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Unitat 7   Planetes i estrelles 
 

Q1: 

Primera llei: Tots els satèl·lits es mouen en òrbites el·líptiques, amb el planeta amfitrió 
en un dels focus. 

Segona llei: La línia que va del planeta fins a un dels seus satèl·lits escombra àrees 
iguals en temps iguals. 

Tercera llei: El període de translació d'un satèl·lit al quadrat és proporcional al semieix 
major de la seva òrbita al cub. 

 

Q2: 

D'acord amb la segona llei de Kepler, quan es troben més a prop del Sol. 

Q3: 
Tenint en compte que 200 AU/10 mm tenim T = 11517  anys. 
Si es té en compte que les unitats de l’eix x i de les y no són iguals cal fer        
triangulació , llavors la mesura de l’eix major dóna (aproximadament) 934,73 AU i 
correspon aproximadament a  9.500 anys. 

Q4: 

Nm2kg-2 

Q5: 

F = 1,671021 N 

 

Q6: 

a)   g = 3,70 Nkg-1 

b)   Pes = massa  g, per a una massa de 60 kg el pes és 222 N 

 

Q7:  
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Q8:  

g = 9,80 Nkg-1 

 

Q9:  

g = 1,09 Nkg-1 

 

Q10: 

a)   g = 9,80 Nkg-1; 980 N 
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b)   g = 9,80 Nkg-1; 980 N 

c)   g = 9,80 Nkg-1; 980 N 

d)   g = 9,77 Nkg-1, 977 N 

 

Q11: 

En allunyar-se de la Terra el pes del cos disminuirà fins a fer-se zero, després 
augmentarà un altre cop.  La massa del cos no canviarà. 

 

Q12:  

Pesarà sis vegades menys, ja que la gravetat a la superfície de la Lluna és sis vegades 
menor que a la superfície de la Terra. 

 

Q13: 

a)  5,931024 kg 

b)  6,7310-11 Nm2kg-2 

 

Q14: 

a)  h  RT ( 2 1) = 2642,7 km 

b)  h  RT  = 6380 km 

 

Q15: 

a)  3,8 m·s-2  

b)  Difícil perquè pesarien més. 

 

Q16: 

v = 7,67103 ms-1; T =5,55x103s 

 

Q17: 

a)   v = 108.000 km/h al voltant del Sol i v = 1670 km/h un punt de l’equador 

b)   a = 77,1 km/h per hora (80 km/h2 al voltant del Sol) 

a = 437 km/h per hora  (440 km/h2) un punt de l’equador 

 

Q18:  

ra = 30 106 km; rb = 19 106 km;  rc = 3106 km 
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Q19: 

an = 0,53 ms–2  i  M = 8 1033 kg 

 

Q20: 

7,51022 kg  massa de la Lluna 

 

Q21: 

1,91027 kg  
 

Q22: 

a)  2,7104 km 

b)  3843,5 ms-1 

c)  20600 km 

d)  68,7 ms 

 

Q23: 

 

Planeta Velocitat escapament / kms-1 

Mercuri 4,45 
Venus 10,3 
Terra 11,2 
Mart 5,0 
Júpiter 59,5 
Saturn 35,6 
Urà 21,2 
Neptú 23,5 

 

Q24:   

 42,1 km/s 

 

Q25:  

Ep = –5,5 1010 J; Em = –2,7 1010 J; Ec = 2,7 1010 J 

 

Q26: 

DADA: R (Terra) = 6.370 km; M (Terra) =6·1024 kg 
1,6 h 
4,29·1010 J; -4,29·1010 J 
4,29·1010 J  

 



 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

Projecte Física en context  4/22 

 

 

Q27: 

Aprox  3108 J/kg 

 

Q28: 

El radi de la seva òrbita i la seva energia potencial disminuiran. L’energia cinètica 
augmentarà. 

 

Q29  

Es troben a una altura d’uns 35.800 km i es mouen a una velocitat d’uns 3100 m/s; 3,1 
km/s 

 

Q30 

Comunicacions: HISPASAT, TELECOM, EXPRESS, GALAXY, EXPRESS, 
ARABSAT. INSAT, BRAZILSAT, ASIASAT, ASTRA, TURKSAT, etc. 

TV: INTELSAT, ENTELSAT, DIRECTV, EDUSAT, TELESAT Canada, etc. 

Medi ambientals: INSAT, IUE, GOES, HIMWARI, etc. 

Defensa: SKYNET 4F, AMOS 1, NATO 4B, RADUGA 32, etc. 

