trobem tB =
2v0sin 

g

Substituïm en l'equació de la posició horitzontal i sabent que 2 sin cos=sin 2 arribem a:

 xmax =
v0

2 sin 2
g

Una conseqüència d'aquesta equació és que l'abast màxim s'obté quan l'angle és de 45º, ja que:
sin 2=1=45º

Trajectòria del tir parabòlic
Es tracta de trobar la relació y=f(x) sense que aparegui el factor temps:

y = v0 sin  t−1
2

g t 2

x = v0cos t aïllem t i ens queda: t = x
v0 cos substituïm en l'equació de la posició vertical i 

podem arribar a trobar que la trajectòria és:  y = x tan− g
2 v0

2 cos2
x2

que és una equació de 

segon grau, és a dir, l'equació d'una paràbola.

Tir horitzontal
S'anomena tir horitzontal a un cas particular de tir parabòlic en el qual tenim una alçada inicial y0, i 
la velocitat inicial només té component horitzontal. Un cas de tir horitzontal el proporciona un avió 
llançant un míssil. Òbviament podem trobar les equacions del moviment:

a y =−g      v x = v0          x = v0t

                       v y =−g t      y = y0−
1
2

g t2

Exemple:

Donat un moviment uniformement accelerat: x− x0 =v0 t1
2

a t 2 i la velocitat:

                                                                           v−v0 = at aïllem t=
v−v0

a
Si apliquem ara el temps a l'equació de la posició:

x− x0 =v0
v−v0

a
1

2
a
v−v0

2

a2 =
v v0−v0

2

a


v2−2v v0v0
2

2a
=

2v v0−2v0
2v2−2 v v0v0

2

2a

per tant arribem a la següent fórmula, que resulta útil en molts exercicis:

 x = x−x0 =
v2−v0

2

2a
.
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Notes

Moviment circular uniformement accelerat

Aquest moviment es caracteritza per tenir l'anomenada acceleració angular ( = dw
dt , [α]=rad s-2) 

constant.  Podem trobar  les  equacions  del  moviment  anàlogament  a  les  del  moviment  rectilini 
uniformement accelerat, per integració:
      = const.
      w =w0 t

      =0w0 t 1
2
 t 2

Si aïllem el  temps en la  segona equació i  l'apliquem a la  tercera  obtindrem la  relació entre  la 
velocitat angular i l'angle recorregut sense que intervingui el temps:

=−0 =
w2−w 0

2

2
equació també anàloga a  x = x−x0 =

v2−v0
2

2a
.

Per altra banda,  aquest  moviment té tant  acceleració normal com  acceleració tangencial,  de les 
següents equacions:

Sabíem que a t =
d |v |
dt i pel moviment circular |v |=R w si derivem aquesta equació obtindrem 

que:  a t =
d |v |
dt

= R dw
dt

= R i  per  tant  ens  relaciona  l'acceleració  angular  amb  l'acceleració 

tangencial.

Respecte l'acceleració normal, l'equació ja la sabíem an = |v |2

R
=w2 R .

I ja que són les components intrínseques de l'acceleració: a2 = at
2an

2 .

Finalment si volem determinar la distància lineal recorreguda (arc de circumferència), aquesta serà:

S = S0v0 t 1
2

a t t
2 on intervé l'acceleració tangencial.

Exemple:  Un  mòbil  recorre  una  circumferència  de  radi  R=40  m amb  una  acceleració  angular 
constant α=0.03 rad s-2. En l'instant t=0 es mou a una velocitat angular ω0=0.05 rad s-1. 
Calculeu: a) Les acceleracions tangencial  i  normal en l'instant t=5 s. b) L'acceleració en aquest 
instant. c) La longitud de l'arc recorregut entre els instants t=0 i t=5 s.

a) L'acceleració tangencial serà a t = R = 0.03· 40= 1.2m s−2 , 
per  saber  l'acceleració  normal  caldrà  trobar  la  velocitat  lineal  del  mòbil,  podem  aplicar  que 

w = w0 t = 0.050.03· 5= 0.2rad s−1  i  la  velocitat  lineal  serà  v = w R = 0.2 · 40 = 8 m s−1 , 

finalment l'acceleració normal serà an = |v |2

R
= 82

20
= 1.6 m s−2 .

b) L'acceleració total serà a = at
2an

2 = 2m s−2 .

c) La longitud recorreguda en 5 s serà S = v0t1
2

a t t
2 on v0 = w0 R = 2 m s−1 , 

per tant S = 2·51
2

1.2· 52 = 25m .
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Tema-3 DinàmicaTema-3 Dinàmica
Introducció
La dinàmica estudia com els cossos interaccionen entre ells modificant les seves trajectòries. Les 
lleis de la dinàmica es poden formular matemàticament de forma simple si les mesures es fan des 
d'un sistema de referència inercial.

Sistema de referència inercial
Es caracteritza per les següents propietats:

1. Un conjunt d'eixos de coordenades (x, y, z) per mesurar la posició.
2. Un rellotge per mesurar el temps.

Un sistema inercial  seria un sistema en repòs,  però com aquest concepte  és difícil  de precisar, 
s'adopten les següents definicions:

1. Sistema  de  referència  de  les  estrelles  fixes,  des  del  qual  en  observar  les  estrelles  més 
llunyanes sembla que no tinguin moviment apreciable. Aquest seria un sistema de referència 
inercial.

2. Qualsevol  altre  sistema de referència  que tingués velocitat  constant respecte del  sistema 
d'estrelles fixes també és inercial.

Els sistemes de referència inercials també s'anomenen sistemes de referència de Galileo.

Mecànica clàssica
Estudia el comportament dels cossos que presenten les següents característiques:
1. Tenen masses molt més grans que els àtoms.
2. Tenen velocitats molt més petites que la de la llum.
La mecànica clàssica s'ha desenvolupat històricament entre el segles XVII i XIX i permet descriure 
i predir el comportament de la major part dels objectes que ens rodegen, però no es aplicable ni a 
l'estudi de l'àtom ni a processos extremadament ràpids. La mecànica que estudia els objectes molt 
petits s'anomena  mecànica quàntica, i  la que estudia el comportament dels objectes molt  ràpids 
s'anomena  mecànica relativista. Hi ha fenòmens del nostre entorn que només es poden explicar 
recorrent a aquestes dues disciplines científiques.

Principis de la mecànica clàssica 
Aquesta  disciplina  es  basa  en  una  sèrie  d'hipòtesis  que  es  comproven  experimentalment  i 
corroboren la seva validesa. Aquestes afirmacions s'anomenen axiomes, postulats o principis.
En aquest curs estudiarem els axiomes de Newton.

Axiomàtica de Newton
Es basa en l'acceptació de tres principis primaris a partir dels quals en podem derivar d'altres:

1. Acceleració  : a  ja definida com 
d 2r
dt 2 .

2. Massa  : m és un paràmetre invariant associat a cada objecte i que es mesura amb un aparell 
anomenat balança. [m] = kg.

3. Força  :  F el concepte força ens permet descriure com un cos pot influir sobre un altre 
fent-lo canviar d'estat de moviment. Una força es pot definir com l'agent que pot fer canviar 
la longitud d'una molla elàstica en funció de la deformació de la molla. [F] = N (Newton).

Les 3 lleis de Newton són les següents:
Primera llei: Axioma d'inèrcia
Expressa una propietat de la matèria anomenada inèrcia; tots els cossos posseeixen inèrcia i això vol 
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dir que per canviar-los d'estat del moviment (canviar la celeritat o la trajectòria) cal fer sobre ells 
una força. Això vol dir també que tots els cossos tendeixen a mantenir el seu estat del moviment i el 
seu vector velocitat. Una manera de mesurar la inèrcia d'un cos és mitjançant la mesura de la massa.

Segona llei: Llei fonamental de la dinàmica
Si un cos està sotmès a l'acció dels altres cossos, l'acció de cadascun d'ells es pot identificar amb 
una força (que és vectorial). L'acció global de tots els cossos ve determinada per la suma vectorial 
de cadascuna d'aquestes forces, anomenada força resultant F .
Si “m” és la massa del objecte [m]=kg i a  és la seva acceleració que adquireix degut a l'acció 
dels altres cossos llavors: 
                                                F = ma on [F]=N (Newton ≡ kg m s-2)

Tercera llei: Llei de les interaccions (llei d'acció-reacció)
Quan  dos  cossos  interaccionen,  establint-se  forces  entre  ells,  aquestes  forces  d'interacció 
compleixen les següents propietats:

a) Són iguals i contràries.
b) Estan aplicades sobre cossos diferents, no sobre el mateix cos.
Vegem-ho en la següent figura en la què dos cossos de masses m1 i m2 s'atreuen:

On F 12 és la força que fa el cos 1 sobre el 2 que està 
aplicada al cos 2 però causada pel cos 1.
Podem dir que F 12=− F 21 i per tant:

F 12 F 21= 0 .

Característiques d'alguns tipus de forces

1-Forces de contacte entre dos superfícies
Considerem dos cossos en contacte, en el cas general es poden establir diferents tipus de forces 
aplicades sobre la superfície de contacte: Forces degudes a la pressió que es fan els cossos i forces 
degudes al fregament entre les superfícies.

Forces degudes a la pressió entre dos cossos:
-Són forces d'interacció per tant han de verificar el tercer axioma de 
Newton, seran iguals i contràries i estaran aplicades a casa cos.
-Són forces perpendiculars  a la superfície de contacte i  per tradició 
s'anomenen forces normals.
Aquestes forces existeixen mentre hi ha contacte entre els cossos; en el 
moment en què un cos deixa d'estar en contacte amb l'altre, les forces 
desapareixen.

Forces degudes al fregament
El fregament entre dos superfícies sòlides es degut a irregularitats de les superfícies en contacte. 

A nivell microscòpic veuríem que aquestes irregularitats estan més o menys 
encaixades. Si apliquéssim una força al cos 2, veuríem que no podria lliscar i 
només si la força fos suficientment gran començaria el lliscament.
Això permet classificar el fregament en dos tipus:
-Fregament estàtic (no hi ha lliscament).

-Fregament dinàmic (hi ha lliscament).
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Fregament estàtic
Considerem dos cossos situats un sobre l'altre. Si apliquem sobre el de dalt una petita força lateral 
observem que no es mou perquè automàticament apareix una força de fregament estàtica que la 
contraresta:

Per  tant  F F fA= ma = 0 .  Si  augmentéssim  la  força  lateral  la  força  de  fregament  també 
augmentaria i el cos potser encara no es podria moure. Només a partir de cert valor de la força 
lateral començarà el moviment i estarem en condicions de fregament dinàmic.

El que caracteritza el fregament estàtic són les següents propietats:
1. La força de fregament estàtic pot augmentar fins a un cert valor màxim (Ffmax) que només 

depèn de la naturalesa dels cossos en contacte. Si la força lateral aplicada superés aquesta 
força màxima el cos començaria a moure's.

2. El  valor  de   Ffmax  ve  donat  per:  F fmax =e N on  e és  adimensional  i  s'anomena 
coeficient de fregament estàtic on N és la força normal (deguda a la pressió).

Així la força de fricció sempre complirà que: Ff  ≤ e N .

Fregament dinàmic
Quan dos cossos llisquen un sobre l'altre, llavors la força de fregament val: F f =d N on d és 
el  coeficient de fregament dinàmic, també adimensional.
Sempre es complirà que e > d .

1-Forces degudes a cordes que connecten dos objectes
Una corda és un exemple d'un cos flexible, no elàstic, aproximadament unidimensional i de massa 
inapreciable. Les forces que efectuen les cordes sobre els cossos tenen les següents propietats:
-Són tangents en el punt de contacte.
-Estan dirigides en el sentit de la corda.
-Si la corda està tensa són iguals i contràries.
On T 1 =− T 2 i llavors T 1 =T 2 = T .

Exemple: Trobeu l'acceleració del següent sistema. Primer cal indicar les forces que actuen sobre 
cada objecte i fer una hipòtesi de cap a on anirà el vector acceleració. Per últim apliquem la segona 
llei de Newton a cada cos.
(1) P1 - T = m1 a  
(2) T - P2 = m2 a  
de (2) T = m2 a + P2  aplicat en (1):
P1 – m2a – P2 = m1 a  d'on   

P1-P2 = (m1 + m2)a, aïllant: a =
g m1−m2

m1m2
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Exemple: Trobeu l'acceleració d'un cos que es mou al llarg d'un pla inclinat que forma un angle α 
amb l'horitzontal. Considereu que no hi ha fregament.

                

eix y: N - Pcosα = 0  (no hi ha acceleració en l'eix y)
eix x: Psin α = ma

eix y: N - mg cosα = 0
eix x: mg sinα = ma, d'on  a = g sinα

N=mg cosα.

Exemple: Trobeu l'acceleració d'un cos que es mou al llarg d'un pla inclinat que forma un angle α 
amb l'horitzontal. Considereu que hi ha fregament.

eix y: N - Pcosα = 0 (no hi ha acceleració en l'eix y)
eix x: -Ff + Psinα = ma

aïllem en l'eix y: N = mgcosα
sabem que:  Ff  = μdN = μd mgcosα
apliquem a l'eix x: -μd mgcosα + mgsinα = ma

d'on  a = g (sinα – μd cosα).

Quantitat de moviment. Impuls d'una força. Teorema de la quantitat de moviment.

La quantitat de moviment d'una partícula es defineix com: P = mv per tant les unitats seran
[P] kg m s-1 (també [P]=N s). Gràficament serà un vector amb igual direcció i sentit que la velocitat 
però “m” vegades més llarg.

Impuls d'una força durant un interval de temps
Vegem-ho gràficament:

En un cas general,  la força pot variar des del punt 1 al punt 2, no ha de ser pas constant. Ara 
dividirem l'interval de temps entre t1 i t2 en una infinitat de diferencials de temps (dt). Per a cada 
diferencial de temps es defineix el diferencial d'impuls com:

d I = F dt les unitats de l'impuls [I]=N s (igual que la quantitat de moviment).
L'impuls total entre t1 i t2  és la suma de tots els diferencials d'impuls entre aquests dos instants, és a 
dir, la integral definida:
I =∫t1

t2
d I =∫t1

t2 F dt
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El teorema de l'impuls relaciona l'impuls amb la quantitat de moviment, i es pot expressar en forma 
diferencial i en forma integral. En qualsevol cas suposarem que  F  és la resultant de totes les 
forces que actuen sobre la partícula “m”.
Considerem la definició d'impuls P = mv i derivem-la respecte el temps:

d P
dt

= d mv
dt com  la  massa  és  constant  d P

dt
= m d v

dt i  la  derivada  de  la  velocitat  és 

l'acceleració:  d P
dt

= ma d'on d P
dt

= F o bé expressat com: d P = F dt

Com  que   F dt és  precisament  el  dI  vist  abans,  la  fórmula  d P = F dt s'anomena  forma 
diferencial  del  teorema  de  l'impuls.  Expressat  en  paraules,  l'única  magnitud  que  fa  variar  la 
quantitat de moviment d'una partícula és la resultat de les forces que actuen sobre ella.

Veiem ara la forma integral:
d P = F dt integrem respecte el temps: ∫1

2
d P =∫t1

t2 F dt és a dir P2− P1 = P =I .
En resum: P2− P1 =P =I

                P2− P1 =∫t1

t2 F dt  aquestes dues fórmules són la forma integral del teorema de l'impuls.
    

Moment angular. Moment d'una força. Teorema del moment angular.

La definició de moment angular és el producte vectorial L = r xm v =r x P [L]=kg m2 s-1 (N s m).
El seu mòdul valdrà: |L |= |r | | mv | sin gràficament:

Per exemple el moment angular en un moviment circular on
α = 90 º seria |L |= |r | | mv | sin és a dir:

|L |= |r | | mv |= R mv .

Moment d'una força: Es defineix també com a producte vectorial, M =r x F i el seu mòdul serà:
                                                                                                          | M | = |r | | F | sin
Teorema del moment angular
Considerem la  resultant  de totes les  forces  que actuen sobre un cos  F essent  F =ma ,  el 
moment d'aquesta força serà: M =r x F =r x ma
Per altra banda, derivem el moment angular  L = r xm v respecte el temps: 

d L
dt

= d r
dt

x mvr x d m v
dt el  primer  terme  del  sumatori  és  zero  degut  a  que  

d r
dt

=v i  el 

producte vectorial entre el vector velocitat i ell mateix és zero (sin 0º = 0). El segon terme el podem 

desenvolupar: r x d mv
dt

=r xm d v
dt

= r xma =r x F = M

Així doncs, d L
dt

= M anomenat teorema del moment angular. En resum L = r x P ,

                                                                                                                       d L
dt

= M .
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Tema-4 Treball i energiaTema-4 Treball i energia
Introducció
Totes les magnituds físiques que s'han definit fins ara tenien en comú la dependència explícita del 
temps. Per tenir magnituds que no depenguin del temps i ajudin a resoldre situacions en les que hagi 
un desconeixement d'aquest paràmetre, s'introdueixen les magnituds anomenades treball i energia.

Treball
El treball és una magnitud escalar que es pot definir quan hi ha una força aplicada en una partícula 
en moviment, que es desplaci.

El cos es mou entre A i B, i té aplicada la força F que fa un angle α amb 
la direcció del desplaçament.
Per definició el treball fet per la força quan el mòbil es desplaça és:

W = F · r = | F |r cos  [W]=N m =J (Joule).
És a dir el producte escalar de la força pel desplaçament.

Considerem tres casos especials:
1. La força té la mateixa direcció i sentit que el desplaçament: El treball serà positiu. 

Ja que cos 0º = 1 i W = F Δr.
2. La força té la mateixa direcció però sentit contrari al desplaçament: El treball serà negatiu. 

Ja que cos 180º = -1 i W = -F Δr.
3. La força és perpendicular al desplaçament: El treball serà zero. 

Ja que cos 90º = 0 i W = 0.

En el cas general d'un desplaçament qualsevol entre A i B, i una força no constant al llarg d'aquest 
desplaçament el treball es defineix de la següent manera:

W =∫A

B
dW =∫A

B F · dr (el resultat és un nombre, un escalar).

Cal dir que aquí d r =dx idy jdz k i que F = F xi F y jF z
k i llavors:

W =∫xA

xB
F x dx∫yA

yB
F y dy∫zA

zB
F z dz

Exemple:  Sobre  una partícula  actua la  força en newtons  F =6x2i2yj ,  calculeu  el  treball 
realitzat quan la partícula es desplaça des de l'origen (0,0) al punt (1,1).

Per definició de treball:
W =∫0

1
6x2 dx∫0

1
2y dy=2x3 ]0

1 y2]0
1 = 21=3 J

Energia cinètica. Teorema de l'energia cinètica.
Treballem l'expressió diferencial del treball dW = F ·d r :

dW = F ·d r = ma ·d r = m d v
dt

· d r desplacem el dt dW = m d v · d r
dt

= m d v ·v és a dir:

W =∫A

B
dW =∫A

B
md v ·v = m∫A

B
v d v = m v2

2
] A

B = 1
2

m vB
2−1

2
m v A

2 = T B−T A

On hem definit l'energia cinètica com T=1
2

m v2  [T] = J.  

Aquest és el teorema de l'energia cinètica.
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En resum  W =T B−T A =T l'increment l'energia cinètica d'un cos es deu al  treball  que fa la 
resultant de les forces que actuen sobre ell. També podem escriure:

T B = T AW ja que el treball pot ser positiu, negatiu o zero: T BT A ;T BT A ;T A=T B

Potència: S'expressa com P= W
 t les unitats [P] = W (Watt). També P = F · d r

dt
= F v .

Exemple: Calculeu la velocitat del cos quan porta recorreguts 2 m si inicialment està en repòs. 
La massa és de 20 kg, la força aplicada és de 300 N i el coeficient de fricció dinàmic és 0.2.

eix vertical: N – P + F sin 30º = 0  d'on la normal:
N = P – F sin 30º = mg – F sin 30º = 46.2 N

La força de fricció Ff = μ N = 9.24 N

Teorema de l'energia cinètica: Treball de la resultat = ΔT
Com la velocitat inicial és zero ΔT = 1/2 m v2  - 0 =  1/2 m v2

En aquest cas el sumatori del treball de cada força serà igual a 1/2 m v2 :
WFf + WN + WF + WP = 1/2 m v2   ;  la  força normal i  el  pes no fan treball  (perpendiculars al 
desplaçament), per tant WFf  + WF =  1/2 m v2 

És a dir: Ff  Δx cos180º + F Δx cos 30º = 1/2 m v2  ; -18.48 +  519.62 = 10 v2. D'on v = 7.1 m s-1.

Treball de la força pes
Quan un cos es mou a prop de la superfície terrestre l'acceleració de la gravetat es pot considerar 
constant tant en mòdul (9.81 m s-2) com en direcció i sentit. En aquestes circumstàncies, calcular el 
treball que fa la força pes quan un cos es mou entre dues posicions és relativament fàcil.

Veiem que d r = dx idy j i la força pes serà:
F =0i−mg j trobem ara el treball amb la definició:
dW = F · d r = 0 dx−mg dy =−mg dy

Integrem: 
W=∫A

B
dW =∫yA

yB
−mg dy=−mg∫yA

yB
dy

I això dóna com resultat:
W =−mg  y B− y A= mgyA−mgyB = mghA−mghB

On hem substituït les alçades “y” per “h”; l'expressió mgh s'anomena energia potencial gravitatòria.
Podem escriure W = mghA−mghB =U A−U B que és una diferència d'energies potencials.
És a dir, el treball de la força pes al llarg de dos punts és igual a la diferència d'energies potencials 
entre aquests punts. Igualment les unitats de l'energia potencial són [U] = J.

Nota: En el teorema de l'energia cinètica trobem un increment d'energies:
          W = T B−T A =T
          En el treball de la força pes trobem una diferència d'energies (diferència = - increment):
           W = U A−U B=−U
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Relació energia cinètica-energia potencial. Energia total.
Si un cos es mou sotmès únicament al seu propi pes (com en el tir parabòlic) llavors la suma de les 
energies  cinètica  i  potencial,  el  que  s'anomena  energia  total,  es  manté  constant  durant  tota  la 
trajectòria. Vegem-ho:

W =T B−T A però sabem que W = U A−U B , igualant ambdós expressions tenim
T B−T A = U A−U B és a dir T AU A = T BU B expressat més explícitament:
1
2

m vA
2mghA = 1

2
m vB

2mghB podem escriure-ho com E A = E B .

Energia quan actua la força pes i altres forces
Suposem que sobre un cos actua la força pes, però també altres forces F1,  F2...Fn.  Aplicarem el 
teorema  de  l'energia  cinètica:  El  treball  total  (suma  dels  treballs  de  cada  força)  serà  igual  a 
l'increment d'energia cinètica (TB- TA):

WP + WF1 + WF2 +... WFn= TB -TA

Sabem que el treball del pes és WP  = UA – UB

Si anomenen al treball de les altres forces W' trobem que:
UA – UB  + W' = TB -TA   i ara si aïllem aquest treball W' arribem a:

W' = TB + UB – (TA + UA) = EB - EA

És a dir, el treball de les forces que no són el pes equival a l'increment de l'energia total (EB – EA).
En particular, si les forces que no són el pes no fan treball llavors l'energia total es conserva:
0 = EB – EA   llavors EA = EB.

Exemple: Calculeu la velocitat amb la què un cos, en repòs, arriba al final d'un pla inclinat d'alçada 
hA. Suposeu que no hi ha fregament.

L'única força que no és el pes, la normal N , no fa treball perquè 
actua de manera perpendicular al desplaçament, per tant:
W ' = 0 =  EB – EA   llavors l'energia total es conserva EA = EB

Així que:
1
2

m vA
2mghA = 1

2
m vb

2mghB
però hB = 0 i vA = 0, aïllant:

v B = 2 g hA .

Energia potencial elàstica
L'energia potencial gravitatòria que hem vist és només un exemple de les moltes energies potencials 
que es poden associar a diferents tipus de forces. En els casos vistos, un objecte sotmès a l'energia 
potencial  gravitatòria  (associada  a  la  posició)  és  capaç  de  transformar  dita  energia  en  energia 
cinètica (associada al moviment). Una cosa semblant ocorre en un cos lligat a l'extrem d'una molla;
Quan l'estirem i el deixem anar, la seva energia potencial (elàstica en aquest cas) es pot convertir en 
energia cinètica i per tant en moviment.
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L'allargament de la molla x és també la posició del cos en 
l'eix de coordenades, com veiem apareix una força sobre 
la molla deguda a que s'ha mogut respecte la seva posició 
d'equilibri (O).

Aquesta força sobre l'eix x és Fx = -k x 
On k és l'anomenada  constant elàstica de la molla i les 
seves unitats son [k] = N m-1. 

Si el cos es situa a la dreta d'O (x>0) la força es negativa 
si es situa a l'esquerra és positiva (x<0) però segueix sent 
Fx = -k x 
Si es deixa lliure, el cos començaria a oscil·lar.

Si considerem dos punts qualsevol del seu moviment (A i B) i apliquem el teorema de l'energia 
cinètica entre aquest dos punts:
El treball que fa la força F  ha de ser igual a l'increment d'energia cinètica.
F = F x

i 0j  i Fx = -k x
El desplaçament és d r = dx idy j = dx i
El treball entre A i B serà W =∫A

B
dW =∫A

B
F x dx=∫A

B
−k xdx=−k∫A

B
x dx

Resolent la integral:

W =−k 1
2

x2 ]A
B = 1

2
k xA

2−1
2

k xB
2 aquest treball serà igual a l'increment d'energia cinètica:

1
2

k x A
2−1

2
k xB

2=1
2

m vB
2−1

2
mv A

2 i reordenant termes 
1
2

m vA
21

2
k x A

2=1
2

m vB
21

2
k x B

2

Si definim U = 1
2

k x2 arribem a l'expressió final: TA + UA = TB + UB   es conserva l'energia total.

Exemple:  Considerant  el  següent  sistema  on  la  longitud  de  la  molla  en  repòs  és  l=2  m,  s'ha 
comprimit la molla x=1 m i la constant elàstica de la molla és k= 30 N m-1. Trobeu la velocitat del 
cos amb la que surt disparat i l'alçada màxima a la que arriba (massa del cos m=1 kg).

Si no hi ha fricció l'energia total es conserva i podem dir:
EA = EB = EC

EA = 1/2 k x2 + mg (l-x)
EB = mgl +  1/2 m v2

EC = mgh
Numèricament:
EA = 15  + 9.81 = 24.81 J
EB = 19.62 + 0.5 v2 = 24.81 J d'on v=3.2 m s-1.

h=
EC

mg
= 24.81

9.81
=2.5 m
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Tema-5 Moviment harmònic simpleTema-5 Moviment harmònic simple
Introducció 
El  moviment  harmònic  simple (mhs)  és  el  d'un  cos  sotmès  a  una  força  del  tipus  F=-kx.  En 
particular, un cos lligat a una molla elàstica tindria aquest tipus de moviment. També els enllaços 
d'una molècula vibren seguint aproximadament un mhs.

Equacions del moviment
Podem  descriure  el  moviment  d'aquest  cos  en  l'eix  x  amb  la  següent  expressió,  anomenada 
representació sinus de la posició:

x = Asin  t
On A és l'anomenada  amplitud del moviment ([A]=m),   és l'anomenada  freqüència angular 
amb unitats rad s-1, t és el temps en s, i  és l'angle inicial en radiants. L'angle total,  t
s'anomena la fase del moviment.
Gràficament el cos oscil·la entre les posicions x=A i x=-A passant per l'origen de coordenades x=0.

Es defineix el període   com el temps transcorregut 
durant una oscil·lació completa (per exemple el temps 
entre dos màxims, o dos mínims, o el temps en passar 
tres vegades per x=0).
Les  unitats  [τ]  =  s.  Com durant  aquest  temps  haurà 
recorregut  2π radiants  (una  oscil·lació  completa),  la 
freqüència angular es pot expressar com:

= 2


d'on = 2


Per  altra  banda,  l'invers  del  període  s'anomena 

freqüència: = 1


= 
2 en unitats s-1 (o Hertz, Hz).

Aïllant la freqüència angular =2 .
El valor de  depèn de l'instant en que s'ha pres el temps com a zero; quant t=0 en l'equació del 

moviment: x0 = Asin i aïllant = arcsin
x0

A
. 

Per trobar aquest angle cal saber a més el sentit del moviment (la  velocitat) en aquest instant de 
temps (ja que en fer l'arcsinus ens donarà dues solucions per cicle).

Trobem ara, per derivació, l'equació de la velocitat i de l'acceleració:
x = Asin  t                                  de valor màxim x = A .
v = A cos  t                              de valor màxim v = A quan cos  t=1 .
a =−A2sin  t=−2 x             de valor màxim a = A2 quan sin  t=−1 .

Es pot demostrar que quan x=0 la velocitat és la màxima i l'acceleració és zero, 
i que quan x =±A l'acceleració és màxima i la velocitat és zero.

Magnituds dinàmiques del mhs
En ser un moviment unidimensional F = ma  i F =−kx , si igualem ma =−kx  i sabem de 
l'equació de l'acceleració que a=−2 x llavors podem escriure:

−m2 x=−k x aïllat arribem a = k
m

. 

Si ara relacionem el període i la freqüència: = 2
 llavors = 2 m

k
.
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I la freqüència serà = 
2

= 1
2  k

m
, potser aquesta fórmula és la més coneguda.

Energia en un mhs

L'energia cinètica és T = 1
2

m v2 si substituïm la velocitat per la seva expressió en el mhs:

 T = 1
2

m[ Acos  t ]2 = 1
2

m A22 cos2 t= 1
2

m A2 k
m

cos2 t

On la massa queda eliminada i arribem a l'expressió final:

T = 1
2

k A2 cos2 t  .

L'energia  potencial  elàstica  sabem  que  és  U = 1
2

k x2 i  si  substituïm  la  posició  per  la  seva 

expressió en el mhs: U = 1
2

k [ Asin  t ]2 = 1
2

k A2 sin2 t que és l'expressió final.

Per últim trobarem l'energia total E =T U sumant l'energia cinètica i la potencial elàstica:

E = 1
2

k A2 cos2  t1
2

k A2sin2 t agrupant termes:

E = 1
2

k A2[cos2 tsin2 t]= 1
2

k A2 per tant E = 1
2

k A2 .

Representació cosinus del mhs
Un mateix mhs es pot representar en qualsevol de les següents dues formes:

x = Asin  t forma sinus
x = Acos  t forma cosinus

Sabent que cos= sin 
2
 llavors sin  t=cos  t−

2
 ja que = 

2

El cosinus sempre va per endavant del sinus

2 radiants.

