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Magnituds Físiques

Tota propietat que pugui ser observada i mesurada

G = G{ }⋅ G⎡⎣ ⎤⎦

Magnitud)Física= Valor)Numèric{ }⋅ Unitats⎡⎣ ⎤⎦

property of a phenomenon, body, or substance,
where the property has a magnitude that can be
expressed as a number and a reference

International vocabulary of metrology (VIM). 3rd Edition
JCGM 2012
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http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter

Project Cost $327.6 million total for both
orbiter and lander (not including Deep Space
2). $193.1 million for spacecraft development, 
$91.7 million for launch, and $42.8 million for 
mission operations.

Total, $655,2 million
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http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter
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Picture: REDDIT/TYLER1492
From https://www.indy100.com/article/systems-of-measurement-imperial-metric-world-map-measuring-height-7666466

USA
LIBERIA
MYANMAR (Abans, Burna)

6

7

8

https://www.reddit.com/user/Tyler1492
https://www.indy100.com/article/systems-of-measurement-imperial-metric-world-map-measuring-height-7666466
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EL KILOGRAM PATRÓ
http://www.bipm.org
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20 Maig 2019 
Dia Internacional de la Metrologia

Entren en vigor les 
noves definicions de les 
Unitats Bàsiques del SI
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http://www.bipm.org/
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El nou SI
El SI és el sistema d’unitats en què:

• la freqüència de transició hiperfina de l'estat fonamental 
no pertorbat de l’àtom de cesi 133 ∆𝜈Cs és 9 192 631 770 
Hz,

• la velocitat de la llum en el buit c és 299 792 458 m / s,
• la constant de Planck h és 6.626 070 15 × 10−34 J s,
• la càrrega elemental e és 1.602 176 634 × 10−19 C,
• la constant de Boltzmann k és 1.380 649 × 10−23 J / K,
• la constant de Avogadro𝑁! és 6.022 140 76 × 1023 mol–1,
• l'eficàcia lluminosa de la radiació monocromàtica de 

freqüència 540 × 1012 Hz, Kcd, és de 683 lm / W,

on l’hertz, el joule, el coulomb, el lumen i el watt, amb els símbols d'unitats Hz, J, C, lm i 
W, respectivament, es relacionen amb les unitats de segon, metre, quilogram, ampere, 
kelvin, mol i candela, amb símbols de la unitat s, m, kg, A, K, mol i cd, respectivament, 
segons Hz = s–1, J = kg m2 s–2, C = A s, lm = cd m2 m–2 = cd sr, i W = kg m2 s–3. 
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	 m2	 km2	 in2	 ft2	 acre	 mi2	
1	m2	 1	 10-6	 1550	 10,764	 2,471x10-4	 3,861x10-7	
1	km2	 106	 1	 1,55x109	 10,764x106	 247,1	 0,3861	
1	in2	 6,4516x10-4	 6,4516x10-

10	
1	 6,944x10-3	 1,6x10-7	 2,491x10-10	

1	ft2	 9,29x10-2	 10-7	 144	 1	 2,296x10-5	 3,587x10-8	
1	acre	 4,047x103	 4,047x10-3	 6,273x106	 43,56x103	 1	 1,5625x10-3	
1	mi2	 2,590x106	 2,590	 4,0145x103	 2,7878x107	 640	 1	
	

19

	 1	g	 1	kg	 1	oz	 1	lb	 1	tona	 1	ton	(US)	
1	g	 1	 10-3	 3,5274x10-2	 2,2046x10-3	 10-6	 1,1x10-6	
1	kg	 1000	 1	 35,2740	 2,2046	 10-3	 1,1023x10-3	
1	oz	 28,3495	 2,8350x10-2	 1	 0,0625	 2,835x10-5	 3,125x10-5	
1	lb	 453,59	 0,4536	 16	 1	 4,5359x10-4	 5x10-4	
1	tona	 106	 103	 35,274x103	 2,205x103	 1	 1,1023	
1	ton	
(US)	