 

Q31 

Mantenen la seva posició relativa a la Terra. Això els fa útils com satèl·lits de 
comunicacions. No poden cobrir tota la cara de la Terra a la qual apunten. Es una òrbita 
molt alta (cal molta energia per enviar-los fins allà i observen la Terra des de molt 
lluny) 

 

Q32 

Es diuen satèl·lits polars i permeten tenir imatges de les zones del planeta que no poden 
cobrir els satèl·lits geoestacionaris. 

 

Q33 

a)  Altura = 859 km; v = 7,4 m/s 

b)  Aplicacions mediambientals: previsions meteorològiques, recerca i prediccions sobre 
el canvi  climàtic, tests atmosfèrics de temperatura i humitat, recerca en la dinàmica dels 
oceans, monitorització d’erupcions volcàniques, detecció d’incendis forestals, anàlisi de 
la vegetació global, etc. 
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Q34  

 Em = –1,9 109 J 

 

Q35: 

a) r = 16767,1 km; h = 10367,1 km 

b) v = 4877 m/s 

c) D’acord amb la 3a llei de Kepler si el radi de l’òrbita del satèl·lit és més gran el 
període també serà més gran.  La velocitat serà menor com més gran és el radi ja que 
per a òrbites circulars v=arrel(GM/R) 

 

Q36: 

a) 1,45·10-4 rad·s-1; 2,02·107 m 

b) Anirien a una velocitat més gran quan més a prop de la Terra es trobés. 

L’energia cinètica és inversament proporcional a la distància. Així a menor distància 
(un radi menor), més gran és l’energia, i per tant, major és la velocitat. 

 

Q37: 
a) 2,01·1030 kg 
b) -2,67·1033 J 
 
Q38: 
a) 5.772 s 
b) 7,57·103 m·s-1; 8,24 m·s-2 
 
Q39: 
a) 7,7·103 m·s-1; 5492 s 
b) -1,1·1013 J. El signe negatiu indica que és una òrbita tancada 
 
Q40: 
a) 3,43·105 m 
b) Per adquirir la velocitat d'escapament se li ha de subministrar una energia perquè el 
satèl·lit arribi a l'infinit, on Em=0. 
 

 

Q41: 

a) 11,87 anys 

b) 6,14·104 m·s-1 
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Q42: 

 

 
Q43:  
a) 5850 km 
b) r= 3,99·106 m. El radi de l’òrbita és més petit que el radi de la Terra i per tant no pot 
existir un satèl·lit que orbiti al voltant de la Terra amb la velocitat donada. 
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Q44: El satèl·lit Terra de la NASA està dissenyat per a recollir dades sobre la superfície 
de la Terra, els oceans i l’atmosfera, amb l’objectiu d’estudiar la interrelació entre 
aquests medis i els sistemes biològics existents. El satèl·lit segueix una òrbita 
circumpolar (circular en el pla que passa pels dos pols) a 760 km de la superfície de la 
Terra i té una massa de 4,86·103 kg. 
Quin és el període del moviment del satèl·lit en la seva òrbita? 
Calculeu l’energia necessària que hem de subministrar al satèl·lit per a enviar-lo a la 
seva òrbita, si és llançat des de la superfície de la Terra. 
DADES:  G= 6,67·10–11Nm2 kg–2;MTerra = 5,98·1024 kg; RTerra = 6,38·106 m. 
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Q45: El febrer del 2009 es va descobrir CoRoT-7b, un dels planetes extrasolars més 
petits trobats fins ara. El planeta CoRoT-7b gira al voltant de l’estel CoRoT-7, en una 
òrbita pràcticament circular de 2,58·109 m de radi, i fa una volta a aquest estel cada 20,5 
h. La massa del planeta és 2,90·1025 kg i té un radi de 1,07·107 m. Calculeu: 
La massa de l’estel CoRoT-7. 
L’acceleració de la gravetat en la superfície del planeta CoRoT-7b i la velocitat 
d’escapament en aquest planeta. 
DADA: G= 6,67·10–11Nm2 kg–2. 
 

