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PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
 
L’Scilab és un programa de càlcul orientat a la simulació 
científica, interactiu, programable, de lliure ús i amb 
disponibilitat en diferents sistemes operatius. El programa 
té un entorn de treball basat en finestres que recorda molt 
els paquets estàndard i comercials com Matlab i Maple. 
Poseeix una gran capacitat per resoldre problemes de 
matemàtica aplicada, física, enginyeria, processat de 
senyals, etc. A internet es poden trobar molts manuals 
d’Scilab, però cap amb les característiques que ens vam 
plantejar com a objectius d’aquest PFC. En aquest projecte 
s’ha utilitzat el seu potencial de càlcul per resoldre 
problemes de Física a nivell de Secundària.  
 
La finalitat d’aquest projecte és la redacció d’un tutorial 
de simulacions per l’assignatura de Física. Aquest tutor va 
dirigit als professors de Batxillera i Cicles Formatius que 
vulguin donar les seves classes pràctique amb aquest ajut. 
Els docents trobaran programat i simulat el temari de 
l’assignatura de Física amb la qual cosa es facilitarà la 
seva tasca pedagògica. 
 
El resultat d’aquestes simulacions ha estat l’esperat: les 
simulacions aconseguides han estat entenedores visualment i 
s’ha aconseguit plasmar en exemples pràctics les 
explicacions teòriques. En definitiva, mitjançant aquest 
projecte ha estat possible posar en pràctica els principals 
enunciats de la Física. Creiem que els professors 
disposaran d’una eina fàcil d’utilitzar i que permetrà als 
alumnes assolir els coneixements pràctics necessaris per a 
la òptima comprensió de l’assignatura. 

 
Paraules clau (màxim 10):
 

Scilab Física while plot 

if vector polinomi Manual 

tutorial programació   
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1. INTRODUCCIÓ  

L’Scilab és un programa de càlcul orientat a la simulació científica, interactiu, 
programable, de lliure ús i amb disponibilitat en diferents sistemes operatius: 
Windows, Linux, Sun, Alpha... Va ser desenvolupat a principis dels 90 per INRIA 
(Institut Nacional de Recherche en Informatique et Automatique) i l’ ENPC (Ecolé 
Nationale des Ponts et Chaussées). Scilab està disponible a la pàgina web oficial: 
http://www.scilab.org/. El programa està concebut com a software obert que va 
essent modificat contínuament per milers d’usuaris de tot el món. 
 

El programa té un entorn de treball basat en finestres que recorda molt els 
paquets estàndard i comercials com Matlab i Maple, fins i tot podríem dir que és una 
“còpia” de Matlab en quant a l’entorn. Poseeix una gran capacitat per resoldre 
problemes de matemàtica aplicada, física, enginyeria, processat de senyals, etc. 
Això no obstant, l’interfície gràfica amb l’usuari en ocasions no és nítida i les imatges 
es mouen o es presenten de forma difuminada. Això pot dificultar la consecució 
d’uns resultats òptims en el projecte que es presenta. 

 
A internet es poden trobar molts manuals d’Scilab, però cap amb les 

característiques que ens vam plantejar com a objectius d’aquest PFC. Aquest 
projecte hauria de servir com a iniciació per a usuaris amb uns coneixements 
elementals d’informàtica i amb unes necessitats molt determinades: donar suport a 
l’aprenentatge de física a Batxillerat i realitzar simulacions que ajudaran a fixar els 
coneixements d’aquestes assignatures als alumnes. Es pretén bàsicament, dotar als 
alumnes de Secundària d’una eina que els hi permeti visualitzar d’una manera 
pràctica els resultats dels problemes que es plantegen en aquests cursos. 
 

En aquest projecte s’ha utilitzat el seu potencial de càlcul per resoldre 
problemes de física a nivell de Secundària. La realització del projecte també es 
podría haver fet amb Matlab, software matemàtic creat per Mathworks a l’any 1986, 
comparable amb Scilab, però poc accessible a l’ensenyament secundari degut al 
seu elevat cost.  

El projecte que s’ha desenvolupat entra de ple dins de la filosofia del Codi 
Obert, podrà ser utilitzat i/o millorat per qualsevol usuari. La idea és penjar-lo a la 
base de dades de recursos d’aprenentatge d’Scilab que hi ha a Internet.  
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1.1 OBJECTIUS 

 

La finalitat d’aquest projecte és la redacció d’un tutorial de simulacions per 
l’assignatura de Física. Aquest tutor va dirigit als professors de Batxillerat i Cicles 
Formatius que vulguin donar les seves classes pràctiques amb aquest ajut. Els 
docents trobaran programat i simulat el temari de l’assignatura de Física amb la qual 
cosa es facilitarà la seva tasca pedagògica. 

Però, el nostre propòsit no és només facilitar la feina dels professors sinó, 
sobretot, donar suport d’aprenentatge als estudiants, ja que amb l’utilització 
d’aquesta eina podran enriquir els seus coneixements amb exemples gràfics i 
visuals. Per aquesta raó, els models que seran treballats al llarg del projecte seran 
senzills i el més representatius possibles. Així, no s’han desenvolupat tots els temes 
de l’assignatura de Física sinó només aquells que permetin demostrar de manera 
més clara l’aplicació del tutorial. 

Els estudiants podran conèixer els conceptes, les teories i les lleis 
fonamentals de la Física des d’una vessant pràctica i, per tant, complementària a la 
teoria ja explicada. Es facilitarà la comprensió dels conceptes treballats i, 
possiblement, la millor valoració de l’assignatura. 

A més, també els permetrà familiaritzar-se amb programes informàtics 
tècnics que es trobaran en estudis superiors o en el món laboral.  
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2. INTRODUCCIÓ A L’SCILAB 

2.1 PRIMERS PASSOS  

 

En aquest apartat, el nostre objectiu és donar les eines bàsiques i a la 
vegada imprescindibles per l’ús d’Scilab. Comencarem mostrant la pantalla principal 
que ens trobarem una vegada executem el programa. 

 
Fig 1. Pantalla principal d’Scilab. 

 

 Aquesta és la pantalla principal del programa. Com podem veure dins de la 
pantalla principal hi ha un indicador a la línia de comandament: ‘-->’, aquí és on 
s’escriu i indica que el programa està preparat per executar l’instrucció. Aquest 
indicador es coneix com prompt. 

Per començar a treballar amb Scilab farem un exemple senzill d’una suma 
de dues variables. 
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Fig 2. Exemple d’una suma de dues variables a la pantalla principal d’Scilab. 

  

Com podem veure hem fet una suma amb dues variables. Quan s’introdueix 
una variable, un número, un vector etc... si es vol saltar de línia es fa amb la tecla 
intro i automàticament Scilab guarda aquesta variable, número, vector etc.. en el que 
es denomina workspace. En l’exemple, hem escrit un ‘;’ això fa que Scilab no 
desplegui el resultat en la línia de comandament. Fixant-nos en les variables, Scilab 
diferència entre majúscules i minuscules.   

 Hi ha dos formes d’introduïr dades o programar en Scilab. La primera és la 
que hem vist, dins de la pantalla principal, però aquesta té un inconvenient quan els 
programes són llargs. Una solució per això és treballar amb l’editor de text d’Scilab 
que s’anomena scipad. Per obrir aquest editor de text ho podem fer de varies 
maneres. La primera és, dins de la pantalla principal d’Scilab hi ha un botó que posa 
Editor clicant aquí s’obre aquest editor. L’altre forma és escrivint a la pantalla 
principal  ‘scipad’ i premer intro.  
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La pantalla de scipad és la següent: 

  

 
Fig 3. Pantalla d’Scipad 

 

2.1.1  COM EXECUTAR UN PROGRAMA EN SCILAB 

Primerament quan comencem a programar en el scipad podem posar que el 
programa diferenciï les instruccions per colors. Hem de clicar el botó ‘Scheme’ i 
activar ‘Scilab’. Això és necessari activar-lo perquè el codi sigui més visual i a la 
vegada sense activar aquesta opció no podem compilar. 

2.1.1.1 Compilar un programa en Scilab 

Quan ja hem escrit tot el codi i volem compilar el programa, hem de clicar al 
botó que posa ‘Execute’ i ens sortirà ‘Load to Scilab’ cliquem aquí i 
automàticament Scilab fa la compilació. Si el programa no té cap errada es podrà 
veure el resultat. Pel contrari si hi ha qualsevol error per exemple, una errada 
d’escritura, o alguna defecte que Scilab no reconeix, sortirà un missatge a la 
pantalla informant de l’error. A vegades els informes d’errors que presenta Scilab 
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no son molt clars. Si no s’enten l’error marca el programa es pot mirar quin tipus 
d’error és al help.  