9,0718x105	 907,185	 32x103	 2000	 0,90718	 1	

	
	 Pa	 atm	 bar	 torr	 kgf/cm2	 mmH2O	 psi	
1	Pa	=1	N/m2	 1	 9,87x10-6	 10-5	 7,5x10-3	 1,02x10-5	 0,10197	 1,45x10-4	
1	atm	 1,0133x105	 1	 1,0133	 760	 1,033	 10,33x103	 14,6959	
1	bar	 105	 0,9869	 1	 750,1	 1,0197	 10,197x105	 14,504	
1	torr	=	1	mmHg	 133,3224	 1,316x10-3	 1,333x10-3	 1	 1,3595x10-3	 13,5955	 1,9334x10-2	
1	kgf/cm2	 98065,5	 0,9678	 0,980665	 735,559	 1	 104	 14,2233	
mmH2O	 9,80638	 9,678x10-5	 9,806x10-5	 0,073554	 10-4	 1	 1,4223x10-3	
1	psi	 6894,757	 6,805x10-2	 6,8978x10-2	 51,7149	 7,0307x10-2	 703,0889	 1	
	
	 J	 cal	 Btu	 kWh	 L	atm	 ft	lb	
1	J	 1	 0,23885	(0,24)	 9,4782x10-4	 2,8x10-7	 9,869x10-3	 0,73756	
1	cal	 4,1868	 1	 3,968x10-3	 1,16x10-6	 0,04132	 3,088	
1	Btu	 1,0551x103	 251,996	 1	 2,931x10-4	 10,4126	 778,169	
1	kWh	 3,6x106	 8,598x105	 3,412x103	 1	 35,529x103	 2,655x106	
1	L	atm	 101,325	 24,2	 0,096	 2,815x10-5	 1	 74,733	
1	ft	lb	 1,3558	 0,3238	 1,2851x10-3	 3,8x10-7	 0,01338	 1	
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• Quina de les següents és una unitat bàsica del 
S.I.?
a. kilòmetre
b. Joule
c. kilogram
d. gram
e. Newton

21

• Quina de les següents unitats NO és una unitat 
bàsica del S.I.?
a. Newton
b. metre
c. kilogram
d. segon
e. Totes les anteriors són unitats  bàsiques del S.I.

22

• El prefix “Giga” significa
a. 1012

b. 106

c. 103

d. 109

e. 1015

23
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• El prefix “micro” significa
a. 10–12

b. 10–6

c. 10–3

d. 10–2

e. Cap de les anteriors

24

• La densitat d’una aigua de mar és 1,07 g/cm3. 
Aquesta densitat en unitats del S.I. és
a. 1,07 kg/m3

b. (1/1,07)×103 kg/m3

c. 1,07×103 kg
d. 1,07×10–3 kg
e. 1,07×103 kg/m3

25

• Tots els factors de conversió d’unitats tenen el 
valor 1 (V/F)

26
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• Completeu les igualtats següents:
a. 100 km/h = _________ mi/h
b. 60 cm =________ in
c. 100 yd = _______ m
d. 72 m/s = ______ km/h
e. 1,296×105 km/h2 = _______ m/s2

f. 1,02 bars = _______ HPa = _______ torr = 
_______ atm

g. 32 L = ________ m3

27

• Una milla quadrada té 640 acres. Quants 
metres quadrats té un acre?

28

• Un cilindre circular recte té un diàmetre de 6,8 
polzades i una alçària de 2 peus. Quin és el 
volum del cilindre en 
a. peus cúbics?
b. metres cúbics?
c. litres?

29
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Dimensions de les Magnituds

Magnitud Símbol Símbol 
Dimensió

Unitat S.I.

Longitud l L metre
Temps t T segon
Massa m M kilogram
Corrent elèctric I I Ampere
Temperatura 
termodinàmica

T Θ Kelvin

Quantitat de 
substància

n N mol

Intensitat 
luminosa

Iv J candela

La dimensió d’una magnitud expressa què s’està mesurant

30

Dimensions de les Magnituds

Magnitud Símbol Símbol 
Dimensió

Unitat S.I.

Àrea A L2 m2

Volum V L3 m3

Velocitat v L·T–1 m/s
Acceleració a L·T–2 m/s2

Força F M·L·T–2 Newton (N)
Pressió p M·L–1·T–2 Pascal (Pa)=N/m
Densitat ρ M·L–3 Kg/m3

Energia E M·L2·T–2 Joule (J)
Potència P M·L2·T–3 Vat (W)

31

Anàlisi Dimensional
Ens permet trobar una fórmula per a una quantitat buscada a 
partir d’altres  quantitat donades, que és correcta des del punt 
de vista dimensional, que escala adequadament i que, en 
general, diferirà de l’exacta en una constant d’ordre unitat.

