
Física Grau de Matemàtiques
Problemes Cinemàtica i concepte de moviment relatiu, Full 2

1. Deduiu les equacions de x(t), v(t) i a(t):

(a) del moviment rectilini uniformement accelerat.
(b) del moviment rectilini uniforme.

a partir de les definicions a ≡ dv
dt i v ≡ dx

dt .

2. Deduiu l’equació v2
tf

− v2
t0 = 2a∆x a partir de les expressions x(t) i v(t) del moviment

rectilini uniformement accelerat. Notació: vtf
= v(tf ), vt0 = v(t0).

3. Un atleta corre 2.5 km en 9 minuts i després tarda 30 minuts per tornar caminant al
punt de partida.

(a) Quina és la velocitat mitjana durant els primers 9 minuts?
(b) Quina la velocitat mitjana durant el temps que camina?
(c) Quina és la velocitat mitjana al llarg de tot el recorregut?
(d) Quin és el valor mig del mòdul de la velocitat per a tot el recorregut?

4. A partir del gràfic de posició x en funció del temps t:

(a) Calculeu la velocitat mitjana en els intervals de temps ∆t = (t = 3) − (t = 0),
∆t = (t = 6) − (t = 3), ∆t = (t = 6) − (t = 0)?

(b) Quina és la velocitat instantània en un instant t qualsevol? Estimeu la velocitat
instantània en t = 2 i t = 5.

(c) A quins temps t la velocitat instantània serà zero aproximadament?
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5. La posició d’una partícula determinada depèn del temps segons l’expressió x(t) = t2 −
5t+ 1(m).

(a) Determinar el desplaçament i la velocitat mitjana en l’interval 3 s ≤ t ≤ 4 s.
(b) Calculeu quant val x(t1) i x(t1 + t2).
(c) Utilitzeu el càlcul anterior per trobar la velocitat mitjana en un interval ∆t = t2−t1.
(d) Utilitzant l’expressió trobada per la velocitat mitjana, com trobarieu la velocitat

instantània. Feu-ho.
(e) Trobeu la derivada de x(t) de la forma tradicional i compareu-la amb el resultat

anterior.
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6. Dues motos circulen per una carretera. La moto A manté una velocitat constant de 80
km/h; la moto B manté una velocitat constant de 110 km/h. A t = 0 la moto B es
troba a 45 km darrere de la moto A. A quina distància mesurada des del punt t = 0 la
moto B avançarà la moto A?

7. Un cotxe de proves s’accelera amb una acceleració constant de 8 m/s2 partint d’una
velocitat inicial de 10 km/h.

(a) Quina velocitat tindrà a t = 10 s?
(b) Quina distància haurà recorregut a t = 10 s?
(c) Quina és la velocitat mitjana en l’ interval 3 s ≤ t ≤ 10 s
(d) A t = 10 el cotxe xoca amb una paret i s’atura recorrent una distància de 45 cm.

Quina acceleració ha sofert?

8. Un automòbil té una desacceleració màxima d’uns 8 m/s2. El temps típic de reacció
d’una persona per aplicar els frens és de 0.5 s. Un cartell indica que la velocitat límit
en una zona escolar ha de complir la condició que tots els cotxes puguin aturar-se en
una distància de 3 m (contant el temps de reacció).

(a) A quina velocitat màxima pot arribar un automòbil en aquesta zona?
(b) Quina fracció de la distància recorreguda correspon al temps de reacció?

9. Una partícula que es mou a 4 m/s en la direcció x positiva experimenta una acceleració
de 2 m/s2 en la direcció y positiva durant 2 s. Quina és la seva velocitat final?

10. Un cotxe de policia vol atrapar a un cotxe que s’escapa a 125 km/h. La velocitat
màxima del cotxe de policia es de 190 km/h i parteix des del repòs amb una acceleració
constant de 8 km/(h · s) fins que la seva velocitat arriba als 190 km/h i després es manté
a aquesta velocitat.

(a) Quan atraparà al cotxe si comença a accelerar quan aquest passa pel seu costat?
(b) Representa gràficament la distància recorreguda en funció del temps per a tot el

viatge donant els valors numèrics en ambdós eixos.