2.1.1.2 Help d’Scilab 

Podem assegurar que el help és un ajut que presenta el programa molt útil 
per resoldre dubtes o problemes que es presentin en un programa. En ell es troben 
totes les instruccions que Scilab ofereix. Es pot execturar el help d’Scilab de 
diferents formes: A la pantalla principal d’Scilab es pot escriure ‘help’ i 
automàticament s’obre la finestra. També, des de la pantalla d’Scilab al costat del 
botó impressora es pot accedir al help. Si estem programant dins del scipad també 
tenim la opció d’accedir el help. 

 
Fig 4. Imatge de la pantalla help d’Scilab 

 Com podem veure aquest és el help d’Scilab. A la esquerra tenim en 
carpetes totes les funcions que té Scilab. Si cliquem a la lupa podem buscar el que 
ens interessa. 
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2.1.1.3 Punt i coma al final d’una instrucció 

Com hem comentat anteriorment, el punt i coma serveix per què Scilab no 
desplegui el resultat en la línia de comandament. En comptes si per algún motiu 
volem veure el resultat per pantalla no hem de possar el punt i coma i sortirà per 
pantalla una vegada s’executi el programa. 

2.1.1.4 Instrucció whos 

Com hem comentat en l’apartat anterior podem veure el resultat d’una 
variable sense escriure el punt i coma. També és pot veure el resultat d’una variable 
si una vegada em executat el programa escrivim a la pantalla principal d’Scilab el 
nom de la variable. A continuació farem un exemple per veure quina informació ens 
proporciona.  

Anem a crear dos variables una de tipus constant (un número qualsevol) i 
una altre de tipus string. Ara mateix no sabem quin tipus de variables és un string 
però ho explicarem més endevant. En aquest exemple per veure que fa el whos no 
ens fa falta sapiguer què és un string. 

 
Fig 5. Imatge de la pantalla d’Scilab amb l’utilització de la funció ‘whos’ per 

veure el tipus de variable. 
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 Com veiem hem creat una variable a=10 i un vector o string amb 5 valors. Al 
no escriure el punt i coma final ens ha sortir el valor que tenen. Després hem fet 
whos i es ha sortir un desplegable que ens informa de les variables que estan en 
ús. Com podem veure ‘a’ és una constant i ‘b’ és un string tal i com voliem. Això 
resulta útil quan tenim moltes variables en un mateix programa i volem veure que 
cadascuna sigui del tipus que nosaltres volem. 

2.1.1.5 Comandes útils 

Hi ha un seguit de comandes que són útils i molt utilitzades alhora de 
programar en Scilab o en qualsevol programa d’aquestes característiques. Si 
estem programant en scipad, com ja sabem es l’editor de text d’Scilab, i 
volem fer un comentari, és a dir, que aquest no sigui executat per Scilab 
hem de escriure ‘//’ . Un altre instrucció normalitzada a Scilab és: si volem 
escriure el número pi, hem d’escriure ‘%pi’. Això també es compleix per 
l’exponencial ‘%e’. 

2.1.2  OPERACIONS 

El símbols + - * / serveixen per fer les 4 operacions aritmètiques. El signe - 
també  serveix per fer l’invers. 

Per elevar una potencia s’utilitza el signe ^ o també **. Nosaltres al llarg del 
projecte utilitzarem la primera ja que és més comuna. 

Scilab utilitza per agrupar els parèntesi (). Podem ficar parelles de parèntesis 
dins d’altres.  

En una expressió podem tenir diversos operadors. Les regles de preferència 
son semblants a les d’escritura matemàtica usual. Els parèntesi tenen prioritat sobre 
tots els operadors. Entre els operadors hi ha tres grups de prioritat. De major a 
menor, aquest son els grups de prioritat. 

-  ** 

* / 

+ - 

Entre operador de igual prioritat s’utilitza l’ordre de esquerra a dreta. Per 
exemple 2+3+4^5-6/7 és equivalent a ((2*3)+(4^5))-(6/7).  

Scilab té predefinides moltes funcions matemàtiques. A continuació tenim 
una llista de les funcions elementals més comunes. 

abs valor absolut 

acos arcosinus 

acosh arcosinus hiperbòlic 

asin arcsinus 

asinh arcsinus hiperbòlic 
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atan arctangent 

atanh arctangent hiperbòlica 

ceil part entera superior 

cos cosinus 

cosh cosinus hiperbòlic 

cotg cotangent 

coth cotangent hiperbòlica 

exp funció exponencial 

fix Arrodoniment  cap a 0 (igual a int). 

floor Part sencera inferior 

int Arrodoniment cap a 0 (igual a fix) 

log Logaritme natural 

log10 Logaritme decimal 

log2 Logaritme en base dos 

max Màxim 

min mínim 

modulo Modulo(18,5) és el residu de dividir 18 entre 5 

round Arrodoniment 

sin sinus 

sqrt Arrel quadrada 

tan Tangent 

tanh Tangent hiperbòlica 

     

2.1.2.1 Operacions lògiques 

En aquest punt tenim la prioritat de les operacions lògiques. Aquestes 
operacions lògiques les utilitzarem a l’hora de programar. 

 

| or lògic 

& and lògic 

~ not lògic 

==, >=, <=, >, 
< ,<>, ~= 

operadors de 
comparació 

+,- binaris de suma i 
resta 

.*, ./, .\, .*., ./., 
.\., *, /, /., \. 

multiplicadors i 
divisors 

^,** , .^ , .** potència 
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 Els quatre primers operadors els utilitzarem per programar en les condicions 
if, while, etc… En el tema de programació explicarem detalladament com utilitzem 
aquests operadors. 

2.2 VECTORS  

 En Scilab no existeixen vectors com a tals, els vectors son matrius d’una sola 
fila o vectors fila (de mida 1 x n) o matrius d’una sola columna o vectors columna (de 
mida n x 1). 

a = [1 2 3 4 5] 

 a  = 

1.    2.    3.    4.    5. 

També podem definir un vector d’aquesta forma:  

-->a=0:1:10 

 a  = 

0.    1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    

10.  

  Ara ja sabem crear un vector. Amb els vectors es poden realitzar les 4 
operacions aritmètiques. Per realitzar la multiplicació i divisió punt a punt no podem 
escriure només el símbol de producte ‘*’ ja que si fem això farà el producte escalar. 
Per fer una multiplicació o divisió punt a punt hem de fer ‘ .* ’ o ‘ ./ ’ . 

-->a=0:1:5 

 a  = 

    0.    1.    2.    3.    4.    5. 

-->b=5:1:10 

 b  = 

    5.    6.    7.    8.    9.    10. 

-->a+b 

 ans  = 

    5.    7.    9.    11.    13.    15. 

-->a-b 

 ans  = 

  - 5.  - 5.  - 5.  - 5.  - 5.  - 5. 

-->a.*b 

 ans  = 
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    0.    6.    14.    24.    36.    50. 

-->a./b 

 ans  = 

0.    0.1666667    0.2857143    0.375    0.4444444    0.5     

En les dues primeres linies creem dos vectors a i b  iguals. Fem les quatre 
operacions aritmètiques. Com veiem ens ha fet la suma posició a posició. Després 
fem la multiplicació. Per fer multiplicacions i la divisió dels vectors no podem posar 
‘*’, hem de posar ‘.*’. 

  A continuació farem un exemple utilitzant d’un vector per veure una possible 
aplicació pràctica. Intentarem realitzar un exemple el més entenedor possible perquè 
s’entengui bé que utilitat té un vector. Per això dibuixarem una recta amb l’ajuda 
d’un vector. Per dibuixar utilitzarem una instrucció anomenada plot que explicarem 
en el següent capítol. 

//_______________________Inici del programa_________________________ 

t=0:1:10; //Aquest és el vector.  

x=t*2+3; //Escrivim una recta. 

plot(x,t) //Dibuixem la recta. 

//_______________________Fi del programa_________________________ 
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Fig 6. Dibuix d’una recta amb l’ajuda d’un vector. 

 

2.3  MATRIUS 

  La definició d’una matriu es fa per files. Els elements d’una mateixa fila es 
separen per espais en blanc o per comes. Una fila es separa per punt i coma o per 
un canvi de línia. Amb matrius també podem fer les quatre operacions aritmètiques 
igual que feiem amb vectors. 
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-->a=[0 1 2 3 4; 5 6 7 8 9] 

 a  = 

    0.    1.    2.    3.    4. 

    5.    6.    7.    8.    9.   

  Scilab també té l’opció de crear tipus de matrius especials. La instrucció 
“ones” retorna una matriu de 1.  

ones(4,5) 

 ans  = 

    1.    1.    1.    1.    1. 

    1.    1.    1.    1.    1. 

    1.    1.    1.    1.    1. 

    1.    1.    1.    1.    1. 

  Podem fer el mateix però que siguin ceros. Per fer això utilitzarem l’instrucció 
d’Scilab “zeros”. 

zeros (2,3) 

 ans  = 

    0.    0.    0. 

    0.    0.    0.  

