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Per què una unitat anomenada 
Transports? 
Investigadors d’accidents de trànsit, els CSI de la carretera 

Quines són les causes d’un accident de trànsit? 

S’hauria pogut evitar? Qui se n’ha de responsabilitzar? Aquestes 
preguntes van reunir experts en sinistres, policies i enginyers, a la II 
Jornada de Policies de Trànsit, centrada en la investigació científica dels 
accidents de trànsit i organitzada pel Servei Català de Trànsit. En el 
transcurs de la Jornada es van exposar dos casos pràctics i en analitzar-los 
es van detallar algunes de les tècniques que s’apliquen en la investigació i 
reconstrucció d’accidents, com la fotogrametria i la simulació a través 
d’ordinador o la biomecànica, que s’aplica sobretot als casos 
d’atropellament.  

Segons els experts, la investigació d’un accident de trànsit té dos punts 
clau: 

- d’una banda, la recollida de dades acurades amb mesures precises al lloc 
de l’accident, 

- i, de l’altra, el tractament d’aquestes dades utilitzant els mitjans que 
ofereixen les noves tecnologies per tal d’analitzar l’accident i fer-ne una 
reconstrucció. 

L’objectiu final de la investigació és esbrinar com i per què es va produir 
l’accident, però també qui o què se n’ha de responsabilitzar i si s’hauria 
pogut evitar. En aquest sentit, en relació amb els casos pràctics que es van 
analitzar, basats en accidents reals, en tots dos casos es va concloure que 
en cada accident conflueixen un conjunt de causes, entre elles la velocitat, 
i es va demostrar que és l’anàlisi de l’evitabilitat de l’accident la que 
permet establir el pes de cada causa i, per tant, determinar si la velocitat 
és la causa més important, una més de les que hi intervenen o bé 
únicament aquella que agreuja l’accident. 

L’ACIA, els experts catalans 

A Catalunya es produeixen una mitjana de 25.000 accidents amb víctimes 
cada any. De tots ells, només s’investiguen amb més profunditat aquells 
en què hi ha hagut, com a mínim, dues víctimes mortals, una tasca que es 
desenvolupa des de l’Àrea Central d’Investigació d’Accidents de Trànsit 
(ACIA) de la Divisió de Trànsit de la Policia de la Generalitat − Mossos 
d’Esquadra, un equip format per sis agents. L’ACIA també actua a 
requeriment judicial o per donar suport a investigacions de policies locals. 
A més a més, també s’investiguen els atropellaments mortals, així com els 
accidents en què la velocitat pot haver estat un factor concurrent; una 
tasca que porten a terme uns altres nou agents, coneguts com a 
reconstructors, des de les diverses àrees regionals de trànsit (ART) dels 
Mossos d’Esquadra. 

Com es reconstrueix un sinistre? 

L’any passat els agents de l’ACIA van portar a terme quaranta-dues 
investigacions, entre elles, la de l’accident d’autocar de Sant Pol de Mar 
en què van morir sis turistes holandesos. Aquests experts arriben al lloc 
de l’accident un cop s’han retirat els vehicles sinistrats i les víctimes. El 
seu objectiu és anar més enllà de l’atestat i reconstruir l’accident. Segons 
Francisco Cermerón, cap de l’ACIA, “un accident és fruit d’un conjunt de 

Figura 1. Agents de ACIA 
reconstruint un accident 

(Font SCT) 
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causes i en la investigació és important abandonar la visió clàssica de la 
causa principal, ja que això fa que es deixi d’analitzar en profunditat”. 

El primer pas és prendre mesures del lloc del sinistre, amb l’ajut de 
mesuradors làser i de càmeres fotogràfiques. També s’inspeccionen els 
vehicles, dels quals s’analitzen les deformacions, ja sigui prenent mesures 
in situ o per mitjà de fotografies zenitals que després es comparen amb 
models virtuals. I és que totes les dades que recullen els investigadors al 
lloc de l’accident s’integren després de forma automàtica als programes 
Autocad i PC Rec i, a partir d’aquests, finalment, si s’escau, al programa 
Virtual Crash, que permet acabar fent una reconstrucció virtual en tres 
dimensions de l’accident que s’investiga. 

Extret de la revista Info Transit, núm. 2 juny 2010 ©Servei Català de 
trànsit. 

Introducció dels principis i dels procediments físics 

En aquesta unitat aprofundireu en els conceptes ja estudiats en la unitat 
“més alt, més ràpid, més fort” alhora que estudiareu un concepte molt 
important en totes les ciències experimentals: l’energia. Utilitzareu tots 
aquests conceptes per analitzar alguns fenòmens que tenen lloc a la vida 
quotidiana, com els xocs. 
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1 Seguretat Vial 

ACTIVITAT 1 La distància de seguretat  

http://revista.dgt.es/es/multimedia/infografia/2013/distancia-de-
seguridad.shtml#.U7KP35R_uSo 

Un dels aspectes importants que cal tenir en compte a l'hora de circular 
és mantenir la distància de seguretat amb el vehicle precedent. Com es 
pot determinar? De quins paràmetres depèn? La següent simulació us 
permetrà obtenir aquesta i d’altra informació sobre aquest concepte. 

Qüestions 

1 Al frenar, el sistema antibloqueig evita que les rodes patinin. 
Recordant el què heu aprés en la unitat 2, justifiqueu per què 
és important que les rodes no patinin al prémer els frens. 
Compareu com seran les distàncies de frenada en els dos 
casos. 

2 A les carreteres catalanes s’estan utilitzant els separadors de 
formigó “New Jersey” en substitució dels guarda-raïls d’acer. 
Tenint en compte que la força de fregament entre el cautxú i el 
formigó és més gran que la força de fregament entre dues 
superfícies d’acer, justifiqueu, des d’un punt de vista de 
seguretat, aquest canvi en les carreteres catalanes. 

 

 

ACTIVITAT 2 Velocitat i accidents  

La velocitat inadequada i l’excés de velocitat són dos factors que tenen 
una influència directa en la gravetat dels accidents. L’anuari d’accidents 
de l’any 2016 e publica el Servei Català de Trànsit (SCT) mostra, entre 
altres coses, un estudi del binomi velocitat/accidents. 

Llegiu atentament les pàgines del primer capítol d’aquest anuari, fixant-
vos en els diferents gràfics que hi apareixen. 
http://transit.gencat.cat/ca/seguretat_viaria/publicacions/estadistiques_g
enerals_sobre_accidentalitat/ 

 

1.1 Accidents a la carretera
En l’àmbit dels mitjans de transport és fonamental arribar a destí amb 
puntualitat i seguretat. El perill d’accident augmenta com més gran és la 
velocitat i com més extremes són les condicions en les quals es viatja. Per 
això és necessari aplicar la física al món modern, un món què cada 
vegada demana més seguretat. 

Figura 2. ”A Catalunya reduïm accidents 
cada dia. Tu ho fas possible“ (Font SCT) 
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La velocitat mata, la inconsciència també 

El Servei Català de Trànsit (SCT) us parla, en els següents vídeos de l'any 
2007, del riscs de la velocitat. 

http://transit.gencat.cat/ca/detalls/Article/2007_a_la_velocitat_mata 

El SCT ha dut a terme, al llarg dels anys més campanyes publicitaries 
sobre seguretat a la carretera. 

http://transit.gencat.cat/ca/el_servei/premsa_i_comunicacio/campanyes_
publicitaries/anys/ 

En dissenyar els sistemes de seguretat de protecció dels passatgers en 
mitjans de transport, els enginyers han d’emprar l’estratègia de fer que el 
temps d’impacte sigui el més gran possible per tal de reduir la magnitud 
de la força que reben els passatgers. Tot això s’aconsegueix amb ajuda 
dels cinturons de seguretat, dels airbags i de les deformacions del xassís 
del vehicle. 

Qüestions 

3 La Figura 3 mostra un cotxe que ha sobrepassat el límit de 
velocitat permesa i per tant serà multat. La multa corresponent, 
és per la velocitat mitjana o la velocitat instantània? Justifiqueu 
la resposta. 

4 Quins aparells del cotxe permeten canviar la rapidesa? I la 
velocitat? 

 

 

1.1.1 Les forces en un xoc 

La policia ha d’anar a fer un atestat perquè hi ha hagut un accident frontal 
entre dos vehicles que han quedat força malmesos amb el xoc. Per a fer 
l’informe del xoc, la policia utilitza la física que li permet calcular les 
conseqüències resultants d’un impacte i conèixer les direccions amb què 
surten els vehicles després de l’impacte, les velocitats tant abans com 
després del xoc, si surten separats o junts després del xoc, etc. 

ACTIVITAT 3 Forces en un xoc   

Quin tipus de materials produiran menys danys quan es produeix un 
impacte?  

Llanceu un carretó amb un sensor de força contra diferents tipus de 
materials (plàstic, porexpan, metall) i a diferents velocitats. De l’anàlisi 
de les gràfiques i de la utilització de les lleis de la dinàmica es poden 
extraure conclusions sobre la necessitat d’utilitzar mesures de seguretat 
passiva (cinturons i airbags) i limitacions en la velocitat dels vehicles.  

 

 

Figura 4. Xoc frontal entre dos vehicles 
(Font SCT) 

Figura 3. Radar móvil (Font 
SCT)  
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Qüestions 

5 Aneu en cotxe i, de sobte, us quedeu sense frens. Per aturar-lo 
us venen al cap dues opcions: topar contra una paret de 
formigó o contra un munt de grava d’unes obres que hi ha a 
prop. Tenint en compte el que heu après de física en la unitat 
anterior, quina opció triaríeu? Justifiqueu la resposta utilitzant 
conceptes físics. 

6 En cas d’accident, l’ús del cinturó de seguretat és essencial a 
l’hora de reduir les lesions. Expliqueu per què és així. 

7 Un cotxe xoca contra un mur a 25 m·s-1 i s’atura en 0,10 s. 
Calculeu la força mitjana feta pel cinturó de seguretat sobre un 
maniquí de prova (un dummy) de 75 kg. 

Solució: 18,7 kN 

8 Per què els airbags redueixen les probabilitats de lesions ens 
els accidents de trànsit? 

9 Moltes persones que van en cotxe pateixen lesions al coll quan 
un altre vehicle xoca pel darrera. Com intervé aquí la llei de la 
Inèrcia de Newton? Com ajuda el reposacaps a prevenir aquest 
tipus de lesions? 