11. Una pilota A es deixa caure des d’una alçada h, en el mateix instant una pilota B és
llençada verticalment cap amunt des del terra. A quina alçada xocaran les pilotes si
sabem que en aquest moment la velocitat de la pilota A és dues vegades la velocitat de
la pilota B i té sentit contrari?

12. Resol el problema anterior suposant ara que al xocar les dues pilotes es mouen en el
mateix sentit i la velocitat de A és quatre vegades la de B.
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13. El moviment unidimensional d’una partícula ve representat en la figura.

(a) Quina és l’acceleració mitjana en els intervals AB, BC i CE?
(b) A quina distància del punt de partida es troba la partícula passats 10 s?
(c) Representa el desplaçament de la partícula en funció del temps, indicant en la

gràfica els instants A, B, C, D y E.
(d) En quin instant la partícula es mou més a poc a poc?

14. Una partícula es mou en un pla xy amb acceleració constant. Per a t = 0 la partícula
es troba en la posició ~x = (4, 3) (m) i té la velocitat ~v = (2,−9) (m/s). L’acceleració ve
donada per ~a = (4, 3) (m/s2).

(a) Determinar el vector velocitat a l’instant t = 2 s.
(b) Calcular el vector posició a t = 4 s. Expressar el mòdul y la direcció (angle respecte

l’eix x) del vector posició.

15. La posició d’una pilota de futbol colpejada per Messi ve donada per l’expressió ~r =
((1.5 + 12t) î+ (16t− 4.9t2) ĵ) m. Determineu la seva velocitat i acceleració en funció
del temps.

16. El vector posició d’una partícula ve donat per ~r = 30t î+ (40 − 5t2) ĵ en unitats del SI.

(a) Determina els vectors velocitat instantània i acceleració instantània en funció del
temps.

(b) Calcula la velocitat mitjana entre t = 0 i t = 15.

17. Si el cotxe A té una velocitat ~vA = 3(t + 1) î − 6(t − 1) ĵ i el cotxe B una velocitat
~vB = −4(t+ 1) î+ 2(t− 1) ĵ.

(a) Quant val el producte ~vA · ~vB?
(b) Calculeu l’angle que formen les dues velocitats a t = 0 i després a qualsevol t.
(c) Quina velocitat hauria de tenir B per a que sempre fos perpendicular a la de A?

18. Un projectil es dispara amb una velocitat inicial v amb un angle de tir de 30o sobre
l’horitzontal des d’una alçada de 40 m per sobre el terra.

(a) Amb quina velocitat arribarà a terra?
(b) Quina distància haurà recorregut?
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(c) Considera el mateix problema, però afegint un vent que proporciona una acceleració
al projectil en la direcció perpendicular a x i y de 0.1 m/s2.
i. A quina distància de lŠorigen xocarà amb el terra?
ii. A quina distància caurà d’un projectil que es dispara quan no hi ha vent?

19. Es dispara horitzontalment un projectil amb una velocitat inicial de 245 m/s. El canó
esta a 1.5 m per sobre el nivell de terra. Quant temps estarà el projectil a l’aire?

20. Es dispara horitzontalment un projectil amb una velocitat inicial de 245 m/s. El canó
esta a 1.5 m per sobre el nivell de terra. Quant temps estarà el projectil a l’aire?

21. Des de la teulada d’un edifici de 20 m es llença un projectil amb un angle de tir de π/4
radiants sobre l’horitzontal. Si l’abast horitzontal del projectil és el mateix que l’alçada
de l’edifici, amb quina velocitat s’ha llençat? Quina és la seva velocitat just abans de
tocar a terra?

22. Una pilota de beisbol és colpejada amb un bat, i 3 s després és atrapada a 30 m de
distància.

(a) Si la pilota estava a 1 m per sobre el nivell del terra quan és colpejada i atrapada,
quina fou la màxima alçada a què arribà?

(b) Quines eren les components horitzontal i vertical de la seva velocitat en el moment
de ser colpejada?

(c) Quina era la seva velocitat en el moment de ser atrapada?
(d) Quin angle formava amb l’horitzontal al sortir del cop?

