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Tema 2.- DINÀMICA 
 

1.- Un bloc té una massa de 5 kg i està penjat per mitjà d’una corda inextensible i sense massa. 
Si es tira del bloc verticalment cap amunt amb una acceleració de 2 m/s2. (a) Determineu la tensió 
de la corda. (b) Si quan el bloc es troba en moviment la tensió de la corda es redueix a 49 N, quina 
classe de moviment efectuarà el bloc? (c) Si la corda s’afluixa per complet s’observa que el bloc 
recorre 2 m cap amunt abans de detenir-se, amb quina velocitat es movia el bloc? 

 
2.-Dos blocs les masses dels quals són m1 = 20 kg i m2 = 15 kg, respectivament, estan recolzats 

un contra l’altre i descansen sobre un sòl perfectament llis, tal com es mostra en la figura. Si sobre 
el bloc m1 s’aplica horitzontalment una força F = 40 N, determineu: (a) l’acceleració amb la qual es 
mou el sistema. (b) Les forces d’interacció entre els dos blocs. Resoleu el problema en el cas en què 
el coeficient de fregament entre els blocs i el sòl és µ = 0.02.	  	  

	  
 

 
 
 
 
3.-Un cos llisca en primer lloc sobre un pla inclinat 30º pel que fa a l’horitzontal i a continuació 

es desplaça sobre un pla horitzontal. Determineu el coeficient de fregament entre el cos i els plans si 
se sap que el cos recorre en el pla inclinat la mateixa distància que en l’horitzontal, abans de 
detenir-se.  

 
4.-Un trineu de massa m = 105 kg llisca amb velocitat v = 36 km/h sobre una pista horitzontal 

coberta de neu. Si se sap que el coeficient de fregament entre el trineu i la neu és µ = 0.025, 
determineu: (a) El temps transcorregut fins que el trineu es deté. (b) La distància recorreguda pel 
trineu sobre la neu abans de detenir-se. 

 
5.-Dos blocs de masses 16 kg i 8 kg, respectivament estan situats sobre una superfície 

horitzontal sense fregament. Els bloc estan units entre si per una corda A i són arrossegats sobre la 
superfície per una segona corda B, de manera que la seua acceleració és de 0.5 m/s2. Determineu la 
tensió de la corda.  

 
6.-Dos blocs A i B de massa  200 kg i 100 kg, 

respectivament, es troben units entre si tal com es 
mostra en la figura. Determineu l’acceleració de 
cadascun dels blocs sabent que el sistema parteix del 
repòs, el coeficient de fregament entre el bloc B i el 
pla inclinat és µ = 0.25 i considerem negligible tant la 
massa de les corrioles com el fregament de la corda 
amb aquestes.	  	  
 

 
 



	  
	  

 
7.-Tres masses idèntiques de 2 kg cadascuna se suspenen d’una corriola fixa, com es mostra en 

la figura. Determineu l’acceleració del sistema i la tensió de la corda entre les masses A i B.	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Calculeu la diferència de nivell entre les vores extern i intern del camí d’una autopista que 

té una amplària de 7.2 m perquè un automòbil puga prendre una revolta de 600 m de radi a una 
velocitat de 80 km/h sense experimentar forces laterals. 

 
9.-Una partícula de massa m està suspesa d’un fil inextensible i sense massa la longitud del 

qual és L. L’altre extrem del fil està fix a un eix vertical que gira amb velocitat angular constant ω, i 
arrossega en la seua rotació tant el fil com la massa m. En aquestes condicions, obteniu, en funció 
de ω, el valor de l’angle θ que formen el fil i la vertical. 

 
10.-Una partícula de massa 2 kg descriu una corba en l’espai les equacions paramètriques de la 

qual són , , , sent t el temps. Determineu, una vegada 
transcorreguts 2 s: (a) Els vectors velocitat i acceleració de la partícula i els seus mòduls. (b) El 
vector quantitat de moviment. (c) El moment angular respecte a l’origen de coordenades. (d) La 
força que actua sobre la partícula. 

 
11.-El vector de posició d’una partícula de 2 kg de massa que es desplaça en el plànol xy, és 

. Determineu: (a) El moment respecte a l’origen de coordenades de la força 
responsable del moviment. (b) El moment lineal de la partícula. (c) El moment angular de la 
partícula respecte a l’origen de coordenades. 

 
12.-Una bala surt per la boca d’un rifle amb una velocitat de 500 m/s. Se sap que la força 

resultant exercida pels gasos sobre la bala ve donada per l’equació , en unitats 
del Sistema Internacional. (a) Representeu gràficament la força F en funció del temps t. (b) 
Calculeu el temps que va estar la bala dins del rifle si el valor de la força F en la boca del rifle és 
200 N. (c) Calculeu l’impuls exercit sobre la bala i la seua massa. 
	  