 

 

1.1.2 Estudiant les col·lisions 

 

ACTIVITAT 4  Observant xocs  

Feu xocar monedes damunt d’una taula. Feu diverses proves canviant 
la massa d’una o de les dues monedes i analitzeu les diverses 
situacions. Observeu què passa amb les velocitats de les monedes 
després del xoc. 

A l’Activitat 4 probablement haureu observat que la massa dels mòbils 
influeix en la velocitat després del xoc. La massa i la velocitat són 
importants quan es pretén determinar les condicions finals després del 
xoc. També ho són les propietats dels materials amb què estan fets el 
objectes que xoquen. Segons el tipus de material, els cossos poden rebotar 
o quedar units i poden  deformar-se o conservar la forma.  

Per estudiar les col·lisions s’utilitzen les lleis de la dinàmica de Newton i 
el concepte de quantitat de moviment. En tots els xocs les forces 
implicades en l’impacte són iguals i actuen en la mateixa direcció, però en 
sentit contrari. Es tracta d’una aplicació directa de la tercera llei de 
Newton i és sempre certa, tant si els objectes reboten com si queden units 
després del xoc.  

Examinem amb una mica més de detall les forces que actuen sobre un 
dels vehicles. Cada un experimenta principalment tres forces: el pes, la 
normal i la força que li fa l’altre vehicle (suposem que no hi ha 
fregament). La força neta aplicada sobre el vehicle és la que li fa l’altre en 
el moment de l’impacte. Ara bé el que volem estudiar és el sistema format 
pels dos vehicles a la vegada, de manera que les forces que es fan els 
vehicles són forces internes, i obeeixen la tercera llei de Newton. 
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Cada un dels objectes que intervenen en un xoc rep el mateix impuls 
durant l’impacte. A la Figura 5 es mostra com dos vehicles xoquen. En el 

moment de l’impacte el vehicle 1 exerceix una força 12F sobre el segon 

vehicle, cap a la dreta, i aquest exerceix una força 21F idèntica però cap a 
l’esquerra, sobre el primer vehicle. Les dues forces actuen durant el xoc i 
produeixen el mateix impuls, però en sentit contrari.  

Tot seguit estudiareu aquest acoblament aplicant els conceptes d’impuls i 
de quantitat de moviment. En la unitat anterior heu estudiat que la 
variació de la quantitat de moviment d’un objecte té el mateix valor que 
l’impuls rebut  

 )( vmtFI   (1) 

Com hem dit, les forces que actuen durant l’impacte són iguals però de 
sentits oposats i per tant, originen variacions de la quantitat de moviment 
en sentits oposats. Els valors de les velocitats dels vehicles, abans del xoc 

són 01v i 02v  respectivament, i després del xoc són 1v  i 2v . Si les 

masses dels vehicles són 1m  i 2m  respectivament es pot escriure que 

a) L’impuls que exerceix el vehicle 1 sobre el 2, 12I , provoca una 
variació en la quantitat de moviment del segon vehicle igual a 

 022221212 vmvmtFI   (2)  

b) L’impuls que exerceix el segon vehicle sobre el primer, 21I , provoca 
una variació en la quantitat de moviment en el  primer vehicle 

 011112121 vmvmtFI   (3)  

Com que aquestes dues forces formen una parella acció – reacció, la força 

que fa l’un sobre l’altre és igual i de sentit oposat a la que fa el segon 

sobre el primer (3a. Llei de Newton) 

 2112 FF    

i per tant l’impuls que rep cada un dels dos vehicles és de la mateixa 
intensitat, però de sentit contrari 

 tFtF  2112                      2112 II   

Substituint les Equacions 2 i 3  es té 

 )()( 0111102222 vmvmvmvm     

Agrupant les velocitat inicials i les finals en cada membre de l’equació 
s’obté 

Figura 5. En el moment de l’impacte 
entre els dos vehicles apareixen unes 
forces d’interacció que, d’acord amb 
la tercera llei de Newton són iguals 

en mòdul però de sentit oposats.  

Figura 6. Diagrama de forces 
sobre un dels vehicles en el 

moment de la col·lisió. 
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 2211022011 vmvmvmvm   (4) 

Expressant la quantitat de moviment amb la magnitud p, podríem escriure 
l’Equació 4 de la següent manera 

 210201 pppp 
 (5) 

Si observem els dos membres de l’Equació 5 ens adonem que cadascun 
correspon a la quantitat de moviment dels dos vehicles abans i després del 
xoc. Podem reescriure-la doncs com 

 fpp 0   (6) 

Com que sobre el sistema no actua cap més força externa neta, la 
quantitat de moviment del sistema no canvia. 

Aquest resultat és vàlid per a qualsevol tipus de xoc i es pot generalitzar a 
sistemes en els quals hi participin més de dos vehicles o objectes. 
Matemàticament s’escriu com 

   constantp
 (7) 

L’Equació 7 ens permet un dels principis fonamentals de la Física, el 
principi de conservació de la quantitat de moviment o del moment 
lineal  

“La quantitat de moviment d’un sistema és constant sempre i quan 
no actuï cap força externa neta sobre el sistema”. 

En el cas d’una col·lisió, determinar totes i cadascuna de les forces 
implicades és molt complicat, de manera que tot i que les lleis de Newton 
són igualment aplicables, la resolució del problema esdevé una tasca 
gairebé impossible. El principi de conservació de la quantitat de 
moviment dóna una alternativa per a estudiar problemes com aquests ja 
que no cal saber res de les forces aplicades. Només cal conèixer les 
masses i les velocitats abans i/o després de l’impacte.  

El principi de conservació de la quantitat de moviment és un principi 
fonamental de la física i es pot aplicar a qualsevol tipus d’interacció 
(col·lisions, explosions, ...) i a qualsevol escala, des de la nuclear fins a 
l’astronòmica.  

Exemple resolt 

Una furgoneta de 1,5 tones es mou cap a la part del darrera d’un camió de 
20 tones que està aturat i s’incrusta en ell. Si després d’enganxar-se es 
mouen amb una velocitat de 5 m·s-1, quina velocitat portava la furgoneta 
abans del xoc? 
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Resolució. 

Considerem les següents definicions: 

 1m  =1,5 tones (massa de la furgoneta) 

 2m  = 20 tones (massa del camió) 

 01v  = velocitat inicial de la furgoneta 

 02v  = 0 m·s-1 (velocitat inicial del camió) 

 1v  = 5 m·s-1 (velocitat final de la furgoneta) 

 2v  = 5 m·s-1 (velocitat final del camió) 

En ser una col·lisió, es pot aplicar l’Equació 4 que es pot escriure sense 
vectors. Substituint les dades 

 2211022011 vmvmvmvm 
 

 
510205105,101020105,1 333

01
3  v

 

Aïllant 01v s’obté finalment per a la velocitat de la furgoneta el valor  

            1ms 7,7101v
 

Qüestions 

10 Un BMW sèrie 5 de 1700 kg que avança a 30 m·s-1xoca contra 
un Citroen C1 de 880 kg que viatja a  20 m·s-1 en la mateixa 
direcció i sentit. Quina és la velocitat final del conjunt? 
(Considereu que queden units després del xoc). 

Solució: 26,6 m·s-1 

11 Dos vagons de tren es mouen l’un cap a l’altre i xoquen 
frontalment. Un d’ells, de 90 tones, va a 10 m·s-1 i, després del 
xoc, es mou en el mateix sentit que abans, amb una velocitat 
de 5 m·s-1. L’altre, de 20 tones, anava a 6 m·s-1.Quina serà la 
velocitat del vagó de 20 tones després del xoc? Quin ha estat 
l’impuls que ha rebut cada vagó en aquest xoc? (Especifiqueu-
ne el sentit) 

Solució: 16,5 m·s-1; 4,5·105N·s 

12 Un cotxe equipat amb un dummy de 80 kg xoca contra un mur 
a 25 m/s. Determineu la força que fa el cinturó de seguretat 
sobre el dummy en l’impacte si el cotxe tarda 0,080 s en aturar-
se. 

Solució: 25 kN 

13 Antigament els cotxes es fabricaven per fer-los tant rígids com 
fos possible, mentre que actualment els cotxes es dissenyen 
per a deformar-se en els xocs. Per què? 
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1.2 Empènyer el vehicle 
Un dels vehicles implicats en l’accident ha quedat una mica malmès. La 
policia i els bombers decideixen apartar-lo del mig de la carretera per tal 
de no entorpir més la circulació. Així, es posen a empènyer el cotxe per 
desar-lo al voral de la carretera. 

El llenguatge de la física i de la vida quotidiana coincideixen en dir que, 
s’està fent un treball sobre el vehicle, un treball que serà més gran si ho 
és el valor de la força que cal aplicar i si ho és la distància que s’ha 
d’empènyer el vehicle. És evident que si la força augmenta, el treball 
també augmenta i si cal desplaçar el vehicle una distància més gran, 
caldrà fer més treball. 

Aquest exemple mostra la manera en què es pot definir el treball com a 
magnitud física. El treball fet per una força es defineix com el producte de 
la força en la direcció del moviment pel desplaçament que ha tingut lloc. 

 xFWF    (8) 

En el Sistema Internacional, el treball s’expressa en Joules, on 1J = 1N· 
1m. 

Exemple resolt 

(a) Quin treball es fa sobre un remolc de 500 kg de massa si s’empeny 
100 m amb una força de 2000 N? 

(b) Si el remolc té un coeficient de fricció cinètic amb la carretera de 0,2, 
quin treball fa la força de fregament? 

(c) Si una grua arrossega el cotxe durant 100 m amb una força de 2000 N 
que fa 20º amb l’horitzontal, quin treball fa la grua sobre el cotxe? 

Resolució. 

(a) L’aplicació de l’Equació 8, permet obtenir el treball que es vol 
calcular 

  J51021002000  xFWF  

 (b) Per a calcular el treball que fa el fregament, cal determinar en primer 
lloc el valor de la força de fregament. Per a fer-ho heu de recordar 
l’expressió matemàtica que heu estudiat en la unitat anterior  

 
Nf c  

En aquest cas és fàcil adonar-se que  

 N 49008,9500  PN  

Un cop determinat el valor de la força normal, es pot calcular la força de 
fregament 

Nota d’estudi 

En general la força formarà un cert 
angle  amb la direcció del 
moviment. Però la força que 
compta per a calcular el treball és 
la força que està en la direcció del 
desplaçament. 