La velocitat i l'acceleració en representació cosinus la trobaríem derivant:
v =−Asin  t
a =−A2cos  t

Exemple: Un cos descriu un mhs que ve representat per l'equació de posició x = 3 sin 2t 3
4



trobeu  la  representació  cosinus  del  mateix  moviment  i  les  equacions  de  la  velocitat  i  de 
l'acceleració. Indiqueu la freqüència i el període d'aquest moviment.

x =3cos 2t3
4

−
2
= 3cos 2t

4


v =−6 sin 2t
4


a =−12cos 2t
4


La freqüència  la  trobem de  l'expressió  =2 d'on  = w
2

= 2
2

= 1


s−1 i  el  període  és 

l'invers de la freqüència, per tant = s .
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Tema-6 Forces conservativesTema-6 Forces conservatives
Introducció 
La força pes i la força elàstica són dos exemples de forces conservatives. A una força conservativa 
se li pot associar una energia potencial que és una magnitud que depèn de la posició del cos sobre el 
qual actua la força. Així, per a la força pes l'energia U és mgh on h és la posició del cos respecte cert 
nivell horitzontal i en el cas de les forces elàstiques U és 1/2kx2 on x és la distància al centre de 
l'oscil·lació.
En aquest capítol, definirem exactament que s'entén per una  força conservativa i com es dedueix 
l'expressió de la seva energia potencial.

Definició
Direm que una força és conservativa quan el treball que fa quan un cos es desplaça entre dos punts 
només depèn de les coordenades del punt de sortida i del punt d'arribada, i no depèn de quin sigui el 
camí seguit per arribar d'un punt a l'altre.
Considerem que  un  cos  es  pot  moure  entre  els  punts  M i  N sotmès  a  una  força,  i  triem dos 
trajectòries (camins) diferents I i II per anar d'M a N.

  Si el treball no depèn del camí llavors es verifica que:
  WI = WII i en aquest cas diem que la força F és conservativa.
  
  Per exemple, podem comprovar que la força pes és conservativa:
  WI = mghM - mghN   (diferència d'energies potencials)
  WII = mghM - mghN  llavors  WI = WII

Energia potencial d'una força conservativa
Per definir l'energia potencial associada a una força conservativa primer cal triar un punt de l'espai 
arbitrari (O) que anomenarem origen d'energies potencials i on l'energia potencial valdrà zero.
L'energia potencial d'un punt qualsevol de l'espai P és defineix com el treball que fa la força que 
estem considerant quan el cos en el qual està aplicada es desplaça des del punt P fins al punt O, per 
qualsevol camí:

 

L'energia potencial del cos deguda a la força F quan el cos està 
en el punt P és igual al treball que fa la força F per moure el cos 
des de la posició P fins a O, és a dir:

U =∫P

O F · d r
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Aquest  concepte  d'energia  potencial  permet  calcular  d'una  manera  senzilla,  sense  necessitat  de 
resoldre cap integral, el treball que fa la força F quan el cos es desplaça entre dos punts M i N 
qualsevol:

Volem calcular el treball que fa  F sobre el  cos quan aquest es 
mou des d'M fins a N.
Considerarem  dos  camins  (I  i  II)  del  cos  des  de  l'origen  de 
potencials O fins al punt N:
Camí 1: Primer desplaçament d'O a N passant per M.
Camí 2: Directament des d'O fins a N.

En ser la força conservativa, els treballs entre O i N pels dos camins han de ser iguals:
WI = WII

Però el treball del camí I el podem descompondre en dues contribucions:
WI = WOM + WMN

El treball pel camí II serà simplement WII = WON  com els treballs han de ser iguals, els igualem:
WOM + WMN  =  WON   d'on  WMN  =  WON  - WOM    (1).

Ara bé, el treball des de l'origen d'energies potencials O fins a un punt qualsevol de l'espai P és 
l'energia potencial en aquest punt amb signe negatiu en bescanviar els límits de la integral:

W OP =∫O

P F · d r =−∫P

O F · d r =−U P

Llavors  WON  = -UN    i  WOM  = -UM   substituïm aquestes expressions en l'equació (1) i arribem a:

WMN  =  WON  - WOM  =- UN  + UM  és a dir   WMN  =  UM   -  UN

En paraules, el treball entre M i N és igual a la diferència d'energies potencials.

Observem que per una força conservativa, el treball al llarg d'un camí tancat (anada i tornada) és 
sempre zero, ja que M=N i llavors WMN  =  UM   -  UN  = UM   -  UM  =  0.

Forces conservatives i no conservatives. Exemples.
La major part  de les forces que hi ha a la natura són conservatives,  com per exemple la força 
gravitatòria  o  la  força  electrostàtica.  La  força  no  conservativa  més  important  és  la  força  de 
fregament. Per demostrar que no és conservativa només cal observar que quan un cos es desplaça 
sobre una superfície el treball de la força de fregament depèn del camí triat. A més, quan més llarg 
sigui aquest camí més treball haurà fet la força de fregament.

Energia i forces conservatives
Estudiarem el cas d'un cos que es mou sotmès a qualsevol tipus de forces. En el cas general, sobre 
el cos poden actuar simultàniament forces conservatives i no conservatives. 
Anomenen  F 1

C , F 2
C , ... Fn

C  a  les  forces  conservatives  i  U 1,U 2,...U n  a  les  seves  energies 
potencials, i anomenen F 1

NC , F 2
NC ,... F n

NC a les forces no conservatives. Per simplificar anomenen 
F C a la resultat de les forces conservatives, U a l'energia potencial total i F NC a la resultat de 

les forces no conservatives.
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Estudiarem el moviment d'un cos entre dos punts A i B, i aplicarem el teorema de l'energia cinètica: 

TB – TA = W 
però W=WC + WNC   i  el  treball de les forces conservatives es pot 
escriure com:
WC = UA – UB  (diferència d'energies potencials)

Així que TB – TA =  UA – UB  +  WNC   reordenant termes podem dir 
que el treball de les forces no conservatives és igual a:

TB + UB – (TA + UA) =  WNC  és a dir EB – EA =  WNC

En  paraules,  la  diferència  entre  les  energies  totals entre  el  punt  final  (B)  i  inicial  (A)  d'una 
trajectòria és igual al treball fet per les forces no conservatives.
En particular, si les forces no conservatives no fan treball (per exemple es mantenen perpendiculars 
al desplaçament) llavors l'energia total és conserva. Aquesta és una segona manera de veure-ho ja 
que havíem arribat a la mateixa conclusió en el capítol de treball i energia.

Tema-7 Principis de conservació de la mecànicaTema-7 Principis de conservació de la mecànica
Introducció 
Un principi de conservació d'una certa magnitud estableix en quines condicions el valor d'aquesta 
magnitud es conserva, és a dir, es manté constant al llarg del moviment del cos.
Per exemple,  un principi de conservació ben conegut és el  de la  massa: La massa d'un cos en 
moviment en mecànica clàssica es manté constant.
Hi ha tres principis de conservació fonamentals en mecànica: El de la quantitat de moviment, el del 
moment angular i el de l'energia.

Principi de conservació de la quantitat de moviment

Hem vist que d P
dt

= F on F  és la resultant de totes les forces que actuen sobre el cos.

Si aquesta resultant és zero llavors d P
dt

= 0 i P és un vector constant en el temps.

En altres paraules, si la resultant de les forces que actuen sobre un cos és zero, aquest cos conserva 
la seva quantitat de moviment. Es pot demostrar que aquest principi és una conseqüència de la 
homogeneïtat de l'espai; diem que l'espai és homogeni perquè les propietats de la matèria no varien 
si es canvia d'un punt de l'espai a un altre.

Principi de conservació del moment angular

El teorema del moment angular diu:  d L
dt

= M si el moment de les forces resultants que actuen 

sobre un cos és zero, llavors d L
dt

=0 i L és un vector constat en el temps.

Si el moment de la resultant de les forces és nul, un cos conserva constant el seu moment angular al 
llarg del temps. Es pot demostrar que aquest principi de conservació és una conseqüència de la 
isotropia de l'espai, és a dir, que les propietats de la matèria no depenen de la direcció de l'espai des 
de la qual s'examinen.
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Principi de conservació de l'energia
La relació entre l'energia total d'un cos i el treball de les forces no conservatives sabem que és:
EB – EA =  WNC  essent A i B dos punts de la trajectòria. En absència de forces no conservatives o si 
aquestes no fan treball, l'energia total es conserva EB = EA. 
Es pot demostrar que aquest principi de conservació és una conseqüència de la uniformitat del flux 
del temps, el temps sempre transcorre al mateix ritme.

Pous d'energia potencial
Quan es representa l'energia potencial d'un cos en funció de la seva posició s'obté una corba que pot 
representar un mínim, diem que aquest mínim és un pou de potencial (per exemple en un cos lligat a 
una molla, la representació de la seva energia potencial elàstica és una paràbola U=1/2kx2).

Una partícula  que  es  mou en  una regió  de l'espai  on  l'energia  potencial  representa  un pou de 
potencial té un moviment limitat; no podrà arribar a qualsevol punt de l'espai.
Per exemple un cos lligat a una molla únicament es pot moure entre x=A i x=-A.

Per  visualitzar  aquesta  situació  representarem  en  el  mateix  sistema  de  coordenades,  l'energia 
potencial U, i l'energia total E d'un determinat cos en moviment:

Sabem que E = U + T, d'on T= E - U
I sabem que T = 1/2mv2 ≥ 0
T >0 el cos es mou
T=0 el cos no es mou
T < 0 impossible

Aquesta gràfica divideix l'eix x en tres regions:
Regió I: On x<A
Regió II: A ≤ x ≤ B
Regió III: x > B

En la Regió I: U > E, per tant T = E – U implicaria T < 0 cosa impossible. El cos no pot estar en 
aquesta regió ja l'energia potencial sobrepassa l'energia total.
En la Regió II: U ≤ E, per tant T  ≥ 0, això és possible. El cos pot moure's entre els punts A i B, 
anomenats punts de retrocés. En aquests punts A i B, E = U i per tant T=0, el cos no es mou. En els 
altres punts de la regió E > U i per tant T > 0, el cos es mou.
En la Regió III: Igual que en la regió I, el cos no pot estar en aquesta regió.

Per tant el cos oscil·larà entre els punts xA i xB, i en aquests punts canviarà el sentit del moviment, 
per aquesta raó s'anomenen punts de retrocés. En el punt de mínima energia potencial U, l'energia 
cinètica T serà màxima, però veurem que la força aplicada a l'objecte serà zero. Per exemple en el 
cas d'un mhs, el mínim de la paràbola seria x=0 i com F=-kx =0.
Finalment observem que si augmentéssim l'energia total, l'interval A-B es faria més gran i per tant 
el moviment oscil·latori tindria major amplitud.
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Tema-8 Dinàmica d'un sistema de partículesTema-8 Dinàmica d'un sistema de partícules
Introducció
Qualsevol cos extens està format per un conjunt de partícules materials (àtoms, molècules, etc); en 
els capítols anteriors s'ha estudiat únicament la dinàmica d'un sol punt material, en aquesta secció 
veurem l'estudi de múltiples cossos, i dels cossos extensos, que poden considerar-se com un conjunt 
de punts materials.

Centre de masses d'un sistema de punts materials
El centre de masses (cdm o centre de gravetat) d'un sistema és un punt de l'espai (que pot coincidir 
o no amb la posició d'una de les partícules) que posseeix unes propietats que permeten identificar 
amb facilitat el moviment global d'un cos extens.
El concepte de centre de masses permet substituir imaginàriament el moviment de tot el cos pel 
moviment d'una sola partícula que tingués la mateixa massa que tot el cos i que ocupés la posició 
del centre de masses, i sobre la qual actuessin les mateixes forces que actuen en el cos extens.
El cdm es defineix com:

r cdm = 
mir i

mi
=
miri

M on M és la massa total de totes les partícules.

Expressat en components serà:

xcdm =
mi x i

M
ycdm =

mi y i

M
zcdm =

mi zi

M

Si les partícules del sistema estan en moviment, llavors el cdm també es mourà i serà possible 
associar una velocitat i una acceleració:

vcdm =
mi vi

M
i acdm =

mi a i

M
de forma similar podrem expressar la velocitat i l'acceleració del 

cdm per components:

v xcdm =
mi vxi

M
v ycdm =

mi v yi

M
v zcdm =

mi vzi

M
i les acceleracions:

a xcdm =
mi a xi

M
a ycdm =

mi ayi

M
a zcdm=

mi azi

M

Centre de masses de cossos homogenis
Un cos  homogeni  és  aquell  amb una  densitat constant;  si  un  cos  homogeni  té  un  element  de 
simetria, llavors el seu cdm es situa sobre aquest element de simetria. Per exemple, el cdm d'una 
esfera està en el seu centre, el cdm d'un anell també està en el seu centre, etc.
En els conus i piràmides el cdm es situa a 1/3 de l'alçada sobre la base.

Si un cos es pot descompondre en un conjunt de cossos de formes simples i de cdm coneguts, 
llavors es pot calcular el centre de masses de la següent manera:

1. Es  substitueix  cada  cos  simple  en  una  partícula  imaginària  de  massa  igual  a  tot  el  cos 
simple.

2. El cdm total correspon al cdm d'aquest conjunt de partícules imaginàries i es troba aplicant 
la definició matemàtica abans esmenada.
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Quantitat de moviment d'un sistema de partícules
Podem definir la quantitat de moviment total com:
P=mi vi

Transformarem aquesta expressió en una altra més interessant, cal recordar primer l'expressió de la 
velocitat del cdm:

vcdm =
P
M d'on P = vcdm M

Això ens indica que la quantitat de moviment total del sistema seria la mateixa que la d'una sola 
partícula que estigués situada al cdm, que tingués la velocitat del cdm i la massa igual a la massa 
total del sistema.

Sistema de referència del centre de masses
Es possible estudiar les propietats dinàmiques d'un sistema utilitzant com a origen de coordenades 
el seu cdm. Per fer-ho utilitzarem el següent criteri de símbols: 
Les  magnituds  referides  a  un sistema de referència  qualsevol  les  escriurem de manera normal: 
r i , v i , ai

Si el sistema de referència té com origen el cdm aquestes magnituds les escriurem amb primes:
r ' i ,v ' i ,a ' i

Ara deduirem la relació entre aquestes magnituds, fixem-nos en el gràfic:

Observem que la suma dels vectors:
r cdmr ' i = r i

Si derivem respecte el temps:
d r i

dt
=

d r cdm

dt


d r ' i

dt
I per tant podem dir que la velocitat:
v i = vcdmv ' i

De la mateixa manera, l'acceleració:
a i = acdma ' i

Moltes magnituds pròpies del sistema de partícules es poden expressar d'una manera simple si es 
tenen en compte aquestes relacions. Una conseqüència immediata és que la magnitud quantitat de 
moviment total d'un sistema de partícules, mesurada des del seu centre de masses, és zero.

P ' = m1v ' 1... mnv ' n però v ' i = vi− vcdm per tant P ' = m1 v1− vcdm ... mn vn− vcdm
resolent els parèntesi:
P ' = m1 v1...mn vn−m1...mn vcdm = P−M vcdm però hem vist abans que P = M vcdm per tant 

substituint arribem a que: 
P ' = M vcdm−M vcdm = 0

Veurem ara l'energia  cinètica total  del  sistema de partícules,  i  la  relació  entre  aquesta  energia, 
mesurada en un sistema de referència qualsevol, i la mesurada fent l'origen de coordenades en el 
cdm a continuació.

Definim l'energia cinètica total en un sistema de referència qualsevol: T = 1
2

mi v i
2
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Definim ara l'energia cinètica total mesurada des del centre de masses: T ' = 1
2

mi v ' i
2

Es pot demostrar que la relació entre ambdues magnituds és la següent:

T =T '1
2

M vcdm
2 on M és la massa total i vcdm és la velocitat del centre de masses.

En altre paraules, l'energia cinètica d'un sistema de partícules es pot escriure com la suma de dos 
termes:

1. L'energia cinètica d'una sola partícula de massa M que estigués al cdm: 
1
2

M vcdm
2

2. L'energia cinètica corresponent al moviment mesurat des del cdm: T '

Definim ara el moment angular total del sistema de partícules mesurat en un sistema de referència 
qualsevol: L = ri xmi v i

I el corresponent al mesurat des del cdm: L ' =r ' i x miv ' i

Es pot demostrar que la relació entre ambdós magnituds és la següent: L = L ' r cdm x M vcdm

Com  veiem, anàlogament a l'energia cinètica, el moment angular total es pot escriure com la suma 
de dos termes:

1. El moment angular d'una sola partícula de massa M que ocupés el cdm: r cdm x M vcdm

2. El moment angular total mesurat des del cdm (anomenat moment angular intrínsec): L '

Un exemple de moment angular intrínsec el proporciona l'anomenat spin de les partícules.

Teorema fonamental del moviment d'un sistema de partícules
Les forces que actuen sobre una partícula en un sistema de partícules es poden classificar de la 
següent manera:

1. Forces degudes a altres partícules del mateix sistema (forces internes).
2. Forces degudes a sistemes físics externs al sistema que estem estudiant (forces externes).

Per exemple, considerem 2 imants que s'estan atraient i al mateix temps cauen per efecte de la 
gravetat:

Sistema: Els dos imants
Forces  internes:  F 21 i  F 12 que  tenen  el  seu 
origen en el propi sistema. Són iguals i contràries.

Forces  externes:  m1 g  i  m2 g que  tenen  el  seu 
origen en el planeta Terra.

Per  establir  el  teorema  fonamental  del  sistema  de  partícules,  i  per  treballar  més  fàcilment, 
considerarem només un sistema format per tres partícules, però el resultat obtingut serà vàlid en 
qualsevol cas.
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Apliquem  la  llei  fonamental  de  la  dinàmica  a  cada 
partícula  i  sumem  membre  a  membre  les  equacions 
obtingudes:

F 1ext F 21 F 31= m1 a1

F 2ext F 12 F 32 =m2 a2

F 3ext F 13 F 23= m3 a3

Sumem les tres equacions i cancel·lem termes iguals:

F 1ext F 2ext F 3ext F 21 F 12  F 13  F 31 F 32 F 23 = m1 a1m2 a2m3 a3

Però segons la llei d'acció-reacció F 21=− F 12
F 13=− F 31 

F 32=− F 23

per tant arribem a l'expressió:

F 1ext F 2ext F 3ext = m1 a1m2 a2m3 a3

El primer membre és la suma de totes les forces externes que podem anomenar F ext i llavors:
F ext =m1 a1m2 a2m3 a3

D'altra  banda,  si  recordem la  definició  d'acceleració  del  cdm:  acdm =
mi a i

M
 ,  i  si  aïllem el 

numerador: mi a1 = M acdm podem aplicar-ho a l'expressió del sistema de partícules i trobar que:

F ext = M acdm

Així, el moviment del cdm d'un sistema de partícules només ve condicionat per les forces externes 
que actuen sobre ell: El cdm es mourà com una sola partícula de massa M sobre la qual actuessin la 
suma de totes les forces externes (la resultant de les forces externes).

Les forces internes només condicionen el moviment de les partícules entorn el cdm.

Per fixar idees, en l'exemple anterior dels imants, el moviment del cdm seria el mateix que el d'una 
sola partícula de massa igual a la dels dos imants i de pes igual al dels dos imants F ext , és a dir 
tindria el moviment de caiguda lliure uniformement accelerat.
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Teorema de l'impuls en un sistema de partícules
Prenem  la  següent  nomenclatura:  F ext és  la  força  resultant  de  totes  les  forces  externes, 
P és la quantitat de moviment total del sistema ( P = M vcdm ).

Si fem servir el teorema fonamental del moviment d'un sistema de partícules:

F ext = M acdm i l'acceleració del cdm acdm =
d vcdm

dt
igualant ambdues expressions arribem a:

F ext = M
d vcdm

dt
=

d M vcdm

dt
=d P

dt
,  llavors  F ext dt = d P ,  integrarem aquesta  expressió  entre 

dos instants de temps:

∫1

2 F ext dt =∫1

2
d P és a dir ∫1

2 F ext dt = P2− P1 expressió final que buscàvem.

Conservació de la quantitat de moviment en un sistema de partícules
En quines condicions podem dir que P1 = P2 ? De l'anterior fórmula, això es donarà quan:

∫1

2 F ext dt = 0 és a dir quan F ext = 0 , la resultant de les forces externes quedi anul·lada.

Prenem dos cossos que xoquen (exemple-1):
Les forces externes són degudes a la gravetat:

F ext = N 1P1 N 2P2 = 0 i s'anul·len
Llavors es conserva la quantitat de moviment:

 ∫1

2 F ext dt = P2− P1 = 0 significa  que  P1 = P2 també 
expressat en components: P x1=P x2

                                          P y1=P y2

                                                                                                             P z1=P z2

Llavors la quantitat de moviment abans ( P1 ) i després 
del xoc ( P2 ) ha de ser la mateixa, i podem escriure:

m1 v1m2 v2 = m1 u1m2 u2

Exemple-2: En aquest exemple es pot dir que aproximadament també es conserva la quantitat de 
moviment; es tracta del que succeeix en dos instants de temps abans i després d'una  explosió, a 
condició que el procés d'explosió sigui pràcticament instantani.
En aquest cas ∫1

2 F ext dt =< F ext > t on < F ext > representa el valor mitjà però en ser l'explosió 

quasi instantània  t  ≈ 0, i per tant ∫1

2 F ext dt = P2− P1 =0 llavors P1 = P2 .
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Conservació de l'energia en un sistema de partícules
Sabíem que la variació de l'energia total d'una partícula és igual al  treball que fan sobre ella les 
forces  no  conservatives.  Pel  cas  d'un  sistema  de  partícules  la  situació  és  la  mateixa,  però  cal 
distingir entre les forces  externes i les  internes. Així, la variació de l'energia total d'un sistema de 
partícules és igual al treball de les forces externes no conservatives més el treball de les forces 
internes no conservatives:

E2−E1 =W ext
NCW int

NC

Els casos més generals de forces internes no conservatives són els següents:
1. Fregaments interns (deformacions entre sòlids plàstics, viscositat en fluids).
2. Les forces que trenquen un sòlid en fragments.

En el cas d'un sòlid rígid que no es trenqui durant el procés estudiat, les forces internes no fan 
treball, i en conseqüència, la variació d'energia total serà:

E2−E1 = W ext
NC

Finalment, podem veure que l'energia mecànica és conservaria ( E2 = E1 ) si el treball fet per totes 
les forces no conservatives fos zero. En el cas d'un sòlid rígid, només cal que les forces externes no 
conservatives no facin treball.

Exemple: Determineu la velocitat d'una bala de massa “m” que es dispara contra un pèndol balístic 
de massa “M” si aquest oscil·la fins a una alçada màxima “h”.

Fixem-nos que són dues partícules, per tant es podran aplicar els teoremes derivats dels sistemes de 
partícules. Durant el xoc, l'energia total no es conserva degut a que la bala ha de fer un treball no 
conservatiu, però el que si es conserva és la quantitat de moviment (es tracta d'un xoc). Després del 
xoc i sense fregament amb l'aire sí que es conserva l'energia total (que serà un traspàs d'energia 
cinètica a energia de tipus potencial gravitatòria). Per tant P A = PB i E B = EC :
Conservació de la quantitat de moviment

m v A0 =mM vB d'on v B =
m vA

mM
Conservació de l'energia total

1
2
MmvB

2 =M mgh es cancel·len les masses i llavors v B
2 = 2gh , ara podem substituir el 

valor de v B en funció de la incògnita v A que demanen:


m v A

mM


2

= 2gh i aïllant v A obtenim l'expressió final: v A = mM
m 2gh .
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Xocs elàstics i inelàstics
Quan dos objectes xoquen, normalment hi ha una pèrdua d'energia durant el xoc degut al treball de 
fregament o al treball fet per destruir part dels materials. El cas límit es dóna quan els dos objectes 
queden units entre si després del xoc, movent-se solidàriament amb la mateixa velocitat (cas del 
pèndol balístic, per exemple). Aquests xocs s'anomenen xoc totalment inelàstics. Teòricament també 
podem estudiar  el  cas  límit  de xocs  en els  què les  forces  internes  no facin treball,  aquests  els 
anomenarem xocs totalment elàstics (una bona aproximació són els xocs de boles de billar). Entre 
aquests dos casos límits es poden considerar una gran varietat de xocs durant els quals es perd part 
de  l'energia  total  i  els  cossos  no  queden  units  després  del  xoc,  s'anomenen  xocs  parcialment 
inelàstics.

Veim les equacions del dos casos límits:

Xoc totalment elàstic
Es conserva la quantitat de moviment i l'energia total (que considerarem només cinètica), per tant si 
el xoc es dóna entre dos cossos:

m1 v1m2 v2 = m1 u1m2 u2 on les v són les velocitats abans del xoc i u les de després.
1
2

m1 v1
21

2
m2 v2

2= 1
2

m1 u1
21

2
m2 u2

2

Xoc totalment elàstic sobre la recta
Aplicant les dues equacions anterior sobre la recta es pot arribar a un sistema de dues equacions 
com el següent:

m1 v1m2 v2 = m1 u1m2u2 Encara que és en la recta, cal imposar el sentit, per tant les velocitats
v1u1 = v2u2                    podran ser positives o negatives.

Xoc totalment inelàstic
Només es conserva la quantitat de moviment:

m1 v1m2 v2 = m1m2u

Exemple: Una bola de billar en repòs rep el xoc frontal d'una altra bola, demostreu que la bola que 
es movia resta parada després del xoc, i que la bola inicialment en repòs adquireix la velocitat de la 
bola que estava en moviment.
Com són boles idèntiques m1=m2=m tenim la primera amb v1 i la segona en repòs v2 = 0 , 
després del xoc, la primera queda parada u1 = 0 i la segona adquireix la velocitat de la primera, és 
a dir u2 = v1 . Demostrem-ho:

m v1 = mu1m u2 d'on  v1 = u1u2 en cancel·lar les masses, també sabem que sobre la recta 
v1u1 = u2 ,  posem  el  valor  de  u2 en  l'equació  anterior  v1 = u1u2 arribem  a 
v1 = u1v1u1 ,  cancel·lem la  v1 i  ens dóna  0= 2u1   per  tant  u1 = 0 ,  que es  el  que 

volíem demostrar.
Si ara posem el valor  u1 = 0 en  v1u1 = u2 llavors  v1 = u2 que és la segona condició que 
volíem demostrar.
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Tema-9 Accions a distànciaTema-9 Accions a distància
Introducció
A l'Univers hi ha moltes forces que determinats cossos s'exerceixen entre si, en funció de certes 
propietats físiques i sense necessitat d'estar en contacte. Per  aquesta raó aquestes forces s'anomenen 
interaccions (o accions) a distància. En aquesta secció s'estudien dos tipus d'aquestes interaccions: 
les forces gravitatòries i les forces electrostàtiques. Concretament:

Força Paràmetre que la crea Tipus d'acció
Gravitatòria Massa Atracció inversament 

proporcional al quadrat de la 
distància

Electrostàtica Càrrega elèctrica Atracció/repulsió inversament 
proporcional al quadrat de la 

distància

Força gravitatòria
La llei d'atracció gravitatòria de Newton afirma el següent:

 

 | F |= G
m1 m2

d 2 on G és la constant universal de la 

gravitació de valor G=6.67 · 10-11 N m2 kg-2.

Força electrostàtica
La llei d'interacció electrostàtica (llei de Coulomb) afirma el següent:

| F |= k
|q1 | |q2 |

d 2
on k és la constant de Coulomb 

de valor en el buit k=9·109 N m2 C-2.

Habitualment s'expressa també com:

| F |= 1
4 e0

|q1 | |q2 |
d 2

on  e0
és  l'anomenada 

permitivitat  (o  constant)  dielèctrica  del  buit de 
valor:
 e0=   8.8 · 10-12 C2 N-1 m-2.
(les unitats són les inverses de k).
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Equacions de les forces gravitatòria i electrostàtica
Analitzem el següent cas simple: La força F que una massa M fa sobre una massa m. Agafarem 
com a origen de coordenades la posició de la massa M, i la posició de la massa m vindrà donada pel 
vector r :

El  vector  n  és  unitari  (mòdul  1)  i  té  la  mateixa 
direcció i sentit que el vector de posició r , de fet, en 
ser unitari podem escriure:

n = r
|r |

on apareix el mòdul de r que és la distància 

entre els dos cossos.
Fixem-nos que F i n tenen sentits oposats, per tant:
F =−G M m

r2 n o bé substituint el valor de n trobem que F =−G M m
r3 r .

En el cas de les forces electrostàtiques passa una cosa similar, però ara el sentit de la força F
depèn dels signes de les càrregues elèctriques involucrades:
Càrregues de signe igual es repel·leixen:

F =nº positiu n

Carregues de signe contrari s'atreuen:
F =nº negatiun

En els dos casos, però, podem escriure la mateixa fórmula: F =k Q q
r2 n o bé substituint el vector 

unitari  per  obtenir  F =k Q q
r3 r .  Quan  les  càrregues  són  de  signe  contrari,  apareix  un  signe 

menys, de manera que la força resulta atractiva. Quan les dues càrregues tenen signe igual, ja siguin 
les dues positives o negatives, la força resultant és positiva i per tant repulsiva.

Noció de camp. Camp gravitatori.
El problema general que es planteja en gravitació (o en electrostàtica) és el següent: Estudiar de 
quina manera un conjunt de cossos actuen gravitatòriament sobre una determinada massa (m) que 
està  ocupant  un  cert  punt  de  l'espai.  Per  estudiar  aquests  tipus  de  situacions  resulta  còmode 
mentalment separar el problema en dues parts:

1. Estudiarem  de  quina  manera  la  presència  d'aquests  cossos  materials  modifiquen  les 
propietats del punt de l'espai que ocupa la massa m, sense tenir en compte aquesta massa.

2. Estudiarem com aquestes  propietats  alterades  del  punt  de  l'espai  degudes  a  la  resta  de 
masses influeixen sobre m.

Anomenem camp a les propietats alterades de cada punt de l'espai degudes a la presència d'aquests 
cossos; el camp serà una magnitud vectorial en aquest cas (podrem parlar de camp vectorial).
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En el cas de la gravetat, definim el  camp gravitatori en un punt de l'espai com l'acceleració que 
experimentaria un cos qualsevol (partícula testimoni) situat en aquest punt deguda a la presència 
dels altres cossos: g vector del camp gravitatori, acceleració de la gravetat.