 
 
Q46: Al voltant de l’estrella WASP-18, que té una massa de 2,66·1030 kg, s’ha 
descobert un planeta que gira en una òrbita aproximadament circular amb un període 
orbital excepcionalment curt: només 22,6 hores. La massa del planeta és deu vegades 
més gran que la massa de Júpiter. 
a)Calculeu el radi de l’òrbita d’aquest planeta. 
b) Calculeu l’energia cinètica del planeta en el seu moviment orbital i l’energia 
mecànica del sistema format per l’estrella i el planeta. 
DADES: M(Júpiter) = 1,90·1027 kg; G= 6,67·10–11 N·m2 ·kg–2 

 
 
Q47: Ceres es el planeta nan mes petit del Sistema Solar i durant molts anys va ser 
considerat un asteroide, ja que esta situat en el cinturo que hi ha entre Mart i Júpiter. 
Ceres te un període orbital al voltant del Sol de 4,60 anys, amb una massa de 9,43 ·1020 
kg i un radi de 477 km. Calculeu: 
a) Quin es el valor de la intensitat de camp gravitatori que Ceres crea a la seva 

superfície? Quina es la velocitat i l’energia mecànica mínima d’una nau espacial que, 

sortint de la superfície, escapes totalment de l’atracció gravitatòria del planeta? 
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b) La distancia mitjana entre Ceres i el Sol, tenint en compte que la distancia mitjana 
entre la Terra i el Sol mesura 1,50 ·1011 m i que el període orbital de la Terra al voltant 
del Sol es d’un any. 

 DADA: G = 6,67·10–11 N·m2· kg–2 

 
 
Q48: El sistema de navegació europeu Galileu estarà format per trenta satèl·lits 
distribuïts en tres plans orbitals a 2,36·104 km d’altura sobre la Terra, i cada un d’ells 
descriurà una orbita circular. Calculeu: 
a) Quin període de rotació tindran aquests satèl·lits? 
b) Quina serà la velocitat orbital dels satèl·lits? 
DADES: G = 6,67·10–11 N·m2·kg–2; R(Terra) = 6,37·106 m; M(Terra) = 5,98·1024 kg 
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Q49: L’any 1969, el modul de comandament Columbia, de la missio Apollo 11, 

tripulada per l’astronauta Michael Collins, orbitava a 100 km d’altura sobre la superficie 

de la Lluna amb un periode de 118 minuts. Mentrestant, Neil Armstrong i Edwin 
Aldrin, els altres dos tripulants, caminaven sobre la Lluna. Calculeu: 
a) La massa de la Lluna i la intensitat del camp gravitatori a la superficie lunar. 

b) La velocitat d’escapament des de la superficie lunar. 

Dades: G = 6,67·10–11 N· m2 ·kg–2 RLluna = 1,74·103 km 

 

 
 