  També existeix la possibilitat de fer una matriu aleatòria. Per dur a terme 
això utilitzarem l’instrucció “rand”.  

rand(2,3) 

 ans  = 

    0.3076091    0.2146008    0.3616361 

    0.9329616    0.312642     0.2922267    

 

2.3.1  EXEMPLE DE LA FUNCIÓ RAND. 

  Farem un exemple molt pràctica d’aquesta funció. Si volem per exemple 7 
números aleatoris com al joc d’atzar.    

-->int(rand(1,7)*49) 

 ans  = 

    33.    43.    24.    17.    18.    45.    46.    
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2.4 POLINOMIS 

  La definició de polinomis en Scilab es pot fer de dues formes diferents 
utilitzant la comanda poly(). 

• Especificant les arrels del polinomi. 

-->p=poly([1 3], 'x') // {1 3} són les arrels del polinomi que es mostra a 
continuació. 

 p  =       

    3 – 4x + x
2
 //Polinomi amb arrels 1 i 3. 

-->p=poly ([1 2 2], 'x', "roots")  // Amb roots també li especifiquem 
que volem un polinomi amb arrels 1,2,2. 

 p  =           

  - 4 + 8x – 5x
2
+ x

3
  

• Especificant els coeficients del polinomi. 

q=poly([1 2], 'x', 'c') // Amb ‘c’ especifiquem al poly que volem els 
coeficients. 

 q  = 

    1 + 2x //Polinomi amb coeficients 1 i 2. 

-->q=poly([1 2], 'x', 'coeff') //També podem demanar els coeficients 
amb ‘coeff’. 

 q  = 

    1 + 2x 

2.4.1  CÀLCUL D’ARRELS DE POLINOMIS: FUNCIÓ ROOTS. 

  La funció roots calcula les arrels del polinomi els quals son els coeficients 
dels elements de la variable. Per aquesta raó la variable ha de ser un vector. 

1.  Calculem les arrels d’un polinomi amb arrels complexes: 

• Introduïm un polinomi a Scilab 

  y1=poly([1 2 2],"x","coeff") //Definim un polinomi com hem vist 
en el punt anterior. 

  y1  = 2x
2
+ 2x + 1 

  A continuació executem l’instrucció roots per calcular les arrels. Internament 
el que fa aquesta funció és executar la formula d’un polinomi de segon grau. 
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roots(y1) 

 ans  = - 0.5 + 0.5i,   - 0.5 - 0.5i 

2.  Ara introduïm el típic polinomi amb arrels dobles. 

• Introduïm a Scilab un polinomi amb arrels dobles. 

y2=poly([4 -4  2],"t","coeff ") //Definim un polinomi. 

y2= x
2
– 4x + 4  

roots(y2) 

ans  =  2    2   

   Podem comprobar que es compleix el que volíem un polinomi amb arrels 
dobles; en aquest cas arrel doble 2. 

3. Com a últim exemple introduïm un polinomi qualsevol amb arrels diferents. 

y3=poly([2 -3 1],"x","coeff ") 

y3 = x
2
 -3x + 2 

roots(y3) 

 ans  = 1    2   

2.5 INSTRUCCIONS DE PROGRAMACIÓ BÀSIQUES  

En aquest apartat dedicat a la programació farem un recordatori de les 
instruccions bàsiques de programació explicant com s’utilitzen i farem exemples on 
veurem la seva utilitat.  

2.5.1  CONDICIÓ WHILE  

  Aquesta condició és semblant al for que veurem mes endavant. Ens serà útil 
quan vulguem fer bucles o repeticions de forma automàtica. Per sortir del bucle hem 
d’esperar a que finalitzi. L’estructura d’aquesta instrucció es la següent:  

   while  condició 

    ...  

   end 
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2.5.2  CONDICIÓ IF  

Aquesta sentencia ens serveix per fer bifurcacions, podem utilitzar-la de tres 
formes diferents. 

   if condició then 

    ... 

   end 

  Utilitzant l’expressió else amb la que aconseguirem fer ús d’una expressió o 
un altra si es conseqüentment true o false 

   if condició then 

    ... 

   else 

    … 

   end 

2.5.3  CONDICIÓ FOR 

Aquesta condició repeteix una sèrie de sentències un número determinat de 
vegades, sense importar els processos que hagin dins. L’única forma de sortir del 
bucle es esperar que finalitzi.  

  A continuació farem un programa senzill per posar en pràctica aquestes 
instruccions. En un mateix programa utilitzarem tres de les quatre sentències de 
programació que hem explicat i veurem el que realitza cadascuna. 

  En aquest programa volem saber si hi ha un número concret dins d’un 
vector. Si dins del vector tenim el número que volem, retornarem una variable 
booleana igual a 1. En cas contrari si el número no esta dins del vector retornarem 
un 0. 

//_______________________Inici del programa_________________________ 

a=[1 2 3 4 5] //Creem un vector. 

p=0; //Aquesta variable booleana és per sapiguer si el número que busquem esta 
dins vector. 

i=0; //Aquest és l’índex que recorrerà el vector. 

for i=1:5 //Amb el for per recórrer tota la taula, és a dir fer un bucle. Com la taula 
té 5 posicions posem que busqui fins al 5. 

if(a(i)==4) //Amb l’if busquem el número quatre dins del vector. Si es compleix 
la condició entrarà i posarà a 1 la variable booleana p. 

p=1; // Posem a 1 la variable booleana perquè es compleix la condició de l’if. 
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else //Si no es compleix la condició d’if entrem en l’else i posem la variable 
booleana a 0. 

p=0; //Posem a 0 la variable booleana perquè no es compleix la condició de l’if. 

end //Fi if. 

i=i+1; //Incrementem l’índex del vector. 

end //Fi for. 

//_______________________Fi del programa_________________________ 

   

  Farem un exemple amb la condició while. Farem un programa que sumi els 
10 primers números. 

//_______________________Inici del programa_________________________ 

i=1; //Creem una variable índex. 

suma=0; //Aquesta variable és un contador que anirà sumant els números fin a 
obtenir el 10. 

while(i<11) //Condició del while que entra sempre que i sigui més petita que 11. 

suma=suma+1; //Sumem. 

i=i+1; //Incrementem l’índex. 

end //Fi del while. 

suma //Escrivim el contador perquè es mostri per pantalla. 

//_______________________Fi del programa_________________________ 

 
Fig 7. Resultat del programa. 
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3. ENTORN GRÀFIC 
Fins ara hem explicat els conceptes matemàtics per poder treballar amb 

Scilab. En aquest apartat anomenat ‘Entorn Gràfic’ treballarem amb l’entrada i 
sortida de dades, la qual cosa és útil per poder veure millor el resultat del que es 
demani en cada cas.  És a dir no només hem de conèixer els conceptes matemàtics 
i de programació sinó també els conceptes que ens proporcionen una comunicació 
amb l’usuari i els sistemes amb forma de gràfic. 

  Per poder visualitzar gràfics existeixen un conjunt d’instruccions 
anomenades ‘plot’ que explicarem tot seguit.  

  Per visualitzar els 2-D existeixen les comandes “Plot()”, i aquesta amb un 
seguit de variants.  

  L’instrucció Plot () s’executa posant plot i entre els parèntesis la variable que 
es vol veure el seu gràfic. Per exemple “plot (x)”. Per l’execució d’aquesta instrucció 
el programa ha de saber el valor de la variable sinò ens donarà un error com el 
següent:  

plot (a) 

        !--error 4 

undefined variable : a   

  A part de la funció plot, podem usar una funció idèntica d’Scilab, plot2d. 
Aquesta inclou algunes funcions noves, sobretot en les propietats dels eixos. Es pot 
definir en l’eix x com en l’eix y escala logarítmica o lineal. 

3.1  INSTRUCCIÓ PLOT: 
L’instrucció plot la utilitzarem molt sovint per fer les simulacions gràfiques. A 

continuació explicarem com podem plotejar i que hi podem introduir en aquesta per 
exemple, introduir text o informació, com situar i a on situar aquesta informació etc.. 

3.1.1  EXEMPLE PLOT:  

Exemple: Volem fer una recta amb la funció plot. 

Per realitzar aquest exemple ens serà molt útil utilitzat una variable de tipus taula 
‘string’. 

 

x=0:0.5:10 //Creem un vector que va des de 0 fins a 10 amb increments de 0.5. 

plot(x) //Fem plot a la variable i ja tenim la recta com veiem a la figura següent. 
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Fig 8. Exemple d’un vector i un plot 

 

 

Exemple: Ara volem fer el mateix exemple, però el vector no serà linial. 

//Com podem comprobar en aquest programa no l’hem fet en l’editor de text ‘scipad’, 
en cas contrari l’hem executat directament en la pantalla principal d’Scilab. 

 a=[1 3 2 5 3 7 9] //Creem un vector ‘string’ 

 a  = 

    1.    3.    2.    5.    3.    7.    9. //Al executar l’expressió 
anterior surt per pantalla el valor de a. 

plot (a, '*', 'b',6) 

plot (a)   
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Fig 9. Exemple d’un vector i un plot 

 

Amb el resultat d’aquesta comanda s’obra una finestra gràfica (“Scilab Graphics”).  