Per exemple,  a prop de la  superfície  de la  Terra,  el  camp gravitatori  seria  un camp de vectors 
verticals de modul 9.81 m s-2 i estaria creat per la presència del planeta Terra.
Si en un punt de l'espai on hi ha un camp gravitatori  g situem una massa m, sobre ella actuarà 
una força deguda a la gravetat (el pes): F = m g .

Veim com funciona la noció de camp a continuació.
Primer dibuixem el camp gravitatori creat per una única massa M en un punt de l'espai P:

Si ara col·loquem en el punt P una massa m, sobre ella actuarà una força gravitatòria que podem 
escriure de dues formes diferents:

F =−G M m
r2 n o  bé  F = m g ,  igualant  ambdues 

expressions podem dir que el camp gravitatori és:

g =−G M
r 2 n aquest és el camp gravitatori creat per la 

massa M en un punt P de l'espai.
Si el que volem és determinar el camp gravitatori creat simultàniament per diferents masses en un 
mateix punt de l'espai caldria determinar els camp gravitatoris creats per cada massa separadament i 
sumar-los vectorialment: g = g i

Per exemple si tenim dos cossos:

On  g = g1 g2 serà  el  vector  camp  gravitatori 
resultant.

Camp electrostàtic
Pel cas de la interacció electrostàtica, definim el camp elèctric E que hi ha en un punt de l'espai a 
partir del que li passaria a una càrrega elèctrica  positiva q (càrrega testimoni) situada en aquest 
punt, de forma que la força deguda a la interacció electrostàtica amb altres cossos que actuessin 
sobre ella es podria escriure com: F = q E (el camp E vindria a ser l'anàleg de g però en el 

cas elèctric). És a dir, E =
F
q . Fixem-nos en l'analogia F = mg i F =q E .
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Les unitats del camp elèctric són [E]=N C-1.

Així el camp elèctric creat per una sola càrrega elèctrica Q>0 en un punt de l'espai seria:

Si en P col·loquem una càrrega q>0 apareixerà una força electrostàtica F :

F =k Q q
r2 n i sabem que  E =

F
q

. 

Per tant el camp  elèctric es podrà expressar com:

                 E = k Q
r 2 n .

Aquest seria el camp elèctric creat per una única càrrega Q en el punt de l'espai P.
Per exemple, analitzem els vectors camp elèctric en diferents punts de l'espai creat per una càrrega 
Q>0 i per una càrrega Q<0 (cal pensar que la càrrega testimoni és positiva per definició):

Forces newtonianes
Un camp de forces rep el nom de newtonià si verifica les següents propietats:

1. Les rectes que contenen les forces creades en qualsevol punt de l'espai concorren en un 
mateix punt anomenat punt que crea el camp (veure el dibuix anterior).

2. La intensitat de la força disminueix amb el quadrat de la distància respecte el punt que crea 
el camp.

Així, matemàticament, un camp newtonià s'escriu F = A
r2 n ; la constant A caracteritza el tipus de 

camp newtonià. Si A>0 serà un camp repulsiu, si A<0 serà un camp atractiu.
D'aquesta manera veiem que el camp gravitatori creat per una massa puntual i el camp electrostàtic 
creat per una càrrega puntual determinen forces newtonianes:

F =−G M m
r2 n on A =−G M m i F =k Q q

r2 n on A = k Q q

Una propietat fonamental dels camps newtonians és que són  conservatius, és a dir, es pot definir 
una energia potencial.
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Energia potencial d'un camp newtonià
Recordem aquí que l'origen d'energies potencials era un punt que podíem triar segons la nostra 
conveniència. Pel cas dels camps newtonians les equacions es simplifiquen molt si prenem l'origen 
d'energies potencials a l'infinit. És a dir U =0 ; r =∞
Recordem que l'energia potencial definida en un punt P es podia escriure com: U P =∫P

O F · d r .

Pel cas d'un camp newtonià podem dir que l'origen de potencial és l'infinit:

U P =∫P

∞ F · d r =∫P

∞ A
r2 n ·d r

Per calcular aquest producte escalar, primer recordem que el vector unitari és  n = r
|r | i per tant 

l'energia potencial es podrà escriure com: U P =∫P

∞ A
r 2

r
r

·d r =∫P

∞ A
r3 r · d r .

Ara caldrà trobar una expressió més senzilla pel terme r · d r i de fet es pot demostrar que aquest 
producte escalar és igual a r · d r = r dr és a dir, és igual al producte dels seus mòduls.

Estem en condicions de trobar l'energia potencial en un punt P que dista una distància r del punt que 
crea el camp, resolent la integral abans esmenada, que anirà des del punt P fins a l'infinit:

Vegem-ho:  U P =∫P

∞ A
r 3 r · d r =∫P

∞ A
r 3 r dr per  la  propietat  de  r · d r i  aquesta  expressió  es 

simplifica a U P =∫P

∞ A
r 3 r dr =∫P

∞ A
r 2 dr =− A

r
]P
∞=− A

∞−−A
r

= A
r .

En resum, en un camp newtonià de la forma F = A
r2 n l'energia potencial en un punt P qualsevol 

pren l'expressió: U P = A
r si prenem l'origen d'energies potencials a l'infinit.

Energia d'un cos que es mou en el camp gravitatori creat per un altre cos
Suposem que un cos de massa m, per exemple un satèl·lit artificial, es mou en el camp gravitatori 
creat per un altre cos de massa M, per exemple la Terra:

L'energia potencial gravitatòria de la massa m és:

U = A
r

=−G M m
r

i així l'energia total del moviment serà la suma 

de l'energia potencial més l'energia cinètica:

E =T U = 1
2

m v2−G M m
r

L'expressió V =−G M
r rep el nom de potencial gravitatori, 

on [V]=J kg-1. Així que U =m V .
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Energia d'una càrrega elèctrica que es mou en el camp elèctric creat per una altra càrrega
Anàlogament al cas gravitatori:

L'energia potencial electrostàtica serà: U = A
r

= k Q q
r  

Aquesta  expressió  es  pot  separar  en  dos  factors,  un  que depèn 
només de la càrrega que crea el camp Q i del punt de l'espai on 
està q, i un segon terme que només depèn de la càrrega q:

U = k Q
r

q on el primer factor k Q
r

s'anomena potencial 

elèctric creat per la càrrega Q, i ve representat per la lletra V.

Les unitats del potencial elèctric són [V]=V (Volt), V=J C-1. 

Així l'expressió de l'energia potencial de la càrrega q també es pot escriure com:

U =q V on el potencial elèctric és V = k Q
r .

Moviment dels cossos en el camp gravitatori creat per un altre cos
En aquesta secció estudiarem tant el moviment de planetes entorn del Sol (o una estrella qualsevol) 
com el  dels  satèl·lits  entorn  d'un  planeta.  En  qualsevol  cas,  el  cos  central  que  crea  el  camp 
gravitatori es pot considerar com un punt material situat en el seu centre i de massa igual a la de tot 
el cos. La demostració matemàtica d'aquesta simplificació es veurà més endavant quan estudiem el 
teorema de Gauss.

Les trajectòries dels cossos que es mouen en el camp gravitatori creat per un altre poden ser obertes 
o tancades. Una trajectòria oberta s'estén des de l'infinit, passant per les proximitats del cos que crea 
el camp, fins a l'infinit. Una trajectòria tancada és aquella en la què el cos mòbil no pot arribar a 
l'infinit, sinó que es manté en les proximitats del cos central. És el cas, per exemple, dels planetes 
entorn el Sol. El tipus de trajectòria ve determinat per l'energia total del cos mòbil:

E = T U = 1
2

m v2−G M m
r

perquè  pugui  arribar  a  l'infinit  cal  que 

quan r =∞ el cos mòbil tingui una velocitat v∞ ≥ 0.

Apliquem aquests paràmetres en l'expressió de l'energia:

E = 1
2

m v∞
2−G M m

∞ = 1
2

m v∞
2 si v∞

> 0 llavors E > 0, i això vol dir 

que el cos s'allunya indefinidament d'M i en fer-ho la seva velocitat tendeix al límit:

v∞ = 2 E
m

 (aïllant la velocitat en l'expressió anterior). 

Es pot demostrar que la seva trajectòria serà una hipèrbola on M ocuparia un dels seus focus.

Si pel contrari  E = 0 en l'infinit, llavors  E = 1
2

m v∞
2=0 per tant  v∞ = 0. El cos pot arribar a 

l'infinit però amb velocitat zero. És pot demostrar que l'òrbita serà una paràbola on M ocuparia el 
seu focus.

Finalment, si  E < 0 en l'infinit, llavors  E = 1
2

m v∞
2 < 0 cas impossible, no arriba a l'infinit, en 

conseqüència  la  trajectòria  seria  tancada i  m no podria  abandonar  les  proximitats  d'M. Es  pot 
demostrar que la seva trajectòria serà una el·lipse on M ocuparia un dels seus focus.
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Els planetes entorn del Sol es mouen segons el·lipses que són pràcticament circumferències; una 
circumferència és un cas especial d'el·lipse on els dos focus coincideixen en el mateix punt.

Energia total en el camp gravitatori. Cas general.
Veiem com es pot descriure l'energia i la velocitat en aquest cas general:

E = T U = 1
2

m v2−G M m
r dividint per m,

E
m

= 1
2

v2−G M
r d'on 

E
m
G M

r
= 1

2
v2

Aïllant la velocitat:

v =  2 E
m

2G M
r

M, m i G són constants i E també es conserva en no haver fregament. 

Si la trajectòria és circular llavors la velocitat també és constant (ja que r no canvia). Si la trajectòria 
és el·líptica quan la distància r disminueix (r2 >r1), la velocitat és fa més gran (v1> v2).

El moviment dels planetes entorn el Sol
Històricament, la primera formulació correcte del moviment dels planetes va ser feta per Kepler a 
partir  d'observacions  astronòmiques.  Les  anomenades  lleis  de  Kepler,  van  ser  matemàticament 
deduïdes per Newton posteriorment, utilitzant la seva teoria de la gravitació.
Les observacions de Kepler es resumeixen en tres lleis:

1. Primera llei  : Els planetes es mouen entorn el Sol en òrbites el·líptiques, on el Sol ocupa un 
dels seus focus.

2. Segona llei  : Els quadrats dels períodes de revolució (any planetari) són proporcionals als 
cubs dels semieixos majors de les el·lipses. Matemàticament:

T 1
2

a1
3 =

T 2
2

a2
3 =

T 3
2

a3
3 etc, essent 1, 2, 3 tres planetes qualsevol.

3. Tercera llei  : Si imaginem un segment que uneixi el Sol i un planeta, a mesura que el planeta 
es  mogui,  aquest  segment  anirà  canviant  de 
longitud  i  anirà  “escombrant”  el  pla  de  la 
trajectòria.  S'anomena  velocitat  areolar a  l'àrea 
escombrada  per  aquest  segment  per  unitat  de 
temps. Doncs bé, la tercera llei de Kepler afirma 
que  al  llarg  del  moviment  d'un  planeta,  la 
velocitat  areolar  es  manté  constant.  Veient  la 

figura podem dir: 
S
 t

= const.

Es pot demostrar que aquest fet és una conseqüència de la conservació del moment angular. 
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Exemple: Demostreu la segona llei de Kepler per a dos planetes en òrbita circular.

Considerem un planeta i apliquem la segona llei de Newton:
F = m a

En ser una òrbita circular, la celeritat és constant i l'acceleració serà 

de tipus normal  an sent  a t = 0 , sabem que  an = v2

r
i sabem 

que  la  força  gravitatòria  és:  F = G M m
r2 ,  igualem  les  dues 

expressions de la força:

F = G M m
r2 = mv2

r
d'on v2 = G M

r
. 

Per altra banda, el període és el temps que triga el planeta en donar una volta al voltant del Sol, per 
tant si pensem que el temps  és l'espai recorregut ( 2 r ) entre la velocitat:

T = 2r

GM
r

fem el quadrat T 2 = 42 r 2

G M
r

per tant T 2 = 42 r 3

G M
. Imposem la llei de Kepler:

T 2

r3 = 42

G M és a dir que aquest quocient és contant, ja que G i M són constants. 

Considerem ara dos planetes:
T 1

2

r1
3 = 42

G M
T 2

2

r2
3 = 42

G M

Per tant queda demostrat que 
T 1

2

r1
3 =

T 2
2

r 2
3  precisament la segona llei de Kepler.

Nota: En una òrbita el·líptica no només hi ha an  sinó també a t .

Energia total en el camp gravitatori i en òrbita circular
Quan un cos es mou dins el camp gravitatori creat per un altre cos que suposarem immòbil, l'energia 
del cos s'ha de conservar al llarg de la trajectòria (no hi ha fregament a l'Univers), per tant:

E = 1
2

m v2−G M m
r

= const.

Per determinar el seu valor, considerarem una òrbita circular, llavors com hem vist en l'exemple:

v2 = G M
r  i l'energia seria: E = 1

2
m G M

r
−G M m

r
=−1

2
G M m

r és a dir:

E =−G M m
2r essent r el radi de l'òrbita circular.

Es pot demostrar que si l'òrbita és el·líptica enlloc de circular  E =−G M m
2a on a representa el 

semieix més gran de l'el·lipse.

Nota: Fixem-nos que, segons aquesta fórmula, l'energia és negativa i de valor absolut més gran 
quan més proper al Sol es troba un planeta. Com que l'energia és negativa, la trajectòria és tancada, 
com hem vist abans.
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Flux d'un vector sobre una superfície
Considerem una regió de l'espai on hi ha definit un camp vectorial (hi ha un vector en cada punt de 
l'espai). Considerem una superfície infinitament petita (ds) en aquesta regió de l'espai que travessa 
el camp. Aquesta superfície es pot caracteritzar vectorialment mitjançant un vector d s que té les 
següents propietats:

1. És perpendicular a la superfície.
2. El seu modul és igual a l'àrea, |d s | = A .

Es defineix el flux del camp vectorial V
sobre la superfície ds com el producte escalar:

d = V ·d s = V dscos segons la figura següent:

El flux d'un camp vectorial sobre uns superfície extensa es calcula de la següent manera:
1. Es descompon la superfície S en una infinitat de ds.
2. Es calcula el flux sobre cada ds com d = V ·d s .
3. El flux total es troba per integració de manera que =∫S

d =∫S
V · d s .

Teorema de Gauss
Aquest  teorema  estableix  una  expressió  simple  del  flux  quan  es  compleixen  les  següents 
condicions:

1. V  és un camp vectorial de tipus newtonià V = A
r 2 n

2. La superfície S sobre la qual es calcula el camp és una superfície tancada.

El  teorema  de  Gauss afirma  el  següent:  Si  considerem  una 
superfície  tancada  a  l'espai  que  conté  punts  (P1,  P2,  ..Pn)  que 
generen camps newtonians, tal com indica la figura: 

Llavors el flux del camp total sobre aquesta superfície S és:
= 4A1A2... An on les A són les parts constants del camp 

newtonià en cada punt,  que es  troben en la  definició de camp 

vectorial, V i =
Ai

r 2 ni .
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Comprovem la validesa del teorema de Gauss per al cas del flux d'un camp newtonià (per exemple 
repulsiu) sobre una superfície esfèrica en un punt central a aquesta superfície:

En aquest cas V = A
r 2 n i el seu mòdul V = A

r 2 ,

calculem el diferencial de flux: d = V · d s = | V | |d s | cos0º  per 

tant d = A
r2 ds integrant obtenim =∫S

d =∫S

A
r 2 ds traient 

la part constant = A
r2∫S

ds= A
r 2 S i la superfície d'una esfera és 

S = 4r 2 per tant el flux total serà:  = A
r2 4 r 2 =4 A que 

és el que diu el teorema de Gauss.

Aquest teorema es pot aplicar tant al camp gravitatori com al camp elèctric.

Si l'apliquem a l'acceleració de la gravetat creada per una massa puntual m tindrem:

On  g =−G m
r 2 n aquí  A =−G m i aplicant el teorema de Gauss el 

flux del camp gravitatori sobre la superfície S tancada serà:

= 4 A=−4G m flux del camp gravitatori creat per la massa m 
sobre la superfície considerada.

Si a l'interior de la superfície tancada hi haguessin més masses el resultat seria:

A1 =−G m1 , A2 =−G m2 ... An =−G mn

El flux del camp gravitatori serà:

= 4−G m14−G m2... 4−G mn=−4G m1m2 ...mn

És a dir =−4G M essent M la massa total que engloba la superfície considerada.
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Camp gravitatori a l'exterior de la Terra
Aplicarem el teorema de Gauss al càlcul del camp gravitatori produït per la Terra, tant en punts 
interiors com en punts exteriors a ella. Per fer-ho considerarem la Terra com un objecte esfèric.
Considerem, en primer lloc, un punt P exterior al planeta, que dista una distància r del centre del 
planeta i considerem una superfície d'integració imaginària S que estigui centrada en la Terra. Per 
raons de simetria el camp gravitatori té el mateix mòdul en tots els punt de la superfície S.

Aplicant directament el teorema de Gauss obtindríem:
=−4G M on M és la massa del planeta.

Les unitats del flux en el camp gravitatori són [Φ]=N m2 kg-1.

Veim com demostrar-ho a partir de la definició de flux:

=∫S g · d s =∫S
g dscos180º =∫S

−g ds

Però sabem que g =G M
r 2 i llavors la integral serà:

=∫S
−G M

r 2 ds =−G M
r2 ∫S

ds =−G M
r 2 S si  substituïm  el 

valor d'aquesta superfície d'integració en funció de r obtenim:  S = 4r 2 d'on el  flux quedarà 
com:

=−G M
r 2 4 r2 =−4G M expressió correcta que dóna el teorema de Gauss.

També es podria utilitzar el teorema de Gauss per trobar l'expressió del camp gravitatori g fent el 
següent  =∫S

−g ds =−g∫S
ds =−g S =−g 4 r2 i igualant aquest resultat amb el que diu el 

teorema de Gauss: −4G M =−g 4 r2 aïllant g obtindríem: g =G M
r 2 que és el resultat que 

ja sabíem.  Això demostra que per a punts exteriors a la Terra, l'acceleració de la gravetat seria la 
mateixa que crearia un punt material de massa M situat al centre de la Terra, és a dir, que a efectes 
de càlcul, podem considerar tot el planeta com un punt material central.

Camp gravitatori a l'interior de la Terra
El teorema de Gauss ens permet triar una superfície d'integració imaginària interior al planeta Terra 
per  veure  com  seria  el  camp  gravitatori  en  aquest  cas.  Considerarem  una  aproximació 

simplificadora; la densitat del planeta serà uniforme: 
= m

V
= M

4
3
 R3

Volem  calcular  el  camp  gravitatori  en  un  punt  que  dista  una 
distància r<R del centre del planeta. Apliquem el teorema de Gauss:
=−4Gmassa dins l ' esfera de radi r  on aquesta massa serà:

m = V r = M
4
3
 R3

4
3
r 3= M r3

R3 per tant deduïm que:

=−4G M r 3

R3
.
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Ara trobem el flux aplicant la definició del producte escalar:

=∫S g · d s =∫S
g dscos180º =−g∫S

ds si integrem  =−g S =−g 4 r 2 on hem expressat 
la superfície que limita l'esfera de radi r.
Ara igualem les dues expressions del flux per trobar el camp g:

=−4G M r3

R3 =−g 4r 2 aïllant ara el camp gravitatori: g =G M
R3 r .

Per tant, en un punt interior de la Terra, el camp és proporcional a la distància al seu centre.
Gràficament ho podem veure millor:

Aplicació del teorema de Gauss al camp elèctric

El camp elèctric creat per una càrrega E = k q
r2 n també és un camp newtonià de la forma

E = A
r 2 n on A = k q . En electrostàtica, la constant k en el buit s'acostuma a definir com:

k = 1
4 e0

=9 · 109
N m2 C-2. Si calculem el flux del camp elèctric sobre una superfície tancada, 

dins la qual hi ha diferents càrregues elèctriques, el teorema de Gauss ens diu:
=∫S

E · d s = 4 A1A2... An= 4k q1k q2... k qn= 4 k q1q2...qn és a dir 

= 4 k Q essent  Q  la  suma  de  totes  les  càrregues.  Si  expressem  k = 1
4 e0

l'expressió 

quedarà més simplificada: = Q
e0

expressió final del teorema de Gauss pel camp elèctric.

Les unitats del flux elèctric són [Φ]= N m2 C-1.

Exemple:  Calculeu  el  camp  elèctric  d'un  cilindre  de  longitud  indefinida,  de  radi  R  i  densitat 
volumètrica de càrrega   tant dins com fora del cilindre. Cal saber que el camp elèctric és de 
tipus radial en un cilindre. Apliquem el teorema de Gauss.

Fora del cilindre
Descompondrem  el  flux  en  tres  contribucions,  el  flux  a  la  pared  del 
cilindre més el flux en la cara superior, més el flux en la cara inferior. 
Flux a la pared:
=∫S

E · d s = E S cos0º = E 2 r h
Segons el teorema de Gauss:

= Q
e0

on Q és la càrrega dins la superfície d'integració, en aquest cas 
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és la càrrega total del cilindre. Si fem servir la densitat volumètrica de càrrega: = Q
V

= Q
R2 h

d'on Q =  R2 h i per tant el flux:

=  R2 h
e0

igualem les dues expressions del flux  R2 h
e0

= E 2 r h aïllem el camp elèctric:

E =  R2 h
e0 2 r h

=  R2

2 e0 r

Flux a una cara del cilindre:
=∫S

E · d s = E S cos90º i per tant és zero, ja que el vector diferencial de superfície i el vector 
camp elèctric són perpendiculars. En l'altre cara també és zero, per tant l'expressió final del camp 
elèctric fora del cilindre serà la trobada abans:

E =  R2

2e0 r

Dins del cilindre
Pel mateix raonament, només caldrà considerar el flux en la pared 
del cilindre. En aquest cas la superfície d'integració fa que la càrrega 
atrapada sigui menor que la càrrega total del cilindre.
Per una banda tenim que: 
=∫S

E ·d s = E S cos0º = E 2 r h

Aplicant el teorema de Gauss:  = q
e0

on  q =r 2 h per tant 

=  r2 h
e0

,  igualem les dues expressions del flux:  =  r2 h
e0

= E 2 r h , i  aïllem ara el 

camp elèctric:

E =  r2 h
e0 2 r h

=  r
2e0

expressió final del camp elèctric a l'interior del cilindre.

En resum i de manera gràfica:

Nota: Com veiem en el cas d'un cilindre, el camp exterior no és inversament proporcional al quadrat 
de la distància, i per tant no es pot assumir que es pugui considerar un punt material. 
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Tema-10 Camp elèctricTema-10 Camp elèctric
Introducció
En aquest capítol veurem algunes expressions més, relacionades amb el camp elèctric, en particular 
l'energia d'un càrrega elèctrica mòbil, el potencial elèctric i la diferència de potencial.

Energia d'una càrrega que es mou en el camp elèctric d'altres càrregues
Considerem una càrrega elèctrica q que es mou sota l'acció de les forces electrostàtiques creades per 
altres càrregues (q1, q2, ...qn) que suposarem fixes a l'espai.

On la força resultant F =q E i E és també el camp resultant.

L'acció d'aquestes càrregues sobre q pot ser representada mitjançant 
el camp elèctric que creen en la posició ocupada per q.
L'energia  potencial  de  la  càrrega q deguda a  la  presència  de les 
altres càrregues seria igual al treball que faria la força  F  si es 
trasllades la càrrega q des de la posició que ocupa (anomenem-la P) 
fins a l'infinit, que prenem com origen de coordenades.
És a dir: U =∫P

∞
F · dr =∫P

∞
q E · d r = q∫P

∞
E ·d r

Aquesta  expressió  és  pot  relacionar  amb  la  magnitud  potencial  elèctric  ja  que  sabíem  que 
U =qV i per tant V =∫P

∞
E · d r que serà una forma alternativa d'expressar el potencial elèctric 

en el punt P. Les unitats del potencial elèctric eren [V]=V, veiem que de fet V = J C-1.

D'altra  banda,  calcularem  ara  el  potencial  elèctric  creat  per  una  única  càrrega  q1 en  un  punt 
qualsevol de l'espai P i elaborarem la integral V P =∫P

∞
E · d r :

Veiem  primer  el  camp  elèctric  E = k
q1

r 2 n= k
q1

r2
r
r

=k
q1

r3 r i 

l'apliquem a la integral:

V P =∫P

∞
k

q1

r 3 r · d r i havíem vist que r · d r = r dr per tant

V P = k q1∫P

∞ 1
r2 dr = k q1

1
r P

que seria el potencial elèctric en el 

punt P creat per la càrrega q1.

De manera general podrem expressar el potencial elèctric com: V = k q
r com és un escalar, de fet, 

pot tenir valor positiu o negatiu.

El potencial elèctric creat per un conjunt de càrregues serà la suma dels potencials elèctrics creats 
per cada càrrega, de manera que: 

V P = V i = V 1V 2..V n =
k q1

r1


k q2

r 2
...

k qn

r n
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Relacionem ara el treball i la diferència de potencial; en ser les forces electrostàtiques de caràcter 
conservatiu, s'han de complir dues propietats:

1. El treball fet per les forces electrostàtiques entre dos punts M i N, i sobre una càrrega mòbil, 
és igual a la diferència d'energies potencials d'aquesta càrrega entre els dos punts:

W =U M−U N = qV M−q V N = q V M−V N  on apareix la diferència de potencial VM -VN.

2. S'ha  de  conservar  l'energia  total  (cinètica  més  potencial)  si  només  actuen  les  forces 
elèctriques, és a dir, si no hi ha fregament.

Camp elèctric i diferència de potencial
Veurem la relació existent entre ambdós propietats. Considerem el moviment d'una càrrega q entre 
dos punts M i N:

El treball de la força F serà:
W =∫M

N F · d r =∫M

N
q E · d r = q∫M

N E · d r però també

W =U M−U N =qV M−qV N = qV M−V N 

Igualem les dues expressions: q V M−V N = q∫M

N E · d r d'on:

V M−V N =∫M

N E · d r expressió  que  relaciona  la  diferència  de 

potencial amb el camp elèctric.

Estudiem aquesta fórmula en un cas unidimensional per deduir algunes propietats més:

El  vector  E està  sobre  la  mateixa  recta,  trobem  el  producte  escalar: 
E · d r = E x dxE y dyE z dz = E x dx per tant el potencial elèctric serà:

V M−V N =∫M

N
E x dx si  el  camp  elèctric  fos  constant  V M−V N = E x∫M

N
dx = E x  x essent 

 x la distància entre els punts M i N. Aïllen ara el camp elèctric de l'última expressió:

E x =
V M−V N

 x
Aquesta fórmula ens indica que les unitats del camp elèctric a més de ser N C-1 

també són V m-1. Ja que el numerador és una diferencia de potencials, i una diferència és igual a 

“menys” un increment podem escriure E x =−
V N−V M

 x
=−V

 x
o bé en forma diferencial:

E x =− dV
dx és a dir, el camp elèctric és igual a “menys” el gradient (derivada respecte la posició) 

de potencial.

Nota: En el cas del camp gravitatori, també podrem definir el potencial com V =∫P

∞
g ·d r i de 

manera similar W =U M−U N = m V M−mV N = m V M−V N  .

53



Una conseqüència del que hem vist  és que el  vector  E està  dirigit sempre cap a la zona on 
disminueix el potencial elèctric. Si considerem la figura següent de nou:

El  camp  elèctric  E   és  positiu  ja  que  apunta  en  la 
direcció de l'eix x, l'increment   x també és positiu ja 
que  x = x N− xM i x N > xM , tenint en compte que

E x =
V M−V N

 x
llavors V M−V N > 0 d'on V MV N . 

Vegem-ho, per exemple, en la figura següent:

Una càrrega positiva tendirà a moure's des de 
potencials grans cap a potencials petits.
Contràriament,  una càrrega  negativa ho farà 
des de potencials petits a potencials grans.

Exemple: Tres càrregues elèctriques ocupen tres vèrtexs d'un quadrat de costat  l=2 m  tal  com 
indica la figura. El valor de les càrregues és q1= 2 µC,   q2= - 4 µC,  q3= 3 µC.
a) Calculeu el camp elèctric en el punt M, indicant el seu mòdul.

b) Si en el punt M es col·loca una càrrega q=10 µC, determineu la força que actua sobre ella.

c) Calculeu el potencial elèctric en els punts M i N.

d) Si desplacem la càrrega q des d'M a N, determineu 
el treball de la força elèctrica al llarg d'aquest recorregut.

a)  El camp elèctric en M serà la suma vectorial dels camps elèctrics creats per les tres càrregues:

E1 = k
|q1 |
r1

2 = 4500 N C−1 on  r 1= 2m i  vectorialment  serà 

E1 =4500i en  positiu  ja  que  la  càrrega  testimoni  en  M és 
considera, per conveni, positiva.
Passem al camp elèctric creat per la segona càrrega:

E2 = k
|q2 |
r 2

2 = 4500 N C−1 on  r 2 =8 m

ja que és la hipotenusa d'un triangle rectangle de costats l=2 m. 
Vectorialment té l'afix apuntant cap a q2 fent un angle amb l'horitzontal de 90º +45º= 135º.
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Per tant E2x = 4500 cos135º i E2y = 4500 sin 135º que serà: E2 =−3182i3182j

Per últim E3 = k
|q3 |
r3

2 = 6750 N C−1 on r 3 =2 m i vectorialment serà E3 =−6750j .

El camp elèctric resultant en M serà, per tant: EM = E1 E2 E3 =1318i−3568 j ,
de mòdul EM = 3803 N C−1 .

b) La força resultant, sobre la càrrega q, serà F M = q E M  per tant F M = 0.013i−0.036j , 
de mòdul | F M |= 0.038 N .

c) El potencial elèctric en M serà: V M = V 1MV 2MV 3M on

V 1M = k
q1

r1
= 9000V V 2M = k

q2

r2
=−12728 V V 3M = k

q3

r3
= 13500V per tant V M = 9772 V .

Anàlogament el potencial en N serà: V N = V 1NV 2NV 3N en aquest cas r ' 1 = r ' 2 =5m ja que 
és la hipotenusa d'un triangle rectangle de costats l=2 m i l'=1 m,  r ' 3 =1 m :

V 1N = k
q1

r ' 1
= 8050V V 2N =k

q2

r ' 2
=−16100V V 3N = k

q3

r ' 3
= 27000V per tant V N = 18950V

d) Finalment, el treball per portar la càrrega q del punt M al N fet per la força elèctrica serà:
 W =q V M−V N =−0.09 J

Ja que el valor del treball és negatiu, això ens indica que cal fer treball exteriorment per portar la 
càrrega des de M fins a N.