23. Una petita bola d’acer es projecta horitzontalment des de la part superior d’una escala
de graons rectangulars. La velocitat inicial de la bola és de 3 m/s. Cada graó té 0.18
m d’altura i 0.3 m d’amplada. Amb quin graó xocarà la bola?

24. Una pilota de beisbol llançada cap al mig del camp recorreria 72 m a no ser que fos
interceptada prèviament. En el moment en que és llençada, el jugador del mig del camp
es troba a 98 m de distància. Aquest jugador tarda 0.5 s en jutjar la trajectòria de la
bola i a continuació corre per atrapar-la. La velocitat de la bola és de 35 m/s. Podrà
aquest jugador atrapar la bola abans que toqui a terra?

25. Una motorista acròbata vol saltar des d’una rampa amb una inclinació respecte l’horitzontal
d’angle θ sobre un fossar ple de foc d’amplada l. La motorista ha d’arribar a una
plataforma elevada d’alçada h respecte el punt més elevat d’on acabava la rampa.

(a) Quina serà l’alçada màxima (hmax) que permetrà a la motorista realitzar el salt?
(Doneu el resultat en funció de θ and l.

(b) Per a h < hmax quina és la velocitat inicial mínima per a poder fer el salt correc-
tament? (negligeix el pes de la moto).

26. Un projectil es dispara amb un angle de elevació θ. un observador situat al costat de
la rampa de llançament situa la posició del projectil medint l’angle d’elevació φ quan
aquest es troba en el punt mes elevat de la trajectòria. Demostra que tanφ = tanφ/2.
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27. Un canó de joguina es coloca en una rampa que té un pendent d’angle φ. Si la bala es
dispara amb un angle θ0 per sobre de l’horitzontal amb una velocitat inicial v0, troba
quant val la distància R.

28. Calculeu la distància R a la que arriba un projectil llençat amb una velocitat inicial v0
i un angle θ. Trobeu quin angle maximitza la funció R.

29. Si una bala surt per la boca d’una arma a 250 m/s, i es vol impactar a un blanc a 100
m de distància que es troba a la mateix alçada que l’arma (1.7 m) s’ha d’apuntar a un
punt per sobre el blanc.

(a) A quina distància és aquest punt per sobre el blanc?
(b) A quina distància del blanc (considerant que el travessa sense perdre velocitat)

xocarà la bala amb el terra?

30. Un avió vola a una velocitat de 250 km/h respecte l’aire en repòs. Si l’aire es mou a
una velocitat de 80 km/h en la direcció 60o respecte l’eix x (l’est per exemple).

(a) En quina direcció ha de volar l’avió per a tenir una velocitat en direcció nord
(direcció paral·lela a l’eix y)?

(b) Quina serà la velocitat de l’avió respecte el terra?

31. Dos ports estan separats una distància de 2 km un de l’altre situats a la mateixa riba
d’un riu on l’aigua flueix amb una velocitat de 1.4 km/h. Una llanxa fa el recorregut
d’anada i tornada entre els dos ports en 50 min. Quina ha estat la velocitat de la llanxa
respecte l’aigua? Ha estat constant durant tot el camí?

32. Un tren accelera amb una acceleració constant c > 0 en la direcció positiva de l’eix de
les x durant un temps infinit. Llancem una pilota amb una velocitat inicial v0x = 0,
v0y = v0 des de l’origen de coordenades. (Tot el problema es planteja des del sistema
de referència del tren).

(a) En quin punt de l’eix x tocarà la pilota a terra si no hi ha fregament amb l’aire?
(b) Quina serà l’energia cinètica de la pilota quan arribi al punt més alt si no hi ha

fregament amb l’aire? Considereu la pilota de massa m.

33. Un malabarista viatja en un tren i llança verticalment una pilota a 4.9 m/s. El tren es
mou a 20 m/s en la direcció positiva de l’eix x.

(a) Segons el malabarista:
i. Quant de temps està la pilota en el aire?
ii. Quin és l’increment de x de la pilota?
iii. I l’alçada màxima a la que arriba la pilota?

(b) Segons una persona en repòs fora del tren a la mateixa alçada que el malabarista:
i. Quina és la velocitat inicial de la pilota (mòdul i direcció).
ii. Quin és l’increment de x de la pilota?