Si s’aplica una força en una 
direcció que forma un angle  amb 
la direcció en què es desplaça el 
vehicle, la definició de treball, 
l’Equació 8, l’haurem d’escriure 
com 

xFW xF   

on xF és la força en la direcció del 

moviment.  

 

 

 

 

La trigonometria ens dóna una 
manera de calcular la component 

xF  

cosFFx   

El treball és una magnitud escalar 
que, en general, es pot definir com 
el producte escalar entre dos 
vectors: el vector força i el vector 
desplaçament. Així, es pot escriure 

cosxFWF   (9) 

Si es fa una força perpendicular a 
la direcció del desplaçament, 

º90 , el treball resulta ser zero 
ja que amb aquella força no 
mouríem el vehicle en aquella 
direcció. Per exemple no el 
podríem desplaçar en la direcció 
horitzontal fent una força vertical.  

Figura 7. Representació de la 
component Fx 
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 N98049002,0 f  

de manera que 

  cos100980cos  xfWf  

Per a fer el càlcul cal determinar el valor de l’angle  . Com recordeu, la 
força de fregament és una força que s’oposa al moviment, de manera que 

º180 . Així 

  J4108,9180cos100980 fW  

on el signe negatiu indica que és un treball fet contra el sistema.  

(c) En aquest cas, a l’haver-hi un angle, cal utilitzar una equació més 
general per a trobar el treball: l’Equació 9. Així 

  J5109,1º20cos1002000cos  xFWF  

Qüestions 

14 Un cotxe de 1.250 kg pot accelerar a 2,1 m·s-2. Quina és la 
força neta que actua sobre el cotxe? Si el cotxe accelera durant 
50 m, quin treball fa? 

Solució: 2,6 kN; 1,3x105J 

15 Un vehicle que circula per una carretera frena amb una força 
de 500 N, recorrent una distància de 80 m fins aturar-se. Quin 
és el treball que fan els frens? 

Solució: -40 kJ 

16 Calculeu el treball que fa la Cristina en aixecar una caixa de 20 
kg fins a una altura de 1,5 m. 

Solució: 294 J 

17 Quin treball feu sobre un motxilla de 25 kg que  dueu carregada 
a l’esquena si camineu 100 m? 

Solució:  0 J 

18 Una grua arrossega a velocitat constant un vehicle avariat de 
1.200 kg amb ajuda d’un cable que té una tensió de 2.000 N i 
que forma un angle de 30º amb la carretera. Si la grua i el cotxe 
recorren una distància de 200 m. 

(a) Quin és el treball que fa la grua? 

(b) Quin és el treball que fa el pes? I la força normal? 

Solució: 3,5·105J 
Solució: 0J; 0 J 
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Qüestions 

19 Un cotxe arrossega 100 m un remolc de 150 kg de massa per 
mitjà d’un cable que presenta una tensió de 500 N i que es 
manté horitzontal a la carretera. Suposant que el fregament 
dels pneumàtics del remolc amb el terra equival a una força de 
fricció amb coeficient 0,2: 

(a) Quin treball fa el cotxe sobre el remolc? 

(b) Quin és el treball que fa el pes del remolc? I la normal? 

(c) Quin és el treball que fa la força de fregament? 

(d) Quin és el treball total realitzat sobre el remolc? 

(e) Quina és la força resultant sobre el remolc? 

(f) Quin és el treball que fa la força resultant? Compareu el 
resultat obtingut amb el resultat de l’apartat (d). A quina 
conclusió podeu arribar? 

Solució: 50.000 J 
Solució: 0 J; 0 J 

Solució: -29.400 J 
Solució: 20.600 J 

Solució: 206 N 
Solució: 20.600 J 

20 Esteu empenyent un cotxe amb una certa força per un camí 
horitzontal al llarg d’una certa distància. A la vegada, aquest us 
retorna una força igual i oposada. No significa això que no hi ha 
treball? 

 

 

Si es representa la força en la direcció del moviment, Fx, en funció del 
desplaçament es pot veure que el treball que fa la força constant Fx és 
igual a l’àrea (Figura 8). Aquest resultat es pot generalitzar a qualsevol 
força encara que no sigui constant, de manera que el treball realitzat per 
una força es podrà determinar sempre calculant l’àrea del gràfic força-
desplaçament, és a dir, de la component de la força en la direcció del 
moviment en funció del desplaçament. 

 

Qüestions 

21 A la gràfica de la Figura 9 es representa la força en funció de la 
distància a l'origen de coordenades que actua sobre un cos que 
es mou sobre una recta.  Quin serà el treball fet per la força 
sobre el cos entre els punts x=1 i x=2 m? I entre els punts x=0 i 
x=4 m 

Solució: 5 J; 7,5 J  

22 En la Figura 10 es mostra com varia l’acceleració d’un cos de 
massa 10 kg que es mou en línia recta. Quin treball s’ha 
efectuat sobre el cos per a moure’l des de x = 0 fins a x = 8 m? 

Solució: 800 J 
 

 

Figura 8. Representació gràfica del 
treball d’una força constant 

Figura 9. Gràfica per a 
la Qüestió 21 

Figura 10. Gràfica per a 
la Qüestió 22 
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2 Transports ràpids i eficients 

En un món globalitzat com l’actual calen sistemes de transports ràpids 
que ens permetin arribar a qualsevol part del món en un temps raonable. 
Així, projectes d’avions hipersònics com el X-43 de la Figura 11, trens de 
levitació magnètica que viatgen a més de 6000 km/h i altres tipus de 
transport que podrien semblar de ciència ficció estan damunt les taules de 
disseny o funcionant en fase de prova.  

 

Meravelles modernes. 

El març de 2004, el X-43 va volar a Mach 7, la màxima velocitat assolida 
mai. El següent vídeo us mostra detalls d’aquest avió i d’altres que en el 
seu moment van assolir altres rècords de velocitat. 

https://www.youtube.com/watch?v=C6HJru8iTUU 

Alhora, cal que aquests nous sistemes de transport siguin respectuosos 
amb el medi ambient. La Unió Europea impulsa normatives, cada vegada 
més estrictes, sobre les emissions contaminants per lluitar contra 
l’escalfament global. Cal també utilitzar sistemes de transports que siguin 
més eficients en l’ús de l’energia. 

 

ACTIVITAT 5 Reduir a 80 km/h a l’entrada de les ciutats  

La contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona és un problema 
molt important. El programa "Quèquicom" analitza amb exemples 
pràctics si la reducció de la velocitat dels vehicles comporta una 
disminució de l'emissió de partícules contaminants. 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23692&p_ex=Qu%E8quicom  

2.1 El treball, una manera de transferir 
energia 
El concepte de treball és un concepte útil i important per si mateix, però 
també és molt útil per entendre el concepte d’energia. A l’ESO heu 
estudiat com és de necessària l’energia per a fer moltes coses, ja sigui per  
córrer, nadar, saltar... o per produir electricitat. Tot canvi requereix 
energia. Si un objecte o sistema canvia alguna de les seves propietats 
(velocitat, temperatura, posició, pressió, etc.) és que hi ha hagut 
transferència d’energia.  

Quan es diu que un cos o sistema té energia és una manera de dir que té 
una capacitat de fer coses. Un objecte que cau des d’una altura pot fer un 

Figura 11. Prototip X-43 de la NASA, 
avió que pot arribar a 11.000 km/h i pot 

creuar l’Atlàntic en 15 minuts. (Font 
NASA) 

Nota d’estudi 

Per sistema s’entén un conjunt 
d’objectes que tenen entre ells 
alguna interrelació.  

Un vehicle es pot veure com un 
sistema format per diferents 
objectes (motor, tub d’escapament, 
rodes ...) que interactuen entre si. 



 

 

TRA Física en context 

14 

forat al terra, una pila pot fer anar un reproductor de música o una 
bombeta, un combustible com la gasolina pot fer moure un cotxe, etc. 

Vegem alguns exemples: 

a) Imaginem un gat hidràulic aixecant un cotxe en el taller de reparacions. 
El gat fa una força sobre el cotxe aixecant-lo fins a una certa alçada fent 
un treball que el podríeu calcular fàcilment. Només us caldria saber la 
força que ha fet i l’alçada a la que l’ha aixecat. 

El cotxe ha canviat de posició i segons el que acabem de dir, s’ha 
necessitat energia per fer aquest canvi. Com li ha arribat aquesta energia? 
A través del treball que ha fet el gat hidràulic empenyent el cotxe cap 
amunt. Fer treball sobre un objecte, aquesta vegada un cotxe que s’aixeca 
gràcies a un gat hidràulic, és una manera de proporcionar energia al cotxe. 
Hom pot pensar al revés i adonar-se que l’energia que ha calgut per 
aixecar el cotxe l’ha fet el gat hidràulic a través del treball que fa la força 
al desplaçar verticalment el cotxe. El cotxe ha rebut energia mitjançant 
treball. Direm que s’ha produït una transferència d’energia des del gat 
cap al cotxe. Per això generalitzant es diu que fer treball és una manera de 
transferir energia. 

Però el gat com ha obtingut aquesta energia? Aquesta energia li ha 
subministrat el braç del mecànic que ha accionat el gat hidràulic. 

b) Pensem ara en el sistema cotxe corrent per una carretera, que en un 
punt concret porta una certa velocitat. Sabem que en prémer 
l’accelerador, entra més gasolina al motor i el cotxe es posa a córrer a més 
velocitat. La velocitat del cotxe pot canviar si el combustible li transfereix 
energia. L’energia que el combustible va transferint a les rodes, eixos, etc. 
és la que està fent el treball d’accelerar el cotxe (una força s’està aplicant 
al llarg d’un recorregut).  

Formes d’energia i llenguatge 

En el llenguatge quotidià, sovint s’utilitzen diferents noms per parlar 
d’energia. A l’energia se li atribueixin molts adjectius: sonora, nuclear, 
lluminosa, química, interna, hidroelèctrica, eòlica,  .... Els adjectius 
qualificatius que sovint acompanyen al terme energia són indicatius dels 
fenòmens que acompanyen a les transferències d’energia en un sistema, 
en un lloc, en cert context, etc.  Sovint es diu que són formes d’energia. 
Parlem, per exemple, d’energia lluminosa d’una bombeta quan ens volem 
referir a la llum que fa, de l’energia elèctrica d’una pila quan ens volem 
referir a l’electricitat que ens aportarà, de l’energia sonora d’un altaveu 
quan ens volem referir al so que emetrà, de l’energia nuclear que obtenim 
mitjançant reaccions nuclears, etc. El fet que parlem de moltes formes 
d’energia no vol dir que l’energia sigui de moltes menes sinó simplement 
que l’associem a molt diversos fenòmens i circumstàncies. Per això els 
noms de l’energia són molt arbitraris.  