Q50: El Meteosat és un satèŀlit meteorològic llançat per l’Agència Espacial Europea 
(ESA) que proporciona informació meteorològica d’Àfrica i Europa. Com que 
l’objectiu del Meteosat és oferir imatges d’una mateixa zona del planeta, el satèŀlit 
segueix una òrbita geostacionària: gira en el pla equatorial a la mateixa velocitat angular 
que la Terra.  
a) A quina distància de la superfície terrestre es troba el Meteosat?  
b) Quina és l’energia cinètica del Meteosat? Quina energia mínima caldria proporci-
onar-li perquè s’allunyés indefinidament de la Terra?  
Dades: G = 6,67·10–11 N·m2·kg–2 RTerra = 6370 km MTerra = 5,97·1024 kg mMeteosat 
= 2,00·103 kg 
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Q51: Un meteorit, de 400 kg de massa, cau sobre la Lluna amb una trajectòria 
perpendicular a la superfície d’aquest satèl·lit. Quan es troba a 10.000 km de la 
superfície lunar, la velocitat del meteorit és de 15.000 km/h. 
a) Determineu el valor de la velocitat amb què el meteorit arriba a la superfície de la 
Lluna. 
b) Calculeu l’energia mecànica que té el meteorit a 10 000 km de la Lluna i la que té un 
cos de la mateixa massa situat en una òrbita a aquesta mateixa altura sobre la superfície 
de la Lluna. Indiqueu quina de les dues energies mecàniques és més gran. 
Dades:G = 6,67·10–11 N·m2· kg–2; MLluna = 7,35·1022 kg; RLluna=  1,74 ·106 m 
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Q52: Un satèl·lit de 2.000 kg de massa gira en una òrbita circular a una altura de 3.630 
km sobre la superfície de la Terra. 
a) Calculeu el període d’aquesta òrbita circular i la velocitat del satèl·lit. 
En passar pel punt P, el satèl·lit augmenta la velocitat fins a 7,00·103 m·s–1 i passa a 
descriure una òrbita el·líptica amb una altura màxima (apogeu) en el punt A de 9.530 
km. 
b) Calculeu l’energia cinètica, l’energia potencial gravitatòria i l’energia mecànica total 
en els punts P i A en la nova òrbita el·líptica. 
Dades: MTerra = 5,97·1024 kg; G = 6,67·10–11 N·m2· kg–2;  RTerra = 6.370 km 
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Q53: Galatea és el quart satèl·lit de Neptú més allunyat del planeta. Va ser descobert per 
la sonda espacial Voyager 2 l’any 1989. Suposem que l’òrbita que descriu és circular.  
a) Calculeu la velocitat lineal orbital de Galatea en el sistema de referència centrat en 
Neptú i calculeu la massa de Neptú. 
b) Calculeu el valor de la intensitat de camp gravitatori que Neptú crea a la seva pròpia 
superfície. 
Dades: Període de l’òrbita de Galatea, TGalatea = 0,428 dies;  Radi de l’òrbita de 
Galatea, RGalatea = 6,20·104 km; Radi de Neptú, RNeptú = 2,46·104 km;  G=6,67·10–11 
N·m2· kg–2 
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Q54: L’Estació Espacial Internacional es mou en una òrbita pràcticament circular al 
voltant de la Terra a 385 km d’altura sobre la superfície terrestre. Des de la superfície 
terrestre som capaços de veure l’estació orbital. 
a) Quina és la velocitat lineal orbital de l’estació i quin és el temps que s’ha d’esperar 
entre dues visualitzacions consecutives? 
b) Des de l’estació espacial es vol llançar un coet que escapi de l’atracció terrestre. 
Considerant negligible la massa de l’estació, quina velocitat addicional hem de donar al 
coet en el moment del llançament? 
Dades: G = 6,67·10–11 N·m2· kg–2; MTerra = 5,98·1024 kg; RTerra = 6.370 km 
Nota: Considereu negligible el moviment de rotació de la Terra. 
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Q55: L’Sputnik 1 va ser el primer satèl·lit artificial de la història. Consistia en una 
esfera d’alumini de 58 cm de diàmetre, que allotjava dins seu l’instrumental científic i 
de transmissions i amb quatre antenes longitudinals adossades a la part exterior. Tenia 
una massa de 83,6 kg i el seu període orbital era de 96,2 minuts. Actualment, hi ha 
rèpliques del satèl·lit en diversos museus del món, com la que es mostra en la fotografia.  
a) Expliqueu raonadament si l’Sputnik 1 pot ser considerat un satèl·lit geostacionari. 
Suposant que l’òrbita hagués estat circular, calculeu-ne l’altura sobre la superfície de la 
Terra. 
b) L’Sputnik 1 va ser llançat a prop de Baikonur, ciutat del Kazakhstan que es troba a 
uns 45,5° de latitud nord. A aquesta latitud, els objectes en repòs sobre la superfície de 
la Terra van a una velocitat d’uns 325 m/s a causa de la rotació del planeta. Calculeu 
l’energia que va caldre subministrar a l’Sputnik 1 per a situar-lo en la seva òrbita 
circular.  
Dades: G = 6,67·10–11 N·m2 kg–2 MTerra = 5,97·1024 kg RTerra = 6370 km 
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Q56: 
a) Demostreu, a partir del principi de conservació de l’energia mecànica, que la 
velocitat d’escapament des d’un punt pròxim a la superfície d’un astre esfèric de massa 
M i radi R és 
 