Nota: De fet  aquesta expressió també es podria calcular com la diferència d'energies potencials 
W =U M−U N . 
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Tema-11 ConductorsTema-11 Conductors
Introducció
Un cos conductor és aquell que permet el moviment de càrregues en el seu interior, per exemple és 
el  cas  d'un  metall.  A més  de  conduir  el  corrent  elèctric,  un  cos  conductor  pot  estar  carregat 
elèctricament. Si pensem en un metall, en el què les càrregues mòbils són electrons, estarà carregat 
negativament si se li han proporcionat electrons des d'una font externa; serà neutre si té el mateix 
nombre de protons que d'electrons i estarà carregat positivament si se li han extret electrons.

Conductor en equilibri
Un cos conductor estarà  en equilibri si  en el  seu interior  no hi ha moviment de càrregues. Un 
conductor en equilibri té cinc propietats importants:

1. La seva càrrega elèctrica es distribueix sobre la superfície i no pas a l'interior. Per entendre-
ho pensem en un cos conductor carregat negativament, i per tant que contingués un excés 
d'electrons. Aquest electrons es repel·leixen entre ells i per tant intenten separar-se el més 
possible fins arribar a la superfície del conductor, on no poden allunyar-se més.

2. El  camp  elèctric a  l'interior  d'un  conductor  en  equilibri  es  zero,  perquè  sinó  ho  fos 
apareixerien forces sobre les càrregues i aquestes es mourien, amb la qual cosa el cos no 
estaria en equilibri.

3. Tots els punts de la superfície d'un conductor en equilibri estan al mateix potencial elèctric 
(la  superfície  d'un cos  conductor  en  equilibri  és  equipotencial).  En efecte,  si  dos  punts 
pròxims tinguessin diferent potencial, existiria entre ells una diferència de potencial i això 
implicaria  un  moviment  de  càrregues  des  de  punts  de  més  potencial  a  punts  de  menor 
potencial (en el cas d'una càrrega positiva) sobre la superfície, la qual cosa és incompatible 
amb la hipòtesi de l'equilibri elèctric.  

4. El camp elèctric a l'exterior d'un conductor en equilibri, en punts pròxims a la superfície, és 
perpendicular a aquesta superfície. Pensem que el camp elèctric genera una força F=q E
Si aquest camp elèctric tingues component paral·lela a la superfície les càrregues es podrien 
moure i per tant el conductor no estaria en equilibri.

             

5. Es pot demostrar que la  densitat  superficial  de càrrega σ [σ]=C m-2  en un conductor en 
equilibri és inversament proporcional al radi de curvatura de la superfície; això implica que 
la càrrega s'acumula en les zones més corbades, en particular en les puntes. 
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Camp elèctric en un conductor en equilibri
Per calcular el camp elèctric a l'exterior d'un conductor en equilibri podem utilitzar el  teorema de 
Gauss suposant que el conductor té una densitat superficial de càrrega σ homogènia.
Considerem una superfície d'integració cilíndrica amb les següents propietats:

1. El seu eix és perpendicular a la superfície del conductor.
2. El punt P on es vol calcular el camp elèctric està situat en la base superior del cilindre.
3. La base inferior del cilindre està dins del conductor.
4. El radi del cilindre és infinitament petit i anomenarem S a l'àrea d'una de les bases.

L'àrea interceptada pel cilindre sobre el conductor també tindrà 
una superfície S.
La càrrega elèctrica interceptada pel cilindre serà: q = S

El  teorema  de  Gauss  ens  diu:  = q
e0

=  S
e0

cal  aplicar-lo  al 

cilindre en tota la seva superfície (cara superior, cara inferior i 
cara  lateral).  En  la  cara  superior  el  vector  E i  d s són 
paral·lels,  per  tant:  =∫ E · d s = E S cos0º = E S ,  en la  cara 
inferior de fet no hi ha camp elèctric per tant = 0 , per últim 
veiem la  cara  lateral  =∫ E ·d s = E S cos90º = 0 degut  a  la 
perpendicularitat de E i d s .

Igualem el flux aplicant el teorema de Gauss i el trobat aplicant la definició de producte escalar:

E S = S
e0

per tant E = 
e0

expressió final del camp elèctric en la superfície del conductor.

Nota: Igualment podríem considerar una superfície d'integració esfèrica.

Capacitat d'un conductor
Hem vist que quan un conductor està carregat elèctricament i resta en equilibri, tota la seva càrrega 
està  distribuïda  sobre  la  seva  superfície,  i  tots  els  punts  d'aquesta  superfície  estan  al  mateix 
potencial  elèctric.  Anomenem Q a la càrrega del conductor i  V al  potencial  elèctric de la seva 
superfície (prenent com origen de potencial l'infinit). Si considerem un determinat cos conductor i 
el carreguem amb diferents càrregues, la superfície del conductor adquirirà diferents potencials.
Aquestes dues magnituds (Q i V) són sempre proporcionals per un mateix conductor, i a la constant 
de proporcionalitat, que només depèn de la forma geomètrica del conductor, s'anomena capacitat del 
conductor i ve representada per C. Per tant:

Q = C V veiem que és una relació lineal.
Les unitats de la capacitat són els Farads [C] = F que per definició F=C V-1.

De fet,  els  cossos que ens rodegen tenen capacitats  molt  més petites  que 1 F,  i  s'acostumen a 
expressar en μF (10-6 F), nF (10-9 F), o  pF (10-12  F).
El càlcul teòric de la capacitat d'un cos conductor a partir de la seva forma geomètrica és molt 
complexe, però hi ha un cas particularment simple: La capacitat d'un conductor esfèric. Veurem 
com calcular-la en la secció següent.
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Capacitat d'un conductor esfèric 
Considerem un conductor esfèric de radi R i carregat amb càrrega Q, utilitzarem el teorema de 
Gauss per calcular el camp elèctric i posteriorment, amb l'expressió del potencial elèctric, podrem 
calcular la capacitat del cos.

El  camp elèctric  en  un  punt  de  la  superfície  d'integració 
demostrarem que és:

E = 1
4 e0

Q
r2

Per això apliquem el teorema de Gauss i la definició del flux 
com a producte escalar:
=∫S

d =∫S
E ds cos0º = E∫S

ds= E S
com la superfície d'integració és esfèrica:  S = 4r 2 i per 
tant = E 4r 2  , d'altra banda si apliquem el teorema de 
Gauss, la carrega dins la superfície d'integració és Q:

= Q
e0

.  Igualem  ara  les  dues  expressions  del  flux 

trobades: E 4 r2 = Q
e0

i aïllant el camp elèctric E = 1
4 e0

Q
r2 , E = 1

4 e0

Q
r3 r .

Ara busquem el potencial elèctric d'un punt de la superfície del cos aplicant la seva definició, estarà 
a una distancia r=R que serà el límit inferior de la integral:

V =∫R

∞ E · d r =∫R

∞ 1
4 e0

Q
r2 dr = Q

4 e0

−1
r

]R
∞ = 1

4e0

Q
R així V = 1

4 e0

Q
R .

Finalment podem trobar la capacitat d'un conductor esfèric:  Q=C V d'on  C = Q
V i  utilitzant 

l'expressió del potencial elèctric trobada: 
C = Q

1
4e0

Q
R

 d'on C = 4 e0 R  expressió final de la 

capacitat del conductor esfèric de radi R.

Energia d'un conductor carregat
Un conductor carregat elèctricament acumula una energia que es pot recuperar quan es procedeix a 
la  seva  descàrrega.  Per  determinar-la  podem 
considerar  el  següent  procés  imaginari  de 
descàrrega:  Inicialment  tota  la  càrrega  està  al 
conductor  on  té  un  potencial  elèctric  V,  i  anem 
portant la càrrega des del conductor fins a l'infinit.
Considerem un instant d'aquest procés de descàrrega 
en el qual el conductor ja té una càrrega q, la seva 
superfície té un potencial  V =C q i  anem traient 
un diferencial de càrrega dq des del conductor fins a 
l'infinit, l'energia potencial elèctrica serà:

dU = dqV A−V ∞ però  en  l'infinit  l'energia 

potencial val zero, i com V A = q
C llavors:
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dU = q
C

dq integrarem aquesta expressió:

Inicialment el conductor té una càrrega q=Q i al final una càrrega q=0, així l'energia que hem extret 

serà: U =∫Q

0 q
C

dq = 1
C∫Q

0
q dq = 1

C
1
2

q2]Q
0 =− 1

C
Q 2

2
el signe menys ens indica que hem perdut 

aquesta energia, si el que volem trobar és l'energia inicial pensem que: U =U f−U 0 =− 1
C

Q 2

2
i 

que l'energia al final del procés de descàrrega és zero, per tant: U 0 = U = 1
C

Q 2

2
on ja no apareix el 

signe menys, i és l'expressió final de l'energia del conductor carregat.

Busquem ara expressions alternatives de l'energia potencial elèctrica del conductor:

Com Q =C V llavors U = 1
2

1
C

C2 V 2 = 1
2

C V 2 però també podem aïllar C C = Q
V i substituir 

a la fórmula U = 1
2

C V 2 = 1
2

Q
V

V 2 = 1
2

Q V .

En resum, l'energia potencial elèctrica d'un conductor carregat amb càrrega Q es pot expressar de 
tres maneres alternatives:

U = 1
2

Q2

C
U = 1

2
C V 2 U = 1

2
Q V

Exemple: Tenim dues esferes iguals, i conductores de l'electricitat. Una d'elles es carrega fins a un 
potencial de 10.000 V i l'altra està descarregada.
a) Calculeu el potencial i la càrrega de les dues esferes.
b) Si es connecten les dues esferes mitjançant un fil conductor i s'espera a que restin en equilibri 
elèctric, calculeu la càrrega i el potencial de cada esfera.
c) Calculeu la pèrdua d'energia electrostàtica en el procés d'unir ambdues esferes (aquesta energia 
perduda es deu a l'emissió d'ones electromagnètiques i pèrdua de calor en connectar-les).

Dades: C1 = C2 = 4e0 R = 1
9

· 10−9 F

Inicialment, tenim un conductor amb Q1, C1, V 1

i el segon amb C2 i sense càrrega ni potencial.

Connectades  i  en  equilibri  tenim dos  conductors  amb 
Q ' 1,C 1,V ' 1 i Q ' 2, C2, V ' 2

a) El potencial i la càrrega de les dues esferes:

Q1 = C1 V 1 = 1
9

· 10−9 ·10000 = 1
9

·10−5C el potencial és 

una dada V 1 = 10000 V .
La segona esfera està descarregada per tant Q2 = 0C i el potencial V 2 = 0 V .
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b) Connectem les dues esferes i arriben a l'equilibri elèctric:
S'imposa el fet que la càrrega total es conserva, per tant Q1Q 2 = Q ' 1Q ' 2 (1)
S'imposa el fet que en arribar a l'equilibri les dues esferes tenen el mateix potencial V ' 1 =V ' 2

Ja que V = Q
C l'última expressió la podem escriure com: 

Q ' 1

C1
=

Q' 2

C 2
(2)

Les fórmules (1) i (2) formen un sistema d'equacions model per resoldre aquests tipus d'exercicis:
Q1Q 2 =Q ' 1Q ' 2

Q' 1

C 1
=

Q' 2

C2

En aquest cas com Q2 = 0C i C1 =C2 el sistema d'equacions es simplifica:

Q1 =Q ' 1Q ' 2 i Q ' 1 =Q ' 2 per tant 
1
9

· 10−5 =2 Q ' 1 d'on: Q ' 1 =Q ' 2 = 1
18

·10−5C

El potencial és igual en les dues esferes i el podem calcular com:

V ' 1 =V ' 2 =
Q ' 1

C1
= 5000V .

c) Calculem l'energia potencial del sistema inicialment i després de connectar-les:

Inicialment U =U 1U 2 = 1
2

C 1V 1
21

2
C 2 V 2

2 = 1
2

C1 V 1
2 = 5.55 ·10−3 J .

En equilibri U ' = U ' 1U ' 2 = 1
2

C1 V ' 1
21

2
C 2V ' 2

2 = 2.77 ·10−3 J .

La diferència d'energies potencials és igual al treball de les forces no conservatives:
W ' = E2−E1 = U '−U =−2.78 ·10−3 J .

Tema-12 CondensadorsTema-12 Condensadors
Introducció
Un condensador és l'associació de dos cossos conductors posats en presència un de l'altre i aïllats 
elèctricament  entre  si.  En un condensador,  els  conductors associats  reben el  nom de  plaques o 
armadures. Distingirem els condensadors més simples a partir de la seva forma geomètrica. Així, 
parlarem de condensadors plans si estan formats per dues làmines planes i paral·leles. Parlarem de 
condensadors esfèrics si estan formats per dues esferes concèntriques.
Direm que un condensador està carregat elèctricament si cada una de les seves armadures tenen 
càrregues iguals i contràries (-Q i Q).
En la pràctica, per carregar un condensador només cal connectar les seves armadures a un generador 
de corrent continu que farà moure càrregues elèctriques en una armadura i en l'altre fins que la 
diferència de potencial entre elles sigui igual a la que proporciona el generador. Com element de 
circuit el condensador es representa per -| |- .
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Il·lustrem el procés de càrrega d'un condensador:

Veiem com en connectar el generador es mouen les càrregues; històricament la intensitat de corrent 
I=Q/t en unitats [I]=A (Ampers) es dibuixa en sentit contrari al moviment real dels electrons. Quan 
la diferència de potencial  entre les armadures del condensador és igual a la que proporciona el 
generador, llavors cessa el corrent elèctric i el condensador queda carregat.

En un condensador existeix una proporcionalitat entre la càrrega de cada armadura i la diferència de 
potencial entre elles. La constant de proporcionalitat s'anomena capacitat del condensador. A més a 
més,  un  condensador  emmagatzema  energia  elèctrica  que  es  pot  restituir  durant  el  procés  de 
descàrrega.

Condensador de cares paral·leles
Per introduir el concepte de capacitat d'un condensador, estudiarem el cas més simple: Un hipotètic 
condensador de cares indefinides, planes i paral·leles. Un cop carregada cada placa crearà un camp 
elèctric a l'espai que el rodeja, essent el camp elèctric total la suma del camp elèctric que crea cada 
placa. Així, començarem estudiant el camp elèctric creat per una sola distribució plana i indefinida 
de càrrega elèctrica (seria l'equivalent a una sola placa del condensador).
La càrrega en aquest sistema ve caracteritzada per la densitat superficial de càrrega, σ.

Volem calcular el  camp elèctric  E  creat  per aquesta distribució de càrrega en un punt P de 
l'espai. Per fer-ho utilitzant novament el teorema de Gauss, considerarem una superfície d'integració 
consistent en un cilindre tal com indica la figura superior. El punt P' és el simètric de P en la cara 
inferior  del  cilindre.  Si  S  és  l'àrea  d'una  de  les  bases  del  cilindre  també  S  serà  la  superfície 
interceptada per cilindre que conté la càrrega. Així aquesta part de càrrega es podrà calcular com:

q = S i per raons de simetria el modul del camp elèctric en P i en P' serà igual.
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Apliquem el teorema de Gauss:  = q
e0

=  S
e0

i  apliquem la definició de flux com a producte 

escalar, en la cara superior del cilindre tenim: 
=∫S

d =∫S
E ds cos0º = E∫S

ds = E S
En la cara inferior del cilindre arribem al mateix resultat  = E S , i per últim en la superfície 
lateral del cilindre el flux és zero degut a la perpendicularitat de E i d s . 
Per tant el flux total aplicant la definició serà la suma del flux a cada cara, en total: = 2 E S

Igualem les dues expressions trobades pel flux: 
 S
e0

= 2 E S d'on E = 
2 e0

que és l'expressió del 

camp elèctric creat per una distribució indefinida plana de càrrega.

Ara considerem un hipotètic condensador format per dues plaques planes indefinides i paral·leles, 
carregades amb càrregues iguals i contràries, és a dir  σ i -σ.  El podrem estudiar amb l'expressió 
derivada del camp elèctric que hem considerat abans. 
Si  les  plaques  creen  els  camps  elèctrics  E+ i  E - ,  els  seus  mòduls  seran  igual  i  de  valor 

E = 
2 e0

i el camp resultant serà E = E+ E - :

Pensem que en els dos punts exteriors i en el 
punt  interior  cal  pensar  que  la  càrrega 
testimoni és positiva; de la figura deduïm que 
a l'exterior del condensador el camp elèctric 
és nul i que entre les plaques el camp elèctric 
és  la  suma  de  E+ i  E -  per  tant 

E = 
2e0

 
2e0

= 
e0

.

Aquest  condensador  de  plaques  indefinides 
no pot existir però el resultat obtingut és molt 
aproximat  al  resultat  que  obtindríem 
estudiant un condensador de plaques  finites, 
cadascuna d'elles enfrontada paral·lelament i 
separades  una  distància  d petita  comparada 
amb les dimensions de les plaques:

En aquest condensador més real, la diferència de potencial entre les plaques val:

V A−V B = E d = E  x on d és la distància entre les plaques, i E = 
e0

com hem vist.
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Capacitat del condensador de cares paral·leles
Ara calcularem la capacitat  C d'aquest  condensador,  és a dir,  la relació que s'estableix entre la 
càrrega d'una armadura i la diferència de potencial entre elles: Q =C V A−V B

Ja  sabem  que  E = 
e0

i  que  V A−V B = E d per  tant  V A−V B = 
e0

d però  per  definició 

= Q
S i per tant si posem aquesta expressió en la diferència de potencial obtenim:

V A−V B =

Q
S
e0

d d'on  Q = S
d

e0V A−V B i  donat  que  Q =C V A−V B es  pot  deduir  que  la 

capacitat d'aquest condensador és:  C =
S e0

d
expressió final de la  capacitat del condensador de 

plaques paral·leles. S representa la superfície d'una de les armadures.

Energia d'un condensador carregat
Ja hem comentat que durant el procés de càrrega d'un condensador, aquest emmagatzema una certa 
energia  que  després  pot  retornar  durant  la  descàrrega.  Les  expressions  matemàtiques  que 
determinen l'energia emmagatzemada són similars a les corresponents a les d'un conductor carregat, 
ja deduïdes. Podem dir que l'energia del condensador és:

U = 1
2

Q2

C
U = 1

2
Q V A−V B U = 1

2
C V A−V B

2 aquí  la  diferència de potencial  és la  que 

s'estableix entre les plaques (en el  cas del conductor en equilibri  era el  potencial  elèctric de la 
superfície prenent com origen de potencials l'infinit).
 

Associació de condensadors
Recordem les expressions de les capacitats equivalents en una associació de diferents condensadors:

En sèrie
La capacitat equivalent:

1
C eq

= 1
C i

Les càrregues són iguals per cada condensadors 
però la diferència de potencial és diferent en cada 
condensador i compleix que:
 V A−V B =V A−V M V M−V B

En paral·lel
La capacitat equivalent:

C eq = C i

Les càrregues són diferents en cada condensador 
però la diferència de potencial és igual en cada 
condensador.
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Aïllants elèctrics i constant dielèctrica d'un material
En un aïllant elèctric (també anomenat  dielèctric)  no hi ha càrregues elèctriques, que sota l'acció 
d'un camp elèctric exterior, es puguin moure dins del material i així conduir l'electricitat. Usualment 
les substàncies aïllants són substàncies amb enllaços covalents formades per molècules clarament 
diferenciades.

Molècules polars, polarització
En una molècula es pot determinar un punt de l'espai que seria el  centre de masses de tots els 
electrons  que  hi  ha  a  la  molècula;  aquest  punt  s'anomena  centre  de  càrregues  negatives. 
Anàlogament, es pot definir el  centre de càrregues positives en el centre de masses dels protons. 
Aquests dos punts només coincideixen en el mateix punt de l'espai si la molècula presenta certa 
simetria (esfèrica o plana). En qualsevol altre cas, aquest dos punts no coincideixen i diem que la 
molècula és polar. També diem que se li pot assignar un moment dipolar associat a la separació de 
càrregues. Així una molècula polar la podem representar com (+ -). 
Quan una molècula polar està sotmesa a un camp elèctric homogeni, llavors s'orienta en el sentit del 
camp girant-se adequadament. Si el camp elèctric no és homogeni, llavors la molècula, a més de 
girar per orientar-se en el sentit del camp, es mou al llarg del camp perquè actua una força resultant 
no  nul·la  sobre  ella.  El  fenomen  d'orientació d'una  molècula  en  presència  d'un  camp  elèctric 
s'anomena polarització. Vegem-ho en la figura en el cas d'un camp elèctric homogeni ( F =q E ):

Molècules no polars: Polarització induïda
Quan sobre una molècula  no polar actua un camp elèctric extern,  apareixerien forces sobre els 
protons i els electrons que tindran sentits contraris. Aquestes forces oposades modificaran la forma 
de la molècula i faran que es transformi en una molècula polar mentre el camp es mantingui; quan 
el camp cessi la molècula tornarà a la seva forma original. Aquest tipus de polarització s'anomena 
polarització induïda.

Camp elèctric resultant en un aïllant
Considerem una substància aïllant sotmesa a un camp elèctric extern; les seves molècules o bé eren 
polars inicialment o bé han adquirit certa polarització induïda, en qualsevol cas s'orienten en el 
sentit del camp elèctric:
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Podríem estudiar aquest fenomen si la substància aïllant es situa a l'interior d'un condensador de 
plaques planes, per exemple:

Alhora de calcular el camp resultant en un condensador amb un dielèctric podem simplificar la 
situació de la següent manera: Podem pensar que la càrrega positiva d'una molècula ja polaritzada 
es cancel·la amb la càrrega negativa d'una altra molècula de manera que només caldria considerar 
les càrregues que apareixerien just al costat de les plaques del condensador:

Fixem-nos que apareix un camp elèctric degut a la polarització del dielèctric, E P  , que s'oposa al 
camp elèctric creat pel condensador. Per tant el camp elèctric resultant E ' = E E P és més petit 
que el generat en un condensador sense dielèctric.

En el condensador sense dielèctric una expressió alternativa de  la  capacitat es pot trobar de la 

següent manera V A−V B = E d i V A−V B = Q
C d'on C = Q

E d
En  el  condensador  amb  dielèctric,  el  camp  elèctric  ha  canviat  i  per  tant  també  la  capacitat: 

C ' = Q
E ' d i ja que EE ' llavors C 'C . 

En resum, en afegir un dielèctric entre les plaques d'un condensador, la seva capacitat  augmenta. 
L'augment d'aquesta capacitat dependrà del dielèctric utilitzat.
 
Es defineix la constant dielèctrica relativa com:

er = C '
C i per tant és un paràmetre adimensional i a més er > 1 degut a que C 'C .

En resum, en un condensador sense dielèctric la capacitat és C =
S e0

d
  i en un condensador amb 

dielèctric la capacitat és  C ' = er C per tant  C ' = er e0
S
d ,  si anomenem simplement  e a la 

seva constant dielèctrica i per tant e =er e0 podem simplificar la capacitat del condensador amb 

dielèctric amb aquesta expressió: C ' = S e
d . Les unitats de e són les mateixes que les de e0 .
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Aquesta generalització de la constant dielèctrica es pot aplicar a qualsevol tipus de condensador 
independentment de la seva forma geomètrica.
La modificació de les propietats elèctriques en presencia d'aïllants i la introducció de la constant 

e que té en compte les seves propietats, es pot estendre fins i tot a la llei de Coulomb:

Si tenim dues (o més) càrregues dins un medi material aïllant de constant dielèctrica e llavors

F = 1
4e

| q1 q2 |
r 2 i  degut  a  que  e =er e0 i  er >  1  llavors  ee0 i  per  tant  les  forces 

d'interacció electrostàtiques són  més febles en un medi dielèctric que en el  buit.  Quan el  medi 
material és un gas llavors es compleix que e ≈ e0 .

Exemple: Donat el següent circuit calculeu la capacitat del condensador equivalent, la diferència de 
potencial entre els punts A i M, la càrrega en el condensador 2 i l'energia del muntatge.

Dades:
C1 = 5 μF
C2 = 7 μF
C3 = 3 μF
VA-VB = 300 V

Primer fem el condensador equivalent del sistema en paral·lel:

C ' = C2C3 = 10 F i  ens  quedarien  dos  condensadors  en  serie  el  C1 i  el  C',  trobem ara  el 
condensador equivalent de tot el circuit:

1
C eq

= 1
C '

 1
C1

= 1
10

1
5

= 3
10

F per tant C eq = 10
3

F .

Ara només tenim un condensador i per tant:

 Qeq =C eqV A−V B=
10
3
F ·300V = 1000C  .

Aquesta càrrega es la mateixa que té el condensador 1 i el condensador equivalent C' en desfer els 
dos en paral·lel (ja que són dos condensadors en sèrie), i per tant:

Qeq = Q1 = C1V A−V M  d'on V A−V M =
Q1

C1
= 1000C

5F
= 200V .

Ara vegem com calcular la càrrega en el condensador 2: 
Primer deduïm que V M−V B = 300V −200V =100V aquesta diferència de potencial és la mateixa 
en els dos condensadors en paral·lel, per tant:

Q2 = C 2V M−V B= 7 F · 100 V = 700C .

Per últim l'energia emmagatzemada pel circuit es pot trobar a partir del condensador equivalent:

U = 1
2

C eqV A−V B
2 = 1

2
10
3

· 10−6·3002 =0.15 J .
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Resistències
Un recordatori sobre la física de l'element de circuit anomenat resistència: 

Donat un corrent elèctric d'intensitat I i una diferència de potencial  V A−V B entre els extrems 
d'un conductor, s'anomena resistència a la constant de proporcionalitat entre ambdós propietats:

V A−V B = R I que és l'anomenada llei d'Ohm, les unitats de la resistència són [R]=Ω (Ohm), ja 

que R =
V A−V B

I
un Ohm és igual un V A-1.

Per altra banda, la intensitat de corrent era I = Q
t i les unitats [I]=A (Amper), un Amper és igual a 

un C s-1.

La resistència depèn de les característiques geomètriques del conductor, així si tenim en compte la 
longitud d'un material conductor (l) i la seva secció (superfície, S) es compleix que:

R =  l
S  on  és la resistivitat del material que té les següents unitats [ρ]= Ω m.

Associació de resistències

En sèrie:
La resistència equivalent és:

Req = Ri

La intensitat és la mateixa per a totes les
resistències  però  la  diferència  de  potencial  és 
diferent V A−V B =V A−V M V M−V B .

En paral·lel:
La resistència equivalent és:

1
Req

= 1
Ri

La intensitat és diferent per a cada resistència i  la 
intensitat total és la suma de les intensitats per cada 
resistència en paral·lel: I = I i

La diferència de potencial és la mateixa per a cada resistència.

Energia d'un corrent, efecte Joule
Quan per una resistència hi circula un corrent elèctric durant un cert temps t, l'energia perduda en 
forma de calor (anomenat efecte Joule) compleix la següent fórmula:

W = R I 2t

Per altra banda, l'energia cedida pel corrent, en cada unitat de temps, és la potència, que segueix la 
següent fórmula:

P = W
t

= R I 2 mesurada en [P]=W (Watt). Alternativament P = V A−V B I =
V A−V B

2

R
.
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Tema-13 Moviment ondulatoriTema-13 Moviment ondulatori
Introducció
Una ona és una pertorbació que es propaga en un medi. Exemples d'ones són les ones superficials 
que es produeixen en un líquid, les deformacions de la terra quan es produeix un terratrèmol, el so, i 
les ones electromagnètiques.
En qualsevol dels casos anteriors es pot definir, per cada tipus d'ona, la seva velocitat de propagació 
(c) que és la velocitat amb la què es propaga la pertorbació. És molt important adonar-se que en un 
moviment ondulatori no hi ha propagació neta de matèria sinó que simplement oscil·la, però el que 
si hi ha és una propagació de l'energia causant de l'ona.
La pertorbació que es propaga pot ser que tingui la mateixa direcció de propagació de l'ona o bé que 
sigui perpendicular a aquesta direcció de propagació. En el primer cas parlem d'ones longitudinals i 
en el segon cas parlem d'ones transversals.
Usualment les ones necessiten un suport material per propagar-se encara que una excepció són les 
ones electromagnètiques, les quals no necessiten de matèria i es poden propagar en el buit.
La següent taula resumeix les característiques d'algunes ones:

Ona Pertorbació Tipus Velocitat de propagació
Terratrèmol P Moviment del terreny Longitudinal 5 km s-1

Terratrèmol S Altura del terreny Transversal 3 km s-1

Superficial en un líquid Altura de la superfície Transversal 1 m s-1

So en l'aire Diferències de pressió Longitudinal 340 m s-1

Electromagnètica en el 
buit

Camp elèctric i 
magnètic

Transversal 300000 km s-1

Ones monocromàtiques progressives
Direm que en un medi es propaga una ona monocromàtica progressiva si l'estat de la pertorbació en 
un punt del medi oscil·la segons un moviment harmònic simple. Si considerem en un mateix instant 
de temps els diferents punts del medi, llavors l'estat de la pertorbació dels diferents punts també 
segueix  un  moviment  harmònic  simple.  D'aquesta  manera  direm  que  una  ona  monocromàtica 
progressiva presenta una doble periodicitat:

1. Periodicitat  temporal perquè en  un mateix punt  de  l'espai  l'estat  de la  pertorbació varia 
periòdicament repetint-se al cap d'un cert temps (anomenat període, τ).

2. Periodicitat espacial perquè la pertorbació es modifica al llarg de la distància, en un mateix 
instant de temps, repetint-se al cap d'una certa distància (anomenada longitud d'ona, λ).

Per exemple, una ona monocromàtica progressiva sonora correspon a una nota musical (com la que 
emet un diapasó). Una ona monocromàtica progressiva lluminosa correspon a un color de l'espectre 
i pot ser generada per un làser.
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Periodicitat espacial
Per comprendre la periodicitat espacial d'aquestes ones, considerem per exemple, que prenem una 
fotografia del perfil d'una ona superficial generada en un líquid. Aquesta fotografia mostrarà l'estat 
de vibració de tots el punts de la superfície del líquid en un mateix instant de temps, i serà de la 
forma: 

L'expressió matemàtica d'aquesta pertorbació (en forma cosinus) serà del tipus:

y = A cos kx

On A és l'amplitud del moviment [A]=m, k és l'anomenat nombre d'ones amb unitats [k]=rad m-1, 
i α seria l'angle inicial [α ]=rad.

El nombre d'ones és l'invers de la longitud d'ona per cada oscil·lació: k = 2
 .