3.1.2  COM ESCRIURE INFORMACIÓ AL PLOT. 

Ara el que ens proposem es escriure informació dins del mateix.  Per dur a 
terme això utilitzarem un seguit d’instruccions com per exemple  ‘xtitle’, ‘ytitle’, 
‘xstring’, etc... Aquestes instruccions ens serán molt útils mes endavant quan 
necessitem plotejar càlculs dins del plot o inserir resultats. 

3.1.2.1 Escriure el nom als eixos. 

Si volem escriure un títol al plot ho podem fer amb l’instrucció ‘title’ 

Exemple: title('gràfica velocitat-temps') 

La següent instrucció que explicarem és per donar-li nom als eixos. 
Utilitzarem l’instrucció ‘xlabel’, per l’eix de les x i ‘ylabel’ per l’eix de les y. 

 Exemple: xlabel('tiempo (seg.)')  

     ylabel('velocitat (m/s)')  

A continuació veurem un petit exemple del que hem vist a continuació 
utilitzant el programa que hem fet anteriorment en l’apartat 2.1.1 per dibuixar una 
recta amb el plot i un ‘string’. 
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Exemple: Escriure informació al plot. 

//_______________________Inici del programa_________________________ 

x=0:0.5:10  //Utilitzem el vector anterior. 

plot(x) //Fem un plot del vector. 

title('gràfica velocitat-temps') // Amb l’instrucció title insertem un títol 

xlabel('tiempo (seg.)') // Posem nom a l’eix x 

ylabel('velocitat (m/s)') // Posem nom a l’eix y 

//_________________________Fi programa___________________________ 

 

A continuació veurem el resultat de l’execució d’aquestes instruccions. Per 
defecte, la mida de la lletra és molt petit, llavors l’hem fet més gran. Una vegada 
esta oberta la pantalla del plot (Scilab graphic) cliquem a Edit i figure properties. Una 
vegada estem dins cliquem a Axes i tenim un apartat per l’eix x, y, title etc.. si 
cliquem dins d’un d’aquests podem canviar la mida de la lletra. També es poden fer 
altres canvis com tipus de lletra, color de lletra etc... 
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Fig 10. Informació al plot 
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3.1.3  INSTRUCCIONS PER ESCRIURE DINS DEL PLOT 

Moltes vegades necessitarem escriure resultats dins del plot, per exemple 
quan simulem un pla inclinat volem donar a conèixer amb quina acceleració baixa el 
cos o quant temps triga. Per fer això utilitzarem l’instrucció ‘xstring’  que explicarem 
tot seguit. 

3.1.3.1 Instrucció xstring 

Aquesta instrucció ens será molt útil per exemple si volem donar-li noms als 
vectors del pes, normal etc. Seguidament veurem una aplicació utilitzant codi 
d’exemples anteriors. 

Exemple: Volem introduir una lletra dins del plot 

//_______________________Inici del programa_________________________ 

x=0:0.5:10  

plot(x)  

title('gràfica velocitat-temps') 

xlabel('tiempo (seg.)') 

ylabel('velocitat (m/s)') //Fins aquí el programa és el mateix que hem 
utilitzat anteriorment. 

xstring(1,2, 'Py')  //Amb l’instrucció xstring escrivim dins al plot com veurem 
a contiació. Els valors dins del parentèsis són per situar la posició d’on volem situar 
la ‘Py’ en aquest cas. 

t=get("hdl")        //Aquesta instrucció és necessària si volem donar-li 
format al text. 

t.font_foreground=1; //Amb aquesta instrucció canviem el color de lletra. 

t.font_size=4;      // Canviem la mida de la lletra. 

t.font_style=5;    // Canviem l’estil de lletra. 

//_________________________Fi programa___________________________ 
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A continuació veurem el resultat d’executar-lo. 

Py
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Fig 11. Informació al plot 

 

Com podem veure hem escrit la paraula Py a la posició (1,2). Si en comptes 
d’escriure lletres volem escriure números també es pot fer. Si volguéssim plotejar 
una variable que canvia segons els càlculs fets hauríem d’utilitzar aquesta instrucció 
juntament amb un altre anomenada ‘sprintf’.  

3.2 COMUNICACIÓ AMB L’USUARI 

Una part molt important és l’entrada de dades de l’usuari via teclat. Hem trobat 
varies comandes per fer-ho i que explicarem detalladament. 

3.2.1  INSTRUCCIÓ ‘EVSTR’ 

Aquesta instrucció anomenada ‘evstr’ ens serveix per a que l’usuari ens 
introdueixi dades per teclat. Aquesta instrucció és molt útil i sencilla de fer 
funcionar,és a dir, no es dificil de cometre errades alhora de executar-la. 

Exemple de la funció ‘evstr’’: Si volem demanar a l’usuari, com hem comentat 
anteriorment hem de realitzar el següent: 

velocitat=evstr(x_dialog('Introduiu la velocitat de l''objecte')); 

Amb aquesta línia de codi li demanem a l’usuari que introduiexi un valor de 
la velocitat. En la variable ‘velocitat’ guardem el valor que ha introduït l’usuari. El 
que hi ha entre parentèsis en el  ‘x_dialog’ és l’explicació del que estem demanant 
a l’usuari. 
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Fig 12. Pantalla d’entrada de dades, 
instrucció evstr. 

 

3.2.2  INSTRUCCIÓ DE COMUNICACIÓ AMB L’USUARI (‘LIST’ I ‘X_CHOISES’) 

  L’instrucció que explicarem detalladament a continuació realitza el mateix 
que la anterior, però aquesta es diferencía amb l’anterio per la seva complexitat. És 
més complicada perquè s’ha de tenir en compte amb que estem treballant si enters, 
array.  

• Una clara diferència entre aquest programa i l’anterior és que en aquest queda 
limitat la entrada de dades, és a dir, és el programador el que li dona un 
seguit de possibles valors i ell fa l’elecció. En l’anterior com hem vist l’usuari 
podia introduïr el valor que volguès sense cap restricció. 

Exemple: Anem a fer un programa que demani a l’usuari dos valors  que ell els 
introduiexi per teclat; un de velocitat i un altre d’altura. 

//_______________________Inici del programa_________________________ 

velocitat_string=['10', '15', '30']; //Aquí introduïm els possibles 
valors d’elecció per l’usuari; velocitat_string com indica el seu nom es una taula. 

velocitat_numero=[10 15 30]; //Aquí tornem a definir els possibles valors, 
però en aquest cas es una constant. Hem de definir aquesta constant per poder 
tractar el valor que ha escollit l’usuari. 

altura_numero=[1 2 3]; //Fem el mateix amb l’altra variable que li demanem a 
l’usuari. En aquesta no hem inicialitzat la variable altura_string perquè la executarem 
dins de la instrucció list corresponent a l’altura. 

l1=list('velocitat_numero', 1,velocitat_string); //Amb aquesta 
instrucció creem la finestra de comunicació amb l’usuari. La primera variables dins 
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del parèntesis és el nom que li sortirà en la finestra; velocitat_string és el vector de 
paràmetres que li sortirà a l’usuari per fer l’elecció. 

l2=list ('altura_numero', 2, ['1', '2', '3']); //Aquesta es identica 
a l’anterior però en aquest cas per l’altura. 

rep=x_choices('Velocitat petard i Alçada', list (l1,l2)); //Amb 
aquesta instrucció agafem els valors que ha seleccinat l’usuari. En la primera 
instrucció del x_choices es el títol de la finestra. 

//_________________________Fi programa___________________________ 

 A continuació veiem la pantalla que ens sortirá: 

 

Fig 13. Finestra gràfica de les instruccions de 
comunicació amb l’usuari  list i x_choices. 

3.2.3  INSTRUCCIÓ DE COMUNICACIÓ AMB L’USUARI (X_DIALOG I EVSTR)  

Com podem veure en l’apartat 2.2.1 hem utilitzat i explicat la instrucció evstr 
que l’utilitzavem per establir comunicació amb l’usuari via teclat. En aquest apartat 
també utilitzarem la funció ‘evstr’. A continuació veurem el codi de programació. 

Exemple: Imaginem que volem demanar a l’usuari tres variables, per exemple, espai 
recorregut, velocitat i acceleració. 

//_______________________Inici del programa_________________________ 

txt=['espai';'velocitat';'acceleracio';]; //Amb aquesta instrucció 
creem un vector o ‘string’ que ens serveix per donar nom en la pantalla de selecció. 

sig=x_mdialog('Introdueix les 

dades',txt,['1';'10';'0';]) //Amb l’instrucció ‘m_dialog’ obrim la finestra 
d’elecció de dades. El text que veiem entre parentèsis surt com a títol en la mateixa.  
Per últim el vector que veiem al final del parentesis es per posar per defecte valors. 
Evidentment aquests valors els pot cambiar l’usuari. 
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esp=evstr(sig(1)) //Aquestes tres instruccions que veiem a continuació es per 
guardar els valors que ha seleccionat l’usuari. Els valors que ha seleccionat de 
espai, velocitat, i acceleració respectivament. 

vel=evstr(sig(2)) 

acc=evstr(sig(3)) 

//_________________________Fi programa___________________________ 

A continuació veiem la finestra que ens surtirá si executem aquestes instruccions. 