De fet, podem reduir totes aquestes formes d’energia  a dues:  

a) l’energia deguda a que un cos o un sistema té cert moviment. Parlem 
d’energia de moviment o energia cinètica del cos o del sistema. Amb 
energia cinètica o de moviment poden produir-se molts canvis. Per 
exemple amb l’energia cinètica del bitllot es fan caure a terra les bitlles 
que estan dretes. L’energia cinètica d’una bala que xoca amb una paret li 
pot fer un bon esvoranc. L’energia cinètica o de moviment que el tac 
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transfereix a una bola de billar americà és la que la pot fer xocar amb la 
bola blanca. 

b) l’energia d’un sistema deguda a com està estructurat, on està situat o bé 
com està distribuïda alguna part del sistema respecte a la resta, etc. Hi ha 
cossos o sistemes dels quals podem obtenir energia per com estan fets o 
configurats o bé per on estan situats. Per indicar l’energia que el sistema 
(o una part seva) té emmagatzemada per com està o bé on està, és a dir, 
per la seva configuració, parlem d’energia potencial.  
 
Vegem alguns exemples: 
 
Tenim energia emmagatzemada o potencial per la posició que ocupa una 
biga penjada d’una grua, per la situació en la que estan situats els 
electrons en un àtom, per la deformació que s’ha fet a una molla, etc. Per 
això es parla d’energia potencial gravitatòria, energia potencial elèctrica, 
energia potencial elàstica, etc. 

Els combustibles tenen una certa energia que pot ser utilitzada per a 
moure un vehicle, per posar en marxa un motor, per escalfar aigua, i per 
milers d’altres situacions. Molts i diferents canvis són possibles quan els 
combustibles cremen. Aquesta energia “emmagatzemada” l’associem a la 
configuració interna del combustible, és a dir, a la manera en que es 
situen els diferents àtoms i molècules que el formen.. No tots els 
combustibles tenen la mateixa configuració i per tant els canvis que poden 
produir són molt diversos. És a dir, tenen diferent energia potencial (en 
aquests casos sovint és parla d’energia química). L’energia 
emmagatzemada que cada kilogram de querosè allibera en cremar-se és 
més gran que la que allibera la mateixa quantitat de gasoil, per exemple. 

Vegem una altra situació. Considerem un pantà que disposa d’una central 
hidroelèctrica a prop de la seva base. Podem dir que el sistema “Terra-
aigua del pantà” té una certa energia potencial gravitatòria ja que la 
caiguda de l’aigua per la gravetat pot donar lloc a molts canvis. L’aigua 
de la canonada que va del pantà a la central pot transferir la seva energia a 
les pales d’una turbina i fer-les girar molt ràpidament. A més, si 
imaginem una certa porció d’aigua podem dir que ha passat d’una 
configuració amb una certa altura i baixa velocitat a una altra de poca 
altura i d’una velocitat molt més gran.  

 

2.1.1 Energia associada al moviment 

En empènyer un vehicle o fent funcionar el seu motor podem fer que es 
desplaci  si totes les altres forces aplicades al vehicle (força de fricció, per 
exemple) ho permeten. Com heu vist abans, es diu que la força resultant 
que rep el vehicle ha fet un treball sobre ell. La força F resultant de les 
que estan aplicades sobre el vehicle és la que l’ha fet desplaçar, passar des 

d’una posició inicial 0x  a una posició final x . Si la força resultant és 

constant, es pot utilitzar la segona llei de Newton i les equacions del mrua 
per arribar a un resultat molt interessant. 

 maF   

 

Figura 12. Un cos està sotmès a una 
força horitzontal que fa que canviï la 

seva velocitat. 
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Aïllant l’acceleració de l’equació del mrua i substituint-la en la segona 
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on x representa la distància recorreguda i F la força neta o resultant. 
Es pot reescriure aquesta equació d’una altra manera 
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  (10) 

on el primer terme de l’equació és el treball total de l’Equació 8.  

L’Equació 10 mostra que el treball s’obté a partir de la variació d’una 
magnitud que es calcula a l’inici i final del canvi experimentat. Aquesta 
magnitud està associada a la velocitat i s’anomena energia cinètica o bé 
energia de moviment, Ec  

 2

2

1
mvEc    (11) 

Tenint en compte aquesta definició d’energia cinètica, l’Equació 8 es pot 
escriure 

 cinicialcfinalcTotalF EEEWW     ,,  (12) 

equació que sovint es coneix amb el nom de Teorema treball–energia i 
que es aplicable sigui quina sigui la direcció de la força neta respecte del 
desplaçament. 

L’Equació 12 indica que el treball de la força neta, és a dir de la resultant 
de totes les forces és igual a l’energia transferida al mòbil que provoca el 

canvi de velocitat d’aquest des d’una velocitat inicial 0v  a una velocitat 

final v . La mateixa equació mostra que l’energia cinètica es mesura en 
Joules en el Sistema Internacional. 

L’Equació 12 mostra també que el càlcul del treball realitzat permet 
determinar l’energia transferida. Un cotxe té, a igualtat de velocitat, 
menys energia cinètica que un camió ja que té menys massa i per tant, tot 
i que en frenar fins aturar-se transfereixen la mateixa quantitat d’energia a 
l’entorn, els frens del camió han de fer més treball. 

Exemple resolt 

A l’àrtic, el mitjà de transport tradicional ha estat el trineu. Per iniciar el 
trajecte, una noia tiba del seu trineu de massa 80 kg amb una força de 180 
N que forma un angle de 20º amb l’horitzontal. Determineu: 

(a) el treball fet per la noia. 

Nota d’estudi 

El valor de l’energia cinètica depèn 
del sistema de referència escollit. Si 
el vehicle té una certa velocitat 
constant per un observador extern al 
vehicle, aquest té una certa energia 
cinètica, però vist pel conductor, el 
vehicle està en repòs. Aleshores, 
quina energia cinètica té realment? 

L’Equació 12 mostra que 
l’important és la variació de 
l’energia cinètica al tenir lloc un 
canvi. 
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(b) la variació d’energia cinètica que experimenta el trineu. 

(c) la velocitat final del trineu després de fer un recorregut de 5 m. 

Resolució. 

La Figura 13 mostra un esquema de la situació plantejada en què 

 F= 180 N 

  =20º 

 x = 5 m 

(a) L’Equació 9 permet escriure 

 JxFWF 7,845º20cos5180cos    

(b) La resultant de les forces que actuen sobre el trineu és Fx, ja que les 
altres forces (P, N i Fy) s’equilibren entre si (N+Fy-mg=0). Així, tenint en 
compte l’Equació 12  

 JEW cF 7,845  

(c) Aïllant la velocitat del teorema treball-energia 

 222
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2

1

2
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2
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16,4
80

7,8452 


 smv
 

Qüestions 

23 Calculeu l’energia cinètica d’un cotxe de 500 kg que circula per 
una carretera a una velocitat de 80 km/h. 

Solució: 123 kJ 

24 Quina és l’energia cinètica d’un corredor de 100 m llisos que té 
una massa de 80 kg i es mou a una velocitat de 10 m·s-1? 

Solució: 4,0 kJ 

25 Quina és la variació d’energia cinètica d’un avió de 2,0·103 kg 
en l’enlairament, si en una distància de 500 m s’aplica una 
força neta de 5.000 N? Quina és la velocitat d’enlairament si 
abans d’aplicar la força estava parat? 

Solució: 2,5 MJ; 50 m·s-1  
 

Figura 13. Esquema per a 
l’exercici resolt 
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Qüestions 

26 Se us ha avariat el cotxe i... 

(a) L’empenyeu amb una força de 500 N i una distància de 10 
m, quina és la variació d’energia cinètica del cotxe si se 
suposa que no hi ha fricció? 

(b) Si teniu en compte que el fregament amb la carretera és de 
350 N, quin és ara l’increment de l’energia cinètica? 

Solució: 5,0 kJ 
Solució: 1,5 kJ 

27 L’energia cinètica d’un cotxe canvia més quan passa de 10 a 
20 km·h-1, o quan passa de 20 a 30 km·h-1? 

28 Un cotxe que va a 50 km/h, necessita 15 m per aturar-se. 
Quina és la distància de frenada quan el mateix cotxe va a 150 
km·h-1? Suposeu que la força de frenada és sempre la mateixa. 

Solució: 135 m 

29 Suposeu dos cotxes A i B. El cotxe A té el doble de massa que 
B, mentre que el cotxe B va a doble velocitat que A. Raoneu 
quin dels dos té una major energia cinètica. Utilitzeu aquest 
resultat per a elaborar un petit informe que relacioni la velocitat 
i els accidents. 

30 Què és més fàcil d’aturar: un camió o un cotxe petit, si tots dos 
tenen la mateixa velocitat? Justifiqueu la resposta utilitzant un 
argument basat en l'energia. 

31 El tren Velaro E de Renfe és un tren que ha de fer la línia 
Madrid- Barcelona-Frontera francesa i pot arribar als 320 km/h. 
Anant a aquesta velocitat necessita 3900 m per a aturar-se. 
Quina és la força que han de fer els frens? 
Dada: Massa del tren 425 Tones.   

Solució: 431 kN 
 

2.1.2 Energia associada a l’altura 

Tal com heu vist en l’apartat anterior, el treball és un mecanisme per 
transferir energia, és a dir, per a canviar la configuració d’un sistema, 
canviant la velocitat d’un vehicle per exemple. El treball però, també pot 
canviar la configuració del sistema modificant la distància entre les 
diverses parts d’aquest. Per exemple, suposeu el vehicle avariat que està 
al taller. Un elevador hidràulic l’alça fins a una certa alçada, suficient per 
a què l’operari pugui accedir a la part inferior del vehicle.  

