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1. Introdución 
A materia: liñas xerais 

O nivel de benestar do que goza a sociedade actual está intimamente relacionado cos 
avances científicos e tecnolóxicos. A física, a través dos obxectivos que ten asignados no 
Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de ba-

charelato na Comunidade Autónoma de Galicia, ten como finalidade formar o alumnado 
nos contidos que permitan manter os avances en materia científica e crear persoas compe-
tentes para analizar a información de diversas fontes e contrastala con coñecementos pre-
viamente adquiridos.  

O currículo da física inclúe contidos que permitirán desenvolver con éxito estudos supe-
riores ademais de formar persoas capaces de opinar sobre os problemas de orixe científica 
e tecnolóxica que lle poidan afectar como integrante da cidadanía e así xerar actitudes res-
ponsables na procura dun futuro sustentable. 

Libro de texto 

Esta guía está baseada no libro do alumno Física para 2º de bacharelato da editorial Ro-
deira, ISBN 978-84-8349-243-7. Rodeira-Grupo Edebé, 2009. 

Distribución temporal das unidades 

A materia deste segundo curso amplía os coñecementos do primeiro e organízase en tres 
grandes áreas de coñecemento: mecánica, electromagnetismo e física moderna. Ao desen-
volver este currículo, é aconsellable incluír unha perspectiva histórica que destaque o im-
portante papel desta ciencia como fonte de cambio social. 

A ordenación que aquí se expón non pretende marcar unha pauta inflexible no desenvol-
vemento do currículo, que terá que ser contextualizado por cada profesor adaptándose aos 
coñecementos previos e características do seu alumnado. Pártese da unidade 1, “Dinámica 
de translación e rotación”, que traballa contidos básicos e imprescindibles de cálculo ma-
temático e física (algúns deles tratados en primeiro de bacharelato) e coa que se pretende 
igualar os coñecementos de partida de todo o alumnado. 

 

AVALIACIÓN BLOQUE UNIDADE 

Unidade 1: Dinámica de translación e 
rotación 

Unidade 2: Campo gravitatorio  

 
 

INTERACIÓN GRAVITATORIA 

Unidade 3: Gravitación no universo  

Unidade 7: Campo eléctrico 

Unidade 8: Campo magnético 

 
 
 
 

PRIMEIRA  

 
 

ELECTROMAGNETISMO 

Unidade 9: Indución eléctrica 

Unidade 4: Movementos vibratorios 

Unidade 5: Movemento ondulatorio 

 
 

VIBRACIÓNS E ONDAS 

Unidade 6: Fenómenos ondulatorios 

 
 

SEGUNDA  

ÓPTICA Unidade 10: A luz 

  Unidade 11: Física relativista 
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Unidade 12: Física cuántica TERCEIRA FÍSICA MODERNA 

Unidade 13: Física nuclear 

Metodoloxía de estudo 

Nos estudos a distancia é fundamental a utilización dunha guía que oriente o alumno ao 
longo do curso. O método de traballo que dende aquí recomendamos é o seguinte: 

� Organización da materia e do tempo de estudo: recomendamos repartir previamente por 
semanas as unidades de cada avaliación, aínda que pode haber variacións en función dos 
coñecementos previos dos alumnos e do seu interese pola materia. 

� Ler os criterios de avaliación do tema para centrar o estudo nos puntos máis importantes. 

� Estudar a teoría fixándose nas explicacións complementarias que aparecen nas marxes 
cos títulos “Recorda” e “Fíxate”. 

� Facer os exemplos resoltos que intercala o libro na explicación de cada tema e que se 
suxiren na guía. 

� Ler o “Resumo” que aparece ao final de cada unidade didáctica.  

� Resolver as actividades de autoavaliación e comprobar a solución ao final da guía. 

� Resolver as actividades de titoría seguindo as indicacións do profesor. 

� Aclarar as dúbidas consultando ao profesor nas horas de titoría. 

Apartados do traballo en cada unha das unidades 

En cada unidade aparecen os seguintes puntos: 

� Criterios de avaliación: indican ao alumnado os contidos que debe dominar ao rematar 
a unidade. 

� Suxestións para o estudo: inclúen conceptos previos que o alumno deba recordar, 
exemplos resoltos do libro que convén realizar para a mellor comprensión da unidade, 
etc. 

� Actividades de autoavaliación: son actividades que o alumno realizará pola súa conta e 
das que se inclúen as solucións ao final da guía. 

� Actividades de titoría: son actividades que o alumno realizará e que serán comentadas 
e resoltas despois nas titorías correspondentes. 

� Prácticas de laboratorio: nesta materia faise imprescindible a experimentación para vi-
sualizar o aprendido na teoría.  

As titorías lectivas e de orientación 

Nas titorías lectivas, de asistencia obrigatoria, o profesorado tratará os contidos fundamen-
tais e actividades de cada tema. Así mesmo, trazará as directrices que permitan traballar ao 
alumno na súa casa. 

Nas titorías de orientación o profesor resolverá dun xeito personalizado as dúbidas que 
susciten os alumnos e reforzará aqueles contidos que presenten maior dificultade. 
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Lecturas recomendadas 

Recoméndase en cada unidade a lectura do apartado “Física e sociedade”, que permite ao 
alumno/a coñecer as relacións da física coa tecnoloxía e as implicacións de ambas na so-
ciedade. Tamén contribúe a traballar os contidos das ensinanzas transversais. 

Igualmente, ao comezo de cada bloque de contidos, hai unha profunda revisión histórica 
dos científicos e pensadores que axudaron a desenvolver eses apartados da Física. 
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2. Unidade 1. Dinámica de translación e 
rotación 
Criterios de avaliación 

Ao finalizar esta unidade vostede deberá ser capaz de: 

� Calcular o momento dunha forza respecto dun punto.  

� Calcular o momento angular dunha partícula respecto dun punto. 

� Resolver cuestións ou exercicios de aplicación da conservación do momento angular.  

� Caracterizar as forzas centrais. 

Suxestións para o estudo 

� Aínda que na unidade do libro se inclúe a dinámica de translación, dende aquí recomendamos 
traballar os novos conceptos da dinámica de rotación, co repaso dos conceptos básicos rela-
cionados coa dinámica do movemento circular dados en primeiro curso e introducindo poste-
riormente o momento dunha forza respecto a un punto e o momento angular dunha partícula 
respecto a un punto e a súa conservación. 

� A medida que vaia estudando a teoría da unidade, convén que realice os seguintes exemplos 
resoltos do libro de texto: exemplo 25 da páxina 38, exemplo 26 da páxina 40, exemplos 27 e 
28 da páxina 42 e exemplos 29 e 30 da páxina 44. 

� Recomendámoslle a lectura da páxina 45 e ler o resumo de fórmulas da páxina seguinte. 

Actividades de autoavaliación 

� 1. Determine o momento da forza 1F
r
= (3,5,1) N aplicada no punto (1,2,1) m respecto á orixe 

de coordenadas.  

� 2. A 70000 km do centro dun planeta, desprázase un satélite cunha velocidade de 2 km/s nu-
nha dirección que forma un ángulo de 90º coa recta que o une co centro do planeta. Como a 
súa órbita non é circular, noutro intre, o satélite atópase a 50000 km do planeta e desprázase 
cunha velocidade de 3 km/s. Determine o ángulo que forma nese intre o vector velocidade do 
satélite coa recta que pasa polos centros de ambos astros. 

� 3. Defina que son forzas centrais e poña exemplos delas. 

� 4. Cando un patinador quere aumentar a súa velocidade angular encolle o seu corpo ao máxi-
mo. En cambio, cando quere diminuír a súa velocidade estende os brazos. Como explica isto? 

� 5. Como explica que un anaco de cortiza que flota na auga que sae por un desaugadoiro xire 
cada vez máis axiña a medida que se vai aproximando ao burato dese desaugadoiro? 

� 6. Supoñamos que por algunha razón a Terra se contraese de modo que o seu radio fose só a 
metade do que agora ten. Con que velocidade xiraría entón? Cambiaría a súa velocidade de 
translación ao redor do sol? Dato: o momento de inercia dunha esfera maciza e homoxénea é 
I=2/5 mR2. 

Actividades de titoría 

� 1. Conteste ás seguintes preguntas e razoe: 
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– a) Que tipo de movemento terá un corpo sometido a unha forza resultante nula e a 
un momento das forzas non nulo? 

– b) E un corpo sometido a unha forza resultante non nula? 

� 2. Un volante de 50 cm de radio pode xirar ao redor dun eixe que pasa polo seu centro de si-
metría. Se aplicamos unha forza tanxencial de 25 N na periferia, calcule o momento desa forza 
respecto do centro do volante.  

� 3. O momento dunha forza aplicada perpendicularmente no extremo dunha barra é de 7 N.m. 
Se a forza aplicada é de 15 N , a que distancia do punto de xiro se aplica a forza? 

� 4. Un planeta imaxinario móvese cunha órbita elíptica de moita excentricidade ao redor do 
Sol. Cando está no perihelio, o seu radio vector é ra= 4.10

7 km, e cando está no afelio, 
rb=15.10

7 km; se a velocidade no perihelio é va=1000 km/s, calcule a velocidade lineal vb. 

� 5. Unha masa puntual describe unha traxectoria circular. 

– a) Se a súa cantidade de movemento se reduce á metade, como variará o seu mo-
mento angular? 

– b) Se o radio do círculo se triplica mentres se mantén constante a velocidade lineal, 
como variará o seu momento angular? Xustifique as súas respostas. 

Practicas de laboratorio 

Recoméndase a realización da práctica proposta pola CIUG, “Erros e cifras significati-
vas”, que se atopa na páxina http://ciug.cesga.es no grupo de traballo de Física, dentro da 
pestana “Área de centros”. 
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3. Unidade 2. Campo gravitatorio 
Criterios de avaliación 

     Ao finalizar esta unidade vostede deberá ser capaz de: 

� Explicar os principais modelos do universo propostos ao longo da historia, así como a visión 
actual que temos del.  

� Coñecer e utilizar a lei da gravitación universal para determinar a forza con que se atraen dúas 
ou máis masas puntuais.  

� Comprender que é un campo gravitacional, cales son as súas características e representalo me-
diante liñas de campo e superficies equipotenciais. 

� Explicar que é un campo conservativo e que propiedades cumpre. 

� Calcular a intensidade de campo gravitacional, o potencial e a enerxía potencial creados por 
unha ou por varias masas puntuais.  

Suxestións para o estudo 

� É importante que vostede lea a breve introdución preparatoria á unidade na páxina 51, que re-
corda conceptos de forzas e enerxía dados en primeiro de bacharelato. 

� A medida que vaia estudando a teoría da unidade, convén que realice os seguintes exemplos 
resoltos do libro de texto: exemplo 1 da páxina 57, exemplo 2 da páxina 61, exemplos 3 e 4 da 
páxina 64 e exemplo A da páxina 70. 

� Recomendámoslle a lectura da páxina 68 e ler o resumo de fórmulas da páxina seguinte. 

Actividades de autoavaliación 

� 1. A forza gravitatoria é proporcional á masa do corpo. En ausencia de rozamento, que corpos 
caen máis rápido? 

– a) Os de maior masa.  

– b) Os de menor masa.  

– c) Todos igual. 

� 2. Por que é fisicamente imposible ter unha situación na que a diferenza entre a enerxía cinéti-
ca e a enerxía potencial gravitatoria sexa negativa? 

� 3. Como varía g ao profundar no interior da Terra? 

– a) Aumenta.  

– b) Diminúe.  

– c) Non varía. 

� 4. Se nun corpo situado nun campo gravitatorio, a súa EC é igual á súa EP (en valor absoluto), 
iso significa: 

– a) Que o corpo pode escapar ao infinito.  
– b) Que o corpo acabará caendo sobre a masa que crea o campo.  

– c) Que seguirá unha órbita circular.  

� 5. Nun planeta cun radio que é a metade do radio terrestre, a aceleración da gravidade na súa 
superficie vale 5 ms-2. Calcule:  
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– a) A relación entre as masas do planeta e da Terra.  

– b) A altura á que é necesario deixar caer un obxecto no planeta, para que chegue á 
súa superficie coa mesma velocidade coa que o fai na Terra, cando cae desde unha 
altura de 100 m. (Na Terra: g =10 ms-2). 

� 6. En tres dos catro vértices dun cadrado de 10 m de lado colócanse outras tantas masas de 10 
kg. Calcule:  

– a) O campo gravitatorio no cuarto vértice do cadrado.  

– b) O traballo realizado polo campo para levar unha masa de 10 kg desde dito vértice 
ata o centro do cadrado. Dato: G= 6'67.10-11 Nm2kg-2 . 

� 7. A única forza que actúa sobre unha masa é a do campo gravitatorio. Razoe: 

– a) Se esta masa se moverá cara a potenciais maiores ou menores. 

– b) Gañará ou perderá enerxía potencial no seu movemento? 

Actividades de titoría 

� 1. A aceleración de caída dos corpos cara á Terra é: 
– a) Proporcional ao seu peso.  
– b) Proporcional á forza de atracción entre ambos.  

– c) Independente da súa masa. 

� 2. Comente a frase: "Todos os puntos dun mesmo paralelo terrestre e á mesma altura non te-
ñen igual valor da intensidade da gravidade". 

– a) Falso.  
– b) Verdadeiro.  
– c) Depende de que paralelo sexa. 

� 3. O radio da Terra é aproximadamente 6370 km. Se elevamos un obxecto de masa 40 kg a 
unha altura de 200 km sobre a superficie da Terra, canto pesará o obxecto a esa altura? É dicir, 
a que forza gravitatoria está sometido? Masa da Terra = 6.1024 kg. 

� 4. Dúas masas M1= 3,6.10
9 kg e M2= 9,8.10

9 kg están situadas nos puntos P1 (-3,-4) e P2 (8,-4) 
m respectivamente. Calcule:  

– a) O potencial gravitatorio no punto P(-1,5) m. 

– b) A enerxía potencial dunha masa de 140 g situada nese punto. 

� 5. Calcule: 
– a) O potencial gravitatorio creado por unha masa puntual M=1,2.1012 kg a 10 km e a 

24 km de distancia. 

– b) O traballo que realiza o campo gravitatorio para levar unha segunda masa m=2,5 
kg desde o primeiro punto ata o segundo. 



Páxina 12 de 60 

 

4. Unidade 3. Gravitación no universo 
Criterios de avaliación 

     Ao finalizar esta unidade vostede deberá ser capaz de: 

� Calcular a intensidade de campo e o potencial gravitacional sobre a superficie terrestre e lunar 
e a determinada altura sobre a superficie destes planetas.  

� Determinar masas e pesos de obxectos en diferentes planetas e satélites e a diferentes alturas.  

� Calcular potenciais gravitacionais, enerxías potenciais gravitacionais e traballos realizados po-
lo campo gravitacional.  

� Determinar velocidades orbitais e períodos de revolución de satélites.  

� Determinar enerxías mecánicas e velocidades de fuga de obxectos nun campo gravitacional.  

� Explicar como se poden calcular as masas dos planetas.  

� Coñecer as leis de Kepler e entender a súa demostración. 

� Calcular masas de planetas a partir da terceira lei de Kepler.  

� Valorar criticamente como os avances no mundo da ciencia inflúen no desenvolvemento tec-
nolóxico. 

Suxestións para o estudo 

� É importante que vostede lea a breve introdución preparatoria á unidade na páxina 75, que re-
corda conceptos de dinámica e campos dados en primeiro de bacharelato. 

� A medida que vaia estudando a teoría da unidade, convén que realice os seguintes exemplos 
resoltos do libro de texto: exemplo 1 da páxina 76, exemplo 2 da páxina 77, exemplo 3 da pá-
xina 78, exemplo 4 da páxina 79, exemplo 5 da páxina 81, exemplos 6 e 7 da páxina 83, exem-
plos 8 e 9 da páxina 85, exemplo 10 da páxina 87, exemplo A da páxina 70 e exemplos B e C 
da páxina 91. 

