
Física Grau de Matemàtiques
Problemes Anàlisi dimensional i lleis d’escala, Full 1

1. En les equacions següents x té unitats de distància, t de temps i v de velocitat.
Determineu les dimensions de les constants c1 i c2 i expresseu-les en unitats del SI.

(a) x = c1 + c2t

(b) x = 1
2c1t

2

(c) v2 = 2c1x

(d) x = c1 cos(c2t)
(e) v = c1e

−c2

2. Utilitzant la segona llei de Newton determineu les dimensions de la Força i doneu
les seves unitats en el SI. Sabent que la llei de Newton de la gravitació universal és
F = Gm1m2/r

2 determineu les unitats de G en el SI.

3. Determineu les dimensions i les unitats en el SI de:

(a) Treball.
(b) Potència.
(c) Energia.
(d) Constant que relaciona la potència amb la força.

4. Quan un objecte es mou a través de l’aire es produeix una força de fregament que
depèn del producte de la superfície de l’objecte i del quadrat de la seva velocitat.
Determina les dimensions de la constant de proporcionalitat. Expresseu el resultat
en unitats del SI.

5. Determineu mitjançant anàlisi dimensional, el període de rotació d’un planeta al
voltant del Sol, sabent que aquest depèn de la massa del Sol, de la distància entre el
Sol i el planeta i de la constant de gravitació universal G.

6. Postulem que la velocitat de propacació del so a través d’un gas pot dependre de les
variables pressió del gas p, temperatura Te i densitat del gas r. Troba una expressió
per aquesta variable amb aquesta dependència. Si en comptes de mesurar la densitat
ens donen la massa molecular del gasM , i la constant de Boltzmann k (que s’expressa
en J/(kg K), quina hauria estat l’expressió? Tenint en compte l’equació d’estat dels
gasos ideals, són equivalents les expressions que has obtingut?

7. Per rostir un pollastre d’1 kg. en un forn calen 20 minuts. Quant temps caldrà rostir
un pollastre de 2 kg.? (Indicació: suposeu que la quantitat de calor que entra per
unitat de temps és H = KA∆T/L, on K és la conductivitat tèrmia del pollastre, A
l’àrea de la superfície, ∆T la diferència de temperatura entre el pollastre i el forn, i
L la profunditat mitjana de la carn del pollastre).
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8. Compareu la velocitat mitjana de passeig de dues persones de la mateixa complexió
i d’alçades respectives L i L′. Suposeu que en el pas de passeig el temps que tarda
una cama en fer un pas ve donat pel període T d’un pèndol de longitud proporcional
a la de la cama (el període d’un pèndol de longitud L és T = 2π

√
L/g).

9. El Sol té una massa de 1.99 · 1030 kg. Està compost fonamentalment d’Hidrògen
(cada àtom té una massa de 1.67 · 10−27 kg.). Estima el nombre d’àtoms d’hidrogen
que formen el Sol.

10. Escriu en notació científica les següents magnituds:

(a) 3.1 GW
(b) 10 pm
(c) 2.3 fs
(d) 4 µs

11. Es deixa caure un objecte de massa m des d’una alçada h. Sabeu que la velocitat
d’aquest objecte al final del seu recorregut és funció de l’altura i de l’acceleració de
la gravetat g, però dubteu si depèn també de la seva massa. Resoleu el vostre dubte
i determineu mitjançant l’anàlisi dimensional la forma de la funció v = f(h, g,m).

12. Sabem que en el SI la constant de Planck reduida i la velocitat de la llum en el buit
prenen els valors ~ = 1.0546 · 10−34J · s, c = 3 · 108m/s. En el sistema d’unitats
naturals, es pren com a unitats fonamentals la constant de Planck reduida ~ = 1 i la
velocitat de la llum en el buit c = 1.

(a) Demostreu que en el sistema d’unitats naturals, la longitud i el temps es poden
expressar en GeV −1.

(b) Un dels inconvenients del sistema d’unitats naturals és que no s’acostumen a
escriure en les formules les ~ ni les c (ja que valen 1). Així, si E és l’energia total
d’una partícula relativista, m la seva massa i p la seva quantitat de moviment,
en el sistema natural d’unitats E2 = m2 + p2. Mostreu mitjançant anàlisi
dimensional que aquesta igualtat és dimensionalment correcte.

13. Converteix a unitats naturals les següents quantitats: 1 kg, 1 m, 1 s, la massa de
l’electró me. Posteriorment obté el teu pes, la teva alçada i edat en unitats naturals.