Quantitat buscada[ ] = MαLβTγ On α, β i γ són conegudes

Quantitat buscada[ ] = MαLβTγ = Q1( )X Q2( )Y Q3( )Z
Combinem les quantitats donades (Q1, Q2, Q3,...)  correctament, de forma que:

Resolem el sistema per X, Y, Z

32
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Exemple Anàlisi Dimensional
La longitud l d’un pèndol simple, la massa m de 
l’extrem, l’acceleració de la gravetat g i l’amplitud 
angular θ0 són possibles quantitats que poden 
intervenir en la determinació del període 
d’oscil·lació del pèndol.
Utilitzant l’anàlisi dimensional, trobeu (tret d’una 
funció multiplicativa adimensional) una expressió 

Pel temps que tarda el pèndol en completar una 
oscil·lació completa (període del pèndol) 

Tperíode = f l,m,g,θ0( )

33

Exemple Anàlisi Dimensional

La velocitat d’una embarcació de vela està 
limitada per l’ona que ella mateixa fa. 
Quina és la velocitat màxima que espereu per 
aconseguir?
Dada: les quantitats rellevants poden ser la 
longitud l de l’embarcació, la densitat de l’aigua 
ρ, i l’acceleració de la gravetat g. 

vmàx = l
XρY gZ

34

• Les dimensions de dues quantitats HAN DE ser 
idèntiques si estem _______ o _______ les dues 
quantitats.
a. sumant; multiplicant 
b. restant; dividint
c. sumant; restant
d. multiplicant; dividint
e. Totes les respostes anteriors són correctes

35
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• Per sumar dues magnituds, cal que Znguin les 
mateixes dimensions (V/F)

36

• Per multiplicar dues magnituds, cal que tinguin 
les mateixes dimensions (V/F)

37

• Si x representa distància i t temps, la C en 
l’equació x=½Ct2, ha de...
a. ... tindre dimensions ML/T2

b. ... tindre dimensions M
c. ... tindre dimensions L/T2

d. ... tindre dimensions L2/T2

e. ... ser adimensional

38
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• Si x representa distància i t temps, la A en 
l’equació x=A cos Bt, ha de...
a. ... tindre dimensions L/T
b. ... tindre dimensions 1/T
c. ... tindre dimensions L
d. ... tindre dimensions L2/T2

e. ... ser adimensional

39

• Si x representa distància i t temps, la B en 
l’equació x=A cos Bt, ha de...
a. ... tindre dimensions L/T
b. ... tindre dimensions 1/T
c. ... tindre dimensions L
d. ... tindre dimensions L2/T2

e. ... ser adimensional

40

La llei de desintegració radioactiva és

en què N0 és el nombre de nuclis radioactius en
l’instant t=0, N(t) és el nombre de nuclis que
romanen sense desintegrar-se en un temps t, i λ
és una magnitud anomenada constant de
desintegració. Quines són les dimensions de λ?

N(t)=N0e
−λt

41
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El Newton (kg·m/s2) és la unitat de força en el SI.
Trobeu les dimensions i les unitats del SI de la
constat de gravitació universal G, que apareix en
la llei de Newton de la gravitació,

F =G
m1 ⋅m2

r2

42

La tercera llei de Kepler relaciona el període d’un
planeta amb el seu radi orbital r, la constant G de
gravitació i la massa del sol MS. Quina combinació
d’aquests factors ofereix les dimensions correctes
per al període d’un planeta?

43

La força centrípeta actua quan un cos modifica la
direcció de moviment, com per exemple, quan
segueix una trajectòria circular. Observem que la
seva intensitat depèn de la massa m del cos que
es mou, la rapidesa v a la què es mou i de radi r
de curvatura. Trobeu una expressió per la relació
entre aquestes magnituds que expressi la
intensitat de la força centrípeta.

44
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S’observa que la potència de l’hèlix d’un avió
depèn del radi r de l’hèlix, la velocitat angular ω a
la que gira l’hèlix, i de la densitat ρ de l’aire.
Trobeu de quina forma estan relacionades
aquestes magnitud en l’expressió de la potència
de l’hèlix d’un avió.