R

GM
vesc

2
  

b) Un objecte es llança verticalment des de la superfície de la Lluna amb una velocitat 
igual a la meitat de la velocitat d’escapament de la Lluna. Calculeu a quina altura 
màxima arribarà abans de tornar a caure.  
Dades: G = 6,67·10–11 N·m2 kg–2 MLluna = 7,35·1022 kg RLluna = 1737 km 
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Q57: El 1877, l’astrònom Asaph Hall va descobrir els satèl·lits del planeta Mart: Fobos i 
Deimos. El dia 6 d’agost de 2012, el robot Curiosity va arribar al planeta Mart i des de 
llavors envia informació a la Terra sobre les característiques d’aquest planeta. A partir 
de les dades subministrades, calculeu:  
a) La massa del planeta Mart.  
b) El radi de l’òrbita de Deimos i la velocitat d’escapament del robot Curiosity des de la 
superfície del planeta.  
Dades: Radi de Mart, RMart = 3390 km Acceleració de la gravetat en la superfície de 
Mart, gMart = 3,71 m·s–2 Període orbital de Deimos, TDeimos = 30,35 h Massa de 
Deimos, mDeimos = 2·1015 kg G = 6,67·10–11 N·m2 kg–2 
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Q58: Un dels candidats a forat negre més pròxims a la Terra és A0620-00, que està 
situat a uns 3 500 anys llum. Es calcula que la massa d’aquest forat negre és de 2,2·1031 
kg. Encara que A0620-00 no és visible, s’ha detectat una estrella que descriu cercles 
amb un període orbital de 0,33 dies al voltant d’un lloc on no es detecta cap altre astre.  
a) Deduïu la fórmula per a obtenir el radi d’una òrbita circular a partir de les magnituds 
proporcionades. Utilitzeu aquesta fórmula per a calcular el radi de l’òrbita de l’estrella 
que es mou al voltant d’A0620-00.  
b) Calculeu la velocitat lineal i l’acceleració centrípeta de l’estrella i representeu els dos 
vectors v i ac sobre una figura similar a la d’aquest problema.  
Dada: G = 6,67·10–11 N·m2 kg–2 
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Q59: La massa de Saturn crea un camp gravitatori al seu voltant. Un dels seus satèl·lits, 
Mimas, té una massa de 3,80·1019 kg i descriu una òrbita pràcticament circular al voltant 
del planeta. 
a) Si el període de Mimas al voltant de Saturn és de 22 h 37 min i 5 s, a quina altura per 
sobre de la superfície de Saturn orbita Mimas? A quina velocitat? 
b) Quina és l’energia mecànica de Mimas? Què significa el signe del resultat? 
Dades: G = 6,67·10–11 N m2 kg–2. RSaturn = 5,73·107 m. MSaturn = 5,69·1026 kg 
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Q60 Un aventurer desitjós de batre definitivament el rècord del món de caiguda lliure 
planeja deixar-se caure, partint d’un estat de repòs, des d’una altura de 330,0 km i no 
obrir el paracaigudes fins als 50,0 km d’altura. Calculeu: 
a) L’acceleració de la gravetat quan comença el salt i quan obre el paracaigudes. 
b) La velocitat que portarà quan sigui a 80,0 km d’altura (considereu negligible la 
resistència de l’aire). 
Dades: G = 6,67·10–11 N·m2 kg–2. MTerra = 5,97·1024 kg. RTerra = 6.370 km 
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Q61: El 6 d’agost de 2012, el robot Curiosity va ser dipositat damunt la superfície de 
Mart per una càpsula d’entrada atmosfèrica ideada pel Mars Science Laboratory. 
Aquesta càpsula va iniciar l’entrada a l’atmosfera a 125 km de la superfície de Mart i a 
una velocitat de 5.845 m·s–1. Les tècniques usades en el descens van fer que el vehicle 
arribés a la superfície marciana a una velocitat de només 0,60 m·s–1. Tenint en compte 
que la massa del Curiosity és de 899 kg, calculeu:  
a) L’increment de l’energia mecànica del vehicle en el descens.  
b) El mòdul de la intensitat de camp gravitatori que fa Mart en el punt inicial del 
descens del Curiosity i la força (mòdul, direcció i sentit) que el planeta fa sobre el robot 
en aquest punt.  
Dades: Massa de Mart, MMart = 6,42·1023 kg. Radi de Mart, RMart = 3,39·106 m. G = 
6,67·10–11 N·m2·kg–2. 
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Q62: El projecte ExoMars és una missió espacial amb la finalitat de buscar vida al 
planeta Mart. En una primera fase, el 2016, constava d’un satèŀlit, l’ExoMars Trace Gas 
Orbiter, en òrbita circular al voltant de Mart a 400 km d’altura, i d’un mòdul de descens, 
l’Schiaparelli, que havia d’aterrar a Mart.  Però quan el mòdul de descens estava a 3,7 
km d’altura sobre Mart, pràcticament aturat, els sistemes automàtics van interpretar 
erròniament que ja havia arribat a la superfície. Van aturar els retrocoets i el mòdul es 
va desprendre del paracaigudes. Com a resultat, l’Schiaparelli es va precipitar en 
caiguda lliure.  
a) Calculeu el període de l’ExoMars Trace Gas Orbiter.  
b) Determineu el valor de l’acceleració de la gravetat a la superfície de Mart i la velo-
citat a la qual la nau va impactar a la superfície. (Considereu que la gravetat és constant 
durant la caiguda i la fricció amb l’atmosfera de Mart és negligible.)  
Dades: Massa de Mart = 6,42·1023 kg. Radi de Mart = 3,38·106 m. G = 6,67·10–11 
N·m2·kg–2. 

 