� Recomendámoslle a lectura da páxina 88 e ler o resumo de fórmulas da páxina seguinte. 

Actividades de autoavaliación 

� 1. Un vehículo espacial que vai da Terra á Lúa e volve, en que viaxe gastará máis combustible, 
no de ida ou no volta? 

� 2. Se por unha causa interna, a Terra sufrise un colapso gravitatorio e reducise o seu radio á 
metade, mantendo constante a masa, como sería o período de revolución ao redor do Sol? 

– a) Igual.  
– b) 2 anos.  
– c) 4 anos. 

� 3.Un satélite de comunicacións de 1 Tm describe órbitas circulares ao redor da Terra cun perí-
odo de 90 minutos. Calcule:  

– a) A altura á que se atopa sobre a Terra.  
– b) A enerxía total.  

Datos: RT=6400 km; MT=5'96.10
24 kg; G=6'67.10-11 Nm2kg-2  
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� 4. Sabemos que o planeta Venus tarda 224'7 días en dar unha volta completa ao redor do Sol e 
que a distancia de Neptuno ao Sol é de 4501.106 km así como que a Terra emprega 365'256 
días en dar unha volta completa ao redor do Sol e que a súa distancia a este é 149'5.106 km. 
Calcule:  

– a) A distancia de Venus ao Sol.  
– b) A duración dunha revolución completa de Neptuno ao redor do Sol.  

� 5. Calcule: 
– a) A velocidade que leva na súa órbita un satélite xeoestacionario.  
– b) Se fose lanzado cun canón desde a Terra, desprezando o rozamento atmosférico, 

calcule a velocidade de lanzamento necesaria.  

Datos: G = 6'67.10-11 Nm2kg-2; MT = 5'96.10
24 kg; RT = 6370 km. 

� 6. En que parte da súa órbita elíptica ao redor do Sol é maior a velocidade dun planeta? Por 
que razón?  

� 7. Se o xeo dos casquetes polares se fundise, influiría este fenómeno nos movementos da Te-
rra? De que xeito? 

� 8. As órbitas planetarias son planas porque: 
– a) Os planetas teñen inercia.  
– b) Non varía o momento angular ao ser a forza da gravidade unha forza central.  

– c) Non varía o momento de inercia dos planetas no seu percorrido.  

Razoe a resposta. 

� 9. A masa da Terra vale 6.1024 kg e o radio medio da súa órbita ao redor do Sol é 1,5.1011 m. 
Calcule: 

– a) O valor do momento angular da Terra. 

– b) A súa velocidade areolar. 

Actividades de titoría 

� 1. A velocidade que se debe comunicar a un corpo na superficie da Terra para que escape da 
gravidade terrestre e se afaste para sempre debe ser: 

– a) Maior que (2g0RT)
1/2.  

– b) Menor que (2g0RT)
1/2.  

– c) Igual que (g0RT)
1/2. 

Razoe a resposta. 

� 2. Un satélite cunha masa de 300 kg móvese nunha órbita circular a 5.10 7 m por riba da super-
ficie terrestre.  

– a) Cál é a forza da gravidade sobre o satélite?  
– b) Cál é o período do satélite?  

Datos: g0= 9'81 ms-2; RT= 6370 km 

� 3. Calcule canta enerxía sería necesaria para elevar a unha persoa de 70 kg a unha órbita esta-
ble a 6370 km de altura sobre a superficie da Terra. 

Datos: RT= 6370km; G=6'67. 10-11 Nm2Kg-2; MT=5'96.10
24 kg. 

� 4. Un corpo de masa 1000 kg atópase, xirando, a 200 km por riba da superficie da Terra.  

– a) Cal é a aceleración da gravidade a esa altura? 
– b) Cal é o valor da enerxía total? 
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Datos: g0= 9'81 m/s2; RT= 6370 km. 

� 5. No movemento da Terra ao redor do Sol,  

– a) Consérvanse o momento angular e o momento lineal.  

– b) Consérvanse o momento lineal e o momento da forza que os une.  

– c) Varía o momento lineal e consérvase o angular. 

Razoe a resposta. 

� 6. Se o radio da Lúa é unha cuarta parte do da Terra, calcule: 
– a) A súa masa.  

– b) O radio da órbita ao redor da Terra.  

Datos: gL = 1'7 ms-2; gT= 9'8 ms-2; Masa da Terra = 5'9.1024kg; período da Lúa ao redor da 
Terra = 2'36.106s 

Prácticas de laboratorio 

Recoméndase a realización da práctica proposta pola CIUG, “Péndulo simple”, que se ato-
pa na páxina http://ciug.cesga.es no grupo de traballo de Física, dentro da pestana “Área 
de centros”. 
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5. Unidade 4. Movementos vibratorios 
Criterios de avaliación 

     Ao finalizar esta unidade vostede deberá ser capaz de: 

� Distinguir entre movementos periódicos, vibratorios ou oscilatorios e harmónicos simples 
(MHS). 

� Entender a relación existente entre o MHS e o MCU. 

� Calcular, partindo da ecuación fundamental dun MHS, a posición (elongación), velocidade e a 
aceleración, e representar graficamente as tres funcións. Determinar tamén as súas constantes 
características (amplitude, período, frecuencia e pulsación), así como as expresións da súa ve-
locidade e a súa aceleración.  

� Explicar a relación entre as forzas recuperadoras elásticas e o MHS, deducindo a expresión do 
período en función da masa m e da constante K. 

� Deducir as expresións da enerxía cinética, da potencial e da mecánica total dun oscilador har-
mónico. 

� Calcular, en resortes, as constantes características: elongación, velocidade e/ou aceleración.  

� Coñecer as características do MHS do péndulo simple e determinar as constantes característi-
cas dos péndulos. 

Suxestións para o estudo 

� É importante que vostede lea a breve introdución preparatoria á unidade na páxina 95, que re-
corda conceptos de movemento circular e forzas dados en primeiro de bacharelato. 

� A medida que vaia estudando a teoría da unidade, convén que realice os seguintes exemplos 
resoltos do libro de texto: exemplo 1 da páxina 99, exemplo 2 da páxina 100, exemplo 3 da 
páxina 101, exemplo 4 da páxina 105, exemplo 5 da páxina 107, exemplo 6 da páxina 109 e 
exemplo A da páxina 114 e exemplos B e C da páxina 115. 

� Recomendámoslle a lectura da páxina 112 e ler o resumo de fórmulas e ideas clave da páxina 
seguinte. 

Actividades de autoavaliación 

� 1. Que característica básica distingue un movemento harmónico dun movemento vibratorio 
calquera? 

� 2. Que condición debe cumprir un péndulo para que oscile con M.H.S.? 

� 3. Nun péndulo simple, razoe cal das seguintes gráficas se axusta correctamente á relación 
enerxía/elongación: 
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� 4. De dous resortes elásticos con idéntica constante cólgase a mesma masa. Un dos resortes ten 
dobre lonxitude que o outro; entón, o corpo vibrará: 

– a) Coa mesma frecuencia.  

– b) O de dobre lonxitude con frecuencia dobre.  
– c) O de dobre lonxitude coa metade da frecuencia. 

Razoe a resposta. 

� 5. Un sistema cun resorte estirado 3 cm sóltase en t=0 deixándoo oscilar libremente, co resul-
tado dunha oscilación cada 0'2 s. Calcule:  

– a) A velocidade do extremo libre ao cabo de 19 s.  

– b) A aceleración do extremo libre ao cabo de 19 s. (Considerar o amortecemento 
desprezable).  

� 6. Un corpo de 10 g de masa desprázase cun movemento harmónico simple de 80 Hz de fre-
cuencia e de 1 m de amplitude. Calcule:  

– a) A enerxía potencial cando a elongación é igual a 70 cm.  

– b) O módulo da velocidade cando se atopa nesta posición. 

� 7. Un resorte mide 22'86 cm cando se lle colga unha masa de 70 gramos e 19'92 cm cando se 
lle colga unha masa de 40 g. Ache:  

– a) A constante do resorte.  
– b) A frecuencia das oscilacións se se lle colga unha masa de 80 g. 

Actividades de titoría 

� 1. Unha corda colga do alto dunha torre alta de maneira que o extremo superior é invisible e 
inaccesible, pero o extremo inferior si se ve. Como acharía a lonxitude da corda? 

– a) É imposible.  

– b) Medindo a amplitude da oscilación.  

– c) Medindo o período da oscilación.  

Razoe a resposta. 

� 2. Determine a ecuación da elongación nun movemento harmónico de amplitude 0,03 m e fre-
cuencia 150 Hz, se no instante inicial a partícula se atopa no punto de máxima elongación. 

� 3. Diga se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións: 

– a) A elongación é o valor máximo da amplitude. 

– b) Se x=±A entón sen( )0ϕω +t =0. 

– c) Se 
20

πϕ =  en t=0, a partícula atópase en xmax. 

– d) A gráfica v(t) está desprazada π/2 respecto á gráfica x(t). 
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– e) Cando x=±A a aceleración toma valor 0. 

– f) A partícula atópase no centro de oscilación cando a=0 e v=0. 

� 4. Un péndulo está constituído por unha pequena esfera, de dimensións que consideramos des-
prezables, de masa 200 g, suspendida dun hilo inextensible, e sen peso apreciable, de 2 m de 
longo.  

– a) Calcule o período para pequenas amplitudes.  

– b) Supoñamos que no momento de máxima elongación a esfera se eleva 15 cm por 
encima do plano horizontal que pasa pola posición de equilibrio. Calcule a velocida-
de e enerxía cinética cando pase pola vertical.  

� 5. Unha masa de 2 kg suxeita a un resorte de constante recuperadora k= 5.103 N/m sepárase 10 
cm da posición de equilibrio e déixase en liberdade. Calcule:  

– a) A ecuación do movemento.  

– b) A enerxía potencial aos 0'1 s de iniciado o movemento.  

Practicas de laboratorio 

Recoméndase a realización das prácticas propostas pola CIUG, “Estudo estático do resorte 
elástico” e “Estudo dinámico do resorte elástico”, que se atopan na páxina 
http://ciug.cesga.es no grupo de traballo de Física, dentro da pestana “Área de centros”. 
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6. Unidade 5. Movemento ondulatorio 
Criterios de avaliación 

Ao finalizar esta unidade vostede deberá ser capaz de: 

� Coñecer que é o que caracteriza as ondas mecánicas e as electromagnéticas. 

� Distinguir as características das ondas transversais e as das lonxitudinais. 

� Determinar a función dunha onda a partir da súa amplitude, da súa frecuencia, período e lonxi-
tude de onda.  

� Explicar a dobre periodicidade dunha onda transversal nunha dimensión. 

� Calcular a frecuencia, o período, a lonxitude de onda, a pulsación e o número de ondas dunha 
onda da que se coñece a súa función.  

� Calcular, a partir da función de onda, a velocidade e a aceleración dos puntos do medio en 
función do tempo.  

� Avaliar a enerxía e a intensidade dunha onda harmónica, coñecendo os factores que fan dimi-
nuír a intensidade dunha onda coa distancia: atenuación e absorción. 

� Expresar o mecanismo de formación das ondas sonoras. 

� Distinguir as calidades do son. 

� Calcular o tempo que tarda o son en percorrer certas distancias a través dun sólido e do aire.  

� Determinar a intensidade e o nivel de intensidade dunha onda sonora a diferentes distancias se 
se coñece a potencia coa que foi emitida.  

� Valorar a repercusión negativa que teñen sobre a nosa saúde os ruídos que nos rodean na vida 
diaria (contaminación acústica) e a incidencia das ondas sobre o medio natural. 

Suxestións para o estudo 

� É importante que vostede lea a breve introdución preparatoria á unidade na páxina 119 que re-
corda conceptos dados na anterior unidade. 

� A medida que vaia estudando a teoría da unidade, convén que realice os seguintes exemplos 
resoltos do libro de texto: exemplo 2 da páxina 124, exemplo 3 da páxina 126, exemplo 4 da 
páxina 128, exemplo 5 da páxina 131, exemplo 6 da páxina 134, exemplo 7 da páxina 136, 
exemplos A e B da páxina 140 e exemplos C e D da páxina 141. 

� Recomendámoslle a lectura da páxina 138 e ler o resumo de fórmulas e ideas clave da páxina 
seguinte. 

Actividades de autoavaliación 

� 1. A velocidade dunha onda: 
– a) Varía coa fase na que se atope o punto.  
– b) Varía coa distancia do punto ao orixe.  
– c) Varía, se mantemos a lonxitude de onda, coa frecuencia. 

Razoe a resposta. 

� 2. A enerxía que transporta unha onda é proporcional á: 



Páxina 19 de 60 

 

– a) Frecuencia.  
– b) Amplitude.  

– c) Os cadrados da frecuencia e da amplitude. 

Elixa a resposta adecuada. 

� 3. Unha onda unidimensional propágase de acordo coa ecuación: y = 2 cos 2π [(t/4) - (x/1'6)]; 
onde as distancias "x" e "y" se miden en metros e o tempo en segundos. Determine:  

– a) O módulo da velocidade de propagación.  

– b) A diferenza de fase, nun instante dado, de dúas partículas separadas 120 cm na di-
rección de avance da onda.  

� 4. En que tipo de medios acostuma ser a velocidade do son máxima? Razoe a resposta. 

� 5. Que sucede coa enerxía cando se extingue un son? Razoe a resposta. 

� 6. Se se acerca tres veces máis a un foco sonoro, como varía a intensidade do son? Razoe a 
resposta. 

� 7. Se se cambian á vez o ton e a intensidade dun son procedente dunha trompeta, cales das se-
guintes magnitudes teñen que cambiar necesariamente? 

– a) Frecuencia e lonxitude de onda.  
– b) Soamente a frecuencia.  

– c) Amplitude, frecuencia e lonxitude de onda. 

� 8. Un cazador oe o eco do seu disparo 4 s despois de efectualo. A que distancia do cazador se 
atopa a roca na que se reflectiu o son? Dato: velocidade do son no aire = 340 m/s. 

� 9. Supoñendo nula a absorción, calcular a distancia á que unha persoa percibe cunha sonorida-
de de 60 dB o son emitido por un altofalante de 20 W de potencia. 

Actividades de titoría 

� 1. En que se diferencia o movemento ondulatorio do vibratorio? 

� 2. Cal das expresións propostas representa unha onda transversal que se propaga no sentido 
positivo do eixe x cunha velocidade de 5 m/s, ten unha amplitude de 1m e unha frecuencia de 
10 Hz?  

– a) y = sen 2π (10t – 5x)  
– b) y = sen 2π (10t + 5x) 
– c) y = sen 4π (5t – x) 

� 3. O cristal dunha fiestra pódese romper debido a unha explosión orixinada a varios km de dis-
tancia. Tamén se pode romper unha copa de cristal cando cerca dela un tenor canta unha nota 
alta. Nos dous casos a rotura produciuse pola mesma causa? Que propiedade do son foi a prin-
cipal responsable en cada caso? 

� 4. Unha onda sonora desprázase no aire cunha frecuencia de 1000 Hz. Se parte dela pasa á au-
ga, cambia a súa frecuencia? E a súa velocidade? E a súa lonxitude de onda? Razoe a resposta. 

� 5. A 3 m de distancia dun altofalante a sonoridade é de 120 dB, a que distancia será de 80 dB? 
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7. Unidade 6. Fenómenos ondulatorios 
Criterios de avaliación 

Ao finalizar esta unidade vostede deberá ser capaz de: 

� Enunciar o principio de Huygens e utilizalo para explicar o fundamento da difracción, a refle-
xión, a refracción, a polarización, as interferencias, pulsacións e ondas estacionarias. 

� Explicar a polarización das ondas transversais e describir as súas clases. 

� Calcular o ángulo de refracción e a velocidade dunha onda ao cambiar de medio.  

� Escribir a ecuación da onda resultante da interferencia de dúas ondas e determinar se hai inter-
ferencia construtiva ou destrutiva nun punto concreto.  

� Determinar a ecuación dunha onda estacionaria e as características das ondas que dan lugar a 
unha onda estacionaria determinada.  