 
Fig 14. Finestra gràfica de les instruccions de comunicació 

amb l’usuari m_dialog i evstr. 

En aquest programa hem demanat tres variables, en el cas de que 
volguèssim demanar més variables ho podem fer canviant el codi. 

Exemple: Utilitzant el programa anterior ara volem incorporar una variable temps. 

//_______________________Inici del programa_________________________ 

txt=['espai';'velocitat';'acceleracio';'temps']; //Com podem 
veure en el ‘string’ hem introduït la variable temps per què ens surti en la finestra 
d’elecció 

sig=x_mdialog('Introdueix les 

dades',txt,['1';'10';'0';'5']) //Aqui li assignem un valor per defecte a 
temps de 5. 

esp=evstr(sig(1)) 

vel=evstr(sig(2)) 

acc=evstr(sig(3)) 

t=evstr(sig(4)) //Per últim guardem el valor que ha introduït l’usuari en una 
variable anomenada t. 

//_________________________Fi programa___________________________ 

A continuació veurem la finestra que ens surt al executar aquests canvis. 
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Fig 15. Pantalla d’elecció de dades amb cuatre variables. 

 

Com podem veure la primera finestra de l’esquerra és la mateixa que la del 
programa anterior. Ara en comptes de sortir ‘finalitzar’ en surt ‘siguiente’ per escollir 
l’ultima variable.   
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4. CINEMÀTICA 
 Fins ara hem vist les eines matemàtiques per treballar en Scilab i l’entorn de 
treball gràfic, és a dir, l’entrada i sortida de dades. A partir d’ara ens centrarem 
en la part de Física. En primer lloc, introduirem una breu explicació dels 
conceptes generals sobre les lleis, fórmules etc... de Física, tal i com podem 
trobar en cadascún dels capítols d’aquest projecte. En segon lloc, passarem a 
realitzar les simulacions dels exercicis que hem cregut convenient introduir.     

4.1 TEORIA I FORMULES NECESSÀRIES PER A LA 
RESOLUCIÓ DELS PROBLEMES. 

La cinemàtica és la part de la mecànica que estudia les lleis del moviment 
dels cossos. En cinemàtica no es té en compte les causes que produeix el 
moviment, només es concentra en l’estudi de la trajectòria en funció del temps. 

4.1.1 MOVIMENT RECTILINI UNIFORME (MRU) 

El moviment rectilini uniforme no és més que l’estudi del moviment de la 
partícula quan la seva velocitat és constant. 

Aplicant la definició de velocitat d’un cos en moviment rectilini uniforme és: 

0

0

tt
xx

t
x

v
−

−
=

∆

∆
=  

Eq.  1 

 

   

aïllant d’aquesta equació la x; obtenim la equació del moviment rectilini 
uniforme: 

        

)t-t(vxx 00 +=  o també  tvxx ∆+= 0  Eq.  2 

 

 

     Només per simple nomenclatura si parlem d’una partícula que es mou en 
l’eix de les y, ens queda: 

)tt(vyy 00 -+=  o també tvyy ∆+= 0  Eq.  3 

 

 

4.1.2  REPRESENTACIÓ GRÀFICA 

En  cinemàtica normalment agafem com a variable independent el temps i 
com a variable dependent, la posició, la velocitat o l’acceleració 
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4.1.2.1 Gràfica velocitat-temps(v-t) 

La velocitat la representem en l’eix d’ordenades, ja que la considerem com a 
variable dependent; recordem que pot ser + o -. 

El temps el representem en l’eix d’abscisses, ja que és la variable 
independent. 

 

Fig 16. Gràfica velocitat-temps (v-t). Representació gràfica del 
MRU. 

 

Podem veure que tant en l’una com en l’altra és una recta paral·lela a l’eix 
del temps, la qual cosa indica que la velocitat és constant i que a mesura que va 
passant el temps la velocitat no varia. 

4.1.2.2 Gràfica posició-temps (x-t) o (y-t) 

La posició la representem en l’eix d’ordenades, ja que la considerem com a 
variable dependent; recordem que pot ser + o -. 

El temps el representem en l’eix d’abscisses, ja que és la variable independent. 

 

Fig 17. Gràfica posició-temps (x-t) 

Podem veure que tant en una com en l’altra és una recta 
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4.1.3  MOVIMENT RECTILINI UNIFORMEMENT ACCELERAT 

El moviment rectilini uniformement accelerat es produeix quan l’acceleració d’un 
cos és constant. Realitzant el mateix que hem realitzant amb els MRU: 

Apliquem la definició d’acceleració d’un cos:  

0

0

tt
vv

t
v

a
−

−
=

∆

∆
=  

Eq.  4 

 

 

aïllant v de l’expressió ens queda:  

    

)( 00 ttavv −+=  o també tavv ∆+= 0  Eq.  5 

 

 

Aquesta expressió s’anomena equació de la velocitat  i ens permet calcular la 
velocitat del mòbil en qualsevol moment. 

4.1.3.1 Gràfica acceleració- temps(a-t) 

L’acceleració la representem en l’eix d’ordenades, ja que la considerem com 
a variable dependent; recordem que pot ser + o -. 

El temps el representem en l’eix d’abscisses, ja que és la variable independent. 

La representació gràfica del MRUA serà d’aquest tipus. 

 

 

Fig 18. Gràfica acceleració-temps (a-t) 
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Podem veure que tant en l’una com en l’altra és una recta paral·lela a l’eix 
del temps, la qual cosa indica que l’acceleració és constant i que a mesura que va 
passant el temps l’acceleració no varia. 

 

4.1.3.2 Gràfica velocitat-temps (v-t) 

La velocitat la representem en l’eix d’ordenades, ja que la considerem com a 
variable dependent; recordem que pot ser + o –. 

El temps el representarem en l’eix d’abscisses, ja que és la variable independent. 

 

Fig 19. Gràfica velocitat-temps (v-t) 

 

Fem el mateix raonament que quan hem analitzat el gràfics posició- temps 
del MRU, ja que veiem que són similars; l’únic que varia és que ara en l’eix 
d’ordenades representem la velocitat. 

     

t·avv += 0  Eq.  6 

 

 

vo és ordenada en l’origen o velocitat inicial i a, acceleració, és el pendent 
de la recta. Si l’acceleració és positiva, el pendent és positiu i si l’acceleració és 
negativa, el pendent és negatiu. 

Per conèixer el pendent de la recta es pot calcular l’acceleració entre dos 
instant determinats. 

     

02

12

tt
vv

t
v

a
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−
=

∆

∆
=  

Eq.  7 

 

 

Per definir la equació del moviment en MRUA utilitzem el gràfic v-t que es 
mostra a continuació 
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Fig 20. Gràfica velocitat-temps (v-t) 

 

Com podem observar podem descompondre en un rectangle i en un triangle. 

Rectangle:   

Àrea= )( totvo −  

 

Eq.  8 

 

Triangle:   

Àrea=
2

))(( totvov −−
 

 

Eq.  9 

 

 

De la definició anterior de acceleració: )( 00 ttavv −+= , substituïm aquesta 
equació en l’àrea del triangle i ens queda el següent: 

Area=
2

)( 2tota −
 

 

 

Eq.  10 

 

Sumem les dues àrees:  

 

Area= +
−

2
)( 2tota

)( totvo −  

 

Eq.  11 

 

Ara només ens falta obtenir el desplaçament:  

Area= x∆ = oxx −  

 

 

Eq.  12 
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Finalment igualem les dues equacions i obtenim l’equació de moviment en 
MRUA. 

oxx − = +
−

2
)( 2tota

)( totvo −  aïllem la x 

 

Eq.  13 

 

       

=x 2)(2/1)( totatotvoxo −+−+  

 

Eq.  14 

 

En moviments sota l’acció de la gravetat terrestre, l’equació anterior serà la 
mateixa, però amb un canvi de nomenclatura, la posició passa a ser “y”. 

=y 221 )(/)( totgtotvoyo −+−+  

 

Eq.  15 

 

i l’equació que relaciona la velocitat en funció del temps serà: 

)( 00 ttgvv −+=  

 

Eq.  16 

 

4.1.3.3 Gràfica posició-temps (x-t) (y-t) 

La posició la representem en l’eix d’ordenades, ja que la considerem com a 
variable dependent; recordem que pot ser + o -. El temps el representarem en l’eix 
d’abscisses, ja que és la variable independent. 

L’equació de moviment,  

=x 2)(2/1)( totatotvoxo −+−+  Eq.  17 

 

és una equació de 2n grau per tant, la seva representació gràfica és una paràbola. 
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Fig 21. A) Representa les acceleracions positives. 