L’elevador fa un treball que es calcula multiplicant la força vertical que 
ha hagut de fer per l’altura a la que arriba el vehicle. Com que la força 
que cal fer és igual al pes del vehicle 

 00 )( mghmghhhmghFW   (13) 

D’igual forma que pel que succeïa per a l’energia cinètica, el treball 
esdevé igual a la variació d’una magnitud que es calcula abans i després 
del canvi. Aquest magnitud associada a l’altura s’anomena energia 
potencial gravitatòria, Ep  

 mghEp    (14) 

Figura 14. Diagrama de 
forces sobre un cotxe que està 

al damunt d’un elevador 
hidràulic  
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El valor de l’energia potencial gravitatòria depèn, a l’igual que l’energia 
cinètica, del sistema de referència escollit a l’hora de determinar l’altura 
h . De nou el que és important és la variació de l’energia potencial 
gravitatòria que té lloc en produir-se el canvi, no els valors inicials i finals 
d’aquesta energia potencial. 

Com heu vist abans, l’energia potencial gravitatòria és una energia que 
està emmagatzemada en el sistema Terra-objecte (més pròpiament 
s’hauria de dir que està emmagatzemada en el camp gravitatori creat per 
la Terra). En caure, el cos passa d’una configuració de poca velocitat a 
una de més velocitat (l’energia cinètica va creixent) produint-se una 
transferència d’energia del camp gravitatori cap al cos que cau.  

Qüestions 

32 En unes obres, un toro alça 200 kg de grava fins a una altura 
de 5.0 m. Quin treball fa? Quina és la variació d’energia 
potencial? 

Solució: 9,8 kJ 

33 Una persona de 80 kg puja amb ajuda d’unes escales 
mecàniques fins a una altura de 5,0 m. Quina és l’energia 
potencial final respecte al terra? 

Solució: 3,9 kJ 

34 Calculeu el treball que cal fer per alçar una barra de peses fins 
a una altura de 2,2 m. Quina és l’energia potencial respecte al 
terra? DADA: massa de les peses= 30kg 

Solució: 647 J 
 

2.1.3 Algunes precisions 

Si es vol analitzar quina és la naturalesa de l’energia i buscar una 
definició precisa, cal fer esment a què l’energia és una propietat que 
s’associa a l’estat en el que està un cos o un sistema segons sigui la seva 
velocitat, posició, forma, temperatura, pressió, etc. 

Ha costat molts segles i debats donar una definició consensuada entre els 
científics. No cal que us l’aprengueu de memòria però podeu aproximar-
nos al seu significat.  

En un cos o en un sistema, cada vegada que es produeixen canvis de 
posició, canvis de velocitat, canvis de forma, canvis de temperatura, etc, 
l’energia del cos o del sistema canvia. Vosaltres mateix per canviar de 
lloc (canvi de posició), per anar més de pressa (canvi de velocitat) o per 
posar-vos doblegats (canvi de forma) necessitareu energia. L’energia que 
teníeu abans ja no la tindreu després. Ha variat la quantitat d’energia que 
teníeu en canviar alguna cosa vostra.  

No us penseu però que l’energia és el que fa que s’hagin produït els 
canvis. L’energia es necessita per produir qualsevol canvi en la natura 
però no es la raó per la qual es produeix. Si hi reflexioneu bé, us adonareu 
que els canvis neixen de les diferències: a la natura es produeix 
espontàniament un canvi quan hi ha dos sistemes en contacte amb 
característiques diferents. Diguem que la natura tendeix a suprimir-les o 
minimitzar-les. D’aigua molt calenta i aigua freda, se n’obté aigua tèbia, 
un objecte que està a certa alçada tendeix a caure i a aturar-se en arribar al 
terra .....  
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2.1.4 La conservació de l’energia mecànica 

Quan un objecte està a una certa altura es pot dir que el sistema objecte-
Terra té una energia potencial deguda a la configuració del sistema. Quan 
aquest cau, ho fa a causa de la força d’interacció d’una de les parts del 
sistema, la Terra, sobre l’altre, l’objecte. En aquest cas, l’energia total del 
sistema es manté constant.  

En el procés de caiguda lliure, l’energia potencial del sistema es 
transfereix produint un canvi de velocitat en l’objecte. Matemàticament es 
pot escriure 

 cp EE 
 

relació que es pot reescriure com 

 
0 cp EE

 

 0)(  cp EE  (15) 

L’Equació 15 mostra que hi ha una quantitat associada al sistema que és 

manté invariable i que s’anomena energia mecànica del sistema, mE   

 pcm EEE   (16) 

Quan hi ha alguna força no associada a la configuració del sistema, com 
en el cas de l’elevador o quan empenyeu el cotxe, o quan hi ha algun 
fregament, l’Equació 15 no és aplicable. En aquests casos, el sistema 
guanya o perd energia. Tenint en compte aquest fet, l’Equació 15 es pot 
generalitzar introduint la variació d’energia causada pel treball d’aquestes 
forces. Aquest treball s’anomena treball no conservatiu per a 
diferenciar-lo del treball conservatiu realitzat per les forces, com el pes, 
que conserven l’energia del sistema. 

 nccp WEE  )(  (17) 

Exemple resolt 

Una de les grues més poderoses del món pot alçar una massa de 6000 
tones fins a una altura de 12,0 m.  

(a) Quina és l’energia potencial del sistema Terra-massa a aquesta altura? 

(b) Si el cable que aguanta la massa es trenca, amb quina velocitat 
arribarà al terra des d’aquesta altura de 12,0 m? 

Resolució. 

 (a) Per a determinar l’energia potencial del sistema s’utilitza l’Equació 
14. Així 

 
JmghEp

86 101,7128,9106 
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(b) La conservació de l’energia mecànica permet escriure 

 mm EE 0  
           pcpc EEEE  00  

 

2
0 2

1
mvmgh 

 

Substituint i aïllant 

 

268 106
2

1
101,7 v

 

 1
6

8

4,15
106

101,72 



 smv  

 

Qüestions 

35 Un grup d’operaris està pujant un moble de 80 kg a un setè pis 
amb ajuda d’una politja. Si quan es troba a una altura de 10 m 
el cable es trenca, amb quina velocitat impacta el moble amb el 
terra? 

Solució: 14m·s-1 

36 En una pel·lícula es disposen a filmar una escena en què un 
cotxe ha d’estavellar-se contra una paret. Quan estan a punt de 
filmar l’escena, el cotxe s’avaria i, com que tenen molta pressa 
per filmar l’escena, decideixen elevar el cotxe per la part de 
darrera amb una grua i el deixaran caure. Filmant amb la 
càmera amb l’angle adequat, el cotxe semblarà que es mogui 
horitzontalment. A quina altura hauria d’elevar-se el cotxe de 
800 kg per a què “xoqui amb la paret” a 100 km·h-1? 

Solució: 39 m 

37 Un trineu llisca per una superfície horitzontal coberta de neu 
amb una velocitat inicial de 4 m·s-1. Si el coeficient dinàmic de 
fregament entre el trineu i la neu és de 0,14, quina distància 
recorrerà abans d’aturar-se? 

Solució: 5,82 m 

38 Expliqueu, utilitzant la idea que el treball permet quantificar 
l’energia transferida, per què en caminar duent un llibre a les 
mans no es fa treball sobre aquest. 

 

 

2.1.5 Vehicles potents 

Molt sovint heu sentit a dir “aquest motor és molt potent”. Un cotxe de 
Fórmula 1, el prototipus de la Figura 11, un camió com el de la Figura 15 
que treballa en la construcció de grans infraestructures disposen de 
motors molt potents però els utilitzen de maneres molt diferents. En els 
primers dos casos els motors els permeten obtenir velocitats molt 

Figura 15. Camió Catepillar777D utilitzat 
en la construcció de l’Aeroport de 

l’Alguaire que té una potència de 700 kW 
(Font Imatge Indibil [Public Domain], via 

Wikimedia Commons) 
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elevades, i en el darrer cas el motor li permet dur grans càrregues (fins a 
90 tones). 

Què indica exactament la potència? La potència indica la rapidesa amb la 
qual es pot transferir energia, és a dir, la rapidesa amb la qual es pot 
realitzar treball. Un dispositiu és més potent que un altre si tarda menys 
temps en realitzar el mateix treball. Així, es pot definir la potència com 

 
t

W
P


   (18) 

on t és el temps durant el qual té lloc la transferència d’energia en forma 
de treball W. En unitats del Sistema Internacional, la potència es mesura 
en watts (W) on 1W és la potència d’un dispositiu que realitza un treball 
d’1 J en 1 segon. 

Qüestions 

39 Dues persones que pesen el mateix pugen per unes escales. 
La primera puja en 30 s i la segona ho fa en 50 s. Quina de les 
dues fa més treball? Quina utilitza més potència? 

40 Un vehicle de 750 kg és capaç d’accelerar de 0 a 100 km/h en 
2,6 s. Quina és la potència del seu motor? 

Solució: 111,5 kW 

41 Calculeu la potència involucrada en empènyer amb una força 
de 20 N un carret, en una superfície comercial, una distància 
de 3,6 m en un temps de 1,5 s. 

Solució: 48 W 

42 Calculeu la potència que han de fer els músculs per aixecar 
unes peses de 500 N a una altura de 2,2 m en 2,0 s. 

Solució:  550 W 

43 Quan de temps tardarà una grua de 2,0kW en pujar un sac de 
50 kg fins a 40 m d'altura? 

Solució: 9,8 s 
 

 

2.2 La calor, una altra manera de 
transferir energia 
En aplicar els frens a un cotxe, la seva velocitat disminueix. En aquest 
canvi hi ha una transferència d’energia cap als discs de fre i d’aquí cap a 
l’entorn més immediat: els pneumàtics, el terra i l’aire. Igualment,  
succeeix amb el motor: no tota l’energia del combustible es transforma en 
treball útil per a moure el vehicle,  ja que una part es transfereix a 
l’entorn. 

En aquests casos, com sabeu que hi ha hagut una transferència d’energia? 
La resposta cal buscar-la en l’observació d’un canvi en alguna propietat 
dels sistemes. La propietat que canvia és la temperatura i per tant 
apareix una transferència d’energia entre sistemes que estan a diferent 
temperatura, transferència que s’anomena calor. 

Nota d’estudi 

Una altra unitat que s’utilitza per a 
indicar la potència és el Cavall de 
Vapor, CV, on 

1 CV = 735 W 
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Que té de diferent un cos quan canvia de temperatura? La resposta ve 
donada pel model atòmic de la matèria. La matèria està formada per 
partícules que es mouen contínuament en totes direccions. Quan un cos 
canvia de temperatura, l’agitació de les partícules varia, és a dir, varia 
l’energia cinètica d’aquestes. La temperatura doncs, és una mesura de 
l’energia cinètica que, en promig, tenen les partícules del sistema. 