� Utilizar o principio de superposición para deducir a ecuación das ondas estacionarias, distin-
guindo os ventres e os nodos. 

� Aplicar os coñecementos das ondas estacionarias aos instrumentos musicais de corda e de ven-
to. 

� Entender en que consiste o efecto Doppler. 

Suxestións para o estudo 

� É importante que vostede lea a breve introdución preparatoria á unidade na páxina 145, que 
recorda conceptos dados na anterior unidade. 

� A medida que vaia estudando a teoría da unidade, convén que realice os seguintes exemplos 
resoltos do libro de texto: exemplo 1 da páxina 149, exemplo 2 da páxina 153, exemplo 4 da 
páxina 157, exemplo 5 da páxina 160, exemplo 6 da páxina 161 e exemplos A e B da páxina 
165. 

� Recomendámoslle a lectura da páxina 163 e ler o resumo de fórmulas e ideas clave da páxina 
seguinte. 

Actividades de autoavaliación 

� 1. Cando un movemento ondulatorio se reflicte, a súa velocidade de propagación: 

– a) Aumenta.  

– b) Depende da superficie de reflexión.  
– c) Non varía.  

Razoe a resposta. 

� 2. A velocidade dunha onda é 0,1 m/s e a súa lonxitude de onda 0,02 m. Penetra noutro medio 
cun ángulo de incidencia de 30º e a lonxitude de onda neste segundo medio é 0,01 m. Calcule: 

– a) A frecuencia da onda. 
– b) A súa velocidade no segundo medio. 

– c) O valor do seno do ángulo de refracción. 

� 3. Pódese polarizar unha onda lonxitudinal? Razoe a resposta. 



Páxina 21 de 60 

 

� 4. Cando dúas ondas interfiren construtiva ou destrutivamente, prodúcese algunha ganancia ou 
perda de enerxía no sistema? 

� 5. É certo que a difracción soamente se produce en ondas transversais? 

� 6. Enuncie as condicións fundamentais para que se produza unha onda estacionaria. 

� 7. Existe algunha restrición para a lonxitude de onda das ondas estacionarias que poden for-
marse nunha corda cos seus extremos fixos? E se está fixa por un solo extremo? 

� 8. O son amplificado da voz humana mantendo certo ton durante varios segundos é capaz de 
romper unha copa de cristal, debido a un fenómeno de resonancia. Propoña un mecanismo fí-
sico que o explique. 

� 9. Supoña que unha fonte sonora e un observador se moven coa mesma velocidade, dirección e 
sentido. Razoe se haberá efecto Doppler. 

Actividades de titoría 

� 1. Unha onda de frecuencia 225 Hz pasa dun medio onde se propaga a 120 m/s a outro onde se 
propaga a 210 m/s. Calcule: 

– a) O índice de refracción do segundo medio respecto do primeiro. 

– b) As lonxitudes de onda en cada un deles. 

� 2. É posible polarizar as ondas sonoras? Razoe a resposta. 

� 3. Diga se a interferencia é unha propiedade soamente das ondas harmónicas ou de todas elas. 

� 4. Razoe que teñen en común todos os puntos, aparte dos nodos, nunha corda na que se produ-
ce unha onda estacionaria. 

� 5. Diga que tipo de ondas forma o efecto Doppler. 
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8. Unidade 7. Campo eléctrico 
Criterios de avaliación 

Ao finalizar esta unidade vostede deberá ser capaz de: 

� Coñecer a lei de Coulomb e utilizala para calcular forzas eléctricas. 

� Coñecer a relación entre o traballo e o potencial eléctricos. 

� Representar o campo eléctrico mediante liñas de campo e superficies equipotenciais. 

� Definir intensidade de campo eléctrico. 

� Describir: a) a relación entre a forza coa que se atraen ou se repelen as cargas e a intensidade 
do campo eléctrico; b) a relación entre a enerxía potencial electrostática e o potencial eléctrico. 

� Calcular a intensidade de campo eléctrico, o potencial e a enerxía potencial creados por unha 
ou por varias cargas puntuais. 

� Calcular o fluxo do campo eléctrico dunha carga ou sistema de cargas a través dunha superfi-
cie cerrada. 

� Calcular o traballo que o campo eléctrico realiza para levar unha carga dun punto a outro. 

� Coñecer algunhas das aplicacións tecnolóxicas da ciencia para o benestar da sociedade.  

Suxestións para o estudo 

� Debe ler a breve introdución preparatoria á unidade na páxina 129 que recorda conceptos de 
dinámica dados na unidade 6. 

� A medida que vaia estudando a teoría da unidade, convén que realice os seguintes exemplos 
resoltos do libro de texto: exemplos 1 e 2 da páxina 175, exemplos 3 e 4 da páxina 177, exem-
plos 5 e 6 da páxina 180 e o exemplo A da páxina 189. 

� Recomendámoslle a lectura da páxina 187 e ler o resumo de fórmulas da páxina seguinte. 

Actividades de autoavaliación 

� 1. Se a diferenza de potencial entre dous puntos separados unha distancia d é cero, será nece-
sariamente o campo E cero nalgún punto desa distancia? 

� 2. Ten algunha vantaxe o teorema de Gauss sobre a lei de Coulomb? 

� 3. No punto A de coordenadas (0,15) hai unha carga de -6.10-5 C. Na orixe de coordenadas hai 
outra de 1'5.10-4 C. Calcule:  

– a) A intensidade do campo eléctrico resultante no punto P de coordenadas (36,0).  

– b) O potencial resultante nese punto. (As coordenadas exprésanse en metros). 

� 4. Dúas cargas de +1 mC e -2 mC están situadas en dous puntos, A e B, separados entre si 1 
m.  

– a) Determine o punto en que se anula o campo eléctrico.  

– b) Determine o punto ou puntos nos que se anula o potencial eléctrico.  

Datos : K= 9.109 Nm2C-2.  

� 5. Unha carga de 10-5C crea un campo onde metemos outra carga de 10-6 C 

– a) Calcule a distancia á que se encontrarán se o potencial desta resulta ser 1500 V. 
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– b) Calcule o traballo necesario para que unha toque a outra, se teñen un radio, res-
pectivamente, de 0'1 m e 0'01 m. 

Datos : K= 9.109 Nm2C-2 

� 6. Dúas cargas eléctricas de +2.10-5 C e -1'7.10-4 C distan entre si 10 cm.  

– a) Que traballo haberá que realizar sobre a segunda carga para afastala da primeira 
outros 40 cm na mesma dirección?  

– b) Que forza se exercerán mutuamente a esa distancia?  

� 7. Cando se conectan os bornes dunha batería de 500 V a dúas láminas paralelas, separadas a 
unha distancia de 1 cm, aparece un campo eléctrico uniforme entre elas. 

– a) Canto vale a intensidade deste campo? 

– b) Que forza exerce o campo anterior sobre un electrón? 

– c) Que velocidade adquirirá o electrón cando percorra 0,5 cm, se partiu do repouso? 
Carga electrón = 1,6.10-19 C; Masa electrón = 9,1.19-31 kg. 

Actividades de titoría 

� 1. Que gráfica representa correctamente a enerxía potencial eléctrica dunha carga puntual ne-
gativa situada nun campo creado por unha carga puntual positiva, cando varía a distancia que 
as separa? 

 

Elixa a resposta adecuada. 

� 2. Se en todos os puntos dunha superficie E=0, debe ser necesariamente cero o fluxo eléctrico 
a través desa superficie? 

� 3. Dúas cargas puntuais Q1= +4 µC e Q2= +1 µC, están separadas 30 cm no baldeiro. Calcule: 

– a) O campo eléctrico nun punto do segmento que une as cargas situado a 12 cm de 
Q1. 

– b) A forza que actúa sobre unha carga Q3= -0,5 µC situada en dito punto. 

� 4. Catro cargas eléctricas puntuais de +5 µC están situadas nos catro vértices dun cadrado de 
40 cm de lado. Calcule o traballo que debemos realizar para trasladar unha destas cargas desde 
a posición que ocupa ata o centro do cadrado. 

� 5. Unha carga eléctrica positiva móvese no interior dun campo eléctrico uniforme. Xustifique 
como varía a súa enerxía potencial eléctrica nos seguintes casos: 

– a) A carga móvese na mesma dirección e sentido que o campo eléctrico. 

– b) A carga móvese na dirección do campo eléctrico pero en sentido contrario. 

– c) A carga móvese en dirección perpendicular ao campo eléctrico. 

– d) A carga describe unha circunferencia e volve ao punto de partida. 
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9. Unidade 8. Campo magnético 
Criterios de avaliación 

Ao finalizar esta unidade vostede deberá ser capaz de: 

� Coñecer as propiedades dos imáns e explicar as causas do magnetismo natural. 

� Coñecer o comportamento dos distintos tipos de materiais dentro de campos magnéticos e dis-
tinguir as substancias paramagnéticas, diamagnéticas e ferromagnéticas. 

� Representar o campo magnético mediante as liñas de indución magnética e describir o campo 
magnético terrestre. 

� Calcular a forza que experimenta unha carga dentro dun campo magnético detallando como é 
en cada caso a forza en canto a módulo, dirección e sentido. 

� Calcular a velocidade e o radio da traxectoria dunha partícula nun espectrógrafo de masas.  

� Calcular a forza que un campo magnético exerce sobre un fío condutor rectilíneo de lonxitude 
L polo que circula corrente.  

� Entender a lei de Biot e Savart e utilizala para calcular o campo magnético creado por unha 
carga en movemento, por un elemento de corrente, por unha espira circular no seu centro e por 
un fío rectilíneo indefinido. 

� Calcular a forza que exercen entre si dous condutores rectilíneos, indefinidos e paralelos. 

� Comprender o teorema de Ampère e utilizalo para calcular o campo magnético no interior  

    dunha bobina ou solenoide. 

� Analizar as diferenzas entre campo gravitatorio, magnético e eléctrico. 

Suxestións para o estudo 

� É importante que vostede lea a breve introdución preparatoria á unidade na páxina 195 que re-
pasa conceptos básicos de magnetismo. 

� A medida que vaia estudando a teoría da unidade, convén que realice os seguintes exemplos 
resoltos do libro de texto: exemplo 3 da páxina 203, exemplos 4 e 5 da páxina 205, exemplo 6 
da páxina 208, exemplo 7 da páxina 209, exemplo B da páxina 214 e exemplos C e D da páxi-
na 215. 

� Recomendámoslle a lectura da páxina 212 e ler o resumo de fórmulas e ideas clave da páxina 
seguinte. 

Actividades de autoavaliación 

� 1. Cando unha partícula cargada se move dentro dun campo magnético, a forza magnética que 
actúa sobre ela realiza un traballo que sempre é: 

– a) Positivo, se a carga é positiva.  
– b) Positivo, sexa como sexa a carga.  

– c) Cero. 

Elixa a resposta adecuada. 

� 2. Por dous condutores paralelos e próximos entre si circulan correntes eléctricas do mesmo 
sentido. Que lle ocorrerá aos condutores? 
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– a) Atráense.  
– b) Repélense.  
– c) Non exercen forzas mutuas se as correntes son da mesma magnitude. 

Elixa a resposta adecuada. 

� 3. Calcule:  
– a) O radio da órbita que describe un electrón nun campo magnético de intensidade  

B = 3 Weber/m2 que forma un ángulo de 90º co plano da súa traxectoria.  

– b) O tempo que tarda en dar unha volta se se move a unha velocidade de 9000 km/s.  

Datos: carga do electrón = 1'6.10-19 C; masa do electrón = 9.10-31 kg. 

� 4. Un ciclotrón para acelerar protóns ten un campo magnético de intensidade 0'4 Teslas, e o 
seu radio é 0'8 m. Calcule:  

– a) A velocidade coa que saen os protóns do ciclotrón.  
– b) Que voltaxe faría falta para que os protóns adquirisen esa velocidade partindo do 

repouso? Datos: mprotón = 1'67.10
-27kg; qprotón = 1'6.10

-19 C. 

� 5. A unha distancia de 30 cm dun fío condutor moi longo mediuse un campo magnético de 
4,2.10-6 T. Se non existe ningunha outra fonte de campo magnético, calcule a intensidade da 
corrente que circula polo fío. 

� 6. Enuncie o teorema de Ampère e explique cal é a súa utilidade principal. 

� 7. Dous fíos condutores moi longos, rectilíneos e paralelos, polos que circulan correntes de 2 
A e 3 A en sentidos contrarios, están separados 12 cm. Calcule a forza que se exercen mutua-
mente por unidade de lonxitude e diga se é atractiva ou repulsiva.  

Actividades de titoría 

� 1. Para que unha carga eléctrica non se desvíe ao pasar por unha zona do campo magnético 
non nulo, as liñas de campo han de ser:  

– a) Perpendiculares ao desprazamento da carga.  

– b) Paralelas ao desprazamento da carga.  

– c) De calquera forma que sexan, a carga desvíase sempre. 

Elixa a resposta adecuada. 

� 2. O campo magnético creado por un fío infinito e recto con corrente de 1 A en sentido ascen-
dente nun punto a unha distancia de r metros do fío: 

– a) Depende da inversa do cadrado da distancia.  
– b) Ten a dirección de liñas solenoidais.  
– c) Depende do cadrado da intensidade de corrente. 

Elixa a resposta adecuada. 

� 3. Un protón ten unha enerxía cinética de 10-14 J. Segue unha traxectoria circular nun campo 
magnético B= 0'5 T. Calcule: 

– a) O radio da traxectoria. 
– b) A frecuencia coa que xira. Datos: mprotón = 1'67.10

-27kg; qprotón = 1'6.10
-19 C. 

� 4. Calcule a forza magnética que actúa sobre un fío rectilíneo de 4 m de lonxitude polo que 
circula unha corrente de 2,5 A cando se lle aplica un campo magnético uniforme de 2.102 T 
perpendicular ao fío. 
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� 5. Dous arames moi longos, rectilíneos e paralelos, polos que circulan intensidades de corrente 
de 2 A e 3 A en sentidos opostos, están separados 20 cm. Calcule a indución magnética nun 
punto situado entre os dous fíos, no plano definido por ambos e a 7 cm do primeiro. 
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10. Unidade 9. Indución electromagnética 
Criterios de avaliación 

Ao finalizar esta unidade vostede deberá ser capaz de: 

� Describir os experimentos de Faraday e Henry. 

� Explicar que establecen a lei de Lenz e a de Faraday, e poñer un exemplo no que se vexa a ne-
cesidade do sinal negativo na segunda destas leis. 

� Efectuar exercicios de cálculo do fluxo magnético e de aplicación da lei de Faraday.  

� Realizar exercicios de cálculo da indución electromagnética nunha barra metálica situada den-
tro dun campo magnético.  

� Describir o alternador, explicando o seu funcionamento e a expresión da fem que xera, e ex-
plicar as diferenzas entre un alternador e unha dínamo. 

� Resolver exercicios de alternadores.  

� Explicar que son a indución e a autoindución, e indicar as súas diferenzas e as súas semellan-
zas. 

� Valorar a importancia do descubrimento da indución electromagnética e as súas aplicacións, 
en especial nas tecnoloxías da comunicación. 

� Describir unha central eléctrica: o seu funcionamento e as transformacións enerxéticas que te-
ñen lugar nela. 

� Coñecer as vantaxes da utilización da enerxía eléctrica na actualidade, e os diferentes xeitos de 
producila. 

� Coñecer o estado actual das enerxías renovables en Galicia. 

Suxestións para o estudo 

� É importante que vostede lea a breve introdución preparatoria á unidade na páxina 195 que re-
pasa conceptos básicos de magnetismo dados na unidade anterior. 

� A medida que vaia estudando a teoría da unidade, convén que realice os seguintes exemplos 
resoltos do libro de texto: exemplo 1 da páxina 222, exemplos 2 e 3 da páxina 225, exemplo 4 
da páxina 227, exemplo 5 da páxina 229 e exemplos A e B da páxina 242. 

� Recomendámoslle a lectura da páxina 240 e ler o resumo de fórmulas e ideas clave da páxina 
seguinte. 