45

Magnituds Físiques

El valor numèric pot ser:
• un sol nombre, magnitud escalar
• un vector, magnitud vectorial
Pressió atmosfèrica
Temperatura
Posició
Velocitat
Distància recorreguda
Tensió elèctrica
Camp elèctric

G = G{ }⋅ G⎡⎣ ⎤⎦

Magnitud)Física= Valor)Numèric{ }⋅ Unitats⎡⎣ ⎤⎦

46

Xifres Significatives
Dígits d’una quantitat que es coneixen amb tota seguretat.

Quan treballem amb nombres que tenen incerteses cal anar en 
compte a no incloure-hi més dígits dels que la incertesa del 
mesurament garanteix.

En general:
• El nombre de xifres significatives del resultat d’una 

multiplicació o una divisió no pot ser més gran que el nombre 
més petit de xifres significatives de tots els factors

• El nombre de xifres significatives del resultat d’una suma o 
una resta de dos nombres ha de coincidir amb el del terme 
amb la quantitat més petita de xifres decimals

47
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Potències de 10

48

Potències de 10

49

Potències de 10

POWERS OF TEN - Charles and Ray Eames

POTÈNCIES DE 10 - edu3.cat - Programa Dígits

50

https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19956
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• Quantes xifres significatives tenen les següents 
quantitats:
a. 64,5±0,2
b. 5,377×107

c. 6,92×10−4

d. 0,00072
e. 3,600×105

f. 5,120×10−7

g. 5,12×10−7

51

Es mesura un camp rectangular i es troba que els 
costats curts mesuren 42,33 m i els constats 
llargs, 78,5 m. Calculeu el perímetre del camp i la 
seva superfície.

52

Un estudiant acaba de llogar un pis i per tal
d’estalviar en la factura de la llum decideix substituir
part de la il·luminació, la que més utilitza, per
bombetes de LEDs. Substitueix dues bombetes del
bany de 60 W cadascuna per dues de 6 W cadascuna,
la del flexo de la seva taula d’estudi de 50 W per una
de 3 W i el fluorescent de la cuina de 70 W per un de
12 W. La mitjana de temps que estan encesos aquests
llums és de 60 minuts diaris el bany, 70 minuts diaris
la cuina i 3 hores diàries el flexo. Tenint en compte
que el preu que li apliquen en la factura és 0,112703
€/kWh, més l’impost d’electricitat de 5,11269632%,
més el 21% d’IVA, quin és l’estalvi mensual que
espera tindre?

53



23/8/22

18

Vectors
Components d’un vector

A

= Ax,Ay,Az( )

A = A


= Ax
2 + Ay

2 + Az
2 ≥ 0

Mòdul del vector

54

Tipus vectors en física

• Fix. Aquell que té origen fix en un punt de 
l’espai. Posició

• Vector lliure. Pot traslladar-se paral·lelament a 
si mateix a qualsevol punt de l’espai. Pot estar 
aplicat en qualsevol punt de l’espai. Moment 
angular, moment de la força

• Lliscant. Pot estar aplicat sobre qualsevol punt 
de la recta que defineix. Força

55

Suma de vectors
A

= Ax,Ay,Az( )

B

= Bx,By,Bz( )

A

+ B

≤ A

+ B


A

+ B

= Ax + Bx,Ay + By,Az + Bz( )

56
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Resta de vectors

A

= Ax,Ay,Az( )

B

= Bx,By,Bz( )

A

− B

= Ax − Bx,Ay − By,Az − Bz( )

57

• Una persona camina 3 km cap a l’Oest i,
després, 4 km en direcció 60o cap al Nord-Est.
En quina direcció s’hauria de moure per anar al
mateix punt final directament. Fer-ho:
a. gràficament 
b. usant les components dels vectors

58

• Quina de les següents magnituds no és vectorial
a. velocitat
b. acceleració
c. desplaçament
d. massa
e. força

59
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• Si un vector és igual a zero, llavors són zero 
totes les seves components (V/F)

60

• Un vector pot tindre una component més gran 
que el seu mòdul (V/F)

61

• Un vector pot tindre una component igual al 
seu mòdul (V/F)

62
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• El mòdul de la suma de vectors és sempre igual 
a la suma dels seus mòduls (V/F)

63

• El mòdul de la suma de dos vectors mai no pot 
ser més peZt que el més peZt dels mòduls dels 
vectors sumats (V/F)

64

• L’equació vectorial que millor descriu la relació 
entre els vectors A, B , i C és
a. B=C+A
b. B=C−A
c. C=A−B
d. A=B−C
e. A=B+C

65
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• Donats els vectors A i B mostrats en les 
següents figures, escull en cada cas l’opció 
correcta

La figura per la qual la longitud del vector A+B és 
màxima és

a.
b.
c.
d.