Periodicitat temporal
Per  analitzar  la  periodicitat  temporal  cal  representar  gràficament  la  variació  de  l'alçada  de  la 
pertorbació en un punt determinat, al llarg del temps i obtindríem també un moviment de tipus 
harmònic simple:

L'expressió matemàtica d'aquesta pertorbació (en forma cosinus) serà del tipus:
y = A cos wt

On A és igualment l'amplitud del moviment, w és la  freqüència angular [w]=rad s-1, i  β és l'angle 
inicial [β]=rad.

La freqüència angular s'expressa com: w = 2
   on τ és el període [τ]=s. Ja que la freqüència és 

l'invers del període podem escriure w =2 i les unitats de la freqüència [υ]=Hz (o s-1).

Equació de l'ona
Si tenim en compte els dos punts anteriors, l'equació d'una ona monocromàtica progressiva que 
oscil·la tant en l'espai com en el temps és:

y = Acos kx−wt
On A és l'amplitud, k és el nombre d'ones i Φ és l'angle de desfasament.
S'anomena fase a l'angle total kx−wt .
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Veiem ara com aquesta equació ens descriu un moviment harmònic simple tant en el temps com en 
l'espai. Suposem un cert instant de temps t 0 llavors el perfil de l'ona serà:

y = Acos kx−wt 0
I si fem que =−wt 0 arribem a y = Acos kx que és l'equació d'un mhs en l'espai.

Anàlogament si considerem un punt de la pertorbació x0 llavors el perfil de l'ona serà:
y = Acos kx0−wt tenint en compte que  cos =cos − canviem de signe tot l'angle 

(la fase) de la següent manera y = Acos −kx0wt− ;
I si fem que =−kx0− arribem a y = Acos wt que és l'equació d'un mhs en el temps.

Velocitat de propagació
Trobarem les relacions entre la velocitat de propagació de l'ona, la seva longitud d'ona i la seva 
freqüència:
Si pensem en que la velocitat és l'espai dividit entre el temps, podrem escriure que la velocitat de 

l'ona c compleix: c = 
 d'on =c  i com la freqüència és l'invers del període = c

 .

Representació sinus del moviment
Com  vam  veure  en  el  mhs,  també  podem  expressar  l'equació  de  propagació  de  l'ona  en 

representació sinus:  y = Asin kx−wt on =−
2 . De fet, aquesta representació és la 

més usual.

Teorema de Fourier. Espectres del so i la llum.
Qualsevol ona, per complexa que sigui, es pot expressar com una suma d'ones monocromàtiques 
progressives  (teorema  de  Fourier)  i  d'aquí  l'interès  d'estudiar-les.  En  el  cas  del  so,  una  ona 
monocromàtica progressiva correspon a una nota musical pura tal com la que fa un diapasó. Els 
sons més aguts corresponen a freqüències més altes i l'oïda humana és capaç de percebre sons amb 
freqüències entre 16 Hz i 18000 Hz. En el cas de la llum, l'ull humà és capaç de percebre des de la 
llum vermella, de baixa freqüència, a la llum violeta, d'alta freqüència. 
En particular entre λ=610 nm (vermell) i  λ=450 nm (violat).

Conceptes de front d'ona i raig
Anomenem front d'ona, en un cert instant de temps, al conjunt de punts connexes (un al costat de 
l'altre) que estan en el mateix estat de vibració, per exemple tots aquells punts que estan en un 
màxim. Els fronts d'ona òbviament es desplacen a la velocitat de propagació de l'ona.
Si considerem el front d'ona podem parlar d'ones esfèriques o d'ones planes:

En el cas d'una propagació en el pla, les ones esfèriques s'anomenen ones circulars i les planes no 
canvien de nom. Des de un punt de vista pràctic, una ona esfèrica emesa per un focus molt llunyà es 
pot considerar pràcticament plana, així per exemple la llum del sol la podem considerar amb front 
d'ones plans.

Anomenem  raig a una línia imaginària que es mantingui sempre  perpendicular als fronts d'ona. 
Aquest concepte s'aplica fonamentalment en el cas de la llum. 
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Per descriure el comportament d'una ona tant es pot usar el concepte de front d'ona com el de raig, i 
en cada cas s'utilitzarà aquell que simplifiqui més la interpretació dels fenòmens.

Canvi de medi de propagació: Reflexió i refracció
Quan una ona  arriba  a  una superfície  que separa  dos  medis  materials  diferents,  en el  cas  més 
general, part de l'ona torna al medi inicial (reflexió) i part de l'ona passa al segon medi (refracció).
Si adoptem el punt de vista del raig per descriure l'ona, la situació de passar d'un medi 1 a un  altre 
medi 2 es representa en la següent figura:

On i és l'angle d'incidència,  és l'angle de reflexió i r és l'angle de refracció.

Les lleis geomètriques per descriure aquests fenòmens s'anomenen lleis d'Snell:
1. El raig incident, el refractat, el reflectit (i la normal) estan en el mateix pla.
2. L'angle d'incidència és igual a l'angle de reflexió i =  .
3. Si a cada medi se li associa un paràmetre anomenat índex de refracció (n), es compleix que 

sin i
sin r

=
n2

n1
per tant i ≠ r.

Una altra llei important és la llei de reversibilitat dels raigs: Un raig que incidís en l'últim medi amb 
el mateix angle r  tindria la mateix trajectòria que un raig que arribés al medi en sentit contrari.

Refracció de la llum

Definim l'índex de refracció de la llum en un medi com n = c
v on c és la velocitat de la llum en el 

buit i v és la velocitat de la llum en el medi. Sabem que n > 1. Alguns exemples:
Si el medi és l'aire o un gas n ≈ 1.
Si el medi és l'aigua n = 1.33.
Si el medi és vidre n=1.5 fins a 5.

Refringència
Direm que un medi és més refringent que un altre si té un index de refracció més gran, per exemple 
l'aigua és més refringent que l'aire (n=1.33 > n=1).
Quan un raig de llum passa d'un medi menys refringent a un de més refringent el raig refractat 
s'apropa a la normal i> r. En cas contrari el raig s'allunya de la normal r > i. Això es pot deduir de la 
tercera llei d'Snell.
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Relació de dispersió
No totes les ones de la mateixa espècie es propaguen amb la mateixa velocitat en un cert medi, sinó 
que sovint la seva velocitat de propagació depèn de la seva freqüència.
Si en un medi totes les freqüències es propaguen a la mateixa velocitat diem que el  medi és no 
dispersiu.  Per  exemple  el  buit  és  un  medi  no  dispersiu  ja  que  les  ones  electromagnètiques, 
independentment de la seva freqüència es propaguen a la mateixa velocitat (300000 km s-1).
En canvi els  medis materials són dispersius i es pot establir una relació entre la freqüència i la 
velocitat de propagació. S'anomena relació de dispersió del medi a la funció que relaciona l'índex de 
refracció amb la freqüència de l'ona, n = f  .
Per exemple,  la llum vermella es propaga en el  vidre  amb una velocitat  més gran que la llum 
violada. Així l'índex de refracció del vermell és més petit que el del violat. És per aquest fet que un 
prisma pot descompondre la llum blanca. 

Angle límit i reflexió total
Quan un raig de llum incideix sobre la superfície de separació entre un medi  més refringent i un 
altre de menys refringent, pot ocorre que el raig no passi al segon medi si l'angle d'incidència supera 
un cert valor anomenat angle límit ii l (i = Φ). En aquest cas parlem de reflexió total.

Quan l'angle d'incidència és exactament l'angle límit  i = il el raig refractat sortiria paral·lel a la 
superfície de separació dels medis i per tant r =90º .

sin il

sin 90º
=

n2

n1

però sin 90º =1 per tant l'angle límit és

il =arcsin
n2

n1

, per exemple en el cas que  n1
sigui 

aigua i n2 sigui aire, on n1=1.33 ;n2=1 llavors
 

il =arcsin 1
1.33

d'on il =48º .

En resum si la llum travessa dos medis amb diferent índexs de refracció n1 i n2 :
-La freqüència de la llum (o el període) no canvia (no canvia de color).

-La velocitat de propagació sí que canvia v1 = c
n1

i v2 = c
n2

.

-La longitud d'ona també canvia 1 =
v1


i 2 =

v2


.

Nota: En el buit la longitud d'ona és característica del color i també la freqüència, però en un medi 
material és la freqüència la propietat relacionada amb el color, ja que λ pot canviar.
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Principi de superposició
Quan dues o més ones de la mateixa espècie  es mouen en un mateix medi,  l'estat  de vibració 
resultant és la suma dels estats de vibració individuals que produiria cada ona per separat. D'aquesta 
manera es poden explicar satisfactòriament una gran quantitat de fenòmens deguts a la propagació 
simultània  de  diferents  ones,  com  són  les  interferències constructives  i  destructives,  les  ones 
estacionàries i les pulsacions.

Interferències constructives i destructives
Aquest fenomen té lloc quan es tenen dos focus emissors d'ones que emeten en forma coherent. 
Direm que dos focus són coherents si compleixen que:

1. Emeten ones monocromàtiques de la mateixa longitud d'ona.
2. Emeten ones monocromàtiques amb la mateixa fase (a la vegada, estan en fase).

L'estat  d'interferència  de qualsevol  punt de l'espai  vindrà donat per la  superposició de les ones 
emeses per cada focus. En un punt on arriben dos màxims (o dos mínims) simultàniament (un de 
cada focus) direm que s'ha produït una interferència constructiva i l'estat de la vibració s'ha reforçat. 
Per contra, en un punt on arriben simultàniament un màxim d'un focus amb un mínim de l'altre, 
direm que s'ha produït una interferència destructiva.
Si es tractés de llum, la interferència constructiva es veuria com un punt molt brillat de llum, mentre 
que la destructiva seria un punt de foscor.

Suposem que dos focus F1 i F2 emeten ones monocromàtiques coherents, i per simplificar, tindran 
els  dos  la  mateixa  amplitud  A,  utilitzem  la 
representació sinus:

Ona emesa per F1:  y1 = A sinkx1−wt

Ona emesa per F2: y2 = Asin kx2−wt

Observem que en ser coherents k, w, i Φ són iguals.

En el punt P sumarem les dues ones: y = y1 y2

per tant:
 y = Asin kx1−wtAsin kx2−wt

Això  és:  y = A[ sin kx1−wtsinkx2−wt] si  apliquem  la  següent  fórmula 
trigonomètrica de suma de dos sinus:

sinsin = 2 sin 
2

cos −
2 arribem a:

y = A2sin 
kx1−wtkx2−wt

2
cos 

kx1−wt−kx2wt−
2



Eliminant termes i simplificant: y =2A sin k
x1 x2

2
−wtcosk

x1−x 2

2


Si fem que  ' = k
x1x2

2
 i B = 2A cos k

x1− x2

2
 arribem a l'expressió final:

y = B sin −wt '  expressió del patró d'interferències entre dos focus.
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Veiem que en el  punt P tenim un moviment harmònic simple on l'amplitud (B) varia també de 
manera harmònica simple.

Interferència destructiva

Serà un punt P on no hi ha vibració, és a dir, B=0 i llavors 0= 2A cos k
x1− x2

2
 implica que 

cos k
x1−x2

2
=0 d'on k

x1−x2

2
= 

2
n si ara expressem el nombre d'ones com k = 2



i  ho  substituïm  en  l'expressió  anterior,  llavors  2


x1− x2

2
= 

2
n=1

2
n simplificant 

x1− x2 = 1
2
n i x1− x2 = 12n

2
= 2n1 

2

és a dir: x1− x2 =2n1
2 on n=0, 1, 2, 3...

En resum, perquè hi hagi una interferència destructiva cal que la diferència de posicions x1− x2

del punt P sigui un múltiple senar de la semilongitud d'ona 

2 .

Interferència constructiva
Serà un punt P de màxima vibració i correspon a un valor de B màxim o mínim, és a dir B=2A o bé 

B=-2A. Això implica que: cos k
x1−x2

2
=+/-1  d'on k

x1−x2

2
=n i si substituïm el valor del 

nombre  d'ones k = 2
 arribem  a  2


x1− x2

2
=n d'on  x1− x2 = n o  bé  amb  la 

semilongitud d'ona es pot expressar com: x1− x2 =2 n 
2 on n=0, 1, 2, 3...

En resum, perquè hi hagi una interferència constructiva cal que x1−x2 sigui múltiple parell de la 
semilongitud d'ona (o múltiple de la longitud d'ona).

Ones estacionàries
Quan una ona està obligada a moure's en un recinte, en arribar a un dels seus extrems es reflectirà i 
canviarà de sentit. Es poden produir dues situacions diferents segons l'estat de vibració forçat per 
les condicions físiques en l'extrem del recinte on es produeix la reflexió.
Per fixar idees considerem una pertorbació transversal en una corda que s'aproxima a un extrem que 
està obligat a mantenir-se fix. En el moment que es produeixi la reflexió, l'ona que canvia de sentit 
és simètrica a la incident i diem que s'ha produït una inversió de fase. L'estat de vibració de l'extrem 
és sempre zero perquè està fix.
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L'altre possibilitat és que en l'extrem de la reflexió, l'estat de vibració sigui lliure. Una manera de 
visualitzar-ho seria imaginar que en l'extrem de la corda hi hagués una anella que permetria el lliure 
moviment. En aquest cas no es produeix la inversió de fase.

En determinades circumstàncies en un recinte on es produeixen reflexions en tots els seus extrems, 
la interferència entre una ona harmònica que avança i la reflectida produeix en cada punt del recinte 
un  estat  de  vibració  que  no  sembla  que  es  mogui  en  cap  direcció:  Diem que  tenim una  ona 
estacionària. Es veu vibració en el temps però aparentment sense propagació en l'espai.
Per exemple, una corda de guitarra vibrant és una ona estacionària que té fixos els seus dos extrems. 
En un  xiulet  es  produeix  una  ona estacionària  longitudinal  que  té  un  estat  de  vibració  nul  en 
l'extrem tancat del xiulet i un extrem de vibració lliure a la part oberta del xiulet.

Per estudiar matemàticament la creació d'ones estacionàries cal tenir en compte que:
1. L'ona y = A sinkx−wt es propaga en el sentit de l'eix x.
2. L'ona y = Asin kxwt es propaga en sentit contrari a l'eix x.
3. Si  considerem  simultàniament  una  ona  progressiva  y1 i  la  seva  reflectida  y2,  triant 

adequadament l'origen de coordenades i de temps, es poden escriure en la forma:
           y1 = A sinkx−wt 
           y2 = Asin kxwt 
Així l'estat d'interferència de qualsevol punt serà:

y = y1 y2 = Asin kx−wt A sinkxwt = A[ sin kx−wt sin kxwt ] és a dir

y = A [2sin  kx−wtkxwt
2

cos kx−wt−kx−wt
2

] per tant

y =2 Asin  2k x
2

cos −2 w t
2

= 2A sin k x cos −w t  ja que  cos =cos − podem arribar 

a l'expressió final: y =2A sin k xcosw t  .

Això representa un estat oscil·latori harmònic simple en cada punt del recinte amb una amplitud que 
depèn de la posició en forma de sinus: y = B cos wt  on B = 2 A sink x 
Si representem aquesta amplitud B en funció de la posició:

Calculem ara la distància entre nodes, és a dir, la distància entre dos punts consecutius pels quals 
B=0:

0= 2A sinkx  per tant sinkx = 0 i llavors k x = n on n=0, 1, 2, 3 ...
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D'altra banda fem servir la definició de nombre d'ones k = 2
 llavors veiem que:

2


x =n i per tant 2


x = n d'on x = n 
2  , aquesta expressió ens dóna els valors de x pels 

quals obtenim un node de l'ona estacionària.

El primer ordre (n=0) on B=0 és per x=0 i només presenta un ventre.

El  segon ordre  (n=1)  on  B=0 és  per  x = n
2

= 
2 és  a  dir  que  la  distància  entre  nodes  és  la 

semilongitud d'ona  

2 , i presenta dos ventres. Per tant es poden produir diferents tipus d'ones 

estacionàries amb cada vegada més nodes i ventres, però la distància entre nodes sempre serà 

2 . 

Aplicació a cordes vibrants. Ones estacionàries permeses.
Considerem  cordes  vibrants  que  tenen  dos  extrems  fixos.  La  manera  de  vibrar  més  simple, 
anomenada estat  fonamental (o  primer harmònic), correspon a un sol ventre i dos nodes (en els 

extrems). Si L és la longitud de la corda: x = L = n 
2 amb n=1 la longitud d'ona és = 2 L .

Si aquesta corda correspon  a la d'un instrument musical, en el què les vibracions es transmeten al 
llarg de la corda amb una velocitat c, en vibrar la corda fa vibrar l'aire que l'envolta i emet una nota 

musical corresponent a una freqüència: = c
 si substituïm la longitud d'ona = c

2 L .

Per altra banda es pot demostrar que la velocitat de propagació de l'ona a la corda compleix la 

següent expressió: c = T


on T és la tensió de la corda i  és la massa per unitat de longitud 

de la corda [µ]=kg m-1. Recordem que les unitats de la tensió són [T]=N.
Si substituïm l'expressió de la velocitat en l'expressió de la freqüència obtenim finalment:

1 = 1
2 L T


equació de la freqüència de l'estat fonamental de la corda vibrant.

Si  fem  vibrar  la  corda  fins  obtenir  dos  ventres,  anomenat  estat  de  segon  harmònic,  llavors 

L = 2 
2 per  tant  L = llavors  = c


= c

L i  per  tant  2 = 1
L  T


que  és  el  doble  de  la 

freqüència fonamental.

En  el  cas  general  en  el  què  el  nombre  de  ventres  sigui  n  la  freqüència  serà:  n = n
2 L  T


i 

correspon a l'harmònic n. Per tant n = n
2 L  T


n=1 estat fonamental o primer harmònic (1 ventre).
 
n=2 segon harmònic (2 ventres).
 
n=3 tercer harmònic (3 ventres), etc.
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Instruments tipus xiulet
Són instruments en els què ressona una columna d'aire, es produeix una ona estacionària que té un 
extrem fix i un extrem obert. 
 
Si L és la longitud del tub ressonant, podem veure en la 

figura que està composada de n vegades 

2 més 


4

és a dir que complirà que:

L = n 
2


4
=n 1

2
 

2 on n=0, 1, 2, 3, etc.

La freqüència fonamental es donarà quan n=0, per tant 

L = 
4 com  = c

 arribem a:  1 = c
4 L que  és  la 

freqüència fonamental d'un xiulet,
on c és la velocitat del so (340 m s-1).

Energia d'una ona
Les  ones  transporten  energia.  Podem suposar  una  ona  superficial  a  l'aigua  que  avança.  Abans 
d'arribar a un cert punt, l'aigua d'aquest punt està immòbil (energia cinètica zero) i quan arriba l'ona 
comença a oscil·lar (adquireix energia cinètica). Aquest fet és general en qualsevol tipus d'ona. 
Hi ha dues magnituds associades a l'energia d'una ona:

1. La densitat d'energia  : És l'energia per unitat de volum en una regió de l'espai on està la ona.
2. La intensitat  : És l'energia que travessa una unitat de superfície perpendicular a la direcció de 

propagació de l'ona i per unitat de temps. 
Les unitats de la intensitat (I) són [I]= J m-2 s-1 (w m-2).

En  els  dos  casos  es  pot  demostrar  que  aquestes  magnituds  són  proporcionals  al  quadrat  de 
l'amplitud de l'ona (això és similar al resultat obtingut en un mhs).
Quan una ona travessa un medi material perd intensitat per dos motius:

1. Perquè cada vegada està més lluny de la font que la crea.
2. Perquè part de la seva energia queda absorbida pel medi material.

En el cas de la llum en el buit només es produeix el primer fenomen que queda determinat per la llei 
de l'invers del quadrat de la distància. Per demostrar aquesta llei només cal considerar un focus F 
que emet ones esfèriques i dos punts P1 i P2 situats a distancies r1 i r2 del focus. Si considerem les 
superfícies esfèriques S1 i  S2 que passen pels  dos punts, l'energia que passi  per S1 poc desprès 
passarà per S2:

Medi no absorbent (buit)
Veiem l'energia que passa per segon a través de S1

E1 = I 1 S1 i  per  S2 E2 = I 2 S 2 si  escrivim  les  superfícies 
esfèriques en funció de la distància:

E1 = I 1 4 r1
2 E2 = I 2 4 r2

2 i pel principi de conservació de 

l'energia: E1 = E2 d'on I 1 4 r1
2 = I 2 4 r 2

2 i per tant:
I 1

I 2
=

r 2
2

r1
2

.
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Medi absorbent (matèria)
Si el medi en el què es propaga l'ona a més a més és absorbent, és a dir, si part de l'ona queda 
absorbida pel material que constitueix el medi, llavors es pot demostrar que la seva intensitat a part 
de l'efecte degut a la distància al focus (comentat abans) també decreix segons una llei exponencial 
negativa: I = I 0 e−bx on:

I 0 És la intensitat en un punt qualsevol del medi, que es pren com origen de coordenades (x=0).
I És la intensitat d'un punt que dista x de l'origen de coordenades.
b És l'anomenat coeficient d'absorció que depèn del tipus de material del medi i de la freqüència 

de l'ona [b]=m-1.

Si  representem  aquesta  funció 
respecte la distància:

Pulsacions
Considerem dos focus emissors d'ones que emeten en dues freqüències molt pròximes:

F1 emet amb freqüència 1

F2 emet amb freqüència 2 i 1 ≈ 2

Les equacions de les ones en el punt P són:

y1 = A sink x1−w1 t1
y2 = Asin k x2−w2 t2

Pel principi de superposició y = y1 y2 llavors:
y = Asin k x1−w 1t1Asin k x2−w2 t2 traient  factor 

comú y = A[sin k x1−w 1t1sin k x2−w2 t2 ]
i utilitzant la fórmula trigonomètrica de suma de dos sinus:

y = 2 Asin 
k x1x2−w1w2 t12

2
cos 

k x1−x2w2−w1 t1−2

2


veim com simplificar aquesta expressió: Si 1 ≈ 2 llavors w1 ≈ w2 per tant:

w1w2 ≈ 2 w1 i w2−w1 = 22−1= 2=w llavors

y =2 Asin 
k x1x2−2 w1 t12

2
cos 

k x1−x2w t1−2

2
 utilitzem ara  la  següent 

expressió: sin −= cos 
2
 i en l'equació de la posició substituïm el sinus:

y = 2 Acos 
−k x1x22 w1 t−1−2

2


2
cos 

k x1−x2w t1−2

2


per tant podem escriure:

y =2 Acos w1tcos w
2

t on =
−1−2−k x1x2

2


2
i

                                                                  =
k  x1−x21−2

2
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En resum l'equació resultant en el punt P és de la forma:

y =2 Acos w1tcos w
2

t que té la següent representació respecte el temps:

Considerem que es  tractés  de  dos  focus  emissors  sonors  que  emeten sons  de  freqüències  molt 
semblants. L'ona que arriba a l'oïda de l'observador és, al llarg del temps, la indicada a la figura: És 
un so d'una freqüència semisuma de les freqüències emeses pels focus, modulada per una amplitud 
que varia lentament en el temps, el període d'aquesta amplitud és: 

= 1

2

L'observador sent un so pulsat que arriba al màxim en els instants A, M i B. El temps transcorregut 
entre dos màxims d'intensitat consecutius, és a dir el període de les oscil·lacions de la intensitat del 
so que observa l'observador, és el temps entre A i M (anomenat període de la pulsació) que valdrà: 

= 1

2 
2

= 1
 que  correspon  a  una  freqüència  = 1


= (anomenada  freqüència  de  la 

pulsació).

Efecte Doppler
La freqüència  pròpia   de les  ones emeses  per  un focus  és la  freqüència  que observaria  un 
observador situat en aquest focus i en estat de repòs. Quan l'observador i el focus tenen velocitat 
relativa sigui perquè l'observador està en moviment respecte del medi on es propaga l'ona, sigui 
perquè el focus es mou respecte el medi on es propaga l'ona, o pels dos efectes al mateix temps, 
l'ona observada no té la mateixa freqüència que l'ona emesa. Si el focus i l'observador s'apropen la 
freqüència observada augmenta i si s'allunyen disminueix.

Considerem dos casos:
1. El  so  a  l'aire  :  Una  ambulància  emet  un  so  tipus  sirena  que  se  sent  més  agut  quan 

l'ambulància s'apropa a l'observador i més greu quan s'allunya. Si l'aire transporta l'ona a 
certa  velocitat  (c=340  m  s-1)  pot  passar  que  l'ambulància  es  mogui  respecte  l'aire  i 
l'observador estigui en repòs. També podria passar que l'observador estigués en moviment i 
tingués una velocitat relativa respecte de l'aire.

2. La  llum en  el  buit  :  Quan un  estel  s'aproxima a  nosaltres  veiem la  seva  llum amb una 
freqüència més alta de la que té (aquest fenomen s'anomena corriment al violat) mentre que 
si l'estel s'allunya, la seva llum es veu amb freqüència més baixa (corriment al vermell). Ja 
que l'Univers s'està expandint, veiem les estrelles llunyanes amb corriment cap al vermell.
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Si considerem el cas d'ones sonores subsòniques i que tant el focus com l'observador s'estan movent 
al  llarg de la mateixa recta,  la relació entre la freqüència pròpia    i  la observada   ' ,  la 
velocitat de propagació del medi c, i les celeritats del focus v f i de l'observador vo ve donada 
per dues fórmules:

 ' =
cvo

c−v f
 el focus i/o l'observador s'aproximen

 ' =
c−vo

cv f
 el focus i/o l'observador s'allunyen

Es pot il·lustrar amb la següent figura:

Exemple: La sirena d'una ambulància té una freqüència pròpia de 880 Hz. L'ambulància es mou cap 
a un observador amb una velocitat de 20 m s-1. Determineu la freqüència observada quan s'apropen i 
quan s'allunyen si la velocitat del so és 330 m s-1.

Veim que = 880 Hz c =330 m s−1 v f = 20 m s−1 i vo = 0

Quan s'apropen:  ' =
cvo

c−v f
= 880 330

310
=937 Hz més agut 

Quan s'allunyen:  ' =
c−vo

cv f
= 880 330

350
=830 Hz més greu 

Polarització de la llum
Direm que una ona transversal (com la llum) està polaritzada si la vibració es manté en un sol pla, 
anomenat pla de polarització. Quan una ona canvia contínuament de pla de polarització diem que no 
està polaritzada i aquest és el cas de la llum natural que prové del Sol. Això ocorre perquè cada 
àtom emet radiació electromagnètica en direccions diferents.
Es pot aconseguir  polaritzar la llum mitjançant diferents sistemes entre els  quals esmenarem la 
polarització per reflexió, la doble refracció i els filtres polaritzadors.

1. Polarització  per  reflexió  :  Té  lloc  quan  una  llum no  polaritzada  es  reflecteix  sobre  una 
superfície.  Si  l'angle  d'incidència  és  l'adequat,  la  llum  reflectida  està  absolutament 
polaritzada en un pla paral·lel a la superfície i per altres angles aquest pla de polarització és 
el predominant.

2. Doble refracció  : Certs cristalls com els de calcita, quan són travessats per un raig de llum no 
polaritzada, aquesta es descompon en dos raigs que estan polaritzats en plans perpendiculars 
entre  si.  Un  dels  raigs,  en  sortir  del  cristall,  no  es  desvia  (raig  ordinari)  i  l'altre  surt 
paral·lelament al primer (raig extraordinari). Aquest fenomen es deu a que la disposició dels 
àtoms en la calcita és anisòtropa.

3. Filtres polaritzadors  : Estan formats per una substància plàstica anomenada polaroid formada 
per macromolècules molt llargues que es disposen paral·lelament entre elles. En un polaroid 
la  llum només  passa  si  el  seu  pla  de  polarització  és  perpendicular  a  la  direcció  de  les 
molècules. Aquest material s'utilitza per exemple en les ulleres de sol. 
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Notes
Representació del moviment
Usualment s'escolleix la representació sinus del moviment. En aquest cas podem fer:

y = Asin kx−wt  representa una ona que es propaga d'esquerra a dreta i té velocitat positiva.
y = Asin wt−kx  representa  una  ona  que  es  propaga  de  la  mateixa  manera  però la  vibració 

vertical està invertida.
És a dir, si el signe de la fase és negatiu, l'ona es propaga d'esquerra a dreta, el de l'eix x.

Per altra banda,  y = Asin kxwt  o bé  y = Asin wtkx  , que és el mateix, representa una 
ona que es propaga de dreta a esquerra i té, per tant, velocitat negativa. És a dir, si el signe de la fase 
és positiu, l'ona es propaga de dreta a esquerra, que és el sentit oposat al de l'eix x.

Energia de les ones
La intensitat d'una ona es pot demostrar que segueix la següent fórmula:

I = 1
2
c A2 w2 = 22c 2 A2 on  ρ és  la  densitat  del  medi  [ρ]=kg  m-3,  c  és  la  velocitat  de 

propagació de l'ona, A és l'amplitud de l'ona, ω és la freqüència angular i υ és la freqüència.

Sabíem que en un medi no absorbent: 
I 1

I 2
=

r2
2

r1
2 ,

si considerem igualment dos instants de temps i que la intensitat és proporcional a l'amplitud al 

quadrat podem dir que: 
I 1

I 2
=

A1
2

A2
2 . Si igualem les dues expressions anteriors arribem a:

r2
2

r1
2 =

A1
2

A2
2 i podem eliminar els quadrats d'on 

r2

r1
=

A1

A2
, aquesta expressió ens donaria la variació 

d'amplitud deguda a la distància al focus entre dos punts de la mateixa ona. 
Podem dir que la intensitat d'una ona és inversament proporcional al quadrat de la distància, o bé 
proporcional  al  quadrat  de  l'amplitud.  En  canvi,  l'amplitud és  inversament  proporcional  a  la 
distància (no al seu quadrat).