Actividades de autoavaliación 

� 1. De que factores depende a fem inducida nun arame que se despraza nun campo magnético? 
Como debe ser este desprazamento para que non exista indución? 

� 2. O coeficiente de autoindución dunha bobina toroidal é a relación: 
– a) Entre o fluxo e a intensidade.  
– b) Entre a intensidade e o campo magnético.  

– c) Entre o campo eléctrico e o campo magnético. 

� 3. Pódese transformar a corrente continua? Razoe a resposta. 
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� 4. O fluxo magnético que atravesa unha espira varía co tempo, de acordo coa expresión:          
Ф = 6t2 – 20 t4 (SI). Calcule o valor da forza electromotriz inducida en dita espira ao cabo de 2 
segundos. 

� 5. Unha bobina de 200 espiras de 50 cm2 cada unha xira a 180 rpm ao redor dun eixe situado 
no seu plano perpendicular a un campo magnético uniforme de 0,05 T. Calcule: 

– a) O fluxo máximo que atravesa a bobina. 

– b) A fem media inducida na bobina. 

� 6. Calcule o coeficiente de autoindución dun circuíto no que se produce unha forza electromo-
triz de autoindución de 5 V cando a corrente varía dun xeito uniforme de 0 a 2,5 A en 0,25 s. 

� 7. Existe algunha diferenza entre un xerador e un motor eléctrico? 

Actividades de titoría 

� 1. Existe algunha diferenza entre indución e autoindución? 

� 2. O fluxo do campo magnético creado por unha bobina a través de si mesma: 

– a) Depende do número de espiras.  

– b) Depende da inversa do coeficiente de autoindución.  
– c) É función inversa da intensidade de corrente. 

Razoe a resposta. 

� 3. Un avión ten unha envergadura de 18 m e voa cara ao S cunha velocidade de 900 km/h 
manténdose paralelo á superficie terrestre. Se o campo magnético da Terra nesa rexión ten 
unha compoñente horizontal de 2.10–5 T e un ángulo de inclinación de 60º, calcule a diferenza 
de potencial inducida nos extremos das alas do avión. 

� 4. Unha bobina de 40 espiras de 10 cm2 está colocada nun campo magnético de xeito que o 
fluxo sexa máximo. Se o campo varía segundo a función B(t) = 0,5 – 0,02t Teslas, calcule a 
fem inducida na bobina. 

� 5. Unha bobina situada nun campo magnético uniforme, co seu eixe paralelo ás liñas de indu-
ción, xira ata colocar o seu eixe perpendicular a ditas liñas. Explique como varía a intensidade 
da corrente inducida na bobina nos seguintes casos: 

– a) Dobramos a velocidade de xiro da bobina. 

– b) Reducimos a intensidade do campo magnético á metade. 

– c) Efectuamos os cambios anteriores simultaneamente. 

� 6. Un campo magnético uniforme de 0,4 T atravesa perpendicularmente unha espira circular 
de 5 cm de radio e 15Ω de resistencia. Calcule a fem e a intensidade de corrente inducidas se a 
espira xira un cuarto de volta ao redor do seu diámetro en 0,1 s. 
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11. Unidade 10. A luz 
Criterios de avaliación 

Ao finalizar esta unidade vostede deberá ser capaz de: 

� Explicar as teorías máis destacadas que historicamente se foron formulando sobre a natureza 
da luz. 

� Debuxar o espectro electromagnético e describir as características das ondas electromagnéti-
cas. 

� Comparar a explicación da refracción mediante raios e mediante a teoría de Huygens. 

� Aplicar a segunda lei da refracción para determinar ángulos de incidencia, ángulos de refrac-
ción e índices de refracción.  

� Comprender os conceptos de ángulo límite e reflexión total. 

� Resolver exercicios sobre espellos esféricos e espellos planos nos que se determinen a posi-
ción, o tamaño e a natureza da imaxe obtida, así como a distancia focal dun espello esférico.  

� Resolver exercicios sobre lentes delgadas nos que se determinen a posición, o tamaño e a natu-
reza da imaxe obtida e a distancia focal da lente.  

� Describir os fenómenos da dispersión e da absorción da luz: a) que son; b) por que ocorren; c) 
onde poden observarse; d) que aplicacións teñen. 

� Explicar: a) que son as interferencias; b) que tipos hai; c) que é a difracción; d) que se observa 
nunha pantalla cando se fai pasar luz a través dunha dobre fenda colocada fronte á pantalla; e) 
como inflúe a lonxitude de onda da radiación utilizada. 

� Explicar os resultados da interferencia na experiencia da dobre fenda.  

� Explicar o fenómeno da polarización da luz e os métodos para conseguila.  

� Representar con claridade os esquemas e as representacións dos sistemas ópticos e indicar co-
rrectamente as magnitudes correspondentes e a dirección dos raios luminosos. 

� Coñecer o funcionamento do ollo humano, así como os defectos máis comúns da visión e a súa 
corrección. 

Suxestións para o estudo  

� É importante que vostede lea a breve introdución preparatoria á unidade na páxina 247, que 
repasa conceptos básicos de movemento ondulatorio. 

� A medida que vaia estudando a teoría da unidade, convén que realice os seguintes exemplos 
resoltos do libro de texto: exemplo 1 da páxina 250, exemplo 2 da páxina 255, exemplo 3 da 
páxina 258, exemplo 4 da páxina 261, exemplo 5 da páxina 266 e exemplos A e B da páxina 
271. 

� Recomendámoslle a lectura da páxina 269 e ler o resumo de fórmulas e ideas clave da páxina 
seguinte. 

Actividades de autoavaliación 

� 1. Por que se pode afirmar que as ondas electromagnéticas son transversais e non lonxitudi-
nais? 
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� 2. Indique varios fenómenos nos que a luz manifeste natureza ondulatoria e outros nos que 
manifeste natureza corpuscular. 

� 3. Coñece algún fenómeno óptico no que a luz se comporte simultaneamente como onda e 
como partícula? 

� 4. As lonxitudes de onda de emisión de certa cadea de emisoras radiofónicas están comprendi-
das entre 60 e 240 m.  

– a) Cal é a banda de frecuencias de emisión da cadea? 

– b) Que emisións se propagan a maior velocidade, as de frecuencia máis alta ou as de 
máis baixa? 

� 5. Unha onda senoidal electromagnética plana de 20 MHz de frecuencia trasládase no baldeiro 
na dirección do eixe X. O campo eléctrico ten a dirección do eixe Y, e o seu valor máximo é 
510 N/C. Achar: 

– a) A lonxitude de onda e o período. 
– b) O valor máximo do campo magnético e a súa dirección. 

– c) As expresións E=E(x,t) e B=B(x,t) dos campos eléctrico e magnético correspon-
dentes a dita onda. 

� 6. Como explica o elevado brillo e as luces de cores que se observan nos diamantes? 

� 7. O índice de refracción dun prisma óptico,  

– a) É o mesmo para todas as luces? 

– b) Depende da lonxitude de onda? 

� 8. Cando un raio de luz pasa do aire á auga, non cambia a: 

– a) Velocidade de propagación.  
– b) Frecuencia.  
– c) Lonxitude de onda. 

Elixa a resposta adecuada. 

� 9. Un raio luminoso incide na superficie dun bloque de vidro (n= 1,50) cun ángulo de inciden-
cia de 50º. Calcule as direccións dos raios reflectido e refractado. 

� 10. O índice de refracción da auga para a luz amarela do sodio é n=1,33. Cal é a velocidade de 
propagación e a lonxitude de onda de dita luz na auga? No baldeiro, a lonxitude de onda da luz 
amarela do sodio é 5890 Å. 

� 11. Nunha pequena greta de 1 cm de ancho obsérvase a difracción dun son de 3000 Hz e, en 
cambio, non se produce a difracción dun feixe de luz vermella de 7000 Å. Cal é a razón deste 
comportamento? Dato: velocidade do son= 340 m/s. 

� 12. Cal é o ángulo límite para a luz que pasa do vidro (n=1,5) á auga (n=1,33)? 

� 13. Para afeitarse, unha persoa precisa ver a súa imaxe dereita e do maior tamaño posible. Que 
clase de espello debe usar? 

– a) Plano.  
– b) Cóncavo.  
– c) Convexo 

Debuxe a marcha dos raios e elixa a resposta adecuada. 

� 14. Dispoñemos dun espello convexo de radio de curvatura 1 m. Como é a imaxe dun obxecto 
real? 

– a) Real, invertida e de menor tamaño.  
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– b) Virtual, invertida e de maior tamaño.  

– c) Virtual, dereita e de menor tamaño. 

Debuxe a marcha dos raios e elixa a resposta adecuada. 

� 15. Enumere as diferenzas existentes entre unha imaxe real e unha imaxe virtual. 

� 16. Inflúe a potencia do obxectivo e do ocular no aumento dun microscopio óptico? Como 
afecta a lonxitude de onda utilizada ao seu poder separador? 

� 17. Un obxecto de 4 cm de altura está situado 20 cm diante dunha lente delgada converxente 
de distancia focal 12 cm. Determine: 

– a) A posición da imaxe. 

– b) O tamaño da imaxe. 

� 18. Un pescador situado na súa barca atópase a 2,1 m de altura por riba da superficie da auga, 
mentres que un peixe nada a 0,5 m debaixo da superficie. O índice de refracción da auga é 4/3.  

– a) A que distancia ve o pescador o peixe? 
– b) E o peixe o pescador? 

� 19. Cal é a potencia dun sistema formado por unha lente converxente de 2 dioptrías e outra di-
verxente de 4’5 dioptrías? Cal é a distancia focal do sistema? 

Actividades de titoría 

� 1. Que é unha onda electromagnética? Que analoxías e diferenzas existen entre as ondas de ra-
dio e as de televisión? 

� 2. Un espectador asiste en directo á actuación dun cantante e sitúase a 20 m do escenario. Ou-
tra persoa escoita o mesmo concerto a través da radio, a 5000 km de distancia. Cal dos dous 
recibe antes os sons emitidos polo cantante? Dato: velocidade do son no aire a 25 ºC=347 m/s. 

� 3. Cando a luz pasa dun medio a outro de distinto índice de refracción, o ángulo de refracción 
é: 

– a) Sempre maior que o de incidencia.  

– b) Sempre menor que o de incidencia.  

– c) Depende dos índices de refracción. 

Razoe a resposta. 

� 4. Como se explica a formación do arco iris? Por que non aparece sempre que chove? 

� 5. Un feixe de luz amarela de 5890 Å de lonxitude de onda no aire entra na auga (n= 1,33). Se 
o ángulo de incidencia é de 45º,  

– a) Cal é o ángulo de refracción? 
– b) Cal é a lonxitude de onda na auga? 
– c) E a frecuencia? 
– d) Un mergullador baixo a auga, observará a mesma cor amarela da luz? 

� 6. Nas lentes diverxentes a imaxe sempre é: 

– a) Dereita, menor e virtual. 

– b) Dereita, maior e real. 

– c) Dereita, menor e real. 

� 7. Como son o foco e o centro de curvatura dun espello esférico cóncavo? E se o espello é 
convexo? 

� 8. Por que se producen aberracións cromáticas? Como se corrixen? 
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� 9. Un espello esférico cóncavo ten un radio de curvatura de 1’5 m. Determine: 

– a) A posición da imaxe dun obxecto situado diante do espello a unha distancia de 1 
m. 

– b) A altura da imaxe, dun obxecto real de 10 cm de altura. 

� 10. En que posicións se poderá colocar unha lente converxente de +15 cm de distancia focal 
imaxe, para obter a imaxe dun obxecto sobre unha pantalla situada a 80 cm del? 

Prácticas de laboratorio 

Recoméndase a realización da práctica proposta pola CIUG, “Lentes converxentes”, que se 
atopa na páxina http://ciug.cesga.es no grupo de traballo de Física, dentro da pestana “Área 
de centros”. 
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12. Unidade 11. Física relativista 
Criterios de avaliación 

Ao finalizar esta unidade vostede deberá ser capaz de: 

� Distinguir os sistemas de referencia inerciais e os non-inerciais. 

� Coñecer as transformacións de Galileo e a fórmula clásica de adición de velocidades e aplica-
las nos casos de movementos relativos a velocidades moito menores cá da luz. 

� Comprender as limitacións da mecánica clásica na súa aplicación a sistemas que se moven a 
altas velocidades. 

� Recoñecer a contribución do experimento de Michelson-Morley ao avance da física. 

� Resolver cuestións e exercicios sobre simultaneidade na relatividade, dilatación de tempos, 
contracción de lonxitudes, adición relativista de velocidades e masas e enerxías relativistas.  

� Coñecer os postulados de Einstein da teoría especial da relatividade e comentar as diferenzas 
fundamentais que hai entre o principio de relatividade de Galileo e o de Einstein. 

� Utilizar as transformacións de Lorentz para casos de movementos relativos a velocidades 
comparables á da luz. 

� Saber efectuar cálculos de transformacións de masa en enerxía, e viceversa. 

� Buscar información sobre o paradoxo dos xemelgos e comentalo. 

Suxestións para o estudo 

� É importante que vostede lea a breve introdución preparatoria á unidade na páxina 277, que 
repasa conceptos básicos de cinemática. 

� A medida que vaia estudando a teoría da unidade, convén que realice os seguintes exemplos 
resoltos do libro de texto: exemplos 1 e 2 da páxina 281, exemplo 3 da páxina 285, exemplo 4 
da páxina 287, exemplo 5 da páxina 288, exemplo 6 da páxina 289, exemplo 7 da páxina 290, 
exemplo 8 da páxina 291, exemplo 9 da páxina 292, exemplo 10 da páxina 293, exemplos A e 
B da páxina 296 e exemplos C e D da páxina 297. 

� Recomendámoslle a lectura da páxina 294 e ler o resumo de fórmulas e ideas clave da páxina 
seguinte. 

Actividades de autoavaliación 

� 1. Que diferenza hai entre o principio de relatividade de Galileo e o principio de relatividade 
de Einstein? 

� 2. Que nos di a ecuación E = mc2? 

– a) A masa e a enerxía son dúas formas da mesma magnitude.  

– b) A masa convértese en enerxía cando viaxa á velocidade da luz.  

– c) A masa convértese en enerxía cando o corpo se despraza á velocidade da luz ao 
cadrado. 

� 3. É certo que os obxectos se contraen a velocidades próximas ás da luz? 

– a) Si, e afecta ás tres direccións do espazo.  
– b) Si, contráense realmente sexa cal sexa o sistema de referencia.  
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– c) Non, o que se contrae é a medida do obxecto. 

� 4. Que diferenzas habería no noso mundo se a velocidade da luz fora soamente de 50 m/s? 

� 5. Sexan dous xemelgos, Pedro e Luís, que teñen 25 anos de idade. Pedro efectúa unha viaxe 
espacial de ida e volta a un planeta afastado que dista 26 anos-luz da Terra, realizando todo o 
percorrido cunha velocidade v = 0,98c. Como se verán Pedro e Luís cando aquel regrese? 

� 6. Un rectángulo cuxos lados miden en repouso 0,5 m e 0,75 m móvese cunha certa velocidade 
na dirección do seu lado maior. Cal ha de ser esta velocidade para que un observador en re-
pouso o vexa coma un cadrado? 

� 7. Temos un electrón que se move con velocidade de 2,5.108 m/s. 

– a) Cal é a súa masa? 

– b) Cal é a súa enerxía total? 
– c) Cal é a súa enerxía cinética relativista? Masa electrón = 9.10

-31 kg 

Actividades de titoría 

� 1. Dende o punto de vista da mecánica clásica, se dous sucesos son simultáneos para un obser-
vador: 

– a) Serano tamén para calquera outro observador que se mova respecto ao primeiro? 

– b) E dende o punto de vista relativista?  

� 2. Un vehículo espacial afástase da Terra cunha velocidade de 0'5c (c= velocidade da luz). 
Desde a Terra mándase un sinal luminoso e a tripulación mide a velocidade do sinal, obtendo 
o valor: 

– a) 0'5c.  
– b) c. 
– c) 1'5c. 