A banda de moure’s, les partícules interactuen entre si donant lloc a una 
certa estructura atòmico-molecular, a una certa configuració 
microscòpica. Per tot això, i des d’un punt de vista “intern” de la matèria 
es pot parlar d’una energia interna que en realitat és la suma de l’energia 
cinètica de les partícules associada a la temperatura i d’una energia 
potencial o de configuració.  

Tal com heu vist, el treball és un mecanisme de transferència d’energia 
que implica interaccions entre sistemes que produeixen desplaçaments 
com un tot d’aquests. Per exemple, en empènyer el vehicle avariat, hi ha 
un moviment de tot el vehicle en el sentit de la força aplicada. Per una 
altra banda, la transferència d’energia mitjançant calor va acompanyada 
d’un canvi en el moviment caòtic o incoherent de les partícules que 
formen els sistemes, produït per les col·lisions entre les partícules. 

2.2.1 Eficiència 

A l’hora de dissenyar els nous transports, els enginyers i enginyeres han 
de tenir present aquesta dissipació d’energia cap a l’entorn i han de vetllar 
per a què sigui el més petita possible. Això obliga a fer dissenys més i 
més eficients, és a dir, a construir transports que aprofitin millor l’energia 
i, per tant, que tinguin més rendiment, magnitud que es defineix com 

 100
aportada energia

útil energia
Rendiment  (19) 

Així per exemple, si el rendiment d’un cotxe és del 25 % significa que de 
cada 100 J d’energia transferida o aportada al cotxe, només 25 seran útils 
per a augmentar l'energia mecànica  d’aquest. 

 

Qüestions 

44 El metabolisme és el procés pel qual els organismes vius 
obtenen l’energia que necessiten. Quina és l’eficiència d’una 
persona que necessita 100 W per obtenir una potència d’1 W 
en forma de treball? 

Solució: 1 % 

45 Quina és l’eficiència mecànica d’un ciclista que produeix 100 W 
a partir de 1000 W de potència metabòlica? 

Solució:  10 % 
 

Figura 16. Representació d’un 
procés amb un rendiment del 25% 

Nota d’estudi 

Sovint s’utilitza com a unitat de la 
calor la Caloria que es defineix 
com la calor necessària per elevar la 
temperatura d’1 g d’aigua des dels 
14,5ºC fins als 15,5º C a una pressió 
d’1 atmosfera.  

L’equivalència entre calories i 
Joules és 

1 Cal = 4,18 J 



 

 

TRA Física en context 

24 

Qüestions 

46 Suposeu que dissenyeu un motor perfecte que té un rendiment 
del 100 % i que crema un combustible que subministra 40 MJ 
per litre. Si la força de fricció total és de 500 N, 

(a) quina ha de ser la força que ha de fer el motor per a 
descriure un moviment uniforme? 

(b) quina serà la distància màxima que pot recórrer aquest 
vehicle a aquesta velocitat constant amb un litre de 
combustible? 

Solució: 500 N 
Solució: 80 km 

47 Quines serien les respostes de la qüestió 46 si el rendiment fos 
del 25%? 

Solució: 500 N 
Solució: 20 km 

 

 

 Motors de combustió interna 

Com funcionen els motors de combustió interna? Quins rendiments 
tenen? La Wikipèdia en català us permetrà respondre aquestes i altres 
preguntes. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3_interna 

2.2.2 El motor s’escalfa 

En els motors tèrmics (com les màquines de vapor o els motors de 
combustió interna), una aportació de calor s'utilitza per a fer un treball. 
Però no tota l’energia transferida en forma de calor es pot aprofitar per fer 
treball. Quan es crema un combustible en el pistó d’un motor, part de 
l’energia transferida en forma de calor es transmet al pistó, fent que 
aquest es desplaci i, per tant, fent que faci un treball, però una part 
important de la calor és dissipada a l’entorn. 

Tal com heu vist, els motors aprofiten al voltant d’un 20 % de l’energia 
subministrada pel combustible. Part de l’energia dissipada es transfereix a 
l’aire pel tub d’escapament, però una bona part produeix un increment de 
temperatura a les diverses parts mecàniques del motor. Cal doncs un 
sistema de refrigeració que pugui mantenir la temperatura del motor en un 
rang adequat per a un correcte funcionament d’aquest. 

El circuit de refrigeració d’un cotxe conté aigua, que és una substància 
idònia per dur a terme aquesta funció. L’aigua és capaç d’absorbir una 
gran quantitat de calor sense que experimenti un gran canvi de 
temperatura. D’altres substàncies, per a absorbir la mateixa quantitat de 
calor, necessitarien experimentar un canvi de temperatura elevat; canvi 
que podria dur a la substància a una temperatura molt propera a la del 
motor, moment en què la substància deixaria de refredar el motor.  

Si recordeu la unitat anterior, es definia la inèrcia com la resistència que  
experimenta un cos a canviar el seu estat de moviment. Així mateix, es 
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pot definir una inèrcia tèrmica, anomenada calor específica o capacitat 
calorífica específica, c , que indica la resistència que mostra una 
substància a experimentar canvis de temperatura.  

L’aigua té una capacitat calorífica elevada, fet que possibilita que una 
petita quantitat pugui absorbir una gran quantitat de calor sense un 
increment important de la temperatura. 

 Qüestions 

48 Antigament, a les nits, per escalfar-se es posava a dins del llit, 
a tocar dels peus, una bossa amb aigua calenta. Expliqueu-ho 
en termes de calor i energia. 

49 Un dia a l’estiu, ja entrada la nit, us passegeu per la platja 
descalços. La sorra de la platja la noteu freda i, en canvi, 
l’aigua del mar encara és nota calenta. Per què? 

 

 

ACTIVITAT 6 Escalfar  

Utilitzeu un escalfador elèctric d’immersió per escalfar una quantitat 
determinada d’aigua, aïllada tèrmicament dels voltants. Mesureu 
l’increment de temperatura i calculeu la capacitat calorífica específica 
de l’aigua. 

Entre el motor i l’aigua hi ha una diferència de temperatura, diferència 
que tendeix a disminuir gràcies a la transferència d’energia entre el motor 
i l’aigua. La quantitat de calor transferida no depèn tan sols de la 
diferència de temperatura, sinó que també ha de dependre de la quantitat 
de substància, d’aigua en aquest cas. Així 

 TmcQ    (20) 

Exemple resolt 

Quina quantitat de calor es necessita per elevar la temperatura de 3 kg de 
coure en 20ºC? 

Dada: c(Coure) = 0,386 kJ·kg-1·ºC-1 

Resolució. 

L’aplicació directa de l’Equació 19 permet la quantitat de calor necessària 

 kJTmcQ 16,2320386,03   

Substància 
C 

(kJ·kg-1·ºC-1) 

Aigua 4,18 

Alcohol etílic 2,40 

Alumini 0,90 

Coure 0,39 

Or 0,13 

Plom 0,13 

vidre 0,84 

sorra 0,7 

Taula 1. Calor específica 
d’algunes substàncies 
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Qüestions 

50 Imagineu que poseu 1 litre d’aigua un cert temps al foc i que la 
seva temperatura augmenta 2ºC. Si poseu 2 l d’aigua al mateix 
foc i durant el mateix temps, quin serà l’increment de 
temperatura? 

Solució: 1 ºC 

51 Una persona amb una dieta normal ingereix i gasta 2000 KCal 
al dia. L’energia que utilitza el seu cos acaba desprenent-se en 
forma de calor. Quants Joules desprèn per segon? 

Solució: 97 J·s-1 

52 Un  quilogram  d’aigua  es  refreda des de 100ºC fins a 80ºC  
en  2 minuts. Si la capacitat calorífica específica de l’aigua en 
aquest interval de temperatura és 4200 J·kg-1·ºC-1, calculeu 
l'energia perduda per l'aigua i la potència mitjana transferida 
des de l’aigua. On va a parar aquesta energia?  

Solució: 84 kJ; 700 W 

53 Un dipòsit aïllat conté 2 kg d'aigua a 20ºC i se li afegeixen 500 
g d'aigua a 90ºC. L'aigua calenta cedeix energia a la freda fins 
que s'igualen les temperatures. Quina temperatura tindrà la 
mescla quan s'arribi a l'equilibri tèrmic?  

Solució:  34 ºC 

54  Per a refredar una peça d'alumini de 200g que estava a 95ºC 
s’utilitza aigua a 15ºC. Quina quantitat d’aigua caldrà si la 
temperatura final de l’alumini ha de ser de 25ºC? Si la peça 
d’alumini es  posa dins d’un recipient amb un litre d’aigua a 
15ºC quina temperatura agafarà?  

Solució: 0,30 kg; 18 ºC 
 

 

2.2.3 Conservació i degradació 

Abans heu estudiat la conservació de l’energia mecànica. També 
segurament heu après en cursos anteriors que “l’energia no es crea ni es 
destrueix, només es transforma”, enunciat que es coneix amb el nom de 
Principi de conservació de l’energia.  

La Conservació de l’energia 

Si l’energia es conserva, com és que es parla de “crisi energètica”? Per 
què no hi ha prou energia al nostre voltant? Per què cal estalviar energia? 

Les respostes a aquestes i altres preguntes les podreu trobar en els 
següents vídeos de la sèrie “El Universo mecánico”. 

https://www.youtube.com/watch?v=LXcOrp6Qhy8 

El Principi de conservació de l’energia, que és molt important en la 
ciència, no tant sols en la física, generalitza la idea que l’energia 
mecànica es conserva. Quan un cotxe que circula per una carretera plana 
frena fins aturar-se, perd tota l’energia mecànica. Aquesta energia s’ha 
transferit cap a l’entorn en forma de treball, de manera que en el sistema 
cotxe l’energia no es conserva. Ara bé, si considereu com a sistema el 
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conjunt cotxe-carretera-aire es pot dir que l’energia total d’aquest sistema 
s’ha conservat. 

Una formulació general del principi de conservació de l’energia ha 
d’incloure tant el treball com la calor. El sistema cotxe-carretera-aire és 
un sistema tancat i aïllat perquè no es permet intercanvi de matèria ni 
d’energia amb l’exterior.  En aquest cas, es pot escriure la conservació de 
l’energia 

 0 QWE  (21) 

on W  és el treball net sobre el sistema i Q  la calor transferida al sistema. 

Aquesta equació explicita el que s’anomena Primera Llei de la 
Termodinàmica. 