Interferències d'ones amb diferent amplitud
Si tenim dos focus emissors que tenen diferent amplitud en un cert punt P d'on disten x1 i x2:

y1 = A1sin wt−kx1   
y2 = A2sin wt−kx 2

Es pot demostrar que el moviment ondulatori resultant y1 y2 en el punt P es pot escriure com:

yP = Asin wt− on tan=
A1 sin k x1A2 sinkx2
A1 cosk x1A2 cos kx2

i l'amplitud resultant és:

A2 = A1
2A2

22 A1 A2 cos [ k x1−x2] .
En el cas particular que cos[ k x1−x2] sigui màxim (igual a 1), llavors l'amplitud resultant serà:

A2 = A1
2A2

22 A1 A2 = A1A2
2 cosa que es simplifica a A=A1A2 .

Efecte Doppler
El numerador de la fórmula representa la velocitat relativa del so que mediria l'observador, així per 
exemple si l'observador s'aproxima a la font, la velocitat relativa del so seria cvo .
El denominador representa la velocitat relativa del so respecte la font. Així per exemple, si el focus 
es mou cap a l'observador, la velocitat relativa del so respecte la font ha de ser més petita que c, per 
tant seria c−v f .
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Tema-14 ElectromagnetismeTema-14 Electromagnetisme
Introducció
A principis del segle XIX Oersted (1820) va descobrir que els corrents elèctrics podien provocar 
accions de tipus magnètic sobre els imants; en llenguatge modern diríem que els corrents elèctrics 
poden engendrar camps magnètics.
Els  efectes  magnètics  sobre  imants  es  poden  caracteritzar  mitjançant  un  camp  vectorial B  
anomenat  camp d'inducció magnètica (o simplement camp magnètic) i que té per direcció, la que 
tindria una agulla magnetitzada. A la seva vegada, un camp magnètic és capaç de crear una força 
sobre una càrrega elèctrica a condició de que aquesta càrrega estigui en moviment. De fet, aquest és 
el fonament dels motors elèctrics: Un camp magnètic fa moure un conductor pel qual passa un 
corrent elèctric. En un imant les línies del camp magnètic surten del pol Nord i arriben al pol Sud.

Llei de Lorentz 
Per definir d'una manera exacta el camp d'inducció magnètica podem fixar-nos en la força que crea 
sobre una càrrega elèctrica mòbil. L'expressió anomenada llei de Lorentz ens diu que si en una regió 
de l'espai hi ha un camp magnètic B i es mou una càrrega elèctrica q per exemple positiva amb 
una certa velocitat v , la força que es crea sobre la càrrega F s'expressa: F =qv x B
Per tant és un producte  vectorial  i  la  força serà perpendicular  tant  al  camp magnètic com a la 
velocitat i el sentit vindrà donat per la regla de la mà dreta:

Les unitats del camp magnètic en el SI són [B]=Tesla, T. 
També es corrent el Gauss, on 1 Tesla = 104 Gauss. Un Tesla és igual a 1 N A-1 m-1.
Si  sobre  una  partícula  carregada  i  mòbil  actuen  simultàniament  un  camp  elèctric  i  un  camp 
magnètic, la força resultant serà: F =q Eqv x B

Representació del camp magnètic
Sovint cal representar figures gràfiques en les què un camp magnètic és perpendicular al pla del 
dibuix, per indicar el sentit s'utilitzen els següents convenis:

Per recordar això cal pensar que el camp magnètic fos com 
una  fletxa,  si  veiem la  punta  dibuixarem punts  i  el  camp 
sortirà del pla del paper. Si va en sentit contrari dibuixarem 
unes creus representant les plomes de la fletxa.

Moviment circular d'una càrrega
Considerem un camp magnètic B que surt del paper i una càrrega q, que suposarem positiva, que 
es mou sobre el pla del paper amb una velocitat v  , la força resultant F provocada pel camp 
magnètic serà perpendicular a B i a v tal com indica la figura:
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F = qv x B però l'angle entre  B i  q v és de 90º 
per tant F = q v B i veiem que la força és constant i a 
més  és  perpendicular  a  la  velocitat,  això  vol  dir  que 
l'acceleració  serà  de  tipus  normal  i  el  moviment  serà 
circular uniforme:

F = m a = m v2

R
i per tant F

m
=v2

R
i la força de tipus

 

magnètic serà  q v B
m

= v2

R
d'on el radi del moviment

R = v m
q B

=v
q
m

B , la relació càrrega-massa 

de  la  partícula  permet  identificar-la  ja  que  és  una  propietat  característica  de  les  partícules 
fonamentals. Aquest tipus d'experiència la utilitzen els anomenats espectrògrafs de masses.

Forces d'un camp magnètic sobre un corrent elèctric
Segona llei de Faraday
Per determinar l'acció d'un camp magnètic extern sobre un corrent elèctric que circula al llarg d'un 
cable conductor, dividirem aquest en un seguit de trossos infinitesimals d l que tindran el mateix 
sentit que la intensitat del corrent:

La força que apareix sobre el  d l val d F = I d l x B i la força total la 
trobarem per integració: F =∫ d F =∫ I d l x B

Si calculem l'acció d'un camp magnètic sobre una espira (circuit tancant) que pot girar entorn a un 
eix perpendicular al camp, veuríem que l'espira giraria tendint a posar-se perpendicular al camp 
magnètic. Aquesta és la base del funcionament dels motors elèctrics.

Creació de camps magnètics
Els  camps  magnètic  es  poden  crear  de  diferents  maneres,  considerarem dues;  els  imants  i  els 
corrents elèctrics:

1. Els imants  : Són objectes materials que creen camps magnètics permanents sense l'existència 
aparent de cap corrent elèctric. El magnetisme del imants està creat pels spins dels electrons 
de  certs  materials  anomenats  ferromagnètics.  Aquests  materials  estan  constituïts  per 
porcions de xarxa cristal·lina en les què els spins del electrons tenen la mateixa orientació. 
Aquestes zones del material reben el nom de dominis de Weiss.

2. Els corrents elèctrics  : La primera llei de Faraday expressa el camp magnètic que crea un 
corrent elèctric. Si considerem un tros infinitesimal de circuit d l  pel qual circula una 
intensitat I, llavors aquest element de circuit crea en tot punt de l'espai un camp d B .
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Aquesta llei s'expressa matemàticament de la següent manera:

d B =
0

4
I d l xr

r3 , en el SI 
0

4
=10−7T m A−1 .

On 0 és la permeabilitat magnètica del buit.
Seria r0 si no es tractés del buit.

Podem veure-ho en la següent figura on el vector
d B aniria cap a dins del pla:

Per exemple, podem calcular el camp magnètic creat per una espira circular en el seu centre:

dB =
0

4
I dl r

r 3 sin 90º =
0

4
I dl
r2

si ara integrem a tota l'espira:

B =∫ dB =
0 I

4 r2∫ dl =
0 I

4r 2 2 r =
o I
2 r

Camp magnètic creat per un corrent rectilini indefinit
Si es calcula el valor del camp magnètic creat per un conductor rectilini indefinit pel qual circula 
una intensitat I, s'obté un vector en cada punt de l'espai tal com indica la figura:

On el camp magnètic es pot demostrar que val:

B =
0 I
2 r

essent r  la distància al centre del conductor.

(La demostració és realment difícil).

Teorema d'Ampère
La circulació del camp magnètic al llarg d'una corba tancada val 0 I on I és la suma de totes les 
intensitats que travessen la superfície limitada per aquesta corba.
La circulació d'un vector  A al llarg d'un camí es defineix com:  d A =∫C

A· d l ,  llavors el 
teorema d'Ampère el podrem escriure com:

d B =∫C
B ·d l = 0 I on C ha de ser un camí tancat.

Per exemple, comprovarem la validesa d'aquest teorema calculant el camp magnètic generat per un 
corrent rectilini indefinit. Triarem com camí sobre el qual integrar, una circumferència centrada en 
el conductor i perpendicular a ell:
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B · d l = B dl cos0º =
0 I
2 r

dl fem  ara  la  circulació  del  camp 

magnètic:

∫C
B · d l =∫C

0 I
2 r

dl =
0 I
2 r∫c

dl però  la  integral  de  dl  és 

precisament la longitud d'una circumferència, per tant:

∫C
B · d l =

0 I
2 r∫c

dl =
0 I
2 r

2 r = 0 I que  és  el  resultat  que 

ens indica el teorema d'Ampère.

Inducció electromagnètica
Un camp magnètic variable en el temps pot induir una intensitat elèctrica sobre un circuit. Aquest 
fet reflecteix la íntima relació entre l'electricitat i el magnetisme: Un corrent elèctric por creat un 
camp magnètic i a la seva vegada, un camp magnètic pot crear un corrent elèctric. De fet la física 
contempla  l'electricitat  i  el  magnetisme  com  dos  aspectes  d'un  mateix  fenomen  anomenat 
electromagnetisme.
La llei que regula la creació d'intensitat a partir de camps magnètics variables en el temps utilitza el 
concepte de força electromotriu (fem, e). Recordem que la força electromotriu d'un generador:

1. No és una força.

2. e = P
I on P és la potència  subministrada pel generador i  I  és  la  intensitat  que crea el 

generador. [e]= V (Volt). 

Recordem la llei d'Ohm generalitzada que determina la relació entre la diferència de potencial entre 
els extrems d'una pila (generador) i la seva força electromotriu quan la pila està connectada a un 
circuit:

Si  r  és  la  resistència  interna  del  generador,  la  llei  d'Ohm 
generalitzada ens indica que:

V A−V B = e−r I
Si  la  resistència  interna  fos  zero,  la  fem  coincidiria  amb  la 
diferència de potencial.

Quan sobre un circuit (conductor tancat) tenim un camp magnètic que varia al llarg del temps, sobre 
aquest circuit apareix una força electromotriu induïda que és capaç de generar intensitat de corrent.
Per exemple, si apropem un imant a una bobina apareix un corrent induït que circula per la bobina. 
És important observar que el sentit d'aquest corrent induït és tal que a la seva vegada, crea un altre 
camp magnètic que tendeix a disminuir en créixer el camp magnètic creat per l'imant, en aproximar-
se a la bobina. Si l'imant s'allunyes de la bobina, el corrent induït circularia en l'altre sentit, tendint 
sempre a contrarestar el camp magnètic que el crea. Aquest fet s'anomena llei de Lenz.
La formulació matemàtica de la  llei d'inducció electromagnètica implica el concepte de  flux del 
camp magnètic sobre la superfície limitada pel circuit o l'espira.
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Es  defineix  el  flux  del  camp  magnètic  com:  =∫ B· dS o  bé  si  S  és 
constant = B ·S = B S cos
On les unitats del flux magnètic són [Φ]=Wb (Weber).

Sempre que hi hagi una variació al llarg del temps del flux del camp magnètic 
apareix  sobre  l'espira  o  circuit  una  força  electromotriu  induïda  (e)  determinada  per  la  següent 

expressió: e =−d 
dt .

La variació del flux magnètic  pot venir donada per tres causes:
1. Variació del propi camp magnètic B
   Per exemple movent un imant exterior o amb un corrent exterior d'intensitat variable.   
2. Variació de l'angle 
   Per exemple rotant l'espira entorn un dels seus eixos.
3. Variació del la superfície S 
   Per exemple en un circuit en “U” on hi ha un costat mòbil que tanca el circuit.

Força electromotriu autoinduïda en un circuit. Coeficient d'autoinducció.
Si per un circuit elèctric passa una intensitat que varia al llarg del temps (no constant), aquesta 
intensitat crearà un camp magnètic que també variarà al llarg del temps. Així, aquest camp magnètic 
crearà un flux sobre la superfície del circuit que també variarà amb el temps. D'aquesta manera, es 
crearà una força electromotriu induïda sobre el  circuit,  deguda,  no a causes externes,  sinó a la 
pròpia variació de la intensitat del circuit. Aquesta  força electromotriu s'anomena autoinduïda i la 
intensitat que circula pel circuit vindrà donada per la presència simultània de la força electromotriu 
externa (si hi ha) i l'autoinduïda. 
Es pot demostrar que la força electromotriu autoinduïda es pot expressar com:

e =−d 
dt

=−L dI
dt on I és la intensitat del corrent, i L s'anomena coeficient d'autoinducció el qual 

només depèn de la forma del circuit i es mesura en el SI en [L]=H (Henry), H = Wb A-1.

Exemple: Per un conductor de 0.5 m de longitud, situat en l'eix y circula un corrent d'1 A en el sentit 
positiu de l'eix. Si el conductor és dins d'un camp magnètic 
uniforme tal que B = 0.01i0.03k T  .
Calculeu la força magnètica que actua sobre ell.

Aplicarem la segona llei de Faraday
 F =∫ d F =∫ I dl x B si integrem podrem escriure:
F = I l x B on  I l = 1 ·0.5j = 0.5j A m−1 i  caldrà  fer  el 

producte vectorial I l x B que serà el determinant:

F=[ i j k
0 0.5 0

0.01 0 0.03]
Això és F =0.5·0.03i -0.01·0.5k = 0.015i -0.005k N , de mòdul | F |=0.0158 N .
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Notes
Llei de Lorentz
Fixem-nos  que  en  la  llei  de  Lorentz  F = qv x B una  càrrega  negativa  q<0  sentirà  una  força 
oposada en sentit, respecte una càrrega positiva (igualment faríem servir la regla de la mà dreta).

Camp magnètic d'un solenoïde
Un solenoïde, o bobina, és un conductor enrotllat en forma d'hèlix pel qual passa un corrent elèctric. 
El camp magnètic creat a l'interior del solenoïde es pot expressar com:

B = 0
N
l

I = 0 n I on  N  és  el  nombre  d'espires,  l és  la  longitud  lineal  del  solenoïde  (no  la 

longitud del cable enrotllat) i n seria el nombre d'espires per unitat de longitud [n]=m-1. 

Fixem-nos que la intensitat que passa pel conductor es podria trobar mitjançant la llei d'Ohm:

I =
V A−V B

R
on R =  l

S com ja hem vist. 

En aquest cas l si que és la longitud del cable enrotllat.

Forces entre dos corrents rectilinis paral·lels
Quan dos corrents rectilinis, pels quals circula una intensitat, s'enfronten, apareix una força entre 
ells de caràcter magnètic, que és atractiva en el cas que els dos corrents tinguin el mateix sentit, i 
repulsiva en cas contrari. Es pot veure en la següent figura:

   

Ja que són corrents rectilinis segueixen la fórmula: Bi =
0 I i

2 ri
.

Les forces, que seran en mòdul iguals, les trobarem mitjançant la segona llei de Faraday: 
F 1−2= I 2

l x B1 F 2−1= I 1
l x B2 on  B1 =

0 I 1

2d
i  B2 =

0 I 2

2d
essent  d  la  distància  de 

separació entre els dos corrents. Podem substituir el valor del camp magnètic i obtenir:

F 1−2= I 2 l
0 I 1

2d
i anàlogament F 2−1= I 1l

0 I 2

2d
.

Si igualem aquestes forces ja que són d'acció-reacció: I 1 l B2 = I 2 l B1 d'on I 1 B2= I 2 B1 .
Si pels dos corrents circula la mateixa intensitat les equacions anterior es poden simplificar. 
De fet es pot definir la unitat  Amper com la intensitat de corrent que, circulant per dos corrents 
rectilinis i paral·lels, col·locats en el buit, i a una distància d'un metre, produeix en cada conductor 
una força per unitat de longitud de 2· 10  -7   N m  -1  .
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Autoinducció en una bobina i energia de la bobina
Es  pot  demostrar  que  per  una  bobina  es  compleix  la  relació  N = L I on  N  és  el  nombre 
d'espires,  Φ és  el  flux  magnètic  que  travessa  una  espira de  la  bobina,  L és  el  seu  coeficient 

d'autoinducció i I és la intensitat que recorre per la bobina. Per tant L = N 
I .

On el numerador N Φ seria el flux total que passa per totes les espires de la bobina. 

Ja que el flux per una espira és = B· S = BS perquè el corrent induït genera un camp magnètic 
perpendicular  al  pla  de  l'espira  (cos  0º=1)  i  sabíem  que  el  camp  magnètic  d'una  bobina  és 

B = 0
N
l

I  llavors podem trobar que:

= 0
N
l

I S  per  tant  el  coeficient  d'autoinducció  d'una  bobina  serà:  L = 0
N 2

l
S on  la 

intensitat queda eliminada. Per altra banda S =R2 essent R el radi de la bobina si és circular.

L'energia que emmagatzema una bobina es pot demostrar que val U = 1
2

L I 2 i si substituïm L per 

l'expressió trobada abans tenim U = 1
2

L I 2 = 1
2
0

N 2

l
S I 2 on aquí sí apareix la intensitat.

Exemple: Dins d'un camp magnètic uniforme B=0.2 T es col·loca una bobina plana de N=30 espires 
i de 12 cm2 de superfície, de manera que el seu pla és perpendicular a les línies de camp, a) Si es 
desplaça la bobina en un moviment de translació, varia el flux magnètic que la travessa? b) Si se li 
dóna un gir de 180º al voltant d'un diàmetre, quina és la variació de flux magnètic que experimenta? 
c) Si durant el gir de la bobina han passat 0.5 segons, calculeu la fem induïda en la bobina.

B=0.2 T
N=30
S=1.2·10-3 m2

α=0º  → α=180º

a) En desplaçar-la horitzontalment la variació de flux magnètic és zero =2−1

ja que 1 =2 .

b) Si girem la bobina 180º sí que tindrem una variació de flux magnètic.
Inicialment 1=B· S = NBS cos 0º = NBS =7.2 ·10−3Wb
on multipliquem per N ja que és el flux total que passa per la bobina.

En girar-la 2=B ·S = NBS cos180º = - NBS =-7.2 ·10−3Wb

Per tant la variació del flux serà: =2−1 =-0.014 Wb .

c) La fem induïda la calcularem segons e =− d
dt

=−
 t

=−-0.014 Wb
0.5 s

=0.028 V . 

Aquesta fem generaria en la bobina un corrent tal que crearia un segon camp magnètic (induït) que 
s'oposaria al camp magnètic exterior (llei de Lenz).
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Tema-15 Corrent alternTema-15 Corrent altern
Producció de corrent altern
Per produir una força electromotriu induïda alterna cal fer girar una espira amb velocitat angular 
constant en el si d'un camp magnètic constant (el sistema s'anomena alternador):

Calculem el flux del camp magnètic:
= B· S = B S cos i ara calculem la fem induïda

e =−d 
dt

=−d B S cos w t 
dt

= B S w sin wt  i  això es pot 

escriure com: e =e0 sinw t  o bé amb la freqüència:
e =e0 sin2 t  on e0 = B S w .

Si representem aquesta fem en funció del temps veiem que és alterna:

El corrent altern comercial té una freqüència de = 60 Hz en Amèrica i de = 50 Hz en Europa 
i Àsia.

Circuits de corrent altern
Els circuits de corrent altern poden constar de resistències, condensadors i elements autoinductius 
(cables enrotllats en forma de bobina que tenen una gran autodinducció).
Primer cal tenir en compte que en circuits de corrent continu només poden haver resistències:

En  el  circuit  amb  resistència  pot  circular  un  corrent  d'intensitat  I = e
R  ,  en  el  circuit  amb 

condensador un cop està aquest carregat no circula corrent, per tant I=0. Per últim, una bobina ideal 

no té resistència (R=0) i per tant la intensitat I = e
R

= e
0

=∞ cosa que no pot passar físicament.

En corrent altern, en canvi, sí podem tenir qualsevol d'aquests elements en un circuit.
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Circuit només R
Veiem com es representa un circuit altern amb només una resistència:

La intensitat com canvia amb el temps s'escriu en minúscules.
La llei d'Ohm ens diu: e = R i substituïm el valor de la fem que 
hem trobat:

e0sin w t = R i d'on i =
e0sin wt 

R
=

e0

R
sinwt 

podem escriure:

i = I 0sin wt  on I 0 =
e0

R
Si suposem que el generador de corrent altern és un generador ideal que no conté cap estructura en 
forma de resistència, bobines o condensadors, llavors la força electromotriu que genera és igual a la 
diferència de potencial entre els seus extrems i així podem escriure:

i = I 0sin wt  on  I 0 =
V 0

R
,  hem  fet  V 0 = e0 i  representa  la  diferència  de  potencial  del 

generador de corrent altern. 
Abans hem vist que e =e0 sinw t  i veiem que ho podem expressar com:

V =V 0sin w t 

Si ara comparem simultàniament 
la diferència de potencial i la intensitat:

i = I 0sin wt  V =V 0sin w t 
Veiem que estan en fase (són màxims, mínims 
o zero al mateix temps).
Veiem  com  I 0 i  V 0 corresponen  als 
valors màxims.

Ara estudiarem l'energia que es desprèn en aquest circuit. En qualsevol circuit de corrent altern 
només es pot desprendre energia de dues maneres:

1. En forma de calor, per efecte Joule, a les resistències.
2. En forma d'ones electromagnètiques (només en els circuits que són antenes de radio).

Aquí considerarem només el primer fenomen.
En el cas d'un circuit amb només resistència R, la potencia dissipada per aquesta serà:

P = R i2 això  és  l'expressió  de  l'efecte  Joule.  Si  substituïm  la  intensitat  per  la  seva  fórmula 
obtindrem  P = R I 0 sinwt 2 = R I 0

2sin2wt  aquesta funció sempre és positiva o zero tal  com 
indica la figura:
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Per descriure més fàcilment la potència subministrada per la resistència utilitzarem el seu valor 
mitjà de forma que la potència mitjana serà:

P =< R I 0
2 sin2wt > = R I 0

2 <sin2wt > i es pot demostrar que el valor mitjà de la funció sinus 

quadrat és 
1
2 per tant la potència serà P =

R I 0
2

2
i també es pot expressar amb la diferència de 

potencial ja que I 0 =
V 0

R
llavors P =

V 0
2

2R
i finalment, ja que R =

V 0

I 0
llavors P =

V 0 I 0

2
.

Aquestes expressions són semblants a les que s'obtenen en corrent continu i difereixen entre elles 
només en un factor de dos:

Corrent continu Corrent altern

P = R I 2

P = R
I 0

2

2

P = V 2

R P =
V 0

2

2 R
P = V I

P =
V 0 I 0

2

Per tractar de tenir el mateix tipus d'expressió, tant si es tracta de corrent continu com de corrent 
altern, s'introdueixen els anomenats valors eficaços de la intensitat i el potencial màxim:

I e =
I 0

2
i V e =

V 0

2

D'aquesta manera la potència dissipada per una resistència en corrent altern serà:

P =
R I 0

2

2
=

R I e22

2
= R I e

2 i de la mateixa manera P =
V e

2

R
=V e I e

Quan no pot haver confusió possible (per exemple amb el valor del màxim I 0 ) es prescindeix del 

subíndex i per tant escrivim: P = R I 2 = V 2

R
= V I (fórmules vàlides amb circuit només R).

Els aparells de mesura de corrent alterns sempre assenyalen els valors eficaços. Així la tensió que 
consumim domèstica és de 220 V, i aquest és el seu valor eficaç.

Circuit només C
Veiem ara el cas d'un circuit amb només condensador:

En  aquest  tipus  de  circuit  la  càrrega  oscil·la  entre  les  dues 
armadures del condensador (es carreguen alternativament).
En un condensador es complia  Q = C V aquí ho expressem en 
minúscules:  q =c v i  substituint  el  valor  de  la  diferència  de 
potencial, q = C V 0sin wt  .

91



La intensitat que circula pel circuit es pot considerar que està associada al fenomen de càrrega-
descàrrega del  condensador,  contribuint  al  augment  i  disminució de q.  Així  la  intensitat  es pot 

escriure com i = dq
dt

=
d C V 0sin wt 

dt
=C w V 0 cos wt = I 0sin w t

2
 on utilitzem l'expressió 

sinus per comparar gràficament amb el potencial:

En resum, en en circuit només C:
V =V 0sin w t  i i = I 0sin w t

2
 on I 0 =C w V 0 , gràficament ho podem veure millor:

Això ens mostra que els dos senyals no estan en fase sinó que la intensitat està per endavant 

2

respecte la tensió.

Impedància
En corrent altern definim un concepte semblant al concepte de resistència propi dels circuits de 
corrent continu. Aquesta magnitud s'anomena impedància Z, on [Z]=Ω.

S'expressa com: Z =
V 0

I 0
=

V e

I e

En un circuit  amb només una resistència,  ja  que  V 0 = R I 0 ,  llavors  Z =
V 0

I 0
= R per  tant  la 

impedància coincideix amb la resistència en aquest circuit.

En un circuit amb només condensador Z =
V 0

I 0
=

V 0

C w V 0
= 1

C w . 

La impedància d'un condensador s'acostuma a anomenar reactància capacitiva X c = Z = 1
C w .

Circuits només L
Són purament teòrics, suposant nul·la la resistència de la bobina.

La diferència de potencial entre M i M ha de ser zero:
 V M−V M = 0 = V M−V N  passant per LV N−V M  passant pel generador

El primer terme és:  V M−V N =−L di
dt i  el  segon terme, que és la  diferència  de potencial  del 
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generador és: V N−V M =V 0 sinwt  , la suma dels dos ha de ser zero:

0=−L di
dt
V 0 sinwt  d'on  di =

V 0

L
sinwt dt per tant cal integrar per trobar la intensitat del 

corrent: i =∫ di =∫ V 0

L
sin wt dt =

V 0

L ∫sin wt dt =
V 0

L
1
w
−cos wt =

V 0

L w
sin wt−

2
 .

i farem que i = I 0sin wt−
2
  on I 0 =

V 0

L w
.

En resum, en el circuit només L:
V =V 0sin w t  i = I 0sin wt−

2
 gràficament ho podem veure millor:

Podem veure que la intensitat i la tensió estan desfasades, i que la intensitat va per darrera 

2

respecte la tensió.

La impedància del circuit és 
Z =

V 0

I 0
=

V 0

V 0

L w

= L w
i també s'anomena reactància inductiva X L

per tant podem escriure per aquest circuit: Z = X L = L w .

Quadre resum d'impedàncies

Circuit Impedància Comportament amb w
Resistència Z=R Valor constant

Condensador Z = 1
C w

Si w puja Z baixa
si w baixa Z puja

si w=0 (corrent continu) 
llavors Z =∞

Autoinducció Z = L w Si w puja Z puja
si w baixa Z baixa

si w=0 (corrent continu), Z=0
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Circuit RCL en sèrie
Es tracta del següent circuit:

No  farem un  tractament  matemàtic  d'aquest  circuit  i  ens  limitarem a  donar  les  solucions  que 
determinen el seu comportament. En general, la intensitat i la tensió no estaran en fase i utilitzarem 
el paràmetre   per indicar l'avançament/retrocés de la tensió respecte la intensitat ( 0 o 
0 ). 

La impedància d'aquest circuit ve donada per:

Z = R2L w− 1
C w


2

=R2 X L−X C 
2

Per descriure la impedància del circuit es pot recorre a un procediment gràfic de la següent manera:
1. Es considera un sistema de coordenades on l'eix x representa l'eix d'intensitat i l'eix y el de 

tensió.
2. Un element del circuit es representa mitjançant un vector amb les següents característiques:

a) El seu mòdul és la impedància.
b) Fa un angle amb l'eix x igual a l'avançament de la tensió respecte la intensitat.
c) La suma vectorial de tots els vectors determina un vector resultant que té per mòdul la 
impedància total del circuit i que fa un angle amb l'eix de les x que determina el desfasament 
entre els dos senyals. 

Per exemple, per un circuit RCL tenim aquest diagrama:

Fixem-nos  com  l'angle  de  desfasament  entre  la  tensió  i  la 

intensitat en el circuit amb autoinducció és  

2 i per tant el 

vector  surt  vertical,  contràriament  aquest  angle  en el  circuit 

amb condensador és −
2 i per tant surt en sentit oposat. El 

circuit només R no té desfasament i queda horitzontal.

Potència del circuit RCL
Es pot demostrar que la potència mitjana dissipada pel circuit RCL (que és la potència dissipada per 

la resistència) és  P =V e I e cos on Ve i Ie són els valors eficaços i  cos= R
Z és l'anomenat 

factor de potència (es dedueix del diagrama d'impedàncies com a projecció, Z cos= R ).

Fixem-nos que  s'expressa en radiants. 

Quan  > 0, el circuit és de tipus inductiu, i quan  < 0, el circuit és de tipus capacitiu. 
Això es produirà depenent dels valors de XL i  XC  ,  quan  XL > XC   el circuit serà inductiu i el 
desfasament  serà  positiu.  Contràriament,  quan   XC >  XL el  circuit  serà  capacitiu  i  el 
desfasament  serà negatiu (tal com mostra la figura anterior com exemple).
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Circuits ressonants
La impedància d'un circuit que contingui condensadors i/o autoinduccions depèn de la freqüència de 
la diferencia de potencial  aplicada.  Un circuit  que contingui a la vegada un condensador i  una 
autoinducció presenta un mínim de la seva impedància per un cert valor de la freqüència. 

Pensem que en el condensador Z és proporcional a 
1
w i en l'autoinducció Z és proporcional a w.

En aquestes circumstàncies, la intensitat que passarà serà la màxima possible i direm que el circuit 
està en ressonància.

La figura mostra un circuit RCL on la freqüència és variable i dues representacions:

Donat que  Z = R2L w− 1
C w


2

perquè Z sigui mínima només cal que L w− 1
C w


2

sigui mínim (ja que R és constant). Tenint en compte que el mínim d'un quadrat és L w− 1
C w

= 0

llavors L w = 1
C w i aïllant w res = 1

L C
o expressat en freqüència: res = 1

2
1

L C
.

En aquestes circumstàncies Zres=R.

En el cas particular que en el circuit no hagués resistència, llavors el mínim de Z:

Z = 02L w− 1
C w


2

= L w− 1
C w

= 0 per tant Zres = 0 implica que la intensitat I res =∞ .

Transformador
És un dispositiu que permet modificar la tensió d'un corrent altern sense consumir energia d'una 
forma apreciable, perquè l'única energia que es dissipa és en forma de calor quan circula intensitat 
en  les  parts  metàl·liques  i  aquesta  es  pot  minimitzar. 
Consisteix  en  un  nucli  de  ferro  dolç  (que  no  queda 
magnetitzat permanentment) i dues bobines. Com el ferro és 
un material ferromagnètic té la propietat que obliga al camp 
magnètic a mantenir-se en el seu interior: Així les línies de 
camp magnètic queden empresonades en el seu interior. 
Anomenem:
nP al nombre d'espires al bobinat primari.
nS al nombre d'espires al bobinat secundari.

Entre els extrems del bobinat primari s'aplica una diferència 
de potencial altern VP, a conseqüència de la qual apareix sobre el secundari una altra diferència de 
potencial VS. La raó és que sobre cada espira del bobinat primari apareix un camp magnètic que 
serà proporcional a VP, de forma que el camp magnètic al primari serà proporcional a VP nP.
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Les línies de camp magnètic passen del primari al secundari i fan que aparegui en el secundari una 
força electromotriu induïda Vs de forma que:

V P

V S
=

nP

nS

Sense tenir present la pèrdua d'energia per efecte Joule o la produïda en els anomenats corrents de 
Foucault, la potència que dóna el bobinat primari ha de ser igual a la que rep el secundari, per tant 

com P = V I : V P I P = V S I S és a dir 
V P

V S
=

I S

I P
. 