Razoe a resposta. 

� 3. Un rapaz tarda 5 minutos en almorzar na cafetería da estación. Canto tempo tardaría respec-
to a un viaxeiro que pasa pola estación nun tren a unha velocidade igual a 0,7c? 

� 4. Unha nave espacial ten unha lonxitude propia de 80 m e móvese a unha velocidade de 
200000 km/s afastándose da Terra. Cal será a súa lonxitude apreciada por un observador na 
Terra? 

� 5. Un electrón acelérase ata alcanzar unha velocidade 0,80c. Compare a súa enerxía cinética 
relativista co valor dado pola mecánica de Newton. Dato: Masa electrón = 9.10

-31 kg.  
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13. Unidade 12. Física cuántica 
Criterios de avaliación 

Ao finalizar esta unidade vostede deberá ser capaz de: 

� Enunciar a hipótese de Planck e describir que se pretendía explicar con ela. 

� Interpretar a radiación térmica do corpo negro de acordo coa hipótese de Planck. 

� Describir o efecto fotoeléctrico e razoar por que a teoría ondulatoria non pode explicalo, pero 
si a teoría de Einstein. 

� Explicar o modelo do átomo de Bohr e as súas limitacións. 

� Explicar a hipótese de De Broglie e a dualidade onda-partícula. 

� Describir o principio de indeterminación de Heisenberg e as súas consecuencias. 

� Comprender a interpretación probabilística inherente ao concepto de orbital. 

� Clasificar os diferentes números cuánticos explicando o seu significado. 

� Coñecer a existencia do spin en todas as partículas subatómicas e no fotón. 

� Resolver exercicios de cálculo de frecuencias e enerxías de fotóns no efecto fotoeléctrico.  

� Realizar exercicios de transicións entre niveis enerxéticos do átomo de hidróxeno.  

� Realizar exercicios de cálculo da lonxitude de onda de De Broglie.  

� Realizar exercicios do principio de incerteza. 

Suxestións para o estudo 

� É importante que vostede lea a breve introdución preparatoria á unidade na páxina 301, que 
repasa conceptos básicos do átomo e de ondas. 

� A medida que vaia estudando a teoría da unidade, convén que realice os seguintes exemplos 
resoltos do libro de texto: exemplos 1 da páxina 303, exemplo 2 da páxina 306, exemplo 3 da 
páxina 309, exemplos 4 e 5 da páxina 311, exemplo 6 da páxina 312, exemplo 7 da páxina 315 
e exemplos A e B da páxina 321. 

� Recomendámoslle a lectura da páxina 319 e ler o resumo de fórmulas e ideas clave da páxina 
seguinte. 

Actividades de autoavaliación 

� 1. A constante de Planck vale 6'6.10-34J.s. Se, de súpeto, aumentase o seu valor a 6'6.1034J.s, 
pasaría que:  

– a) A mecánica cuántica sería aplicable ao mundo macroscópico.  

– b) A mecánica clásica sería aplicable ao mundo microscópico.  

– c) A mecánica cuántica e a mecánica clásica intercambiarían os seus campos de apli-
cación, o mundo microscópico e macroscópico. 

� 2. Por que o concepto de órbita electrónica carece de sentido na mecánica cuántica? 

� 3. A frecuencia umbral para arrancar un electrón nunha célula fotoeléctrica é de 6.1014s-1. Cal-
cule: 

– a) A velocidade dos electróns arrancados cunha radiación de 3.10-7m.  
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– b) Poderían arrancarse electróns con radiación visible (λ entre 400 e 700 nm)? 

Datos: me = 9,1.10
-31kg; h = 6,62.10-34Js.; 1 m = 10 9 nm; c = 3.108 m/s. 

� 4. Calcule a lonxitude de onda asociada a unha pelota, de masa 140 g, que se move cunha ve-
locidade de 250 m/s. Que pode deducir respecto a esa posible onda asociada á pelota? 

� 5. Calcule a lonxitude de onda da onda asociada a un electrón acelerado nun campo eléctrico 
por unha diferenza de potencial de 54 V. 

Actividades de titoría 

� 1. O Principio de Indeterminación de Heisenberg establece que: 

– a) Non hai nada máis pequeno que a constante de Planck.  

– b) Non se poden medir simultaneamente e con precisión ilimitada o momento lineal 
e a posición dunha partícula.  

– c) De todas as magnitudes físicas, soamente o momento lineal e a velocidade non 
poden coñecerse con precisión ilimitada. 

� 2. Por que a existencia dunha frecuencia umbral para o efecto fotoeléctrico é un feito que vai 
en contra da teoría ondulatoria? 

� 3. Un metal desprende electróns a unha velocidade de 1000 ms-1 ao recibir luz dunha lonxitude 
de onda de 400 nm. Calcule: 

– a) O traballo de extracción. 
– b) A enerxía cinética máxima dos electróns. 

Datos: me = 9,1.10
-31kg; h = 6,62.10-34J.s.; 1 m = 109 nm; c = 3.108 m/s. 

� 4. Calcule a lonxitude de onda da onda asociada a un electrón que se move a 5000 km/s. Que 
consecuencia se pode deducir? 

� 5. A velocidade dun protón é de 104 m/s cunha precisión do 0,0005%. Calcule a indetermina-
ción á hora de fixar a posición da partícula. Dato: mp = 1,67.10

-27kg 
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14. Unidade 13. Física nuclear 
Criterios de avaliación 

Ao finalizar esta unidade vostede deberá ser capaz de: 

� Explicar en que consiste a radioactividade natural e describir a natureza das radiacións emiti-
das alfa, beta, gamma. 

� Aplicar a lei de emisión radioactiva a procesos de desintegración para calcular o período de 
semidesintegración, núcleos desintegrados e núcleos que quedan por desintegrar. 

� Expoñer os efectos biolóxicos da radioactividade e as súas aplicacións. 

� Describir o núcleo atómico e as clases de forzas nucleares. 

� Entender e saber escribir as reaccións de fisión e fusión nuclear. 

� Calcular a enerxía de enlace por nucleón dun isótopo dado. 

� Clasificar as distintas formas de reaccións nucleares expresando correctamente as ecuacións 
correspondentes. 

� Explicar os riscos e as aplicacións da fisión e da fusión nuclear e valorar as vantaxes e os in-
convenientes destas reaccións. 

� Describir os elementos fundamentais e o funcionamento das centrais nucleares de fisión. 

� Clasificar as partículas subatómicas e as forzas fundamentais da natureza. 

Suxestións para o estudo 

� É importante que vostede lea a breve introdución preparatoria á unidade na páxina 325, que 
repasa conceptos básicos do átomo. 

� A medida que vaia estudando a teoría da unidade, convén que realice os seguintes exemplos 
resoltos do libro de texto: exemplo 1 da páxina 327, exemplo 2 da páxina 330, exemplo 4 da 
páxina 335, exemplos A e B da páxina 338 e exemplos C e D da páxina 339. 

� Recomendámoslle a lectura da páxina 336 e ler o resumo de fórmulas e ideas clave da páxina 
seguinte. 

Actividades de autoavaliación 

� 1. Diga se é certa ou falsa e razoe a resposta da seguinte afirmación: “A emisión de partículas 
beta polos núcleos radioactivos altera a masa atómica dos mesmos”. 

� 2. Ache o número atómico e másico do elemento producido a partir do polonio (Z=84, A=218) 
despois de emitir catro partículas alfa e dúas beta. 

� 3. A obtención da enerxía a partir do núcleo dos átomos realízase mediante reaccións nuclea-
res, que clasificamos en dous tipos: reaccións de fisión e reaccións de fusión. Na actualidade o 
home soamente usa as de fisión, e débese a que: 

– a) Producen máis enerxía que as de fusión.  

– b) Son menos contaminantes que as de fusión.  

– c) Non saben aproveitar as de fusión. 

Razoe a resposta. 
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� 4. Un detector de radioactividade detecta unha velocidade de desintegración de 125 núcle-
os/minuto nunha mostra radioactiva. Sabemos que o período de semidesintegración desta 
substancia é 20 min. Calcule: 

– a) A cte. de desintegración radioactiva. 
– b) A velocidade de desintegración unha hora despois. 

� 5. Un núcleo radioactivo ten unha vida media dun segundo. 

– a) Cal é a súa constante de desintegración? 
– b) Se nun instante dado unha mostra desta substancia radioactiva ten unha actividade 

de 11,1.107 desintegracións por segundo, cal é o número de núcleos radioactivos ne-
se instante? 

Actividades de titoría 

� 1. Dada a reacción nuclear: 23592 U + X = 
236

93Np, a partícula X é un: 

– a) Protón.  
– b) Neutrón.  
– c) Electrón. 

� 2. Se un núcleo atómico emite unha partícula α e dúas partículas β, o seu nº atómico: 

– a) Diminúe en dúas unidades. 

– b) Aumenta en dúas unidades. 

– c) Non varía. 

� 3. A vida media do torio (Z=90; A=234) é de 24 días. Que cantidade de torio permanecerá sen 
desintegrarse ao cabo de 96 días? 

� 4. O período de semidesintegración dun núcleo radioactivo é de 100 s. Unha mostra que ini-
cialmente contiña 109 núcleos posúe na actualidade 107 núcleos. Calcule: 

– a) A antigüidade da mostra. 

– b) A vida media. 

– c) A actividade da mostra dentro de 1000 s. 

� 5. Nunha mostra radioactiva obsérvase que o número de núcleos emisores decrece co tempo 

segundo a lei: N=N0.
te

610.1,2 −−  en unidades do SI. Determine o período de semidesintegración. 
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15. Solucións ás actividades de  
autoavaliación 

15.1 Unidade 1. Dinámica de translación e rotación 

Exercicio 1 

Calculamos o momento da forza como o produto vectorial de r
r
 coa forza F

r
: 

FxrM
rrr

= = (1,2,1)x(3,5,1)=( )53()2 kjixkji
rrrrrr

++++ = mNkji .)23(
rrr

−+−   

Exercicio 2 

Como o momento con respecto ao centro do planeta da forza que actúa sobre o satélite é 
nulo, consérvase o momento angular deste con respecto a dito punto. 

Igualando en ambas posicións os módulos dos momentos angulares do satélite, cuxa masa 
simbolizamos por m, resulta o seguinte: αsenrvmsenrvm ...º90... 2211 =  

Despexando senα e sabendo que sen90º=1, obtense o seguinte:  

933,0
10.510.3

10.710.2

.

.
73

73

22

11 =
⋅
⋅==

rv

rv
senα  

Este valor de seno correspóndese cun ángulo de 69º. 

Exercicio 3  

Forza central é aquela cuxa dirección é paralela ou coincide coa do vector r
r
. Exemplos de 

forzas centrais son as forzas gravitatorias e a forza elástica dos resortes. 

Exercicio 4 

O momento angular do patinador I·ω permanece constante. Pode variar a súa velocidade 
de rotación modificando o seu momento de inercia. Se encolle o corpo, o seu momento de 
inercia diminúe. Se estira os brazos, aumenta. 

Exercicio 5 

O anaco de cortiza está sometido a unha forza que en todo momento está dirixida cara ao 
desaugadoiro. É, por conseguinte, unha forza central. Por iso, o momento angular do ana-
co de cortiza permanece constante. Para que isto ocorra debe aumentar de velocidade a 
medida que diminúe a súa distancia ao desaugadoiro. 

Exercicio 6 

a) A forza central coa que é atraída a Terra polo Sol non mudou. Polo tanto o momento 
angular permanecerá constante: I0·ω0 = I1 ω1 ⇒  2/5.MR0

2ω0 = 2/5 M ( ½ R0)
2ω1  

De onde se deduce que:  ω1 = 4 ω0 
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A velocidade de rotación sería 4 veces maior. Por conseguinte, o día reduciríase a seis ho-
ras. 

b) Se conserva o momento angular orbital: Mrv0 = Mrv1 

a velocidade de translación sería a mesma posto que a distancia ao Sol e a masa da Terra 
non variaron. 

15.2 Unidade 2. Campo gravitatorio 

Exercicio 1 

Solución: c  

Todos caerían igual, porque aínda que a forza gravitatoria depende da atracción das masas, 
a intensidade do campo gravitatorio (g) medida como F/m, depende unicamente da masa 
creadora do campo sendo independente da masa do obxecto que cae. g= GM/r2. 

Esta intensidade de campo gravitatorio é a que determina a aceleración de caída do corpo. 

Exercicio 2 

Porque a enerxía cinética é sempre positiva e a enerxía potencial gravitatoria é sempre ne-
gativa. Polo tanto, a diferenza Ec-Ep será sempre maior que cero. 

Exercicio 3 

Solución: b 

Se supoñemos que a Terra é unha esfera maciza de densidade constante, podemos calcular 
a masa (M') que nun punto do seu interior é causante da atracción gravitatoria:  

d = M/V⇒d = d' ⇒  MT/(4/3)πRT
3 = M'/(4/3)πr3 . 

Despexando: M’ ⇒  M' = (r3/RT
3) MT. 

Como g' = GM'/r2, quedará: g = G(r3/RT
3) MT = g0 r/RT. 

Obtense unha variación lineal de g con r. A medida que r diminúe (ao ir cara ao interior da 
Terra) g tamén diminúe. O valor máximo de g obtense cando r = RT. 

Exercicio 4 

Solución: a 

Tendo en conta o balance enerxético global ⇒EC+EP= -1/2 (GMm/r). 

Este valor será nulo cando r → ∞ . 

Exercicio 5 

a) A intensidade do campo gravitatorio vén dada pola expresión: g = G M/r2  

A gravidade na superficie do planeta é: gp = G Mp/rp
2 = 5 ms-2  

A gravidade na superficie da Terra é: gT = G MT/rT
2 = 10 ms-2  

Despexando as masas do planeta e a Terra nestas expresións queda:  

Mp =5 rp
2/G.MT = 10 rT

2/G  
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Logo a relación entre masas Mp/MT quedará: Mp/MT = 0'5 rp
2/rT

2 

Como, segundo o problema, o radio do planeta é a metade do radio terrestre : rp= rT/2, a 
relación entre as masas quedará: Mp /MT = 0'5.0'5

2.rT
2/rT

2 ⇒  Mp/MT = 0'125 

Solución: MT = 8 Mp  

b) A velocidade coa que chega ao chan un corpo que cae desde unha altura " h", sen velo-
cidade inicial, na que a intensidade do campo gravitatorio poida considerarse constante, 
vén dada pola expresión: v2 = 2gh  

A velocidade que alcanza un corpo ao caer desde unha altura de 100 m ata a Terra é:  

v = (2gThT)
1/2 = (2.10.100)1/2 = (2000)1/2 m/s  

No planeta, para que chegue con esa velocidade, terá que caer desde a altura seguinte:  

v2=2gphp ⇒2000=2.5.hp ⇒despexando: hp = 200 m. 

Exercicio 6 

a) Supoñendo as masas situadas nos vértices (0,0), (10,0), (0,10) o vector g no punto 
(10,10) obterase a partir da suma vectorial das intensidades creadas por cada unha das 
masas situadas nos outros vértices. Aplicamos a ecuación g = GMr0 /r

2  

A masa do vértice (0,0) crea: 

g1 = - 6'67.10
-11 (10/2.102)(10i +10j)/14'14 =-2'36.10-12i - 2'36.10-12j Nkg-1 

Debido á masa do punto (10,0) teremos: 

g2 = -6'67.10
-11 (10/100)(10j/10) = - 6'67.10-12j Nkg-1 

Debido á masa do punto (0,10) teremos: 

g3 = - 6'67.10
-11 (10/100)(10i/10) = - 6'67.10-12i Nkg-1 

A intensidade no vértice (10,10) será:  

g = - 9'03.10-12 i - 9'03.10-12 j Nkg-1 

b) O traballo para levar a masa de 10 kg desde o vértice (10,10) ata o punto (5,5) calcula-
rase pola variación da enerxía potencial que posúe a masa de 10 kg neses dous puntos: 
W = -∆EP = EP0 - EPf  

Como a enerxía potencial é: EP = - GMm/r, teremos: 

Ep0 = - 6'67.10
-11 (100/2001/2 + 100/10 +100/10 ) = -1'81.10-9 J 

Epf = - 6'67.10
-11 ( 100/501/2 + 100/501/2 + 100/501/2 ) = - 2'83.10-9 J 

W = -1'81.10-9 - ( - 2'83.10-9 ) = 1'02.10-9 J, traballo realizado polo campo. 