                        B) Representa les acceleracions negatives. 

 

4.1.4  MOVIMENT CIRCULAR 

El moviment circular a diferència dels anteriors té com a trajectòria una 
circumferència. L’estudi d’aquest moviment es realitza amb coordenades polars ja 
que es un moviment en el pla. 

4.1.4.1 Desplaçament o increment de l’angle girat 

Per calcular el desplaçament o també anomenat increment de l’angle girat 
s’utilitza la següent formula:  

 

Increment de l’angle girat:  

oϕϕϕ −=∆  (mesurat en radians) 

 

Eq.  18 
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Per conveni es considera sentit positiu el contrari al moviment de les agulles 
d’un rellotge. 

4.1.4.2 Recordatori:  

Per simple recordatori matemàtic un radiant és l’angle que compren un arc 
de longitud igual al radi, en una circumferència que tingui el centre el vèrtex. 

 

 

Fig 22.  

 

Per trobar l’equivalència entre els graus i el radiant: 

  1 rad � Arc de longitud r 

  x rad (de la circumferència) � Arc de longitud 2πr � 360º  

per tant, x=2πr=360º que correspon a l’equivalència entre graus i radiant. 

4.1.4.3 Velocitat Angular 

Si tenim una partícula en la posició A en l’instant t1 i en la posició B en 
l’instant t2, definim la velocitat angular, ω,c on l’increment de l’angle girat en passar 
la partícula del punt A al B dividit pel temps que triga en descriure’l. Es mesura en 
rad/s en el Sistema Internacional. 

 

Fig 23. Velocitat angular 

 

 

El que hem explicat anteriorment matemàticament és el següent: 
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Eq.  19 
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4.1.4.4 Velocitat lineal 

Si en lloc de mesurar l’increment de l’angle, mesurem l’arc recorregut  per la 
partícula per passar del punt A al B, definim el mòdul de la velocitat lineal. 

12

12

tt
ss

t
s

v
−

−
=

∆

∆
=  (m/s) 

Eq.  20 

 

4.1.4.5 Moviment Circular Uniforme 

De l’equació velocitat angular deduïm l’equació del moviment amb el mateix 
raonament que hem fet en els moviments rectilinis.  

)( 00 tt −+= ωϕϕ  o també t∆+= ωϕϕ 0  Eq.  21 

 

     De l’equació de velocitat lineal deduïm l’equació que relaciona l’arc 
recorregut en funció del temps. 

)( 00 ttvss −+=  o també tvss ∆+= 0  Eq.  22 

 

 

Si relacionem les dues equacions anteriors: l’equació que relaciona l’angle 
girat en funció del temps i l’equació que relaciona l’arc recorregut en funció del 
temps. 

Equació de l’angle girat:  

t∆+= ωϕϕ 0  Eq.  23 

 

 

Equació de l’arc recorregut: 

tss ∆+= ω0  Eq.  24 

 

 

 

t∆+= ωϕϕ 0  � t∆=− ωϕϕ 0  � t∆=∆ ωϕ  � 
ω

ϕ∆
=∆t  

Eq.  25 

 

 

tvss ∆+= 0  � tvss ∆=− 0  � tvs ∆=∆  �
v
s

t
∆

=∆  
Eq.  26 

 

Igualem les dues equacions resultants i tenim:  

ω

ϕ∆
=

v
s∆

 
Eq.  27 
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Agrupem els increments i apliquem la definició de radiant que hem vist 
anteriorment; la relació queda:  

ω

v
=

ϕ∆

∆s
= r  

 

Eq.  28 

 

    

v=ω r   Eq.  29 

 

  

4.1.4.6 Moviment circular uniformemement accelerat (MCUA) 

El moviment circular uniformement accelerat aquell moviment en què la 
partícula descriu una trajectòria circular amb acceleració angular constant; en aquest 
moviment, l’acceleració angular mitjana i l’acceleració angular instantània 
coincideixen, i l’acceleració tangencial és constant. 

to ∆+= αωω  Eq.  30 

 

 

Equació del moviment en funció de l’angle descrit: 

2

2
1

ttoo ∆+∆+= αωϕϕ  
Eq.  31 

 

 

Equació del moviment en funció de la longitud d’arc recorreguda: 

2

2
1

tatvss too ∆+∆++=  
Eq.  32 

 

 

4.1.5  MOVIMENT PARABÒLIC 

Es coneix com moviment parabòlic aquell que una partícula amb acceleració 
constant de manera que la direcció d’aquesta no coincideix amb la direcció de la 
velocitat. 

En el gràfic que veiem a continuació és la trajectòria que realitza una 
partícula en moviment parabòlic. En aquest gràfic podem extreure les equacions de 
moviments parabòlics. 
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Fig 24.  

 

 

Horitzontal Vertical 

Vox=Vo·cos(α)  Voy=Vo·sin(α)  

x=vo·t·cos(α)  Vx=Vo·sin(α)-g·t 2  

 y=yo+Vo·t·sin(α)-1/2g· t 2  

   

4.2 PROBLEMA 1 

4.2.1  PRÒPOSITS 

En aquest problema inicial per la part de física volem posar en pràctica la 
teoria explicada sobre el moviment rectilini uniforme (Equació del moviment) i 
gràfiques velocitat-temps. Per la part de programació, la part d’Scilab, utilitzarem els 
conceptes de vectors, plot. 

4.2.2  ENUNCIAT 

  Una bola es mou en línia recta cap a la dreta, amb les posicions i el temps 
que s’indiquen a la taula: 

 

 x(m) 0 4.6 9.2 13.8 18.4 23.0 27.6 

 t(s) 0 2 4 6 8 10 12 

 

a) Comproveu que es tracta d’un moviment rectilini uniforme.   

 

• La comprovació de que el sistema es comporta com un moviment uniforme ho 
comprovarem amb Scilab tant numèric com gràficament. Per la resolució 
gràfica utilitzarem la funció explicada anteriorment “plot”. 
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//_______________________Inici del programa_________________________ 

x=[0:4.6:27.6]; //Definim un vector que són les posicions del mòbil indicats a la 
taula de l’enunciat. 

t=0:2:12; //Definim un altre vector que en aquest cas és el temps. 

t0=0; //Inicialitzem el temps inicial a 0. 

x0=0; //Fem el mateix amb la posició inicial. 

v=(x-x0)/(t-t0) //Escrivim l’equació del moviment.                  

X=([0 3 0 3]); //Creem una constant de quatre paràmetres que ens servirà per 
definir els eixos del plot. 

mtlb_axis(X) ; //Amb aquesta instrucció definim els eixos del plot. 

plot (t, v, '*') //Fem plot de la velocitat i el temps que son les variables que 
ens interesen.  

plot (t, v) //Fem aquest plot per unir els punts. 

xlabel('v(m/s)'); //Escrivim a l’eix de les x el nom del que estem representant. 

ylabel('t(s)'); //Fem el mateix amb l’eix y. 

xtitle('Gràfica velocitat-temps (v-t)'); //Escrivim el nom del que 
mostrem a la gràfica. 

//COMENTARI: El que farem a continuació es fer la gràfica posició-temps (x-t). Si 
executem les dues gràfiques (v-t i x-t) a la vegada, les representarà en un mateix 
plot tal i sobreescriurà les gràfiques. Per veure les gràfiques per separat el que 
podem fer es comentar la part de codi de representar (v-t) i executar la (x-t) i al 
inrevés. Veurem més endavant com representar dues o mes gràfiques a la vegada. 

//Dibuixem la gràfica x-t. 

plot(t,x,'*') 

plot(t,x) 

xlabel('x(m)');  

ylabel('t(s)'); 

xtitle( 'Gràfica posició-temps (x-t)'); 

//__________________________Fi programa______________________________ 
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Fig 25.  

 

  Tal i com hem comentat a la teoria podem veure que es compleix en un 
moviment rectilini uniforme és constant la velocitat. 
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Fig 26.  

 

4.3 PROBLEMA 2 

4.3.1.1 PROPÒSITS 

En aquest problema posarem en pràctica el moviment rectilini uniforme 
(MRUA). El nostre propòsit és calcular una sèrie de paràmetres físics i fer les 
gràfiques posició-temps i velocitat-temps. Per realitzar aquest problema no 
introduirem coneixements nous de programació d’Scilab, només el subplot per tenir 
les dues gràfiques en un mateix plot.   
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4.3.2 ENUNCIAT 

  Un cotxe circular per un tram de carretera recta a una velocitat de 8m/s, 
agafa una acceleració constant i en 7s la seva velocitat augmenta fins a 72km/h. 

4.3.2.1 a) Calculeu l’espai recorregut en aquest temps. 

4.3.2.2 b) Feu la gràfica x-t i v-t, i determineu la posició i la velocitat del 
cotxe quan han passat 2.5s; feu-ho també numèricament. 