Els  corrents  de  Foucault  es  minimitzen  si  la  peça  de  ferro  dolç  es  fa  làmines  les  quals  van 
enganxades entre elles amb un tipus de vernís.
Si es produeix un augment de tensió (VS > VP) la intensitat és més petita (IS < IP) i viceversa. 
Quan VS > VP  el transformador rep el nom d'elevador i quan VS < VP  el transformador rep el nom de 
reductor.

Notes
Potència del corrent altern i potència dels seus elements
L'expressió que és sempre correcte per trobar la potència mitjana gastada en un circuit RCL de 
corrent altern és P =V e I e cos . 

Fixem-nos  que  ocorre  quan  tenim  un  circuit  només  C;  el  desfasament  és  =−
2  d'on 

cos= 0 , per tant P = 0 , la potencia gastada és nul·la, ja que tota l'energia s'emmagatzema en 

el camp elèctric del condensador en forma de U = 1
2

Q2

C

En un circuit  només  L passa  una  cosa  similar,  =
2 d'on  cos=0 i  per  tant  P =0 la 

potència gastada també és nul·la, ja que tota l'energia s'emmagatzema en el camp magnètic de la 

bobina en forma de U = 1
2

L I 2 .

Finalment en un circuit només R, el desfasament =0 d'on cos=1 i la potencia mitjana es 
fa màxima d'on P =V e I e cos= V e I e o bé expressada com P = R I e

2 . Aquest fet també ocorre 
en els circuits ressonants ja que en ells Z res = R .

Lleis de Kirchhoff i circuits complexos
Per resoldre circuits de corrent continu complexos s'utilitzen les dues lleis de Kirchoff.  
Nus: Tot punt de la xarxa en el que concorren tres o més conductors. 
Malla: Circuit tancat el qual s'obté sortint d'un nus i tornant a arribar sense passar dues vegades pel 
mateix conductor.
Llei dels nusos o primera llei de Kirchhoff: La suma de les intensitats que arriben a un nus és igual 
a la suma de les intensitats que hi surten  I i entren= I i surten  .

Llei de les malles o segona llei de Kirchhoff: La suma de les fems d'una malla és igual a la suma 
dels productes de les resistències per les intensitats que hi passen e i =Ri I i ri I i on ri són 
les resistències internes dels generadors, en cas que s'especifiquin.

Convenis: Cal definir el sentit de les intensitats de cada malla i és consideren positives aquelles que 
recorren la malla segons el sentit del  gir escollit  i  negatives les de sentit contrari.  La  fem d'un 
generador de la malla serà positiva si en el sentit escollit s'entra pel pol negatiu i negativa si s'entra 
pel pol positiu. Si en el circuit alguna intensitat surt negativa simplement anava en sentit contrari.
Per trobar una diferència de potencial aplicarem V A−V B = Ri I i ri I i− ei .
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Exemple: Un circuit RC consta d'una resistència de 1000  Ω i un condensador de capacitat 1  μF. 
S'alimenta amb una tensió alterna de 200 V i  de freqüència 100 Hz. Calculeu la  diferència de 
potencial entre els extrems de la resistència i els extrems del condensador.

 R= 1000 Ω, C=10-6 F, w = 2= 200 rad s−1 i Ve=200 V
La intensitat serà:

I e =
V e

Z
on Z = R2 1

C w


2
 substituint els valors

 I e = 0.106 A .
Veiem ara les diferències de potencial:

V A−V B = R I e per tant V A−V B = 106V .

V B−V C = 1
C w

I e
per tant V B−V C =169 V .

Nota: Veiem que la suma de diferències de potencial no és 200 V, com passaria en corrent continu.

Exemple: Un circuit RCL consta del següents elements V=10 V, = 1000 Hz , C=2 · 10-6 F, 
L=10-3 H i R=50  Ω.

a) Calculeu la impedància del circuit.
b)  Calculeu  els  valors  màxims  i  eficaços  de  la  tensió  i  la 
intensitat.
c) Calculeu el factor de potència i la potència que té el circuit de 
corrent altern.
d)  Quina  hauria  de  ser  la  freqüència  de  la  font  d'alimentació 
perquè el circuit estigués en ressonància amb ella. Quina seria la 
seva intensitat en aquestes circumstàncies?.

a) R=50 Ω, calculem w = 2= 2000 rad s−1 d'on L w  = 6.283 Ω, 
1

C w  = 79.577  Ω. 

La impedància total serà: Z = R2L w− 1
C w


2

= 88.72  Ω.

b) La llei d'Ohm del corrent altern és I e =
V e

Z
= 10

88.72
= 0.113 A ens han donat el valor eficaç del 

potencial si no diu el contrari. Per tant els eficaços I e  i V e  ja els tenim.

Calculem ara el potencial màxim i la intensitat màxima: 
V 0 =10 2= 14.14V i I 0 =0.1132 =0.16 A .

c) El factor de potència és cos= R
Z per tant cos= 50

88.72
= 0.564 . 

La potència del corrent altern serà P = V e I e cos= 10 · 0.113· 0.564 = 0.637 W .

d)  Quan  hi  ha  ressonància  w res = 1
L C

per  tant  w res = 22361 rad s−1 i  la  freqüència 

= w
2

=3559 Hz . Quan hi ha ressonància Z=R, per tant I e =
V e

Z
=

V e

R
= 10

50
=0.2 A .
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Tema-16 Física atòmicaTema-16 Física atòmica
Introducció
En aquest capítol es veuran diferents fenòmens de la física atòmica, és a dir, la que tracta sobre les 
partícules fonamentals, els nuclis, i els àtoms. Parlarem de l'energia nuclear, la radioactivitat i farem 
una petita introducció a la mecànica quàntica, que és la part de la física que elabora lleis en el nivell 
atòmic i subatòmic.

Efecte fotoelèctric
Experimentalment,  quan  un  metall  s'il·lumina  amb  llum  d'una  certa  freqüència,  aquest  emet 
electrons per la seva superfície. També se sap que perquè el metall emeti electrons, la llum que 
l'il·lumina ha de tenir  una freqüència superior a una  freqüència mínima, anomenada  freqüència 
llindar (0 ) . És a dir, que encara que s'il·lumini el metall amb molta intensitat, si la radiació té 
una freqüència inferior a la llindar el metall no emetrà cap electró. Aquest fet està en contradicció 
amb les lleis de l'electromagnetisme clàssic perquè es podria pensar que si l'energia de l'ona depèn 
del quadrat de la seva amplitud, il·luminant amb suficient intensitat per qualsevol longitud d'ona hi 
hauria d'haver emissió d'electrons.
L'explicació  d'aquest  fenomen va  ser  donada  per  Einstein  al  1905.  La  seva  interpretació  és  la 
següent:

1. Els electrons estan confinats dins del metall, i perquè surtin se'ls ha de comunicar una certa 
energia, anomenada treball d'extracció.

2. La llum també pot ser considerada com un flux de partícules anomenades fotons i Planck va 
demostrar que l'energia de cada fotó era proporcional a la freqüència de la llum, així la llei 
de Planck ens diu E = h on h és la constant de Planck de valor 6.63 · 10-34 J s.

3. Quan un fotó arriba a xocar amb un electró, el fotó queda absorbit (per tant es tracta d'un 
xoc inelàstic) i augmenta l'energia de l'electró.

Des d'aquest punt de vista l'efecte fotoelèctric es pot entendre de la següent manera:
Si suposem que la velocitat mitjana dels electrons dins del metall és petita (pràcticament nul·la) i 
per tant la seva energia cinètica dins del metall és inapreciable, llavors un balanç energètic ens 
indica que l'energia del fotó incident servirà per comunicar energia a l'electró perquè  abandoni el 
metall i es mogui fora d'ell amb una certa velocitat. Si el fotó no té prou energia ( E =h) , és a 
dir, si la llum té una freqüència inferior a  0 l'electró no rebrà prou energia per abandonar el 
metall.

Matemàticament podrem escriure: 
E (energia del fotó incident) = E0 (llindar) + T (energia cinètica de l'electró), per tant

h=h0
1
2

m v2

L'energia mínima necessària per arrencar el fotó es donaria quan T=0 i per tant seria E0.

Electronvolt
Les  energies  involucrades  en  les  col·lisions  entre  fotons  i  electrons  són  molt  petites  i  si  les 
expressem en Joules, el  seu valor numèric seria molt  petit.  Per aquesta raó s'utilitza una unitat 
auxiliar anomenada  electronvolt (eV) que seria igual a l'energia que adquireix un  electró quan es 
mou en el si d'un camp elèctric de diferència de potencial d'un volt.
Ja que l'energia és la càrrega per la diferència de potencial, W =q V A−V B , llavors podem dir 
que:  1 eV = qe ·1 V i  com que la càrrega de l'electró és qe = 1.6 ·  10-19 C,  el  valor d'1 eV és 
precisament 1 eV =  1.6 · 10-19 J.
També s'utilitzen múltiples de l'electronvolt com el keV (103 eV), MeV (106 eV) o GeV (109 eV).
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Teoria fotònica de la llum
La llum té una doble naturalesa, ondulatòria i corpuscular, i cadascun d'aquest aspectes es manifesta 
en circumstàncies diferents: A vegades la llum es comporta com una ona, per exemple en el cas de 
les interferències, i a vegades com una partícula, com en l'efecte fotoelèctric.
L'energia d'un fotó depèn de la seva freqüència E = h  i la massa del fotó ha de ser zero, perquè 
ja que es mou a la velocitat de la llum, si tingués massa, aquesta seria infinita segons els postulats 
de la teoria de la relativitat de Einstein (ho veurem desprès). 
Diem que la massa en repòs del fotó és zero. 
Encara que no té massa sí que té quantitat de moviment, vegem-ho:

E = h (segons la llei de Plack)
E = mc2 (segons la relativitat)

Si igualem ambdues expressions, cosa que va proposar De Broglie, h= m c2 = mc c = p c i aïllant 

la quantitat de moviment: p = h
c

= h
 .

Efecte Compton
És un fenomen relacionat amb les col·lisions elàstiques entre fotons i electrons en un material. En 
l'efecte fotoelèctric el xoc era inelàstic ja que el fotó quedava absorbit per l'electró.
L'efecte  Compton es  pot  comprovar  experimentalment  bombardejant  amb raigs  X el  material  i 
observant que aquests raigs queden dispersats desprès del xoc, canviant de direcció i de longitud 
d'ona (i freqüència). 

Si suposem que l'electró inicialment està en repòs, l'expressió d'aquest fenomen és:

 '−= h
m c

1−cos on m és la massa de l'electró i  és l'angle de dispersió del fotó. Veiem 

que   ' i per tant el fotó dispersat té menor energia que l'incident, la diferència és l'energia 
cinètica que adquireix l'electró. Aquesta expressió es pot deduir imposant les condicions de xoc 
elàstic i per tant la conservació de l'energia i de la quantitat de moviment. 

Suposant un electró en repòs, això s'expressa: 
h


= h
'

cosm v cos (conservació quantitat de 

moviment), i h= h '1
2

m v2  (conservació de l'energia total).

Teoria de la relativitat
A partir  de  la  mecànica  clàssica,  la  velocitat  de la  llum que  observa  un  observador  hauria  de 
dependre de la velocitat de l'objecte que emet la llum. Pensem en un mòbil com pot ser un cotxe 
amb els fars oberts, si el mòbil resta en repòs llavors l'observador pot mesurar la velocitat de la llum
i obtindria el valor de 3 ·108 m s-1. Ara bé, segons la mecànica clàssica si el cotxe es mou cap a 
l'observador, per exemple a 20 m s-1, llavors la mesura de la velocitat de la llum hauria de ser  3 ·108 

+ 20 m s-1. Experimentalment es comprova que, en una situació similar, la velocitat de la llum 
mesurada segueix sent de  3 ·108 m s-1. Diem que la velocitat de la llum és  invariant perquè no 
canvia de valor en canviar de sistema de referència.
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Les conseqüències d'aquest fet són moltes:
1. L'Univers no té un comportament intuïtiu.
2. No pot haver una velocitat superior a la de la llum.
3.  Les  mesures  dels  intervals  de  temps i  de  les  distàncies depenen  de  l'estat  de  moviment  de 
l'observador.
4.  La  massa d'un  cos  té  un contingut  energètic  de forma que  es  pot  transformar  en  energia,  i 
viceversa, l'energia, per exemple la d'un fotó, es pot transformar en massa.

Quan les velocitats involucrades en un fenomen són petites comparades amb la velocitat de la llum, 
els efectes de les equacions de la relativitat tendeixen als resultats obtinguts en mecànica clàssica.
Ara farem un estudi de la relació entre la massa i l'energia:

1. Anomenem massa en repòs d'un cos m0 a la massa que observaria un observador respecte 
el qual estigués en repòs aquesta massa.

2. Si un observador té una velocitat relativa v respecte d'un cos, la massa que observa és:

m =
m0

1−v2

c2

que representa l'increment de la massa amb la velocitat.

Podem representar aquesta expressió:

Per  altra  banda,  el  contingut  energètic  d'un objecte  ve  donat  per  l'expressió  E = mc2 i  si  en 

aquesta fórmula substituïm el valor de la massa pel trobat segons la relativitat:
E =

m0c2

1−v2

c2

.

L'expressió 
1

1−x2 es pot desenvolupar en sèrie de Taylor com: 

1
1−x2

= 11
2

x2... d'on l'expressió trobada de l'energia es pot aproximar a:

E = m0 c21
2

m0 c2 v2

c2... on normalment el primer terme ja és una bona aproximació.

El nucli atòmic
Parlarem de tres fenòmens associats al nucli atòmic; la constitució del nucli, l'anomenat defecte de 
massa i la radioactivitat.

Constitució del nucli
El nucli atòmic està constituït per protons i neutrons, anomenem Z al  nombre atòmic que és el 
nombre de protons del nucli i A al nombre màssic que és la suma de protons més neutrons.
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Així, representem un àtom de la següent manera: A
ZS on S és el símbol de l'àtom, per exemple en el 

cas de l'àtom de carboni: 12
6C.

El nucli atòmic té dimensions molt reduïdes en comparació al volum atòmic i això vol dir que les 
partícules  del  nucli  estan  molt  empaquetades.  Tenint  en  compte  que  els  protons  són  càrregues 
positives que es repel·leixen, llavors com el nucli es manté cohesionat, és necessari que existeixi 
una altra força diferent de l'elèctrica i  que sigui de tipus atractiu.  Aquesta força manté units  el 
nucleons, nom que fa referència als constituents del nucli atòmic. 
Aquesta força s'anomena força nuclear forta, i es caracteritza per:

1. És de molt curt abast, decau molt ràpidament amb la distància.
2. És el mateix tipus de força, tant pels protons com pels neutrons.

Isòtops
Una mostra natural d'un cert element està constituïda per àtoms que normalment estan formats per 
nuclis diferents en el nombre de neutrons però iguals en el nombre de protons. S'anomenen nuclis 
isòtops.
Per exemple, el carboni està format per tres isòtops:  12

6C,  13
6C,  14

6C i l'hidrogen està format també 
per tres isòtops: 1

1H,  2
1H (anomenat deuteri), 3

1H (anomenat triti).
Per calcular el pes atòmic d'un element es fa la mitja ponderada de la massa dels diferents isòtops 
tenint en compte el seu tant per cent natural.
Per raons que veurem més endavant, la massa d'un nucli és lleugerament inferior a la suma de les 
masses dels diferents nucleons per separat.

Per tenir una unitat que mesuri amb facilitat les masses del nuclis, es defineix la  unitat de massa 

atòmica (uma) de la següent manera: 1uma = 1
12 de la massa del  12

6C. 

Per tant un nucli de  12
6C té una massa de 12 uma.

Masses importants: Massa del protó mp = 1.00714 uma.
                                Massa del neutró mn = 1.00853 uma.
                                Massa de l'electró me= 5.84 · 10-4 uma.

I en unitats del SI, 1 uma = 1.66 · 10-27 kg.
Com la massa dels electrons és molt petita, la massa de l'àtom és pràcticament la massa del nucli.
El  pes  atòmic d'un  element  es  pot  definir  com el  pes  mig dels  diferents  àtoms  d'un  element, 
expressats en uma i també és equivalent a la massa d'un mol d'aquests àtoms expressada en grams:

Exemple: Tenim les següents dades pel magnesi, calculeu el seu pes atòmic.
Isòtop Massa (uma) Abundància
24Mg 24 78.7 %
25Mg 25 10.13 %
26Mg 26 11.17 %

Procedirem  a  fer  una  mitja  ponderada:  
24 ·78.725·10.1326 ·11.17

100
= 24.32uma i  per  la 

definició podrem dir que 1 mol de Mg té una massa de 24.32 g.
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Defecte de massa dels nuclis
Els nuclis tenen una massa inferior a la suma de les masses dels seus components per separat i això 
es  degut  a  l'energia  que  manté  units  els  diferents  nucleons  entre  ells:  No  oblidem la  relació 
relativista entre massa i energia.
Per entendre-ho considerem que un nucli al qual li comuniquem prou energia es desintegra en els 
seus constituents, és a dir, separem tots els seus nucleons:

Fem un balanç energètic:
m c2E=Z m p c2A−Z mn c2 i dividim tor per c2  per simplificar:

m E
c2 = Z m pA−Z mn és  a  dir  mm = Z m pA−Z mn on  m és  l'anomenat 

defecte de massa, i aïllant-lo obtenim: m =[ Z m pA−Z mn]−m .
La quantitat d'energia associada,  m c2 , és l'energia necessària per mantenir els nucleons dins 
del nucli i s'anomena energia d'enllaç nuclear o energia d'empaquetament.

Resulta interessant associar a cada nucli la seva energia d'enllaç 

per nucleó m c2

A
 i experimentalment s'observa la tendència 

mostrada trobant-se el màxim en A=56, 56Fe. 
Aquest element per tant és el més estable (els seus nucleons estan 
lligats amb més energia que la resta).

Nota: En cas que es tinguin en compte els electrons i es consideri 
el defecte de massa de l'àtom (i no només del nucli) farem:
 m = [ Z meZ m p A−Z mn ]−m

Energia nuclear
L'energia d'enllaç en el nucli és molt gran però mitjançant reaccions nuclears pot obtenir-se aquesta 
energia en forma de calor, llum, raigs X o γ, etc.
Fonamentalment hi ha dos processos per a l'obtenció d'energia nuclear: La fissió nuclear i la fusió 
nuclear.
Fissió nuclear
Hi  ha  certs  nuclis  pesats (anomenats  fissionables)  que 
tenen les següents propietats:

1. Quan un neutró lent xoca contra el nucli el trenca 
en dos trossos, anomenats  nuclis fills, i s'alliberen 
neutrons ràpids (de l'ordre de 2 o 3 neutrons).

2. La suma de les masses dels nuclis fills és més petita 
que la massa del nucli primitiu, aquest fet implica 
que la diferència de masses la trobem en forma d'energia: Pot ser energia electromagnètica 
(emissió de fotons) o bé energia cinètica dels nuclis fills. Aquest fet es deu a la posició del 
nucli primitiu i dels nuclis fills a la gràfica superior.
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Els neutrons que es desprenen són tant ràpids que si xoquen contra un altre nucli fissionable no el 
trenquen però en xocar repetidament amb diferents nuclis perden energia i ja estan en condicions de 
fissionar un altre nucli: Es té una reacció en cadena.
De tota manera, és necessària una certa massa inicial de material fissionable per establir la reacció 
en cadena. Aquesta massa inicial s'anomena massa crítica. Si la massa és inferior a la massa crítica 
els neutrons poden sortir de la reacció abans d'arribar a tenir la velocitat necessària per trencar un 
altre nucli.
L'exemple més conegut de material fissionable és l'isòtop  235

92U que està present en un 0.7 % de 
l'urani natural. Per tal d'aconseguir una reacció de fissió amb urani cal recollir-lo i enriquir-lo en 
aquest isòtop.

Fusió nuclear
És el procés mitjançant el qual dos nuclis petits s'uneixen per formar un de més gran, desprenent 
gran quantitat d'energia. Per exemple el deuteri es pot fusionar amb ell mateix per donar heli:

2
1H + 2

1H → 4
2He + energia

Per a què aquest procés sigui possible, els dos nuclis de deuteri han de xocar amb molta energia. Els 
nuclis incidents només es fusionaran si la temperatura es prou elevada, d'uns quants milions de 
graus.

Radioactivitat
Perquè un nucli  sigui  estable,  és a dir,  mantingui la  seva estructura indefinidament al  llarg del 
temps, és necessari que hi hagi un cert equilibri entre el nombre de protons i neutrons. Si no es 
compleix  aquesta  condició,  el  nucli  és  inestable i  pot  emetre  una  partícula,  normalment 
acompanyada de fotons  γ transformant-se el nucli en un altre nucli fill. Aquest nucli fill, a la seva 
vegada, pot ser estable o no. Aquest fenomen s'anomena radioactivitat natural.

El nuclis inestables acostumen a emetre partícules com són les  partícules α (que són nuclis d'heli 
4
2He) o bé partícules β, β- (electrons) i β+(positrons).

Les lleis clàssiques de la radioactivitat són les de Soddy-Fajans i expliquen l'estructura dels nuclis 
fills a partir de desintegracions en partícules  α i  β- .

Desintegració  α
El nucli fill té un nombre màssic quatre unitats inferior i un nombre atòmic dos unitats inferior:

A
ZX →  α + A-4 z-2Y          ja que  α = 4

2He = He2+

Desintegració    β  
El nucli fill té el mateix nombre màssic però el seu nombre atòmic és una unitat superior:

A
ZX →  β- + A z+1Y        on β- = e-

Això es possible gràcies a la següent reacció en la què un neutró es transforma en un protó més un 
electró: n → p+ + e- + ν    
On n és un neutró, p+ un protó, e- un electró i  ν un antineutrí.
L'electró no es combina però el protó forma part del nucli fill (fixem-nos que el nombre màssic A 
no canvia).
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El temps que triga un nucli, en promig, en desintegrar-se depèn del nucli en qüestió i pot oscil·lar 
entre nanosegons i milions d'anys !. El sistema solar és la conseqüència d'una explosió d'una nova 
fa uns 5000 milions d'anys. Quan una estrella d'aquest tipus explota, sintetitza tota mena de nuclis 
dels diferents elements. Els que tenen una vida mitjana més curta, ràpidament es desintegren en 
altres nuclis. Així, a la natura, de la composició inicial del sistema solar, només queden els nuclis 
radioactius de vida molt llarga.

Lleis ponderals de la radioactivitat
Donada una mostra d'n nuclis idèntics, la probabilitat que una quantitat petita (dn) es desintegri 
durant un temps petit (dt) és proporcional al nombre de nuclis n i al temps transcorregut dt.
Així  dn =− n dt  on  el  signe  menys  ens  indica  que  n  disminueix  ( n0 )  i   és 
l'anomenada  constant  radioactiva,  que  és  pròpia  de  cada  tipus  d'isòtop.  Així,  si  representem 
gràficament la quantitat de nuclis n que queden sense desintegrar-se en funció del temps:

Podem integrar l'expressió anterior:
dn
n

=−dt i ∫n0

n dn
n

=−∫0

t
dt

d'on ln n ]n0
n =− t per tant ln n−ln n0 =ln  n

n0
=−t

o bé expressat en forma exponencial: n = n0e− t .
Les unitats de la constant radioactiva són [λ]=s-1.

Definim ara la  vida mitjana d'un nucli com = 1
 es pot demostrar que és el promig del temps 

que triga un nucli en desintegrar-se. Les unitats són [τ]=s.
Un altre  paràmetre  que  s'utilitza  és  el  període de semidesintegració,  que  és  el  temps necessari 
perquè es desintegrin la meitat dels nuclis inicials: T 1

2
amb unitats [T 1

2

] = s.

Expressem primer  l'equació  de  desintegració  amb la  vida  mitjana:  n = n0e− t = n0 e
−t

 i  quan 

n =
n0

2
llavors el temps t = T 1

2
i per tant n0

2
= n0 e

−
T 1

2


 d'on 1

2
= e

−
T 1

2


 i prenent logaritmes:

ln 1
2
=−

T 1
2


on −ln 2=−

T 1
2


i per tant podem escriure que T 1

2

= ln 2 expressió final.

Activitat radioactiva
S'anomena  activitat d'una substància radioactiva al nombre de desintegracions que tenen lloc per 

unitat de temps, és a dir A = | dn
dt

| =n . Si considerem l'activitat inicial A0 =n0

i volem expressar en quant es redueix l'activitat d'una mostra en un cert temps llavors:
A
A0

= n
n0

o bé en la forma A = n
n0

A0 .

Les unitats en el SI de l'activitat radioactiva són el Bequerel [A]=Bq, que equival a 1 desintegració 
atòmica per segon.
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Reaccions nuclears
Una reacció nuclear és un procés físic, normalment de  col·lisió, en el què intervenen partícules 
elementals  i  nuclis  atòmics,  alliberant-se  o  absorbint  energia  electromagnètica.  Al  llarg  d'una 
reacció nuclear s'han de verificar totes les lleis físiques de conservació, en particular la de la massa-
energia, la quantitat de moviment, el moment angular, etc.
Aquí el moment angular es refereix al moment angular intrínsec d'spin.
Totes les partícules poden tenir un moment angular de spin que s'acostuma a mesurar en múltiples 

semienters d'h barra ℏ ,  ℏ equival a 
h

2  (també s'anomena constant de Planck reduïda).

Els protons, neutrons i electrons tenen spin 
1
2 i, ja que no és un nombre enter, reben el nom de 

fermions. En canvi, els fotons tenen spin 1 i reben el nom de bosons.

L'spin d'un nucli ve determinat per la composició dels spins dels seus nucleons (sumats o restats).
També cal tenir en compte que en una reacció nuclear també s'ha de conservar la càrrega elèctrica.
Si  al  llarg  d'una reacció  nuclear  provocada  es  formen nuclis  radioactius  a  aquest  fenomen se'l 
anomena radioactivitat artificial.

Per exemple l'alumini es pot bombardejar amb nuclis d'heli:

27
13Al + 4

2He → 30
15P + 1

0n

El fosfor 30
15P és radioactiu, i es desintegra segons:

30
15P → 30

14Si + 0
1e+ + ν

On apareix un positró i un neutrí (aquest té spin 
1
2 , càrrega 0,  i massa molt petita).

Energia de les reaccions nuclears
Considerem una reacció nuclear qualsevol:  R → P + Q
On R fa referència als reactius, P als productes i Q a l'energia despresa (Q>0) o absorbida per la 
reacció nuclear (Q<0). 
Diem que una reacció nuclear és exoenergètica quan Q>0 i endoenergètica quan Q<0.
En aquesta reacció podem fer un balanç energètic considerant la relació massa-energia:

E R = E PQ d'on Q = E R−EP i això es pot expressar com: Q =miR c2−miP c2

Quan la  reacció és  exoenergètica aquesta  energia  Q es  pot  transformar en energia  cinètica del 

productes, per tant podrem escriure que: Q =  1
2

miP v2 .

És important fer notar que en una reacció nuclear es conservarà tant la quantitat de moviment com 
l'energia total del sistema.

Partícules elementals
Les partícules elementals, pel que se sap fins ara, es poden agrupar en dos categories:

1. Les que no tenen estructura interna: Electrons, fotons, neutrins, muons.
2. Les que tenen estructura interna: Protons, neutrons, pions, etc.

Els protons, per exemple, estan format per unes partícules anomenades quarks.
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Introducció a la mecànica quàntica
Quan  s'intenta  estudiar  objectes  de  massa  molt  petita  (electrons,  protons,  etc)  resulta  que  les 
equacions de la mecànica clàssica i de l'electromagnetisme no expliquen satisfactòriament la realitat 
experimental. Per descriure aquests objectes no és possible identificar-los com a punts materials 
amb  unes  determinades  coordenades  (x,  y,  z)  sinó  que  es  descriuen  utilitzant  el  concepte  de 
probabilitat de trobar l'objecte en una determinada regió de l'espai.
Aquest fet no és degut a una limitació de los nostres mesures experimentals, sinó que expressa la 
realitat de l'objecte estudiat.
La manera d'expressar la probabilitat de trobar un cos en un cert diferencial de volum (dv=dxdydz) 
situat en una posició de l'espai (x, y, z) i en un cert instant de temps ve donada per:

|x , y , z , t  |2 d v on  és una funció complexe i | |2 representa el quadrat del seu mòdul.

Des del punt de vista matemàtic, la funció  té un aspecte similar a les funcions que descriuen el 
comportament de les ones. Per aquesta raó, s'anomena funció d'ona.
La funció d'ona es pot determinar matemàticament a partir de l'equació de Schrödinger que juga un 
paper similar en la mecànica quàntica al que juga l'equació de Newton, en mecànica clàssica.

Des  d'un  punt  de  vista  aproximat,  l'ona  que  representaria  la  probabilitat  de  la  presència  d'una 

partícula, tindria una longitud d'ona λ que vindria donada per l'equació de De Broglie: = h
p .

Quan una partícula està sotmesa a una força que fa que estigui en un estat lligat, és a dir, que en el 
marc de la mecànica clàssica no podria arribar a l'infinit (està en un pou de potencial), llavors es pot 
demostrar que la funció matemàtica que expressa el seu comportament seria equivalent a una funció 
que descrigui una  ona estacionària. El nombre de ventres i  nodes d'aquesta funció determinaria 
l'energia de la partícula.

El comportament purament quàntic de les partícules és difícil de detectar en el nostre entorn perquè 
quan els cossos tenen una massa gran, el seu comportament tendeix a aproximar-se al que descriu la 
mecànica  clàssica.  De  totes  formes,  utilitzem molts  dispositius  dissenyats  a  partir  de  les  lleis 
quàntiques, com per exemple els  microscopis electrònics o els de  forces atòmiques, així com el 
làser i el transistor.

Una de les conseqüències de la mecànica quàntica és la impossibilitat de determinar simultàniament 
amb molta  precisió  la  posició i  la  velocitat d'un  objecte.  Aquest  fet  no  és  degut  a  problemes 
experimentals, sinó que respon a la forma en que està estructurat l'Univers a escala microscòpica.
Si determinem la velocitat d'una partícula amb una imprecisió  v  i la seva posició amb una 
imprecisió   x ,  la  relació  entre  aquestes  magnituds  ve  determinada  per  l'anomenat  principi 

d'indeterminació de Heisenberg:  x m v ≥
h

4 d'on  x p ≥
h

4 .
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Exemple: Considereu la reacció nuclear següent  + 10
5B → 13

6C + p
a) Feu un balanç energètic de la reacció i digueu si és endoenergètica o exoenergètica.
b) Calculeu la velocitat i l'energia cinètica de sortida de cadascun dels productes de la reacció.
Dades 
mB = 10.01610 uma, mα = 4.00387 uma, mC = 13.00749 uma, mp=1.00814 uma.
1 uma = 931 MeV, 1 eV = 1.6 · 10 -19 J, 1 uma = 1.66 · 10 -27 kg.

a) Si considerem que Q = E R−EP llavors podem dir:
Q = mBm−mC−m p = 4.34 ·10−3 uma expressat com a balanç de massa

o bé expressat en energia Q = 4.34 ·10−3uma · 931 MeV
1uma

= 4.041 MeV .