Exercicio 7 

a) Se a única forza que actúa é a gravitacional, a masa moverase cara a potenciais meno-
res. Isto corresponde a un traballo positivo e a unha diminución da enerxía potencial. 

b) A masa perderá enerxía potencial gravitatoria. 
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15.3 Unidade 3. Gravitación no universo 

Exercicio 1 

No viaxe de ida, xa que para abandonar o campo gravitatorio terrestre a nave necesitaría 
máis enerxía, porque a velocidade de escape da Terra é maior que a velocidade de escape 
da Lúa. 

Exercicio 2 

Solución: a 

De acordo coa terceira lei de Kepler, T2 é proporcional a R3, resultando independente da 
distribución das masas durante a rotación, polo que dito período non se verá modificado. 

Dito doutro modo, o campo gravitatorio é un campo de forzas centrais, no que se mantén 
constante o momento cinético, polo que, de non modificarse o centro de masas das partí-
culas, non se modifica o momento de inercia, e polo tanto a velocidade angular permane-
cería tamén constante. 

FC = FG⇒mv2 /r = G MTm/r2 ⇒  v2 = GMT/r 

Como v = ω·r = (2π/T)r, quedará ⇒T2 = 4π2r3/GMT 

Exercicio 3 

a) A forza centrípeta que fai variar a dirección da velocidade do satélite é a forza gravita-
toria que exerce a Terra sobre o satélite a esa distancia do seu centro: mv2/r = GMTm/r2  

Sendo m = masa del satélite; v = velocidade del satélite en la órbita; r = RT+h; G= cons-
tante universal; MT = masa da Terra. 

Simplificando queda: v2 = GMT/r . 

Por outro lado sabemos que o período é o tempo que tarda en dar unha volta completa: 

T = 2πr/v ⇒  v = 2πr/T 

Substituíndo este valor da velocidade en v2 = GMT/r ⇒ (2πr/T)2 = GMT/r  

Despexando r ⇒  r3 = GMTT
2/(4π2) 

Substituíndo nesta expresión os datos que temos en unidades do Sistema Internacional ob-
teremos o valor de: r = 6'647.106 m  

r = RT + h ⇒  h = r - RT = 6'647.10
6 - 6'400.106 = 2'47.105 m  

b) A enerxía total do satélite é a suma das enerxías cinética e potencial  

ET = Em = EC + Ep ⇒EC = (1/2)mv2 = (1/2)mGMT/r  ⇒  Ep = - GMTm/r  

Entón: ET = EC + Ep = - 
2

1
GMTm/r  

ET = - 6'67.10
-11.5'96.1024.103/2.6'647.106 = - 2'99.1010 J 

Exercicio 4 

a) A 3ª lei de Kepler di que, T2 = KR3 , sendo T o período de revolución do planeta e R o 
radio da órbita. Aplicando isto á Terra e a Venus teremos: 

T2
T = KR

3
T 
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T2
V = KR

3
V 

onde: 

T2
T/T

2
V = R

3
T/R

3
v  

R3
v= R

3
T T

2
V/T

2
T 

e ao substituír os datos do problema obteremos: RV = 108'138.10
6 km 

b) Facendo o mesmo coa Terra e Neptuno obteremos:  

T2
T= KR

3
T 

T2
N= KR

3
N 

T2
N=T

2
T R

3
N/R

3
T 

TN= 5'21.10
9 s = 165'2 anos 

Exercicio 5 

a) Xeoestacionario, significa que está sempre sobre o mesmo punto, o cal implica que o 
seu período de rotación ten que ser igual ao da Terra e a súa órbita perpendicular ao 
Ecuador. 

Como sabemos que T = 2πr/v = 86400 s ⇒  r = 86400.v/2π  

Por outro lado temos que FC =FG ⇒  mv2/r = GMTm/r2 ⇒  r = GMT/v
2 

Igualando e despexando v teremos⇒  v=(2πGMT/T)
1/3=(2π.6'67.10-11.5'96.1024 /86400)1/3 

= 3'07.103 m/s 

b) A enerxía cinética dun corpo que orbita ao redor da Terra é: 

EC= (1/2)mv2 = (1/2) GMTm/r 

e a enerxía mecánica é: EM = - (1/2) GMTm/r 

Polo tanto a enerxía mecánica do satélite xeoestacionario é: EM = - (1/2).m.(3059)2 J 

A enerxía mecánica expresada en función da EP na superficie da Terra e da EC de lanza-
mento será: EM = - GMTm/RT + (1/2)mv2lanz. 

-(1/2).m.(3059)2 = - 6'67.10-11.5'96.1024.m /6370.103 + (1/2) mv2lanz. 

onde vlanz. = 1'07.10
4 m/s 

Exercicio 6 

No perihelio, como se deduce do principio de conservación do momento angular.  

Se rxv = cte, a velocidade é máxima cando a distancia r é mínima. 

Exercicio 7 

Si, aumentaría o momento de inercia e polo tanto diminúe a velocidade angular de rota-
ción. Os días serían máis longos. 

Exercicio 8 

Solución: b 

Se temos en conta que o campo gravitatorio é un campo de forzas centrais no que F e r 
son paralelos, este suporá que o momento da forza será 0 e polo tanto: dL/dt =0. Este re-
presenta o principio de conservación do momento cinético. 
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O momento cinético L debe ser constante en módulo, dirección e sentido, o que implica a 
existencia de órbitas planas ao estar r e v sempre no mesmo plano. 

Exercicio 9 

a) Co obxecto de simplificar cálculos, admitimos que a órbita terrestre é circular e a súa 
velocidade constante. O tempo que tarda a Terra en percorrer a súa órbita é: T= 365 dí-
as= 31536000 segundos. A súa velocidade lineal valerá: v= 2πr/T= 29885,77 m/s 

O momento angular vén dado por: L= r x mv 

Ao ser r e v perpendiculares o seu módulo quedará: L= r·m·v·sen 90º = 2,7.1040 kgm2/s. 

b) A velocidade areolar vén dada pola relación entre a área varrida polo radio vector e o 
tempo invertido nel. Suposta unha volta enteira, a área varrida corresponde a un círculo 
cuxo radio é o terrestre e o tempo invertido é o período de rotación.  

Polo tanto: v= πr2/T=2,24.105 m2/s. 

15.4 Unidade 4. Movementos vibratorios 

Exercicio 1 

A característica básica que os distingue é que no M.H.S. a aceleración é proporcional á 
elongación. 

Exercicio 2 

Que a amplitude de oscilación sexa moi pequena, é dicir, que oscile con ángulos menores 
de 8º. 

Exercicio 3 

Solución: c 

Un péndulo sinxelo pódese asimilar a un oscilador harmónico. Nun oscilador harmónico a 
enerxía total do mesmo permanece constante e independente da elongación, sendo o seu 
valor E= (1/2) K A2. 

A gráfica a) sería incorrecta pois o valor máximo da enerxía potencial sería cando x=A. 
Cando x=0, a enerxía potencial sería nula. 

A gráfica b) tamén é incorrecta pois a enerxía cinética máxima sería para x = 0 onde a ve-
locidade é máxima ao pasar polo punto central do movemento. 

Exercicio 4 

Solución: a. 

O período de vibración dun resorte elástico vén dado por: T= 2π km / . Se a masa e as 
constantes son iguais, o período de ambos, e polo tanto a súa frecuencia, serán iguais ao 
non influír a lonxitude do resorte. Pola mesma razón (a non influencia da lonxitude do re-
sorte), as outras dúas opcións son falsas. 

Exercicio 5 

a) O resorte deixado libre describe un MHS, polo que lle corresponde unha ecuación para 
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a elongación: x =A sen (ωt+ϕ0)  

No instante inicial, a elongación é máxima e sen (ωt+ϕ0) =1, e como t = 0,  ϕ0 = (π/2) rad, 
quedando a ecuación : x =A sen (ωt+π/2)  

Do mesmo xeito podemos razoar a velocidade, que resulta:  v = Aω cos (ωt+π/2)  

A = 3 cm ⇒  ω = 2π/T = 2π/0'2 = 31'416 rads-1 

Substituíndo os datos anteriores e o tempo transcorrido:  

v = 3. 31'416.cos (31'416.19+π/2) = 0 cms-1= 0 ms-1  

b) Os mesmos razoamentos son aplicables a este caso, quedando: a= - A ω2 sen (ωt + π/2) 

A = 3 cm ⇒  ω = 2π/T = 2π / 0'2 = 31'416 rad s-1 

a = - 3. 31'4162.sen(31'416.19+π/2) = - 2,96.10-3ms-2.  

A velocidade é mínima e a aceleración máxima (pero negativa), atopándonos na situación 
inicial, xa que transcorreu un número enteiro de períodos. Por errores de redondeo na cal-
culadora, pode darse o caso de que o resultado da velocidade non resulte 0 exactamente. 

Exercicio 6 

a) A enerxía potencial dun corpo sometido a un M.H.S. é: Ep = (1/2)mω2 x2  

m =10 g = 0'01 kg; x= 70 cm = 0'7 m; ϕ = 80 Hz  

ω= 2π/T = 2.π ν = 2 . 3'14. 80 = 502'65 rad.s-1  

Substituíndo e operando, obtemos: Ep = 0'5.0'01.252661'87.0'49 = 6'2.102 J  

b) Como sabemos, a enerxía mecánica é a suma da enerxía cinética e da enerxía potencial, 
e como a forza causante do movemento vibratorio harmónico é unha forza conservati-
va, permanecerá constante ao longo de todo o percorrido, de maneira que na posición 
de equilibrio se atoparía totalmente en forma de enerxía cinética e nos extremos en 
forma de enerxía potencial. Polo tanto: Emecánica = EPmáx = (1/2)mω2 A2  

Substituíndo: Em = (1/2)0'01.502'65
2 .12 = 1263'29 J  

Calculamos agora a enerxía cinética nese punto como diferenza entre a enerxía mecánica e 
a enerxía potencial nese punto: Ec = Em - EP = (1/2)mv2  

Ec = 1263'29 - 619'02 = 644'27 J = (1/2) .0'01.v
2 

Despexando, obteremos a velocidade : v = [( 644'27.2)/0'01]1/2 = 3'6.102 ms-1  

Exercicio 7 

a) Pola lei de Hooke sabemos que o alongamento do resorte é directamente proporcional á 
forza aplicada: F = Kx , sendo x = l-l0 o alongamento e K constante do resorte. 

F1 = Kx1 => 0'07.9'8 = K. (0'2286 - l0) 

F2 = Kx2 => 0'04.9'8 = K. (0'1992 - l0) 

Resolvendo o sistema formado obteremos⇒  l0 = 0'16 m; K = 10 Nm-1 

b) A forza recuperadora do resorte é a causante da oscilación e polo tanto temos: 

K.x = m.ω2 .x => K = m.ω2 => ω = (K/m)1/2  

Ao colgarlle a masa de 80 g: ω = (10/0'8)1/2 = 11'18 rads-1 

Como n = ω/2π = 1'78 Hz  
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15.5 Unidade 5. Movemento ondulatorio 

Exercicio 1 

Solución: c 

A velocidade dunha onda é o resultado do produto da lonxitude de onda pola frecuencia, 
de aí que, mantendo constante a lonxitude de onda, soamente se verá modificada por un 
cambio de frecuencia. 

Exercicio 2 

Solución: c. 

Un movemento ondulatorio é un movemento vibratorio que se propaga. De acordo coa 
ecuación que determina a enerxía do movemento vibratorio dunha partícula:  

E = (1/2) k A2= (1/2) m ω2 A2 = (1/2) m 4 π2f2A2, proporcional ao cadrado de frecuencia e 
amplitude. 

Exercicio 3 

a) Da ecuación da onda sacamos os seguintes datos: A = 2 m; T = 4 s; λ = 1'6 m. 

A velocidade de propagación da onda será: v = λ/T = 1'6/4 = 0'4 m.s-1 

b) Considerando que cando hai unha distancia x = λ, a diferenza de fase é 2π, a diferenza 
de fase virá dada por: 2π (x/λ) = 2π (1'2/1'6) = (3π/2) rad. 

Exercicio 4 

A velocidade do son é maior nos sólidos que nos líquidos e nos gases. As moléculas nos 
sólidos están máis próximas unhas a outras que nos outros dous estados de agregación. Por 
isto, a onda lonxitudinal transmítese antes entre elas. 

Exercicio 5 

A enerxía que transmite unha onda é proporcional á amplitude. Tamén sabemos que a am-
plitude da onda diminúe coa distancia. Por conseguinte, cando un son se afasta do centro 
emisor, vaise amortecendo e as partículas vibran con menor enerxía. Isto é debido a que a 
mesma enerxía se reparte, en cada fronte de onda, entre o maior número de partículas. Este 
fenómeno recibe o nome de atenuación. Ademais, o son tamén se amortece porque a ener-
xía é absorbida polo medio cando é pouco elástico. 

Exercicio 6 

A intensidade de calquera onda é inversamente proporcional ao cadrado da distancia: I.r2 
= cte. Por tanto, se a distancia se reduce á terceira parte, a intensidade farase nove veces 
maior. 

Exercicio 7 

Solución: c. 

As calidades do son ás que se refire, intensidade e ton, están directamente relacionadas coa 
amplitude (intensidade) e coa frecuencia (ton). Por outra parte, frecuencia e lonxitude de 
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onda para unha velocidade de propagación determinada, tamén están relacionadas entre si 
(v=λ·f). 

Por isto, unha modificación de ton e intensidade supoñen unha modificación de amplitude, 
frecuencia e lonxitude de onda. 

Exercicio 8 

Suposta a velocidade do son no aire de 340 m/s, a distancia percorrida en 4 s é de: 

x = 340 m/s.4 s= 1360 m, distancia que corresponde á ida e volta da onda directa e a re-
flectida.  

Polo tanto, a separación entre o cazador e a rocha que produzo o eco é: 1360/2 = 680 m. 

Exercicio 9 

Aplicando a expresión da sonoridade ou sensación sonora en decibelios: S= 10·log I/I0 , 
sendo I0  a intensidade umbral igual a 10-12 W/ m2 que corresponde ao son máis débil que 
pode oírse, dedúcese o valor de I: 60= 10·log I/10-12  ⇒ I=10-6 W/m2 .  

Admitindo que as ondas sonoras, ao propagarse nun medio isótropo e homoxéneo, son es-
féricas, a intensidade a unha certa distancia do foco emisor virá dada por I= P/ 4πr2  

Despexando: r = IP π4/  = 610.4/20 −πW = 1,26.103 m. 

15.6 Unidade 6. Fenómenos ondulatorios 

Exercicio 1 

Solución: c. 

A reflexión é un fenómeno ondulatorio polo que as ondas modifican a dirección na velo-
cidade de propagación ao chocar contra unha superficie. Pero sen producirse cambio no 
módulo da súa velocidade de propagación, ao non cambiar o medio de propagación. 

Exercicio 2 

a) f = v1/λ1= 0,1/0,02= 5 Hz 

b) A frecuencia mantense constante, non así a lonxitude de onda que é diferente: 

v2= λ2.f= 0,01.5= 0,05 m/s 

c) Calculamos o seno do ángulo de refracción a partir da lei de Snell:
2

1

v

v

rsen

isen =)

)

 

=⋅= isen
v

v
rsen

))

1

2 25,0º30
1,0

05,0 =⋅ sen  

Exercicio 3 

Non, nas ondas lonxitudinais non ten sentido o termo polarización xa que a dirección de 
vibración coincide coa dirección de propagación. 
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Exercicio 4 

Cando dúas ondas coinciden construtiva ou destrutivamente nun punto non se produce 
ningunha ganancia ou perda de enerxía no sistema, pero si unha redistribución da enerxía. 
Os puntos onde as ondas interfiren construtivamente terán máis enerxía, proveniente dos 
nodos ou puntos de interferencia destrutiva. 

