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Tema 1.- CINEMÀTICA 
 

1.-  S’ha determinat experimentalment la constant elàstica d’un ressort mitjançant dos 
procediments diferents, i s’ha obtingut 8 g/cm i 7840 g/s2, són consistents els dos resultats? 

 
2.- Expresseu les quantitats següents en unitats del Sistema Internacional, indicant clarament el 

procés d’obtenció del resultat final: (a) Pressió d’un pneumàtic d’1.7 kg/cm2. (b) Energia 
consumida de 200 kWh. (c) Constant de gravitació universal G = 6.7 x l0-8 cm3g-1s2. 

 
3.- En l’equació , k = 3.62 quan D s’expressa en m i v en m/s, sent d del pes 

específic relatiu. Quin serà el valor de k perquè, en expressar D en mm, v estiga en cm/s?  
 
4.- Una equació que relaciona la velocitat v amb la distancia x és v2 = C1/x, sent C 1 una 

constant (a) Quines són les dimensions de la constant C1? (b) Si les unitats de la velocitat v són m/s 
i les el desplaçament x està expressat en m, quines són les unitats de C 1?  

 
5.- En les equacions (1) x = C1 + C2t + C3t2 i (2) x = C1sen C2t, la distancia x està expressada en 

metres i el temps t en segons. (a) Quines són les unitats en el Sistema Internacional de C 1, C2 i C3? 
(b) Quines són les seues dimensions?  

 
6.- Si no recordem quina de les tres fórmules següents és la que correspon al període T d’un 

pèndol simple, ,  o , on l és la longitud del fil, m la massa de 
la boleta i g l’acceleració de la gravetat, com podríem comprovar-ho ràpidament? 

 
7.- Demostreu que la força, la velocitat i l’acceleració poden formar un sistema de magnituds 

fonamentals per a la mecànica. Quines dimensions tindrà el volum, la velocitat angular i la densitat 
en aquest sistema d’unitats? 

 
8.- Siguen els vectors A = 5i + 3j + 4k i B = 6i - j + 2k. Determineu: (a) El mòdul de cadascun 

d’aquests. (b) El producte escalar A. B. (c) L’angle que formen tots dos vectors. (d) Els cosinus 
directors de cadascun d’aquests. (i) Els vectors A + B i A - B. (f) El producte vectorial A x B. 

 
9.- Les arestes d’un paral·lelepípede estan donades pels vectors A = i + 3j, B = 7j i C = j + 2k. 

Determineu-ne el volum si el mòdul de i , j i k és 1 cm. 
 
10.- Considerem el vector a = i - 2j - 3k i un punt A(2,l,0) de la seua línia d’acció. Determineu 

el moment d’aquest vector respecte a l’origen de coordenades. 
 
11.- Un objecte es desplaça en la direcció de l’eix x d’acord amb la llei  m/s, 

on v és la velocitat i t és el temps. Si en l’instant t0 = 2 s es troba en la posició x0 = 4 m, determineu 
la posició i l’acceleració del cos en l’instant t = 3 s. 

 
12.-L’acceleració d’un objecte que es mou en la direcció de l’eix x és  m/s2. Si la 

seua velocitat és v0 =10 m/s quan x0 = 0 m, determineu la velocitat per a qualsevol altra posició x. 



	  
	  

 
13.- Una partícula descriu un moviment en el pla xy de manera que les components cartesianes 

del seu vector velocitat, expressades en el Sistema Internacional, són   i  . 
Si en l’instant inicial t0 = 0 s la partícula es troba en el punt de coordenades (1,2), determineu 
l’equació cartesiana de la seua trajectòria. 

 
14.- Una partícula descriu una trajectòria en el pla xy de manera que les equacions 

paramètriques que descriuen el seu moviment són , , sent p una constant. 
Determineu: (a) Les components cartesianes dels vectors velocitat i acceleració en funció del temps, 
i els seus mòduls. (b) Les components tangencial i normal de l’acceleració. (c) El radi de curvatura 
de la trajectòria descrita pel mòbil. 

 
15.- Un objecte es llança verticalment cap amunt amb una velocitat inicial de 98 m/s, des del 

sostre d’un edifici l’altura del qual és de 100 m. Determineu: (a) L’altura màxima a què arriba 
l’objecte mesurada des del sòl. (b) El temps transcorregut quan passa pel lloc de llançament. (c) La 
velocitat que té l’objecte just abans de tocar el sòl. (d) El temps total transcorregut des que es llança 
l’objecte fins que aquest arriba al sòl. 

 
16.- Des de l’alt d’una torre es llança verticalment cap amunt una pedra amb una velocitat 

inicial de 15 m/s. La pedra arriba a una determinada altura i comença a caure per la part exterior de 
la torre. Prenent com a origen de coordenades el punt de llançament de la pedra, determineu: (a) La 
posició i la velocitat de la pedra transcorreguts 1 s i 4 s des del llançament. (b) La velocitat de la 
pedra quan aquesta es troba a 8 m per sobre del punt de llançament. (c) El temps transcorregut des 
que es va llançar la pedra fins que aquesta torna a passar de nou pel punt de llançament. 

 
17.- Un volant de 20 cm de diàmetre gira entorn del seu eix a raó de 3.000 r.p. m. S’aplica un 

fre al volant i s’observa que aquest es deté després de 20 s. Determineu: (a) L’acceleració angular, 
suposada constant, i el nombre de voltes que dóna el volant fins que es deté. (b) Les acceleracions 
tangencial i normal d’un punt de la perifèria del volant una vegada que aquest ha donat cent voltes, i 
també l’acceleració resultant en aquest punt. 
 

18.- Un far lluminós gira amb una velocitat angular constant de valor ω. Si el far està situat a 
una distància d d’una platja completament recta, determineu: (a) La velocitat i l’acceleració lineals 
amb què es desplaça el punt lluminós sobre la platja quan l’angle que formen d i el raig lluminós és 
θ. 
 

19.- Un rifle dispara una bala amb una velocitat de 200 m/s formant un angle de 40° amb 
l’horitzontal. Determineu: (a) La velocitat i la posició de la bala després de 20 s des del llançament. 
(b) L’abast i el temps necessari perquè la bala retorne al sòl. 

 
20.- Des d’un pla inclinat amb un angle α respecte a l’horitzontal es llança una pedra amb una 

velocitat inicial v0 perpendicularment al pla. A quina distància del punt de llançament cau la pedra? 
 
21.- Un xic d’1,5 m d’alçada està situat a 15 m de distància d’un mur de 5 m d’altura i llança 

una pedra cap al mur amb una velocitat que forma un angle de 45° amb l’horitzontal. Quin és el 
valor mínim de la velocitat amb la qual el xic ha de llançar la pedra perquè aquesta passe per 
damunt del mur? 

 
22.- Un ascensor de 3 m d’altura comença a pujar amb una acceleració constant d’1 m/s2. Quan 

l’ascensor es troba a una certa altura, es desprèn el llum del sostre. Quin és el temps que tarda el 
llum a xocar amb el sòl de l’ascensor?	  