Davant de qualsevol procés físic, s’accepta que l’energia del sistema 
tancat i aïllat es conserva. Aleshores, quan s’observen “incompliments” 
d’aquesta regla, cal mirar el sistema amb més detall, cal “inventar 
procediments ocults” que facin possible la validesa de l’Equació 21. En la 
unitat “Un viatge al·lucinant” de segon de Batxillerat estudiareu  la 
“invenció” del neutrí, una partícula que l’any 1933 va haver de ser 
tinguda en compte per tal de mantenir la conservació de l’energia en 
certes reaccions nuclears i que no fou descoberta fins l’any 1956. 

L’energia es conserva, però això no vol dir que la disponibilitat d’aquesta 
per a fer treball sigui sempre la mateixa. En un cotxe l’energia del 
combustible es transfereix a un dels pistons del motor. D’aquesta manera 
el pistó comença a pujar i baixar dins del cilindre. L’energia del pistó es 
transfereix al sistema de transmissió i d’aquí a les rodes del cotxe. Cada 
pas d’aquesta cadena energètica té un cert rendiment i, per tant, en cada 
pas, una part de l’energia es dissipa, “es perd”. A cada pas que es fa, 
l’energia té menys “qualitat”, es poden fer menys coses. Es diu que 
l’energia es degrada. Tot aquest procés queda recollit en la Segona Llei 
de la Termodinàmica. 

La Primera Llei de la Termodinàmica diu que l’energia es conserva, però 
això no vol dir que tots els processos en els que es conserva l'energia 
siguin possibles de manera natural. Si es posa en contacte un cos que té 
una temperatura alta amb un cos que està a baixa temperatura, la 
transferència d’energia va del cos d’alta temperatura cap al de baixa, però 
la primera llei no impedeix que el flux d’energia tingui lloc en el sentit 
oposat. La segona llei indica la direcció en què flueix l’energia, a la 
vegada que estableix que en cada transferència d’energia aquesta es 
degrada, és “perd”, de manera que no està disponible per a produir o 
realitzar treball. 

La recerca de transports més eficients ha de vetllar per consumir menys 
energia (menys combustible). Però, que vol dir consumir? Consumir no 
vol dir tenir menys energia, sinó tenir menys energia disponible. Aquests 
transports més curosos amb el medi i amb l’entorn han de poder fer la 
seva feina de manera més eficient evitant al màxim la dissipació i 
degradació de l’energia. 
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3 Una nova mirada als xocs 

En els xocs que heu estudiat en aquesta unitat, els vehicles quedaven 
deformats després de l’impacte. Com mostra la Figura 17, cada cotxe 
experimenta unes forces que produeixen una deformació de l’estructura. 
Part de l’energia del xoc es dedica a produir aquestes deformacions de 
manera que, tot i que l’energia total es conserva, hi ha una pèrdua 
d’energia cinètica. En aquest cas es diu que hi ha hagut un xoc inelàstic. 

D’una altra banda, una col·lisió elàstica és aquella en la qual no hi ha 
pèrdua d’energia cinètica. L’energia que s’emmagatzema temporalment 
per la deformació elàstica es recupera com a energia cinètica quan els 
objectes reboten. 

En un xoc elàstic es compleix que l’energia cinètica total abans del xoc és 
igual a l’energia cinètica total després del xoc. Si en el xoc intervenen dos 
objectes, matemàticament ho expressaríem de la següent manera 

 212010 CCCC EEEE   (22) 

Substituint l’expressió de l’energia cinètica es pot escriure 

 2
22

2
11

2
202

2
101 2

1

2

1

2

1

2

1
vmvmvmvm   (23) 

on m1 i m2 són les masses de cadascun dels objectes i v1o i v2o i v1 i v2 els 
mòduls de les velocitats respectives abans i després del xoc. 

Qüestions 

55 Un cos de 5 kg,  a una velocitat de 4 m·s-1,  xoca frontalment 
amb un altre de 10 kg que es mou cap a ell a una velocitat de 3 
m·s-1. Si el bloc de 10 kg queda aturat després del xoc,  

(a) quina és la velocitat final del cos de 5 kg? 

(b) és elàstic el xoc?  

Solució: -2 m·s-1 

56 Un cos de 3 kg, que es mou amb una velocitat de 4 m·s-1, xoca 
elàsticament contra un cos de 2 kg, inicialment aturat. Quines 
són les velocitats finals de cada un dels cossos? 

Solució: 0,8 m·s-1; 4,8 m·s-1 

57 Un bloc de 4 kg que es mou cap a la dreta, a una velocitat de 6 
m·s-1, xoca elàsticament amb un altre bloc de 2 kg que també 
es mou cap a la dreta, a una velocitat de 3 m·s-1. Trobeu les 
velocitats finals de cada bloc 

Solució: 4 m·s-1 i 7 m·s-1 
 

Figura 17.  Dos cotxes de prova 
després d’un xoc ( Font SCT) 
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Qüestió 

58 Un vagó de massa M es desplaça a una velocitat v per una via 
horitzontal sense fricció i xoca contra un altre vagó idèntic 
aturat. Si després de l’impacte ambdós vagons queden units, 
quin percentatge de l’energia inicial s’ha perdut en el xoc? 

Solució: 50 % 
 

 

ACTIVITAT 7 Energia dissipada en el bot d’una pilota  

Si es deixa caure una pilota al terra aquesta rebota assolint un altura 
inferior a la inicial. Aquest és un exemple de xoc inelàstic en el que es 
perd una part de l’energia, energia que es transfereix a l’aire en forma 
de calor. 

Des del punt de vista d’un enginyer especialitzat en seguretat, quin és el 
xoc més desitjable, l’elàstic o l’inelàstic? Com s’han de dissenyar els 
trens i els cotxes per a resistir un xoc? La millor solució és l’absorció de 
l’energia cinètica produint el menor dany possible als ocupants. Una 
manera d’aconseguir això és construir les parts externes del vehicle d’un 
material que, en cas de xoc, experimenti una deformació plàstica, com és 
el cas de les zones deformables dels cotxes, mentre que l’habitacle on es 
troben els passatgers el constitueixen estructures fortes i rígides. 

En d’altres situacions el xoc elàstic és desitjable, com en el cas d’alguns 
esports. Una raqueta de tennis cal que pugui tornar la pilota amb una 
pèrdua d’energia molt petita. Una joguina de sobretaula que es basa en els 
xocs elàstics és el “bressol de Newton” en el que un grup de boles reboten 
durant molt de temps.  

ACTIVITAT 8 Xocs en una dimensió.  

En aquesta activitat d’Interactive Physics analitzareu el xoc frontal de 
dues boles amb un programa informàtic de simulació. Podreu variar les 
diferents magnituds que intervenen i treure’n conclusions.  

 

ACTIVITAT 9  Xoc frontal   

En aquesta activitat analitzareu el xoc frontal d’un cotxe que circula a 
64 km·h-1, amb airbag i sense airbaig. Per a fer-ho disposeu de les 
filmacions dels xocs en vídeo i d’un programa de tractament d’imatges. 
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3.1 El xoc al revés 
Si haguéssiu filmat el xoc entre els dos cotxes de prova de la Figura 17 i 
passéssiu la pel·lícula al revés, veuríeu com els dos cotxes se separen. La 
simetria de la situació, mostra que la física que descriu aquest procés és la 
mateixa que en el cas del xoc. La diferència està en què en comptes de 
parlar de xoc o de col·lisió, ara es parla d’una  desintegració o d’una 
explosió. 

A primer cop d’ull una explosió és molt diferent d’un xoc, però és una 
altra situació en la qual es conserva la quantitat de moviment. En una 
explosió, un objecte que té una certa quantitat de moviment es fragmenta 
o divideix en parts més petites. D’acord amb el principi de conservació de 
la quantitat de moviment, la suma de la quantitat de moviment de cada 
una de les parts, abans i després de l’explosió, és constant, donat que les 
forces internes al sistema implicades en aquests processos també són 
parelles de forces d’acció i reacció i compleixen la tercera llei de Newton. 

 

ACTIVITAT 10 Anàlisi d’una explosió  

Com a resultat d’una explosió s’obtenen tres fragments que es 
dispersen en un pla. Cap on es dispersaran? Què passarà amb la 
quantitat de moviment. 
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4 L’última volta 

En aquesta unitat heu estudiat com la física esdevé una eina important a 
l’hora d’analitzar accidents de trànsit. Heu començat estudiant les xocs i 
els seus efectes i tot seguit heu estudiat un concepte tant important com el 
d’energia. El concepte energia juga un paper molt important en la nostra 
societat i cada vegada i ha més sensibilitat en què cal “estalviar-la” i fer-
ne un ús més responsable, dissenyant sistemes de transport més eficients, 
i menys contaminants. 

En els accidents intervenen tant factors humans com factors associats a 
l’entorn: l’estat del vehicle, del ferm de la carretera, etc. Està en mans de 
tots lluitar per a aconseguir disminuir el nombre d’accidents a la carretera. 

 

ACTIVITAT 11 Copes, radars i mòbils  

El programa "Quèquicom" analitza com l’alcohol afecta a la conducció 
d’un vehicle. El mateix programa us parla també de la distància de 
frenada i com aquesta es veu afectada per l’alcohol, les drogues, 
l’excés de velocitat i la manca d’atenció. 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=39469&p_ex=Qu%E8quicom  

 

Qüestió 

59 Un conductor xoca pel darrere contra un cotxe aturat davant 
d’un senyal d’STOP. Conseqüència de l’impacte: els para-xocs 
dels dos cotxes queden enganxats. Els policies de l’ACIA 
determinen, a partir de les marques de lliscament que han 
quedat sobre el ferm de la carretera, que els dos vehicles s’han 
desplaçat una distància de 0,76 m. Més proves indiquen que el 
coeficient de fregament entre els pneumàtics i el terra és de 
0,92. El conductor causant de l’accident testifica a la policia que 
anava a menys de 15 km·h-1 quan s’acostava al senyal 
d’STOP. Està dient la veritat? 

DADES: massa del cotxe “culpable” = 1200 kg; massa del cotxe 
colpejat =900 kg  

Solució: No, 23,3 km·h-1 
 

 

4.1 Objectius 
Després d’estudiar aquesta unitat hauríeu de ser capaços de: 

 Recordar i utilitzar l’expressió F = ma en situacions en les quals 
la massa és constant. 
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 Comprendre i utilitzar el concepte de treball com a producte d’una 
força pel desplaçament en la direcció de la força, incloent-hi els 
casos en els quals la força no té la direcció del desplaçament. 