Exercicio 5 

A difracción consiste na desviación na propagación rectilínea das ondas cando estas atra-
vesan unha abertura ou pasan próximas a un obstáculo. A difracción prodúcese tanto en 
ondas lonxitudinais (o son) como transversais (a luz). 

Exercicio 6 

Para que se produza unha onda estacionaria é necesaria a interferencia de dúas ondas har-
mónicas de amplitude e frecuencia iguais que se propaguen na mesma dirección e sentido 
contrario. 

Exercicio 7 

Nunha corda cos dous extremos fixos só poden formarse ondas estacionarias de lonxitude 

de onda 
n

L2=λ  sendo L a lonxitude da corda un número enteiro. 

Se a corda está fixa só por un extremo, a lonxitude de onda das ondas estacionarias ha de 

ser 
n

L4=λ . 

Exercicio 8 

O fenómeno da resonancia só aparece no caso de que a frecuencia correspondente ao ton 
da voz humana coincida coa frecuencia dun dos modos normais de vibración do cristal da 
copa. En tal caso a voz é capaz de estimular unha vibración no cristal cunha amplitude que 
irá en aumento. Se a amplitude da vibración do cristal chega a superar os límites de elasti-
cidade da estrutura da copa, esta romperá. 

Exercicio 9 

Neste caso non haberá efecto Doppler. O efecto Doppler só aparece cando existe un mo-
vemento relativo entre o observador e a fonte sonora e na dirección da liña que os une. Se 
a velocidade relativa é nula, non hai efecto Doppler. 

15.7 Unidade 7. Campo eléctrico 

Exercicio 1 

Non, basta que sexa cero o produto escalar E.dr, isto ocorre cando o desprazamento é per-
pendicular ao campo. 
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Exercicio 2 

Si, o teorema de Gauss permite calcular a intensidade do campo eléctrico producido por 
distribucións de carga en condutores extensos. A lei de Coulomb soamente é válida para 
cargas puntuais. 

Exercicio 3 

a) A intensidade do campo creado por unha carga Q a distancia d é unha magnitude vecto-
rial que calcularemos a partir da expresión: E = K (Q/d2 ).r0, onde E y r0 están escritas 
en negriña para indicar o seu carácter vectorial. O valor de K = 9.109 N.m2 /C2  

 

Q = carga creadora do campo  

d = módulo do vector de posición r, que marcaría a posición do punto no que buscamos a 
intensidade do campo, respecto ao punto en que se atopa a carga creadora do campo. As 
compoñentes deste vector de posición obtémolas restándolle ás coordenadas do extremo 
do vector (punto no que buscamos a intensidade do campo), as da orixe (punto no que se 
atopa a carga creadora do campo).  

r0 = vectores unitarios do vector de posición que se determinan dividindo cada un dos vec-
tores de posición polo seu módulo = r/d  

As cargas q1 e q2 crean cada unha delas un campo no punto P e a intensidade total do cam-
po creado polo conxunto das dúas cargas será a suma vectorial das intensidades dos cam-
pos creados por cada unha delas.  

Acharemos entón as intensidades dos campos creados polas cargas q1 e q2:  

En primeiro lugar, determinaremos os vectores de posición r1 e r2 do punto P respecto a 
cada unha das cargas: r1 = r1x + r1y  

r1x = coordenada X do punto P - coordenada X do punto A=36-0 = 36  

r1y = coordenada Y do punto P - coordenada Y do punto A=0-15 = -15  

de xeito que o vector r1 será, r1 = 36 i - 15 j m  

O seu módulo: d1 = ( 36
2 + 152 )1/2 = 39 m  

O seu vector unitario: r01 = (36 i - 15 j)/39 m 

O vector de posición de P respecto a orixe será, r2 = r2x + r2y, sendo r2x = 36 - 0 = 36 m e  

r2y = 0 - 0 = 0 m ⇒ r2 = 36 i m 

O seu módulo: d2 = ( 36
2 )1/2 = 36 m  

O seu vector unitario: r02 = 36 i /36 = i m 
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Entón, o vector intensidade de campo creado pola carga q1 = - 6.10
-5 C no punto P obte-

rémolo substituíndo todos os datos na expresión E = K (Q/d2 ).r0, e quedará:  

E1 = - 327'72 i + 136'55 j N/C  

Facendo o mesmo para a carga q2 = 1'5.10
-4 C, obteremos: E2 = 1041'67 i N/C  

O campo total será a suma vectorial de E1 e E2 : 

E = (- 327'72 i + 136'55 j) + (1041'67 i) = 713'95 i + 136'55 j N/C  

O seu módulo será: E = (713'952 + 136'552 )1/2 = 726'89 NC-1  

b) O potencial eléctrico creado por unha carga nun punto do seu campo é unha magnitude 
escalar directamente proporcional á carga creadora e inversamente proporcional á dis-
tancia do punto á carga e vén dado pola expresión: V = KQ/d  

Cando sobre ese punto actúan dúas cargas, cada unha crea o seu propio potencial e, en 
consecuencia, o potencial total será a suma dos potenciais, é dicir, como no caso das for-
zas, aplícase o principio de superposición, coa diferenza de que os potenciais son magni-
tudes escalares. O potencial creado pola carga q1=- 6.10

-5 C será: 

V1= 9.10
9.(- 6.10-5)/39=-13846'15 V , e o creado pola carga q2 = 1'5.10

-4 C será: 

V2 = 9.10
9. 1'5.10-4 /36 = 37500 V , de xeito que o potencial total será: 

V = V1 + V2 = -13846'15 + 37500 = 23653'85 V 

Exercicio 4 

a) As cargas eléctricas de distinto signo producen campos eléctricos de sentidos contra-
rios, entón o campo eléctrico nunca poderá ser nulo nun punto intermedio a elas. 

A intensidade do campo é: E = KQ/r2. Para que os dous campos poidan ter o mesmo mó-
dulo será preciso que o punto este máis afastado da carga maior. Chamando d á distancia 
do punto á carga A (carga de 1 mC) : 

9.109.10-3 /d2 + 9.109.(-2.10-3) /(1+d)2 = 0  ⇒  d = 2'41 m á esquerda de A. 

b) Como o potencial é unha magnitude escalar V = K.Q/r, só temos a suma escalar, polo 
tanto terá que estar máis cerca da carga menor, pero pode estar entre elas ou non, así 
que teremos dúas posibilidades: 

1º) Á esquerda de A: 9.109.10-3 /d + 9.109.(-2.10-3) /(1+d) = 0 ⇒  d = 1 m  

2º) No medio delas: 9.109.10-3 /d + 9.109.(-2.10-3) /(1- d) = 0 ⇒  d = 0'33 m á dereita de A 

Exercicio 5 

a) Como o potencial creado por unha carga nun punto é V = K q/r , e dinos que o poten-
cial que crea a primeira carga no lugar que se atopa a outra é 1500 V, teremos:  

1500 = 9.109.10-5 /r ⇒  r = 60 m 

b) Para que cheguen a tocarse teñen que quedar os centros das cargas a unha distancia: 
d = 0'1+0'01 = 0'11 m.  

Calculando entón o potencial que crea a esa distancia do seu centro, podemos calcular o 
traballo preciso: Vd = 9.10

9.10-5 /0'11 = 818'18.103 V 

W = (1500 - 818'18.103).10-6 = -0'82 J. 

O signo negativo significa que este traballo teñen que realizalo forzas exteriores. 
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Exercicio 6 

a) O traballo, realizado pola forza do campo, para mover unha carga Q desde un punto de 
potencial V1 a outro de potencial V2 vale: W = Q (V1 - V2)  

Polo tanto, temos que calcular o potencial xerado pola primeira carga nos dous puntos on-
de se atopa a segunda, que é a que se move.  

O potencial xerado por unha carga Q a unha distancia r vale: V = K Q/r  

Datos: Q = 2.10-5 C, r1 = 10 cm = 0.1 m , r2 = 50 cm = 0.5 m  

Substituíndo e operando, obtemos: V1 = 1'8.10
6 V ; V2 = 3'6.10

5 V  

Agora podemos calcular o traballo necesario para mover a carga Q' = - 1'7.10-4 C : 

WFcampo1-2=-WFext.1-2 ⇒  W Fext.1-2 = - 1'7.10
-4 . (1'8.106 - 3'6.105 ) = -2'45.102 J 

O traballo é negativo, o que quere dicir que teñen que realizalo forzas exteriores ao cam-
po, xa que as forzas existentes entre esas dúas cargas, por ser de distinto signo, son atrac-
tivas. 

b) Para determinar a forza que se exercen mutuamente dúas cargas eléctricas situadas a 
unha certa distancia unha da outra, empregaremos a Lei de Coulomb, que nos di que o 
módulo de dita forza é directamente proporcional ao produto das cargas e inversamente 
proporcional ao cadrado da distancia que as separa F = K Q1.Q2/ d

2. 

Substituíndo os datos que temos, quédanos F = 122'4 N (onde a forza existente entre as 
dúas cargas é de tipo atractivo). 

Exercicio 7 

a) E = ∆V/∆r = 500/ 0,01 = 50000 V/m 

b) E= F/q ⇒  F=E·q = 50000.(-1,6.10-19 C) = -8.10-15 N 

c) A diminución da enerxía potencial debe ser igual ao aumento da enerxía cinética:  

-∆Ep = ∆Ec  

W = Ep = q (Va-Vb) = (-1,6.10-19 C).500 volt = -8.10-17 Joules 

-∆Ep = ∆Ec ⇒  8.10-17 = m.v2/2  

Despexando: v = 13259870,8 m/s = 13259,87 km/s. 

15.8 Unidade 8. Campo magnético 

Exercicio 1 

Solución: c. 

Unha partícula cargada en movemento dentro dun campo magnético está sometida á ac-
ción dunha forza magnética, que segundo a lei de Lorentz F = q (v x B), resultará perpen-
dicular ao campo e á velocidade da partícula. Por isto, o traballo realizado será nulo:  

dW = F dr (F e dr son dous vectores perpendiculares). 

Exercicio 2 

Solución: a. 

 A partir da aplicación da 2ª lei de Laplace: F=I (I x B) e da 
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lei de Biot-Savart: B = Iµ0/(2πd), poderemos coñecer as características das forzas debidas 
á acción mutua entre correntes: F=I1I2lµ0/(2πd). 

A partir da aplicación dos correspondentes produtos vectoriais de I x B, obtense unha ac-
ción mutua de tipo atractivo entre correntes do mesmo sentido. 

Exercicio 3 

a) Primeiro teremos que achar a forza exercida polo campo magnético sobre o electrón. A 
forza que actúa sobre unha carga eléctrica de Q culombios, que se move cunha veloci-
dade de v m/s, a través dun campo magnético de B Weber/m2, cando o ángulo que for-
man a dirección do movemento da carga e o campo magnético é igual a α, vale: 

F = Q v B sen α 

Sendo: Q = carga do electrón = 1'6.10-19 C; v = 9000 km/s = 9.106 m/s; B = 3 Weber/m2;  

α = 90º ; sen α = 1  

Substituíndo, obtemos: F = 1'6.10-19 C. 9.106 m/s. 3 Weber/m2.1 = 4'32.10-12 N  

Esta forza será a forza centrípeta causante do movemento circular do electrón, que vale: 

F = (mv2)/r  

F = 4'32.10-12 N ; m = masa do electrón = 9 . 10-31 kg ;v = 9000 km/s = 9.106 m/s  

Substituíndo e despexando r, obteremos:  

r = m.v2/F = 9.10-31.(9.106)2/(4'32.10-12) =16'875.10-6 m=16'875 µm  

b) Sabemos, ademais, que v = espazo/tempo.  

O tempo necesario para dar unha volta será: t = 2πr/v  
Substituíndo os valores de v e r, obteremos t = 11'775.10-12 segundos. 

Exercicio 4 

a) Como a forza centrípeta no ciclotrón é a forza magnética: Fc = FM⇒m v2/r = q v B ⇒  
v = q B r/m ⇒  v = 3.107 m/s  

b) A enerxía cinética sería igual ao traballo eléctrico realizado: (1/2) m v2 = ∆V·q⇒  

∆V =0'5.1'67.10-27.(3.107)2 /1'6.10-19 = 4'7.106 Voltios  

Exercicio 5 

Calculamos a intensidade da corrente eléctrica que xera este campo empregando a expre-
sión para o campo xerado por unha corrente rectilínea indefinida: 

B= A
aB

I
a

I
3,6
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10.2,4.3,0.22
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Exercicio 6 

A circulación do campo magnético sobre calquera curva cerrada C é igual ao produto da 
permeabilidade µ0, pola intensidade de corrente eléctrica IC que atravesa a superficie limi-
tada pola curva cerrada C. 

∫ ⋅=⋅
C

CIldB 0µ
rr
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Exercicio 7 

A forza é repulsiva xa que as dúas correntes teñen sentidos contrarios. O módulo desta 
forza por unidade de lonxitude é: 

5
7

210 10.1
12,0.2

3.2.10.4
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π
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15.9 Unidade 9. Indución electromagnética 

Exercicio 1 

A forza electromotriz inducida nun arame que se despraza nun campo magnético cortando 
as liñas de forza vén definida pola expresión matemática φ = B·l·v·senα. Polo tanto depen-
de : 

– da lonxitude do arame que se move no campo magnético. 

– do valor do campo magnético 

– da velocidade con que se despraza 
– do ángulo que forma a dirección de desprazamento coa dirección do campo. 

Non hai indución se o arame se move paralelo ao campo magnético. Neste caso o ángulo 
anterior sería cero. 

Exercicio 2 

Solución: a 

O coeficiente de autoindución dunha bobina é unha característica xeométrica que se pode 
obter como relación entre o fluxo e a intensidade, e mídese en Henrios. 

Exercicio 3 

Non porque ao ser constante non produce variación de fluxo no primario do transforma-
dor. Por tanto non aparecerá corrente inducida no secundario. 

Exercicio 4 

De acordo coa lei de Faraday da indución temos que: ε=-dφ/dt = -(12t-80t3)= 80t3-12t (SI).  

Ao cabo de dous segundos o valor da forza electromotriz inducida será de: ε = 616 Voltios 

Exercicio 5 

De acordo coa lei de Faraday da indución temos que:  

ε = -dφ/dt = -(12t-80t3)= 80t3-12t (SI).  

Ao cabo de dous segundos o valor da forza electromotriz inducida será de: ε = 616 Voltios 
a) Comezamos pasando a velocidade en rev/min a rad/s:  

180 rev/min.2π rad/rev.1 min/60 s = 18,85 rad/s.  

Agora achamos o fluxo máximo que atravesa a bobina de 200 espiras:  

φ=N·ΒΒΒΒ·S=N·Β·S·cosα= N·B·S·cos 0º=N·B·S=200·0,05·0,005= 0,05 Weber 
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b) Hai que achar o tempo que pasa entre unha variación de fluxo máxima e mínima (φ = 
0). A espira emprega un cuarto de volta en pasar dunha situación a outra. 

O tempo que tarda en dar unha volta completa é: T = 2π⁄ω = 2π/18,85 = 0,33 s. 
En dar un cuarto de volta será: 0,33/4 = 0,083 s.  

A fem inducida será: ε = -dφ/dt ≅ -∆φ/∆t= -(0-0,05)/0,083= 0,6 Voltios. 

Exercicio 6 

Tendo en conta que a variación de intensidade se produce dun xeito uniforme, pódese es-
cribir: ε = -L dI/dt ≅ -L ∆I/∆t ; de onde se deduce ⇒L =-ε/ (∆I/∆t )= 0,5 Henrios. 