En ser Q>0 la reacció és exoenergètica.

b) Caldrà fer un balanç de quantitat de moviment i d'energia total, si considerem que els reactius 
estan en repòs: 0= pCp p i Q = T CT p , això és:

0= mC vC−m p v p (1)

Q = 1
2

mC vC
2 1

2
m p v p

2 (2)

Podem aïllar la velocitat del carboni en la primera equació (1) vC =
mp v p

mC
i aplicar-la a la segona 

equació (2) per obtenir: 
v p = Q

1
2

mp
2

mC
1

2
mp

Si expressem Q, mp i mC en el SI fent servir els factors de conversió de les dades: 
Q =6.466 ·10−13 J

m p = 1.674 ·10−27 kg
 

mC = 2.159 ·10−26 kg

Llavors la velocitat del protó serà: v p =2.7 · 107 m s−1 , 

i la velocitat del carboni serà: vC =
m p v p

mC
= 2.1·106 m s−1 .

Ara ja podem trobar les energies cinètiques, la del protó serà:

T p = 1
2

m p v p
2 = 6.107· 10−13 J=3.81MeV

i finalment l'energia cinètica del carboni serà:

T C = 1
2

mC vC
2 = 4.763 ·10−14 J =0.30 MeV .
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Tema-17 ElectrònicaTema-17 Electrònica
Introducció a la física de l'estat sòlid 
Podem aplicar els principis de la  mecànica quàntica al comportament dels sòlids, en particular al 
comportament dels electrons en un sòlid. Aquests electrons estan confinats ja que estan sotmesos al 
potencial electrostàtic creat pels nuclis atòmics amb càrrega positiva disposats regularment a l'espai, 
formant la xarxa cristal·lina.
En aquesta secció explicarem la conducció elèctrica en els sòlids.
Els electrons es classifiquen en dos tipus.

1. Electrons de valència  : Són els que rodegen cada nucli.
2. Electrons de conducció  : Són els que tenen prou energia per moure's al llarg de tota la xarxa 

cristal·lina.
Només els  electrons  de conducció (els  negres  en la  figura)  són els  que permeten la  conducció 
elèctrica en un sòlid:

Si un sòlid només té electrons de valència no és capaç de conduir el corrent elèctric: És un aïllant. 
Només si conté electrons de conducció pot ser un material conductor del corrent.
Els bons conductors elèctrics són els metalls, que tenen resistivitat típica de = 10−8 Ω m.
En un aïllant,  la resistivitat  típica és de  = 1015 Ω m. Recordem l'expressió que relaciona la 

resistivitat i al resistència elèctrica: R =  l
S on l és la longitud del conductor i S la superfície.

Hi ha una tercera categoria de materials amb  entre 1 i 1000 Ω m, anomenats semiconductors 
intrínsecs. Els més importants són el silici (Si) i el germani (Ge).

Quan apliquem la mecànica quàntica per determinar l'energia dels electrons en un sòlid, obtenim un 
espectre de possibles energies que no és continu, sinó discret: Els electrons només poden tenir unes 
energies possibles que anomenem  nivell energètics. Els nivells d'energia s'agrupen en  bandes tal 
com indica la figura:
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En un sòlid  aïllant les  bandes  de valència  estan totes  plenes 
d'electrons i la de conducció està buida, així tots els electrons 
estan confinats a prop dels nuclis:

En  un  conductor hi  ha  alguns  electrons  a  la  banda  de 
conducció: 

En un  semiconductor,  les  bandes  de valència  i  de  conducció 
estan molt pròximes, amb una diferència d'energia de l'ordre de 
l'electronvolt.  A  baixa  temperatura,  la  banda  de valència  està 
plena i la banda de conducció està buida i per tant es comporta 
com un aïllant. En augmentar la temperatura, és possible que un 
electró de la part superior de la banda de valència tingui prou 
energia com per saltar a la banda de conducció:

Podem dir  que  quan un  electró  salta  a  la  banda  de  conducció  deixa  un  “forat”  a  la  banda  de 
valència. Un “forat” seria un lloc proper al nucli on podria haver un electró però que no està. Si en 
aquest estat apliquem un camp elèctric al semiconductor es produeix una doble conducció elèctrica:
La conducció per electrons (similar als metalls) i la conducció per “forats”, els electrons de la banda 
de valència d'àtoms propers salten d'àtom en àtom i el “forat” es mou en sentit contrari a l'electró.

Si, per exemple, considerem un cristall  de germani, que a baixa temperatura té 4 electrons que 
rodegen el nucli en la capa més externa, a temperatura més alta alguns d'aquests electrons poden 
saltar deixant un forat i es produirà la doble conducció:

Per  millorar  la  qualitat  d'un  semiconductor  intrínsec  se'l  pot  contaminar (dopar)  amb  petites 
quantitats d'àtoms trivalents (com el bor B) o pentavalents (com el fosfor P, arsènic As).
Aquesta  semiconductors  s'anomenen  extrínsecs,  i  el  dopatge  és  de  l'ordre d'una  part  per  milió. 
L'acció d'aquestes impureses sobre el substrat de germani o silici (que són tetravalents) s'explica a 
continuació.
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Una impuresa trivalent (B), que té menys electrons que els del substrat, contribueix a augmentar el 
nombre  de  forats  i  afavoreix  la  conducció  per  forats.  Aquests  són  els  semiconductors  tipus  P 
(conducció  positiva).  En  canvi  un  dopatge  amb  substàncies  pentavalents  contribueix  a  afegir 
electrons  de  conducció  i  els  semiconductors  obtinguts  s'anomenen  de  tipus  N (conducció  per 
electrons, negativa).

Electrònica
L'electrònica  estudia  les  modificacions  d'informació incorporades  a  propietats  de  tipus  elèctric. 
Aquesta  informació  pot  venir  donada  per  canvis  en  la  intensitat  d'un  corrent,  diferències  de 
potencial, canvis en el camp elèctric, etc.
Els  dispositius  electrònics  es  caracteritzen  per  ser  dispositius  no  ohmnics,  això  vol  dir  que  no 
compleixen la llei d'Ohm. Els més importants són els díodes i els transistors. També podem tenir en 
un circuit electrònic altres elements com les resistències, condensadors o autoinduccions.
Els díodes serveixen per la rectificació de senyals, els transistors per a l'amplificació de senyal i els 
condensadors i autoinduccions pel filtrat de senyal.

Rectificació
La  rectificació consisteix  en  la  eliminació  de  la  part  positiva  o  negativa  d'un  senyal  elèctric. 
S'aconsegueix mitjançant els díodes que com a element de circuit es simbolitzen com:

Els díodes només deixen passar corrent en el sentit que assenyala la fletxa. Aquests elements estan 
formats per la unió de dos semiconductors, un de tipus P i un de tipus N:

La  zona  on  s'ajunten  els  dos  semiconductors  presenta  propietats  rectificadores  i  permet  la 
construcció de díodes molt petits. 

Per indicar el funcionament d'un díode es representa gràficament la seva corba característica que és 
la representació gràfica de la intensitat en funció de la diferència de potencial entre els dos extrems. 
Cal indicar que la corba depèn de la temperatura:

110



Rectificació de mitja ona
Un  sol  díode  intercalat  en  un  circuit 
produeix una rectificació de mitja ona:

Aquesta seria la modificació del senyal on la 
diferència de potencial és zero o positiva entre 
M i N:

Veiem ara el pont de rectificació d'ona completa:

I el senyal sense filtrar i filtrat seria de la forma:
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Aquest  senyal  només  és  positiu,  però  varia  al  llarg  del  temps.  Per  convertir-lo  en  un  senyal 
pràcticament continu només cal intercalar entre M i N un condensador de prou capacitat:

No oblidem que un condensador deixar passar bé l'alta freqüència i malament la baixa ( Z = 1
C w ) 

i  que no deixa passar els corrents continus però sí els alterns.

El senyal sense rectificar i rectificat, en aquest cas, seria de la següent forma:

Aquí  la  senyal  rectificada 
pràcticament  es  tracta  d'un  corrent 
continu.

Efecte transistor
Un  transistor està  format  per  la  unió  de  tres 
semiconductors, pot ser de tipus PNP o de tipus 
NPN.  El  dopatge  de  cada  semiconductor  és 
diferent  per  alterar  una  mica  les  seves 
propietats semiconductores. Cada un d'aquests 
semiconductors  rep  un  nom diferent;  emissor 
col·lector i base:

112



L'emissor, la base i el col·lector estan connectats a tres terminals diferents:

Els transistors es poden utilitzar, o bé com amplificadors o bé com commutadors. La base del seu 
funcionament és que el corrent que passa entre l'emissor i el col·lector ve modificat pel corrent que 
circula  per  la  base,  de  forma  que  petites  variacions  del  corrent  de  la  base  determinen  grans 
variacions del corrent entre emissor i col·lector: Aquest és l'efecte amplificador.
Quan  treballa  com a  commutador,  s'utilitza  una  altra  propietat:  A partir  de  certs  valors  de  la 
intensitat  de la  base,  la  diferència de potencial  entre els  extrems de dos dels  seus terminals  és 
pràcticament constant i el transistor condueix el corrent bé. En altres circumstàncies, però, es pot 
aconseguir  que el  transistor  no  condueixi.  Així  pot  actuar  com a  commutador,  deixa  passar  el 
corrent o no el deixa passar. 
A aquests dos estats del transistor se'ls hi pot donar un valor simbòlic 0, 1 i aquesta és la base de 
l'aplicació informàtica dels transistors.

Filtratge de senyal
Un filtre és un dispositiu que permet separar d'un senyal  barrejat les  components d'alta i baixa 
freqüència. Per aconseguir-ho, s'utilitzen les propietats de les bobines i els condensadors:

Element Baixa freqüència Alta freqüència Impedància
Condensador Passa malament Passa bé Z = 1

C w
Bobina Passa bé Passa malament Z = L w

Veiem el circuit d'un filtre passa-baixa 
(deixa  passar  bé  les  baixes  freqüències  i 
malament les altes):

I el dispositiu invers, seria el  filtre passa-alta 
(deixa  passar  bé  les  altes  freqüències  i 
malament les baixes):
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Annex-1Annex-1
Unitats fonamentals del sistema internacional (SI)

Magnitud Nom Símbol

Longitud Metre m

Temps Segon s

Massa Kilogram kg

Intensitat de corrent Amper A

Temperatura Kelvin K

Quantitat de substància Mol mol

Intensitat lluminosa Candela cd

Prefixos i submúltiples de les unitats
Factor Prefix Símbol Factor Prefix Símbol

1018 exa E 10-1 deci d

1015 peta P 10-2 centi c

1012 tera T 10-3 mil·li m

109 giga G 10-6 micro µ

106 mega M 10-9 nano n

103 kilo k 10-12 pico p

102 hecto h 10-15 femto f

101 deca da 10-18 ato a
Factors de conversió
1 eV = 1.602 · 10-19 J;    1 cal = 4.18 J ;   1 Kwh = 3.6 · 106 J.

Taula de constants
Constant Símbol Valor

Constant d'Avogadro NA 6.022 · 1023 mol-1

Constant molar dels gasos R 8.314 J K-1 mol-1

Càrrega elemental e 1.602 · 10-19 C

Constant de Faraday F 96480 C mol-1

Velocitat de la llum en el buit c 2.9979 · 108 m s-1

Massa del protó mp 1.6725 · 10-27 kg

Massa del neutró mn 1.6748 · 10-27 kg

Massa de l'electró me 9.1095 · 10-31 kg

Constant de Planck h 6.6262 · 10-34 J s

Acceleració gravitatòria g 9.8066 m s-2

Unitat de massa atòmica u 1.6604 · 10-27 kg

Pressió atmosfèrica normal p0 1.013 · 105 Pa

Constant de Coulomb K 9 · 109 N m2 C-2

Constant Gravitatòria G 6.672 · 10-11 N m2 kg-2

Permitivitat del buit e0 8.854 · 10-12 F m-1

Permeabilitat del buit µ0 4π · 10-7 Wb A-1 m-1

114



Noms i símbols de magnituds
Magnitud Símbol Nom en el SI Símbol Equació definició
Freqüència ν Herz Hz s-1

Força F Newton N kg m s-2

Treball, calor, 
energia

W, E Joule J N m

Potència P Watt W J s-1

Pressió P Pascal Pa N m-2

Densitat ρ Kilogram per m3 kg m-3 kg m-3

Càrrega elèctrica Q Coulomb C A s
Potencial elèctric V Volt V J C-1

Capacitat elèctrica C Farad F C V-1

Resistència 
elèctrica

R Ohm Ω V A-1

Conductància 
elèctrica

G Siemens S Ω-1

Inducció 
magnètica

B Tesla T N A-1 m-1

Flux magnètic Φ Weber Wb T m2

Autoinducció L Henry H Wb A-1 = V A-1 s
Activitat 

radioactiva
A Becquerel Bq s-1
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Annex-2Annex-2
Formulari resum 

Magnitud Expressió Unitat
Cinemàtica

Posició r t = x t i y t jz t k m

Velocitat
v = d r

dt
d r
dt

= d x
dt

id y
dt

jd z
dt

k

|v |= v= v x
2v y

2vz
2

m s-1

Acceleració
a = d v

dt a = d 2r
dt 2 am =  v

 t
=
v2− v1

 t
m s-2

Velocitat mcu |v |= S
t

m s-1

Velocitat angular 
mcu w = |v |

R
w = 

 t
rad s-1

Posició mcu r = R cos wt iRsin wt j m

Velocitat mcu v =−Rw sin wt i Rw cos wt j
|v |=R w

m s-1

Acceleració mcu a =−Rw2 cos wt  i−Rw2 sin wt j

|a |=R w 2 |a | = |v |2

R

m s-2

Acceleració 
tangencial a t =

d |v |
dt

a t =
a ·v
|v |

m s-2

Acceleració 
normal an=

|v |2


an = a2−a t

2 m s-2

Posició mru x = x0 + v t m
Posició mrua x =  x0 + v0t + 1/2 a t2 m

Velocitat mrua v = at + v0 m s-1

Desplaçament 
mrua  x = x−x0 =

v2−v0
2

2a
m

Acceleració tir 
parabòlic

a y =−g m s-2

Velocitat tir 
parabòlic

v x = v0 cos v y = v0sin−g t m s-1

Posició tir 
parabòlic

x = v0cos t y = v0 sin  t−1
2

g t 2 m

Abast màxim
xmax =

v0
2 sin 2

g
m
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Alçada màxima
ymax = 1

2
v0

2sin 2
g

m

Dinàmica
Força F = ma F 12=− F 21

N

Força fricció 
estàtica

F fmax =e N N

Força fricció 
dinàmica

F f =d N N

Tensió T 1 =− T 2 T 1 =T 2 = T N

Quantitat de 
moviment, 
teorema de 

l'impuls

P = mv d P = F dt P2− P1 =P =I
P2− P1 =∫t1

t2 F dt

kg m s-1 = N s

Impuls I =∫t1

t2
d I =∫t1

t2 F dt N s

Moment angular L = r xm v =r x P kg m2 s-1 = N m s

Teorema del 
moment angular

d L
dt

= M M =r x F
kg m2 s-2 = N m

Treball i energia
Treball W = F · r = | F |r cos

W =∫A

B
dW =∫A

B F · dr

W =∫xA

xB
F x dx∫yA

yB
F y dy∫zA

zB
F z dz

J

Teorema de 
l'energia cinètica

W =T B−T A J

Energia cinètica T=1
2

m v2 J

Potència
P=W

t
P = F · d r

dt
= F v

W

Treball del pes, 
energia potencial

W =mghA−mghB =U A−U B
W =U A−U B=−U

J

Energia total, 
conservació de 

l'energia

1
2

m vA
2mghA = 1

2
m vB

2mghB

E A = E B

J

Treball de les 
forces que no són 

el pes

W' = TB + UB – (TA + UA) = EB - EA J

Força mhs Fx = -k x N
Energia potencial 

elàstica U = 1
2

k x2 J
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Moviment harmònic simple
Posició mhs x = Asin  t m
Freqüència 
angular mhs = 2


=2 = k

m
rad s-1

Període mhs
= 2

 = 2 m
k

s

Freqüència mhs
= 1


= 

2 = 1
2  k

m
s-1 = Hz

Angle inicial mhs
= arcsin

x0

A
rad

Velocitat mhs v = A cos  t m s-1

Acceleració mhs a =−A2sin  t=−2 x m s-2

Energia cinètica 
mhs T = 1

2
A2 k cos2 t J

Energia potencial 
mhs U = 1

2
A2 k sin 2 t J

Energia total mhs E = 1
2

k A2 J

Representació 
cosinus posició 

mhs

x = Acos  t =−
2

m

Velocitat 
representació 
cosinus mhs

v =−Asin  t m s-1

Acceleració 
representació 
cosinus mhs

a =−A2cos  t m s-2

Forces conservatives
Treball força 
conservativa

WI = WII J

Energia potencial 
força conservativa

U =∫P

O F · d r

W OP =∫O

P F · d r =−∫P

O F · d r =−U P

J

Treball forces no 
conservatives

TB + UB – (TA + UA) =  WNC

EB – EA =  WNC         UA-UB = WC
J

Principis de conservació
Conservació 
quantitat de 
moviment

d P
dt

= F =0 kg m s-2  = N
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Conservació 
moment angular

d L
dt

= M =0 kg m2 s-2 = N m

Treball forces no 
conservatives

EB – EA =  WNC J

Conservació de 
l'energia total

EB = EA

quan WNC = 0
J

Dinàmica sistema de partícules
Posició cdm

r cdm = 
miri

mi
=
mir i

M xcdm =
mi x i

M

ycdm =
mi y i

M
zcdm =

mi zi

M

m

Velocitat cdm
vcdm =

mi vi

M
v xcdm =

mi vxi

M

v ycdm =
mi v yi

M
v zcdm =

mi vzi

M

m s-1

Acceleració cdm
acdm =

mi a i

M
a xcdm =

mi a xi

M

a ycdm =
mi ayi

M
a zcdm=

 mi azi

M

m s-2

Quantitat de 
moviment sistema 

de partícules

P=mi vi
P = vcdm M kg m s-1 = N s

Posició sistema de 
referència cdm

r cdmr ' i = r i m

Velocitat sistema 
de referència cdm

v i = vcdmv ' i m s-1

Acceleració 
sistema de 

referència cdm

a i = acdma ' i m s-2

Quantitat de 
moviment sistema 
de referència cdm

P ' = M vcdm−M vcdm = 0 kg m s-1 = N s

Energia cinètica 
sistema de 
partícules

T = 1
2

mi v i
2 J

Energia cinètica 
sistema de 

referència cdm
T = T '1

2
M vcdm

2 T ' = 1
2

mi v ' i
2 J

Moment angular 
sistema de 
partícules

L = ri xmi v i kg m2 s-1  = N m s
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Moment angular 
sistema de 

referència cdm

L = L ' r cdm x M vcdm
L ' = r ' i x miv ' i

kg m2 s-1   = N m s

Teorema 
fonamental 
sistema de 
partícules

F ext = M acdm N

Teorema de 
l'impuls sistema 

de partícules

∫1

2 F ext dt = P2− P1
kg m s-1  = N s

Conservació 
quantitat de 

moviment sistema 
de partícules

P1 = P2 Si ∫1

2 F ext dt =0
en xocs i explosions

kg m s-1  = N s

Conservació de 
l'energia sistema 

de partícules

E2−E1 = W ext
NCW int

NC J

Conservació de 
l'energia sistema 

de partícules, sòlid 
rígid

E2−E1 = W ext
NC J

Xoc elàstic m1 v1m2 v2 = m1 u1m2 u2

1
2

m1 v1
21

2
m2 v2

2= 1
2

m1 u1
21

2
m2 u2

2

kg m s-1  (N s)

J

Xoc elàstic sobre 
la recta 

m1 v1m2 v2 = m1 u1m2u2

v1u1 = v2u2

kg m s-1 = N s
m s-1

Xoc inelàstic m1 v1m2 v2 = m1m2u kg m s-1  = N s

Accions a distància
Força gravitatòria

| F |=G
m1 m2

d 2
F =−G M m

r2 n

F = mg

N

Força 
electrostàtica | F |= k

|q1 | |q2 |
d 2 | F |= 1

4 e0

|q1 | |q2 |
d 2

F =k Q q
r2 n F =q E

N

Camp gravitatori g =−G M
r 2 n g =  g i

m s-2

Camp electrostàtic
E =

F
q

E = k Q
r 2 n E = E i

N C-1

Energia potencial 
camp newtonià U P =∫P

∞ F · d r =∫P

∞ A
r2 n ·d r U P = A

r
J
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Energia potencial 
gravitatòria U = A

r
=−G M m

r
J

Energia total camp 
gravitatori E =T U = 1

2
m v2−G M m

r
J

Energia potencial 
electrostàtica U = A

r
= k Q q

r U =q V V = k Q
r

J

Potencial 
electrostàtic V = k Q

r
V

Velocitat camp 
gravitatori v =  2 E

m
2G M

r
m s-1

Segona llei Kepler T 1
2

a1
3 =

T 2
2

a2
3 =

T 3
2

a3
3

s2 m-3

Tercera llei Kepler S
 t

= const. m2 s-1

Velocitat camp 
gravitatori mcu v2 = G M

r
m2 s-2

Energia total camp 
gravitatori mcu E =−G M m

2r
J

Flux camp 
gravitatori, 

teorema de Gauss

=−4G M =∫S g · d s m3 s-2

Flux camp 
elèctric, teorema 

de Gauss

= Q
e0

=∫S
E · d s N C-1 m2

Camp elèctric
Potencial elèctric V =∫P

∞
E ·d r V = k q

r
V P =V i

V

Treball forces 
electrostàtiques

W =U M−U N = qV M−q V N = q V M−V N  J

Diferència de 
potencial

V M−V N =∫M

N E · d r

V M−V N = E x∫M

N
dx = E x  x

V

Camp elèctric 
unidimensional E x =−

V N−V M

 x
=−V

 x
N C-1

Conductors
Camp elèctric 
superfície del 

conductor

E = 
e0

N C-1

Càrrega conductor Q = C V C
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Capacitat
 conductor esfèric

C = 4 e0 R F

Energia conductor 
carregat U = 1

2
Q2

C
U = 1

2
C V 2 U = 1

2
Q V

J

Condensadors
Camp elèctric 

distribució plana
E = 

2 e0

N C-1

Camp elèctric 
condensador pla

E = 
2 e0

 
2e0

= 
e0

N C-1

Càrrega 
condensador

Q =C V A−V B C

Capacitat 
condensador pla C =

S e0

d
C = Q

E d
F

Energia 
condensador 

carregat
U = 1

2
Q2

C
U = 1

2
Q V A−V B

U = 1
2

C V A−V B
2

J

Associació 
condensadors

1
C eq

= 1
C i

Sèrie

C eq =C i Paral·lel

F-1

F

Constant 
dielèctrica relativa er = C '

C
-

Capacitat 
condensador amb 

aïllant
C ' = er e0

S
d

C ' = S e
d

e =er e0
F

Llei d'Ohm V A−V B = R I V

Resistència
R =

V A−V B

I
R =  l

S
Ω

Intensitat I = Q
t

A

Associació 
resistències

Req = Ri Sèrie
1

Req
= 1

Ri
Paral·lel

Ω

Ω-1

Treball cedit per la 
resistència, efecte 

Joule

W = R I 2 t J

Potencia cedida 
per la resistència P = W

t
= R I 2 W
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Moviment ondulatori
Nombre d'ones k = 2


rad m-1

Freqüència 
angular w = 2

 w = 2 rad s-1

Equació del 
moviment

y = Acos kx−wt m

Velocitat 
propagació

c = 


m s-1

Longitud d'ona = c


m

Representació 
sinus moviment y = Asin kx−wt =

2
m

Llei Snell sin i
sin r

=
n2

n1
n = c

v
-

Llei Snell angle 
límit

sin il

sin 90º
=

n2

n1
il =arcsin

n2

n1

-
rad

Interferències
y =2A sin k

x1 x2

2
−wtcosk

x1−x 2

2


y = B sin −wt '   ' = k
x1x2

2


B = 2A cos k
x1− x2

2


m

Interferència 
destructiva

x1− x2 =2n1
2

m

Interferència 
constructiva

x1− x2 = 2n 
2

x1− x2 = n m

Moviment ona 
estacionària

y = 2A sin k xcosw t  y = B cos wt 
B = 2 A sink x 

m

Distància entre 
nodes ona 

estacionària

x = 
2

m

Velocitat de 
propagació corda 

vibrant
c = T


m s-1

Freqüència 
fonamental corda 

vibrant
= c

2 L 1 = 1
2 L T


s-1 = Hz

Freqüència 
harmònic n corda 

vibrant
n = n

2 L  T


s-1 = Hz
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Longitud xiulet L = n 
2


4
=n1

2
 

2
m

Freqüència 
fonamental xiulet 1 = c

4 L
s-1 = Hz

Energia ona medi 
no absorbent

I 1

I 2
=

r2
2

r1
2

-

Intensitat ona 
medi absorbent

I = I 0 e−bx J m-2 s-1

Moviment 
pulsació y =2 Acos w1tcos w

2
t

=
−1−2−k x1x2

2


2

=
k  x1−x21−2

2

m

rad

rad

Període pulsació = 1

2 
2

= 1


s

Freqüència 
pulsació = 1


= s-1 = Hz

Efecte Doppler
 ' =

cvo

c−v f
 aproximació

 ' =
c−vo

cv f
 distanciació

s-1 = Hz

Electromagnetisme
Llei de Lorenz F =qv x B F =q Eqvx B N

Radi càrrega en 
mcu R = v m

q B
= v

q
m

B

m

Segona llei 
Faraday

F =∫ d F =∫ I d l x B N

Primera llei de 
Faraday d B =

0

4
I d l xr

r3

T

Camp magnètic 
centre espira B =∫ dB =

0 I
4 r2∫ dl =

0 I
4r 2 2 r =

o I
2 r

T

Camp magnètic 
d'un corrent 

rectilini indefinit
B =

0 I
2 r

T

Teorema 
d'Ampère

d B =∫C
B · d l = 0 I T

Força 
electromotriu e = P

I
V
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Llei Ohm 
generalitzada

V A−V B = e−r I V

Llei inducció 
magnètica

= B· S = B S cos Wb

Força 
electromotriu 

induïda

e =−d 
dt

V

Força 
electromotriu 
autoinduïda

e =−L dI
dt

V

Corrent altern
Força 

electromotriu 
induïda

e =−d
dt

= B S w sin wt 

e =e0 sinw t  e =e0 sin2 t 
e0 = B S w

V

Intensitat corrent 
continu I = e

R
A

Intensitat circuit 
només R i =

e0sin wt 
R

=
e0

R
sinwt 

i = I 0sin wt  I 0 =
e0

R

A

Diferència de 
potencial circuit 

només R

V =V 0sin w t  I 0 =
V 0

R
V

Potencia dissipada 
efecte Joule, 

circuit només R

P = R I 0 sinwt 2 = R I 0
2sin2wt 

P =
R I 0

2

2
P =

V 0 I 0

2 P =
V 0

2

2 R

W

Intensitat eficaç
I e =

I 0

2
A

Potencial eficaç
V e =

V 0

2
V

Potencia dissipada 
efecte Joule, 

circuit només R
P =

R I 0
2

2
=

R I e22

2
= R I e

2

P =
V e

2

R
=V e I e P = R I e

2 =
V e

2

R
= V e I e

W

Càrrega 
condensador 

circuit només C

q = C V 0sin wt  C

Intensitat circuit 
només C

i = I 0sin w t
2
 I 0 = C w V 0

A

125



Potencial circuit 
només C

V =V 0sin w t  I 0 = C w V 0 V

Impedància
Z =

V 0

I 0
=

V e

I e

Ω

Impedància circuit 
només R Z =

V 0

I 0
= R

Ω

Impedància 
circuit només C 

(reactància 
capacitiva)

Z =
V 0

I 0
=

V 0

C w V 0
= 1

C w
X c = Z = 1

C w
Ω

Intensitat circuit 
només L i = I 0sin wt−

2
 I 0 =

V 0

L w
A

Potencial circuit 
només C V =V 0sin w t  I 0 =

V 0

L w
V

Impedància circuit 
només L 

(reactància 
inductiva)

Z =
V 0

I 0
=

V 0

V 0

L w

= L w Z = X L = L w
Ω

Impedància circuit 
RCL Z = R2L w− 1

C w


2

=R2 X L−X C 
2 Ω

Potència dissipada 
circuit RCL

P = V e I e cos W

Factor de potència 
circuit RCL cos= R

Z
-

Freqüència 
angular circuit 
ressonant RCL

w res = 1
L C

rad s-1

Freqüència circuit 
ressonant RCL res = 1

2
1

L C
s-1 = Hz

Impedància circuït 
ressonant RCL

Zres=R Ω

Relació 
transformació 
transformador

V P

V S
=

nP

nS

-

Potència 
transformador

P = V I V P I P = V S I S W

Física atòmica
Efecte fotoelèctric h=h0

1
2

m v2 J

Llei de Plank E = h J
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Equació d'Einstein E = mc2 J

Quantitat de 
moviment fotó p = h

c
= h


J s m-1 = N s

Efecte Compton  '−= h
m c

1−cos m

Massa relativista
m =

m0

1−v2

c2

kg

Energia relativista
E =

m0c2

1−v2

c2

J

Defecte de massa 
nuclear

m =[ Z m pA−Z mn]−m kg

Energia d'enllaç 
nuclear

m c2 J

Energia d'enllaç 
per nucleó

m c2

A
J nucleó-1

Llei ponderal 
radioactivitat

n =n0e−t diverses (mol, kg, àtom)

Vida mitjana = 1


s

Període 
semidesintegració

T 1
2

= ln 2 s

Principi incertesa 
Heisenberg   x p ≥

h
4

kg m2 s-1  = N m s

Probabilitat 
quàntica

|x , y , z , t  |2 d v -
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