//______________Programa entrada de dades de l’usuari________________ 

v=20;   //Declaració de les variables de l’enunciat 

v0=8; 

t=0:1:4;  

t0=0:1:0; //Declaració del temps inicial i final. Dades de l’enunciat. 

x0=0;  //Definim la posició inicial. 

a=3; //Definim l’acceleració i la guardem a la variable a. 

 

//a) Escriviu l’equació del moviment. 

x=(x0 + v0 * (t - t0) + 0.5 * a * ((t - t0)^2)); 

//Escrivint aquesta equació al Scilab i amb les variables anteriors; Scilab calcula 
l’espai recorregut. En el cas de que no es fes un plot de la variable x. Es pot 
conèixer el resultat de la mateixa escrivint “x” a la pantalla principal del programa i 
prement intro. 

//-->x 

// x  = 

//    0.    9.5    22.    37.5    56. 
Figura 1.  

//Com ja hem comentat anteriorment Scilab és un programa que treballa amb 
vectors i matrius. Scilab guarda els valors de la variable x en una taula. El valor final 
de x és el espai recorregut pel mòbil en 4 segons 

//b) Feu la gràfica x-t i v-t, i determineu la posició i la velocitat del cotxe quan han 
passat 2.5s; feu-ho també numèricament. 

//Anem a simular la gràfica velocitat temps. 

tx=0:0.5:3;    //Definim un temps 

v=v0+a*(tx-t0);     //Escrivim l’equació de la velocitat, per fer els càlculs   

v1=poly([8 3],"t","coeff") //Posem en un polinomi el resultat de l’equació 
de la velocitat. 

X=([0 5 0 70]); //Definim uns eixos pel plot. 
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mtlb_axis(X); //Executem aquesta instrucció pròpia de Matlab per definir els 
eixos. 

subplot(1,2,1) //Fem un “subplot” per tenir les dues gràfiques a la mateixa 
finestra. Els números del “subplot” defineixen el següent: el primer número es el 
numero de files que volem al plot; el segon és el número de columnes; i l’últim és el 
número de la imatge. 

plot(t,x) // Executem el plot amb les variables temps i espai recorregut. 

xlabel('t(s)')  //Amb la funció “xlabel” posem nom a l’eix x. 

ylabel('x(m)') //Amb la funció “xlabel” posem nom a l’eix y. 

subplot(1,2,2) //Executem el “subplot” per situar la segona gràfica. 

t_grafic=0:1:4; //Definim un temps que ens servirà per la gràfica velocitat. 

v_grafic=v0+a*(t_grafic) //Escrivim l’equació de la velocitat.  

plot(t,v_grafic) //Executem el plot amb les variables temps i velocitat. 

xlabel('t(s)') //Escrivim a la component x del plot. 

ylabel('v(m/s)') //Escrivim a la component y del plot. 

//__________________________Fi programa______________________________ 
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Fig 27.  

 

  En aquest plot tenim la gràfica x-t i la gràfica v-t. En la primera podem 
observar que el mòbil en 4 segons arriba a la posició de 56m. En la segona veiem 
que en l’instant de 2.5s (dada de l’enunciat), el mòbil aconsegueix una velocitat de 
15.5 m/s. 
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4.4 PROBLEMA 3 

4.4.1  PROPÒSITS 

En aquest exercici, estudiarem un moviment rectilini uniforme. En quant a 
l’estudi de la física aprendrem a escriure les equacions del moviment dels dos 
mòbils, a interpretar les dades que dona l’enunciat i a quina equació hem d’integrar 
les dades. Trobarem l’instant i la posició on es troben els dos mòbils igualant les 
equacions de cada mòbil. 

Per la part d’Scilab farem una representació gràfica amb les eines ja 
estudiades i farem una simulació amb dos quadrats que representaran els mòbils. 

4.4.2  ENUNCIAT 

  Per una carretera rectilínia circula un mòbil A, a velocitat constant de 72 
km/h, i passa davant un rètol que indica que hi ha una gasolinera a 1500 m. Dos 
segons més tard que aquest mòbil A passi per davant el rètol, circulant en sentit 
contrari, un altre mòbil B passa per la gasolinera a 108 km/h. 

4.4.2.1 a) Calculeu en quin instant i en quin punt es troben els dos 
mòbils. 

4.4.2.2 Calculeu en quin instant i en quin punt es troben els dos mòbils. 

//______________________Inici de programa__________________________ 

x11=[]; 

//cotxe 1 

t=0;  //Inicialitzem el temps a 0 

t2=0;    

x01=0; //Aquesta variable és la posició inicial del primer mòbil. 

t01=0; //Aquesta variable és el temps inicial del primer mòbil. 

x02=1500; //Aquesta variable és la posició inicial del segon mòbil. 

t02=2;     //Aquesta variable és el temps inicial del segon mòbil. 

tiempo_de_encuentro=0; //Creem una variable que ens dirà el temps en 
segons on es troben els dos mòbils. 

velocitat1=['10','20']; //Creem un vector o string que ens servirà per 
demanar-li a l’usuari que escolli el valor de la velocitat del primer mòbil. 

v_mobil2=[10 30]; //Creem una constant amb dos valors per la velocitat del 
segon mòbil. Amb aquesta constant podem tractar els valors  que ha seleccionat 
l’usuari. 
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v_mobil1=[10 20]; //Creem una constant de dos valors per què així podem 
tractar els valors que ha seleccionat l’usuari. 

l1=list('v_mobil1',1, velocitat1);  

l2=list ('v_mobil2',2,['10','30']); //Amb l’instrucció list tractem la 
informació que ha seleccionat l’usuari i la guardem a la variable l1 i l2. 

rep=x_choices('velocitat mobil 1 i 2', list (l1,l2)); //En la 
variable rep tenim els valors valors que ha escollit l’usuari 

velocitat1_escollida=v_mobil1(rep(1));  

velocitat2_escollida=v_mobil2(rep(2)); //Guardem els valors de 
velocitat en dues variables. 

p=1; 

while(p==1) //Aquest while el que fa és que si p és 1 entra, però en el moment 
que p ja no es 1 no entra. Necessitem aquest while perque quan els dos mòbils es 
trobin el programa de comptar espai recorregut. 

t02; 

t=t+1;  //Incrementem el valor de t 

x11=x01+velocitat1_escollida*(t-t01); //Escrivim l’equació del 
moviment.  

x_prueba=['x11']; //A la variable x_prueba li assignem el valor que te x11. 

//cotxe 2 

if(t>2) //Amb aquest if el que volem fer es que quan han passat dos segons vol 
dir que el segon coche ha sortit llavors hem de començar a executar la seva equació 
de moviment. 

x22=x02-velocitat2_escollida*(t-t02); //Equació del moviment del 
segon mòbil. 

else  //Si no es compleix l’if entrarà aquí i igualarà x22 pren el valor de 1500 tal i 
com diu l’enunciat. 

x22=1500; 

end //Fi if. 

if x11>=x22 Amb aquest if el que volem fer és que si els dos coches han arribat 
a la mateixa posició vol dir que s’han creuat i hem de parar el càlculs i donar el 
resultat. Per això fem aquest if; si el valor de la equació del moviment del mòbil 1 és 
mes gran o igual que la del segon vol dir que s’han creuat 

p=0; // Si es compleix la condició anterior, assignem a p el valor de 0 per què no 
entri el programa en el while. 

tiempo_de_encuentro=t; //Agafem el valor del temps i el guardem en una 
variable que en dira en quin moment s’han creuat els dos cotxes. 

else  

p=1;   //Fem un else que si no es compleix el if posi a p el valor de 1. 
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X=([0 1500 0 80 ]); //Creem aquest constant de quatre valors per definir els 
eixos al plot. 

mtlb_axis(X); //Instrucció pròpia de Matlab amb la qual dibuixem els eixos que li 
hem dit en la variable ‘X’. 

set(gca(),"grid",[1 1]) //Aquesta instrucció serveix per col·locar una 
quadrícula o graella als eixos del plot. Els números que veiem a l’instrucció 
serveixen per cambiar els colors de la graella. 

plot(x11,t,'*'); // Fem plot de la equació del moviment del primer cotxe. 

set(gca(),"auto_clear","off")  //Amb aquesta instrucció podem fer dos 
plots sense que esborri el primer, és a dir, manté el primer plot. 

plot(x22,t,'*') //Fem el segon plot i aquest és l’equació del moviment del 
segon mòbil. 

xlabel('x(m)');  

ylabel('t(s)'); //Amb aquestes dues instruccions escrivim nom als eixos del 
plot. 

end //Tanquem el if. 

end //Tanquem el while. 

xpause(9000000) //Fem una pausa per què l’execució del programa vagi més 
lent. 

  //b)Igualem les dues equacions per poder trobar el temps 

     //x11=x01+velocitat1_escollida*(temps) 

    //x22=x02-velocitat2_escollida*(temps-t02) 

   //x01+velocitat1_escollida*temps=x02-
velocitat2_escollida*temps+velocitat2_escollida*t02  

temps=(x02+velocitat2_escollida*t02)/(velocitat1_escollida+vel

ocitat2_escollida) //D’aquesta equació aïllem el temps i l’executem a Scilab. 