Exercicio 7 

Non existe ningunha diferenza atendendo á súa estrutura, soamente se diferencian no fun-
cionamento. Ao primeiro subminístraselle enerxía mecánica para que ao xirar desenrole 
enerxía eléctrica. Ao segundo subminístraselle enerxía eléctrica para que xire e produza 
enerxía mecánica. Ambos aparatos son reversibles: o motor pode funcionar como xerador 
e o xerador como motor.  

15.10 Unidade 10. A luz 

Exercicio 1 

Porque se polarizan e as ondas lonxitudinais non se poden polarizar xa que a dirección de 
vibración é a mesma que a de propagación da onda. 

Exercicio 2 

Natureza ondulatoria: difracción, polarización, interferencias. 

Natureza corpuscular: efecto fotoeléctrico, espectros atómicos. 

Exercicio 3 

Non existe ningún. A luz compórtase como onda ou como partícula, pero en ningún fenó-
meno manifesta simultaneamente este carácter dual. 

Exercicio 4 

Aplicamos a fórmula c=λ⁄Τ=λ·f⇒ f=c/λ⇒ f1=3.10
8/60=5.106 Hz⇒ f2=3.10

8/240 
=1,25.106 Hz  

A banda de frecuencias atópase entre 5.106 Hz e 1,25.106 Hz. 

As ondas de radio son ondas electromagnéticas polo que viaxan todas á velocidade da luz 
independentemente de que a súa frecuencia ou lonxitude de onda sexan diferentes. 

Exercicio 5 

a) A lonxitude de onda: c = λ⁄Τ = λ·f ⇒  λ= c/f = 3.108/2.107= 15 m 

O período: T= 1/f =1 /2.107 = 5.10-8 s. 

b) O valor máximo do campo magnético é: B0 = E0/c = 510/3.10
8 = 1,7.10-6 Teslas 
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Como E e B teñen que ser perpendiculares entre si e ambos, á súa vez, perpendiculares á 
dirección de propagación da onda (neste caso o eixe X), dedúcese que a dirección de B ten 
que ser a do eixe Z. 

c) E=Eo sen 2π (t/T- x/λ)= 510 sen 2π (t/5.10-8- x/15)= 510 sen (1,257.108t - 0,419x)  (SI) 

B=Bo sen 2π (t/T- x/λ)= 1,7.10-6 sen 2π (t/5.10-8- x/15)= 1,7.10-6 sen (1,257.108t - 0,419x)  
(SI) 

Exercicio 6 

O ángulo límite para os medios diamante-aire é moi pequeno (24,5º); polo tanto, cando un 
feixe de luz penetra nun diamante, o ángulo de incidencia nas caras opostas do diamante 
será, probablemente, maior que o ángulo límite, e produciranse reflexiones totais sucesi-
vas ata que o feixe saia de novo. Por iso, parece que a luz sae do interior do propio dia-
mante. As cores débense á dispersión da luz, ao depender o índice de refracción da lonxi-
tude de onda. 

Exercicio 7 

O índice de refracción de calquera medio material transparente non é o mesmo para todas 
as luces, depende da lonxitude de onda: n=λ0/λ sendo λ0 a lonxitude de onda no baldeiro e 
λ a lonxitude de onda no medio material. 

Exercicio 8 

Solución: b  

Cando un raio de luz cambia de medio, vai modificar a súa velocidade de propagación xa 
que se altera a súa lonxitude de onda. A frecuencia non cambia porque o foco emisor é o 
mesmo, e a frecuencia depende dese foco emisor. No paso do aire á auga prodúcese nas 
características do medio de propagación, polo tanto, do espazo e nas características espa-
ciais da onda, pero non nas temporais. As características exclusivamente temporais dunha 
onda son frecuencia e período. 

Exercicio 9 

O raio reflectido forma coa normal un ángulo de 50º, igual ao de incidencia i. 

O raio refractado formará coa normal un ángulo r. 

Aplicando a lei de Snell: sen i·naire = sen r nvidrio ⇒  sen 50º·1= 1,5·sen r ⇒ sen r = 0’511 

r = 30’7º 

Exercicio 10 

Como n = c/v⇒  v= c/n = 3.108 m/s /1,33 = 2,25.108 m/s 

Se designamos por λ0 a lonxitude de onda da luz amarela no baldeiro, dita lonxitude de 
onda na auga valerá: λ= v/f = c/n/f = λ0/n = 5890/1,33 = 4428 Å. 

Exercicio 11 

A difracción dunha onda soamente se produce cando atopa un obstáculo ou unha pequena 
greta comparable á súa lonxitude de onda. A luz vermella, que é la luz visible de maior 
lonxitude de onda, ten lonxitudes de onda duns 7000 Å, é dicir 7.10-7 m, demasiado pe-
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quena para producir difracción nunha greta de 10-2 m de ancho. En cambio, un son de 
3000 Hz de frecuencia si ten unha lonxitude de onda adecuada: λ= v/f = 340/3000 = 0,11 
m= 11 cm 

Exercicio 12 

n1.sen l = n2.sen 90º⇒  sen l = n2/n1 = 1,33/ 1,5 = 0,8667 

De aquí resulta: l = 62,46º 

Exercicio 13 

Solución.: b 

Deberá empregar un espello que permita a obtención de imaxes aumentadas, de aí que o 
espello deba ser cóncavo, colocándose entre o foco e o punto O. 

Dita construción corresponde a unha distancia entre obxecto e espello inferior á distancia 
focal. 

 

Exercicio 14 

Solución: c 

De acordo coa marcha dos raios: 

 

Exercicio 15 

As imaxes reais fórmanse cando os raios de luz se cortan nun punto despois de atravesar 
un sistema óptico. Non se ven a simple vista e poden recollerse sobre unha pantalla. As 
imaxes virtuais fórmanse cando os raios de luz diverxen despois de atravesar o sistema, se 
cortan as súas prolongacións. Non existen realmente, vense pero non poden recollerse so-
bre unha pantalla. 

Exercicio 16 

O aumento dun microscopio óptico é directamente proporcional ao intervalo óptico e á po-
tencia do obxectivo e do ocular: M = -0,25 ∆ P1P2. A mínima separación que debe existir 
entre dous puntos do obxecto para que se vexan separados é directamente proporcional á 
lonxitude de onda da luz utilizada; por conseguinte, canto menor é esta lonxitude de onda, 
menor é a separación que debe existir entre dous puntos para velos separados, e maior é o 
poder separador, o poder de resolución dun microscopio. 
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Exercicio 17 

a) A posición da imaxe calculámola a partir da ecuación fundamental das lentes delgadas: 
1/s’ - 1/s = 1/f’  ⇒   1/s’ – 1/(-0’2) = 1/0’12  ⇒   s’ = 0’3 m 

A imaxe é real xa que s’ é positiva. 

b) O tamaño da imaxe obtense aplicando a ecuación do aumento lateral da lente  

ML = y’/y = s’/s  ⇒   y’/0’04 = 0’3/(- 0’2)  ⇒   y’ = - 0’06 m 

O signo negativo indícanos que a imaxe é invertida. 

Exercicio 18 

a) Segundo os datos do problema: s=0,5 m ; n1=4/3; n2 = 1. 

A profundidade aparente á que se atopa o peixe é: s'= n2.s/n1 =0,375 m. 

Polo tanto, a distancia á que o pescador ve o peixe é: 2,1 m + 0,375 m=2,475 m 

b) Neste caso: s = 2,1 m ; n1= 1, n2 = 4/3. 

A distancia aparente por encima da superficie da auga á que se atopa o pescador (vista po-
lo peixe) é: s' = n2 s/ n1 = 2,8 m. 

Por conseguinte, a distancia á que o peixe ve o pescador é: 0,5 m + 2,8 m= 3,3 m 

Exercicio 19 

a) P = P1 + P2 = 2 + (- 4’5) = - 2’5 dioptrías 

b) P = 1/ f’  ⇒   f’ = 1/ (- 2’5) = - 0’4 m 

15.11 Unidade 11. Física relativista 

Exercicio 1 

O principio da relatividade de Galileo soamente é válido para as leis da mecánica. En 
cambio, o principio de relatividade de Einstein é válido para todas as leis físicas. 

Exercicio 2 

Solución: a 

A ecuación E=mc2 relaciona unha determinada enerxía coa masa equivalente na que é ca-
paz de transformarse ou viceversa: unha cantidade m de masa pode producir unha enerxía 
E, e unha enerxía E pode xerar unha masa m. Así, a ecuación presentada é a que nos da a 
equivalencia entre masa e enerxía, proposta por Einstein e da que unha das aplicacións é o 
cálculo da enerxía que unha determinada cantidade de masa pode subministrar. 

Exercicio 3 

Solución: c 

A lonxitude dun obxecto que se movese cunha velocidade próxima á da luz resultaría me-
nor, medida desde un sistema de referencia no que se apreciase o obxecto en movemento 
que desde outro sistema no que o obxecto estivera en repouso. Existe unha "contracción" 
relativista da medida da lonxitude. 
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Un obxecto é o mesmo sexa cal sexa o sistema de referencia que se empregue, polo que 
non se contrae ao cambiar de sistema de referencia usado para describir a súa posición ou 
movemento. Non obstante, a expresión das medidas en diferentes sistemas é tamén dife-
rente.  

Exercicio 4 

A velocidade máxima de todos os corpos sería de 50 m/s. Os movementos serían máis len-
tos. Envelleceríase máis rapidamente. A enerxía dispoñible sería menor. Non obstante, to-
das as consecuencias da teoría da relatividade seguiríanse cumprindo coa única diferenza 
de que c=50 m/s. 

Exercicio 5 

O tempo transcorrido para Luís (que observa os sucesos nun sistema que se move respecto 
a el), virá dado por: ∆t = s/v = 2·26 anos·c/0,98 c = 53,06 anos. 

A idade de Luís ao regreso de Pedro será: 25+53,06 = 78,06 anos. 

O tempo transcorrido para Pedro (tempo propio) dedúcese da expresión relativista: 

∆t' = ∆t 22 /1 cv− = 53,06 anos 22 /)98,0(1 cc− = 10,56 anos. 

A idade de Pedro ao seu regreso será: 25+10,56 anos = 35,56 anos. Nestas condicións de 
velocidade 1 ano de Pedro equivale a 5 anos de Luís, que é o mesmo que dicir que 1 ano 
de Pedro é 5 veces máis longo có de Luís. 

Exercicio 6 

Para que ao observador en repouso o rectángulo lle pareza un cadrado ten que ver o seu 
lado maior (que en repouso mide 0,75 m) cunha lonxitude de 0,5 m. Polo tanto:  

0,5 m = 0,75 282 )10.3/(1 v− = 2,235.108 m/s 

Exercicio 7 

m = γ· m0 =·
22

0

/1 cv

m

−
= 1,64.10-30 kg 

E total = m.c2 = 1,64.10-30(3.108)2 = 14,76.10-14 Joules 

E cinética relativista= m.c2 – m0 c
2 = 6,57.10-14 Joules 

15.12 Unidade 12. Física cuántica 

Exercicio 1 

Solución: a. 

O principio de indeterminación de Heisemberg: ∆x·∆p≥ h/2π, representa unha indetermi-
nación inherente á propia realidade, polo que tamén existe no macrocosmos, pero o pe-
queno valor de h explica que só se teña en conta cando se trata de partículas subatómicas.  
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A constante de Planck aplícase ao mundo microscópico. Se a constante aumentase, o pro-
duto podería ser maior, e polo tanto, afectaría de modo significativo a cosmos maiores, en-
tón a mecánica cuántica pasaría a ser a mecánica aplicable a escala macroscópica. 

Exercicio 2 

Se non é posible determinar a posición e a velocidade dun electrón nun instante determi-
nado, non é posible manter o concepto de traxectoria, e non ten sentido falar de órbitas 
electrónicas nos átomos. 

Exercicio 3 

a) A ecuación básica no efecto fotoeléctrico é:  

hν = We + mev
2/2 =h.c/λ⇒We=h.c/λ-mev

2/2 . Substituíndo:  

We= 6,62.10-34.3.108/400.10-9 – 9,1.10-31.(1000)2/2 = 4,96.10-19J 

b) A enerxía cinética é : mev
2/2 = 9,1.10-31.(1000)2/2 = 5,55.10-25J 

Exercicio 4 

Aplicando a expresión de De Broglie:  

λ= h/m·v = 6,63.10-34 J.s/0,14 kg·250 m/s = 1,9.10-35 m= 1,9.10-25 Å.  

Esta posible onda, cuxa lonxitude de onda é inapreciable, non pode ser detectada cos mé-
todos actuais de observación. Polo tanto, o resultado deste problema nin afirma nin nega a 
teoría de De Broglie. 

Exercicio 5 

A enerxía potencial eléctrica empregarase en acelerar o electrón: q·(Va-Vb) = me v
2 /2 

Despexando a velocidade: v = mVVq ba /)(2 −  = 4,36.106 m/s.  

Aplicando a expresión de De Broglie:  

λ= h/m·v = 6,63.10-34 J.s/9,6.10-31 kg·4,36.106 m/s = 1,67.10-10  m= 1,67.10-10 Å.  

Esta onda pode ser observada experimentalmente, pois a súa lonxitude de onda é da orde 
da dos raios X. 

15.13 Unidade 13. Física nuclear 

Exercicio 1 

Cando nunha desintegración radioactiva se emite unha partícula β (electrón), obtense un 
elemento cuxo número atómico é unha unidade maior, non variando o seu número másico. 
Realmente o que ocorre é que un neutrón se desintegra producindo un protón e un elec-
trón. O protón permanece no núcleo e o electrón é expulsado ao exterior: 10n → 11p +  

0
-1e 

En consecuencia, o núcleo perde unha masa equivalente á do electrón, consérvase o núme-
ro másico, pero diminúe a masa do núcleo e, polo tanto, a masa do átomo. A frase é certa. 
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Exercicio 2 

De acordo coas leis de Soddy e Fajans dos desprazamentos radioactivos, cando un núcleo 
radioactivo emite unha partícula alfa obtense un núcleo cuxo número atómico é dous uni-
dades menor e o seu número másico é catro unidades menor. En cambio, se o núcleo emite 
unha partícula beta, obtense outro núcleo cuxo número atómico é unha unidade maior, sen 
variar o seu número másico. Por isto:  

Nº atómico = 84-4·2+2·1= 78 

Nº másico = 218- 4·4= 202 

Exercicio 3 

Solución: c 

A fusión é unha reacción nuclear na que varios núcleos lixeiros se combinan formando un 
núcleo pesado, coa correspondente liberación de enerxía, en maior cantidade que na fisión. 
Non obstante, para que se inicie a fusión nuclear precísanse temperaturas moi elevadas, co 
fin de que os núcleos que se combinan teñan a enerxía suficiente para vencer as repulsións 
e poder penetrar no radio de acción das forzas nucleares. A falta de control deste proceso 
impide a utilización como fonte de enerxía deste tipo de reaccións. 

Polo momento, as reaccións de fusión non se saben controlar de modo aproveitable. Poden 
usarse en bombas (as chamadas "de hidróxeno") e prodúcese de modo experimental ener-
xía a partir dela, pero polo momento non se pode aproveitar. 

Exercicio 4 

a) Como λ = ln2/T = 0'693/20 = 3'46.10-2min-1  

b) N = N0.e
-λt  ⇒Lei da desintegración radioactiva.  

Nesta ecuación pode escribirse en función das actividades A, sendo a actividade o nº de 
desintegracións que se producen por unidade de tempo: A = A0.e

-0'0346.60 = 125.e-0'0346.60 = 
15,6 núcleos/minuto. 

Exercicio 5 

a) A vida media τ é o promedio de vida, é dicir, o tempo que por termo medio tarda un 
núcleo en desintegrarse. É a inversa da constante de desintegración λ: τ =1/λ ⇒λ=1/1= 
1 s-1 

b) A actividade dunha substancia radioactiva coincide co número de desintegracións que 
se producen por unidade de tempo. Podemos calculala mediante a expresión:  

A = dN/dt=λ·N, na que N é o número de núcleos radioactivos existentes nese instante: 
N = A/λ = 11,1.107/1=11,1·107 núcleos. 

 