66

• Donats els vectors A i B mostrats en les 
següents figures, escull en cada cas l’opció 
correcta

La figura per la qual la longitud del vector A+B és 
mínima és

a.
b.
c.
d.

67

• L’angle entre els vectors A i B és 30o, I la seva 
suma és C.  Quins dels diagrames vectorials 
descriu correctament els vectors A, B, i C?
a.
b.
c.
d.
e.

68
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Producte vector per escalar

A

= Ax,Ay,Az( )

λ ∈R

λA

= λAx,λAb,λAz( )

A


= A2x + A
2
y + A

2
z

λA


= λ 2A2x + λ
2A2y + λ

2A2zz =

= λ 2 (A2x + A
2
y + Az

2 ) = λ A2x + A
2
y + A

2
z = λ A



λA


= λ A


λ > 1
0 > λ > 1

λ < 0

A

69

Producte escalar

A

⋅B

= AxBx + AyBy + AzBz

A

= Ax,Ay,Az( )

B

= Bx,By,Bz( )

A

⋅B

= A ⋅B ⋅cosϕ

Si A ≠ 0 i B ≠ 0,
llavors

A

⋅B

= A ⋅B ⋅cosϕ = 0 ⇔ A


 i B


 són perpendiculars

ϕ = ± π
2

Definició

A partir de les propietats 
del producte escalar,

70

Producte vectorial

A

× B

= C


A

× B


= ABsinϕ

Regla mnemotècnica

A

× B

= C


A

× B

=

i


j


k


Ax Ay Az
Bx By Bz

= AyBz − AzBy( )i+ AzBx − AxBz( ) j

+ AxBy − AyBx( )k = Cxi


+Cy j

+Czk


71
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Producte vectorial

A

× B

= −B

× A


Si el producte vectorial és zero,

A

× B

= 0

llavors

A

× B


= ABsinϕ = 0 ⇔ A


 i B


 són vectors paral·lels

sinϕ = 0 ⇔ϕ = 0,±π

72

Teorema del cosinus

73

Teorema del sinus

74

http://ca.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_cosinus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_sinus
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El producte d’un vector per un escalar modifica
sempre la seva direcció (V/F)

75

• Donat el vector A, el vector 3A
a. té magnitud 3 cops la magnitud del vector A
b. apunta en la mateixa direcció que A
c. té components tals que cadascuna d’elles és 3 

cops les components d’A
d. forma el mateix angle amb un eix determinat que 

el vector A
e. Totes les anteriors

76

El producte escalar de dos vectors dóna
informació de la projecció d’un sobre l’altre (V/F)

77
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El producte escalar de dos vectors dóna
informació de l’angle que formen (V/F)

78

Trobeu l’angle que formen els vectors
A = 4i - 2j + 4k
B = 3i - 6j - k . (Solució: 67o 36')

79

Trobeu les coordenades d’un vector v(x,y),
ortogonal a u(3,4) i que sigui de longitud doble a
u.

80
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• Donats els vectors a=(2,-1,0),  b=(-3,3,-2) i c=(4,-
3,-4), calculeu:
a. (a+b)·c
b. a×(b-c)
c. a×(b×c)
d. (a×b)·c

(Sol. a. –2; b. (–2,–4,5); c. (3,6,–58); d. –16)

81

Recursos
• NOTACIÓN CIENTÍFICA - Roger Rey & Fernando Romero
• Potencia de diez – Wikipedia
• Magnitud Ssica – Wikipedia
• Bureau InternaUonal des Poids et Mesures
• The InternaUonal System of Units (SI) – BIPM
• RD 2032/2009 - Unitats legals de mesura
• Hyperphysics - Unidades Ssicas
• Hyperphysics - Vectores
• Hyperphysics - Operaciones básicas con vectores
• Tipler-Mosca, Física per a la ciència i la tecnologia, 6a Edició, 

Ed Reverté, 2010
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https://www.matematicasonline.es/flash/notacion_cientifica.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_de_diez
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://www.bipm.org
http://www.bipm.org/en/si/
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/01/21/pdfs/BOE-A-2010-927-C.pdf
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/hframe.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/hframe.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/hframe.html