 Calcular la potència a partir del ritme amb què es fa el treball o a 
què es transfereix l’energia. 

 Recordar i utilitzar l’expressió Ec 
1

2
mv2 per a l’energia cinètica 

d’un cos. 

 Recordar i utilitzar l’expressió Ep =mg∆h per a l’energia potencial 
gravitatòria en les proximitats de la superfície terrestre. 

 Aplicar el principi de conservació de l’energia mecànica a casos 
que impliquin l’energia potencial gravitatòria i l’energia cinètica. 

 Reconèixer i usar l’expressió E = mcT i conèixer el concepte 
de capacitat calorífica específica d’un material. 

 Descriure el concepte de degradació de l’energia i identificar 
processos en els quals l’energia es degrada o perd qualitat. 

 Definir la quantitat de moviment o moment lineal a partir de la 
segona llei de Newton. 

 Definir l’impuls que realitza una força i relacionar-lo amb la 
variació de la quantitat de moviment del cos sobre el que actua la 
força. 

 Aplicar el principi de la conservació de la quantitat de moviment 
per a analitzar i resoldre qüestions sobre xocs, explosions, 
desintegracions, etc. 

 

4.2 Activitats i qüestions finals 

Qüestions 

60 Superman arriba a un asteroide i el llança a 800 m·s-1. 
L’asteroide és 1000 cops més massiu que el nostre superheroi 
que, just després del llançament, queda en repòs. Pot ser això 
possible? Justifiqueu la resposta. 

61 Una locomotora diesel pesa 4 cops més que un vagó de 
càrrega. Si la locomotora va a 5 km·h-1, xoca i s’enganxa al 
vagó que estava inicialment aturat, a quina velocitat marxa el 
conjunt? 

Solució: 4 km·h-1 

62 Un cotxe de 2000 kg es mou cap a la dreta a 30 m/s en 
persecució d’un segon cotxe d’igual massa que també es mou 
cap a la dreta a 10 m·s-1. Si els dos cotxes xoquen i queden 
acoblats, 

(a) quina és la velocitat immediatament després de la col·lisió? 

(b) quina fracció de l’energia cinètica inicial dels cotxes es perd 
durant la col·lisió? On va a parar aquesta energia? 

Solució: 20 m·s-1;  20% 
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Qüestions 

63 Un insecte xoca frontalment contra el parabrisa d’un vehicle. 
Digueu si les següents afirmacions són verdaderes o falses: 

(a) Les forces d’impacte que es fan sobre l’insecte i sobre el 
cotxe tenen la mateixa intensitat. 

(b) Els impulsos que s’exerceixen sobre l’insecte i sobre el 
cotxe són iguals. 

(c) Els canvis de la quantitat de moviment de l’insecte i del 
cotxe són iguals. 

(d) Els canvis en la velocitat de l’insecte i del cotxe són iguals. 

64 Un vagó de massa 1.000 kg es desplaça a una velocitat 
constant de 5 m·s-1 per una via horitzontal sense fricció. En un 
moment determinat xoca amb un altre vagó, de massa 2.000 
kg, que estava aturat, de manera que després de la col·lisió 
queden units. Calculeu: 

(a) La velocitat que tindrà el conjunt després del xoc. 

(b) L’energia mecànica perduda en el xoc. 

Solució: 1,67 m·s-1 
Solució: 8,3 kJ 

65 Un cos, de massa 0,6 kg, es desplaça en la direcció positiva de 
l’eix x a una velocitat d’1 m·s–1, i xoca contra un segon cos, de 
massa 0,4 kg, que es desplaça també en la direcció positiva de 
l’eix x, a una velocitat de 0,8 m·s–1. Els dos cossos queden 
enganxats i després del xoc es mouen junts. Quina és la 
velocitat final del conjunt? 

Solució: 0,92 m·s-1 

66 Un cotxe de 2000 kg de massa, que arrossega un remolc de 
150  kg mitjançant un cable de massa negligible, es troba 
inicialment en repòs. El cotxe arrenca amb una acceleració que 
es manté constant durant els primers 10 segons i la tensió del 
cable durant aquest temps val 500 N. Suposant que la fricció 
dels pneumàtics del cotxe i del remolc amb el terra equival a 
una força de fregament amb coeficient =0,20 i que la fricció 
amb l'aire és negligible, calculeu: 

(a) L'acceleració i la velocitat del sistema "cotxe-remolc" 8,0 
segons després d'haver-se iniciat el moviment. 

(b) La força de tracció. 

(c) El treball de tracció que fa el cotxe durant els primers 8,0 s. 

Solució: 1,37 m·s-2; 11 m·s-1 
Solució: 7,2 kN 
Solució: 315 kJ 

67 Una partícula d'1 kg de massa que es mou en la direcció i el 
sentit positius de l'eix "x" va a una velocitat de 10 m·s-1 quan 
passa pel punt x=1,4 m. Si l'única força que actua sobre 
aquesta partícula és la representada en la Figura 19, 

(a) Quin treball realitza la força quan la partícula es desplaça 
des de l'origen fins a x=1,4 m? 

(b) Quina és l'energia cinètica de la partícula quan passa pel 
punt x=3 m? 

Solució: 7 J 
Solució: 66 J 

 

 

 

Figura 19. Imatge per a la 
Qüestió 67 
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Qüestions 

68 Un bloc de massa 20 kg cau lliscant per un pla inclinat, salvant 
un desnivell de 25 m. Si parteix del repòs i assoleix una 
velocitat final de 15 m·s-1, determineu l’energia perduda per 
fricció. 

Solució: 2,65 kJ 

69 Si un vehicle tingués un motor amb un 100% d’eficiència, 
s’escalfaria? 

70 A què és degut que, en general, un cotxe petit (i lleuger) gasti 
menys combustible que un cotxe gran (i pesat)? Per què es 
millora l’estalvi de combustible amb un disseny aerodinàmic? 

71 Un cotxe de 800 kg arrenca del repòs i assoleix una velocitat 
de 100 km·h-1 en 8 s. Suposant negligible el fregament, 
determineu el treball i la potència mitjana desenvolupats pel 
motor. 

Solució:  3,1·105 J; 3,9·104 W 

72 Un camió de 60 tones porta una velocitat de 72 km·h-1 quan 
comença a frenar. Si s’atura 10 s després, quina ha estat la 
potència mitjana de frenada? 

Solució: 1,2 MW 

73 Un cotxe circula per una carretera horitzontal a una velocitat 
constant de 90 km·h-1. Si el motor li està proporcionant una 
potència de 150 CV, calculeu la força que s’oposa al moviment 
del cotxe. 

Solució: 4.410 N 

74 Un paracaigudista de 60 kg assoleix una velocitat terminal en 
què cau 50 m cada segon. Quina potència dissipa a l’aire? 

Solució: 29,4 kW 

75 Un nen de 30 kg es deixa caure per un tobogan de 2 m d’altura 
i arriba a terra amb una velocitat de 4 m·s-1. Quin treball han fet 
les forces de fregament? 

Solució: -348 J 

76 Deixem anar un cos d’1,0 kg de massa des del punt A, situat 
sobre una pista constituïda per un quadrant de circumferència 
de radi R = 1,5 m la qual es considera negligible el fregament, 
tal com es veu a la Figura 20 Quan el cos arriba a la part 
inferior del quadrant (punt C), llisca sobre una superfície 
horitzontal fins que queda aturat a una distància de 2,7 m del 
punt C. Trobeu: 

(a) La velocitat del cos en el punt C. 

(b) El coeficient de fregament cinètic entre la pista i el cos a la 
part horitzontal. 

Solució: 5,4 m·s-1 
Solució: 0,6 

77 En una atracció de fira, una vagoneta de massa M = 300 kg 
arrenca del repòs en el punt A i arriba al punt B amb una 
velocitat de 10 m·s–1, després de recórrer el circuit representat 
en la Figura 21. Preneu g = 10 m·s–2 i calculeu: 

(a) El treball fet pel pes de la vagoneta des del punt A fins al 
punt B. 

(b) La quantitat de calor alliberada, com a conseqüència del 
fregament, en el descens de A a B. 

Solució: 3·104 J 
Solució: -1,5·104 J 

 

Figura 20. Imatge per a la 
Qüestió 76 

Figura 21. Imatge per a la 
Qüestió 77 



 

 

TRATransports 

37 

Qüestions 

78 Suposeu dos patinadors, en Ricard i la Júlia, en repòs, l'un 
davant de l'altre, damunt d'una pista de gel. En Ricard llança, 
horitzontalment cap a la Júlia una pilota de 200 g de massa, a 
una velocitat de 22 m·s-1. La Júlia agafa la pilota i la torna a 
llançar cap a en Ricard amb la mateixa velocitat. En Ricard és 
un noi de 65 kg i la Júlia, una noia de 55kg. Calculeu:  

(a)  La velocitat de cadascun en el moment en què la Júlia 
agafa la pilota. 

(b) La velocitat final de cada patinador, després que la Júlia li 
torni la pilota a en Ricard. 

Solució: -6,8 cm·s-1; 8,0 cm·s-1 
Solució: -13 cm·s-1; 16 cm·s-1 

79 Una pilota cau des d’una altura H, xoca elàsticament amb el 
terra i rebota de manera que puja fins a la mateixa altura H. 
Raoneu si com a conseqüència del xoc ha canviat o no: 

(a) La quantitat de moviment de la pilota. 

(b) L’energia cinètica de la pilota. 

80 Una empresa diu que ha dissenyat i fabricat una “superpilota” 
que pot rebotar a una altura superior a la que ha caigut 
inicialment. Doneu la vostra opinió sobre aquesta publicitat. 

81 Dos cotxes, de masses M1 = 800 kg i M2 = 600 kg, es mouen en 
direccions perpendiculars. El primer es mou a una velocitat 
horitzontal de v1 = 36 km·h-1 i el segon a una velocitat 
perpendicular al primer de v2 = 18 km·h-1. Els cotxes arriben a 
una cruïlla i xoquen de manera que queden incrustats entre si. 

(a) Quins són els components del vector quantitat de moviment 
total abans i després del xoc?  

(b) Quina és la velocitat (en mòdul i direcció) del conjunt dels 
dos cotxes després del xoc?  

Solució: p0x=pfx=8.000 kg·m·s-1; poy=pfy=3.000 kg·m·s-1 
Solució: 6,10 m·s-1 =21º   

 