//Calculem el punt on es troben els mòbils. 

x_posicio=x02-velocitat2_escollida*(temps-t02) //Per calcular el punt 
on es troben els mòbils agafem l’equació del 2n mòbil, però es pot agafar la del 
primer mòbil i veuríem que donaria el mateix resultat. 

//Fins aquí la part de càlculs del problema. A continuació veurem la programació de 
la interfície gràfica 

//_______________________Interfície gràfica__________________________ 

WT=13; HT=18; WT1=13; HT1=18;   

a=1; b=0.43; c=1.7; d=0.4; //Aquestes variables són pel quadrat. La primera 
variable ,’a’ és la posició x on situem el quadrat. La segona és la posició y on situem 
el quadrat. La tercera, és l’amplada del quadrat. I l’última és l’altura del quadrat. 

a21=8; b21=0.43; c21=1.7; d21=0.4; //Aquestes són les variables pel 2n 
mòbil. 
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plot((0.5:WT)',zeros(0.5:WT)'); //Aquest plot és dibuixar els quadrats. 
Amb aquest plot li donem les dimensions per situar els quadrats. 

for it=1:6 //Fem un for per simular moviment. 

plot((0.5:WT)',zeros(0.5:WT)'); //Tornem a posar el mateix plot dins del 
for. 

xrect(a,b,c,d);  

xrect(a21,b21,c21,d21); //Amb l’instrucció xrect dibuixem els quadrats. 

xpause(100000); //La funció d’aquest pause és que no vagi tan ràpid els 
quadrats.  

xpause(600000); 

a=a+0.43; //Incrementem el valor per simular moviment  

a21=a21-0.43; //Decrementem la posició del segon mòbil. Aquí hem de 
decrementar perquè el mòbil es troba a la dreta i s’ha de moure cap a la esquerra. 

xbasc(); //Amb aquesta funció esborrem la pantalla 

end //Final de for. 

plot((0.5:WT)',zeros(0.5:WT)'); //Tornem a executar aquest plot perquè 
per veure l’última posició. 

xrect(a,b,c,d);  

xrect(a21,b21,c21,d21); //Dibuixem també els quadrats 

t= sprintf('L''instant de temps on es troben els dos mòbils és 

=%fs' , temps); //Amb aquesta instrucció podem escriure el resultat en la 
pantalla plot. En aquest cas es el temps i l’hem de posar quina variable volem veure 
per pantalla. 

xstring(2.5,0.6, t); //Amb aquesta instrucció li diem en quina posició volem 
veure l’informació anterior. 

t=get("hdl") //Instrucció necessària per donar format al text. 

t.font_foreground=2; //Amb aquesta instrucció canviem el color de la lletra. 

t.font_size=3; //Amb aquesta instrucció canviem la mida de la lletra. 

t.font_style=5; //Amb aquesta instrucció canvien l’estil de lletra. 

//Fem el mateix però ara amb la posició. 

x= sprintf('Els dos mòbils es troben a la posició: =%fm', 

x_posicio); 

xstring(4.7,-0.15, x); 

t=get("hdl") 

t.font_foreground=2; 

t.font_size=3; 

t.font_style=5; 

//_________________________Fi programa___________________________ 
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4.5 PROBLEMA  4 

4.5.1  PROPÒSITS 

En aquest problema farem un exemple d’un moviment parabòlic. En quant a l’estudi 
de la física aprendrem a resoldre un problema de moviment parabòlic i utilitzarem 
les equacions físiques corresponents. També aprendrem la nomenclatura d’aquest 
moviment com per exemple, abast horitzontal. En quant a la programació d’Scilab 
resoldrem un polinomi i veurem la seva utilitat. A la part gràfica crearem moviment 
com hem fet en exemples anteriors. 

4.5.2   ENUNCIAT 

4.5.2.1 Des d’un campanar de 15m d’alçada llancem obliquament un 
petard cap amunt amb una velocitat inicial de 30m/s, que forma un angle de 
60º amb l’horitzontal. Calculeu: 

4.5.2.2 Apartat a). L’abast horitzontal. 

4.5.2.3 Apartat b). La velocitat amb què el petard cau a terra. 

4.5.2.4 Apartat c). L’alçada màxima i la coordenada x d’aquest punt. 

 

 

Fig 28.  
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//_______________________Inici del programa_________________________ 

r=0; 

t=0;      

velocitat_string=['10', '15', '30']; //Aquest vector l’utilitzarem per 
demanar-li a l’usuari que fagi elecció de la velocitat. 

velocitat_numero=[10 15 30]; //Creem una constant amb els mateixos 
valors que l’anterior per a que poguem accedir al valor que ha escollit l’usuari. 

altura_numero=[10 15 30]; //Creem una constant amb tres valors  per a que 
l’usuari escolli un valor de altura. 

l1=list('velocitat_numero',1,velocitat_string); //Amb aquesta 
instrucció creem la finestra de comunicació amb l’usuari. La primera variable dins del 
parèntesi és el nom que li sortirà en la finestra; velocitat_string és el vector de 
paràmetres que li sortirà a l’usuari per fer l’elecció. 

l2=list ('altura_numero',2, ['10', '15', '30']); //Aquesta 
instrucció és igual que la anterior, però ara l’elecció és l’altura. 

rep=x_choices('Velocitat petard i Alçada', list (l1,l2)); //Amb 
l’instrucció ‘x_choices’ creem la finestra de comunicació. El primer paràmetre dins 
del parèntesi és el títol de la finestra. Com a segon paràmetre tenim les eleccions 
que ha fet l’usuari. 

angle_string=['%pi', '%pi/2', '%pi/3']; //Creem un vector o string per 
l’elecció de l’angle. 

angle_numero=[%pi %pi/2 %pi/3]; //Creem una constant per poder tractar el 
valor que ha escollit l’usuari. 

gravetat_numero=[9.8 9.81 10]; //Creem un vector o constant per la 
gravetat. 

l1=list('angle_numero', 1,angle_string);  

l2=list ('gravetat_numero', 2, ['9.8', '9.81', '10']); 

rep2=x_choices('Angle i Gravetat', list (l1,l2)); //Són les 
mateixes instruccions que abans però ara per l’angle i la gravetat. 

velocitat_escollida=velocitat_numero(rep(1)); 

altura_escollida=altura_numero(rep(2)); 

angle_escollit=angle_numero(rep2(1)); 

gravetat_escollida=gravetat_numero(rep2(2)); //Amb aquestes quatre 
instruccions guardem els resultats que ha escollit l’usuari. 

//a) Calculem l’abast horitzontal. 

//Per calcular l’abast horitzontal utilitzem l’equació del moviment parabòlic. 

    //y=yo+vo*t*sin(a)-1/2g*t^2 
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p=1;  //Amb aquesta variable de tipus booleana, fem que entri en el while. En el 
moment de que p valgui 0 no entrarà en el bucle. 

while(p==1) 

y11=poly([altura_escollida 

velocitat_escollida*sin(angle_escollit) -

1/2*gravetat_escollida],"t","coeff"); // Amb l’instrucció ‘poly’ creem el 
polinomi que correspon a l’equació del moviment per moviments parabòlics. 

arrels=roots(y11) //Amb la funció ‘roots’  calculem les arrels del polinomi per 
trobar el temps. 

t=t+1; //Incrementem la t 

p=0;  //Posem la variable p a 0 perquè no torni entrar al bucle del while.                  

end //fi del while 

//________________________Interfície gràfica_________________________ 

X=([-2 14 -0.1 0.7]); //Amb aquesta constant de quatre valors volem que el 
plot tingui aquestes dimensions 

mtlb_axis(X) ; //Amb aquesta instrucció fem que el plot tingui les dimensions 
que li marquem. 

angle_usuari=10; 

a=0; b=0.5; c=2; d=0.55; //Aquestes variables són per definir la posició i les 
dimensions del que serà el campanar. 

petard_x=1.5; petard_y=0.6; //Aquestes variables són per situar el petard. 

angle=0; 

Vo_xi=1.8; Vo_xf=2.1; Vo_yi=0.55; Vo_yf=0.6; //Aquestes variables 
són per situar el component Vo. 

Voy_xi=1.8; Voy_xf=1.8; Voy_yi=0.55; Voy_yf=0.6; //Aquestes 
variables són per situar el component Voy. 

Vox_xi=1.8; Vox_xf=2.1; Vox_yi=0.55; Vox_yf=0.55; //Aquestes 
variables són per situar el component Vox. 

xstring_Voxx=2.3; xstring_Voxy=0.52; //Aquestes variables són per situar 
el text del component Vox. 

xstring_Voyx=1; xstring_Voyy=0.6; //Aquestes variables són per situar el 
text del component Voy. 

xstring_Vox=2; xstring_Voy=0.6; //Aquestes variables són per situar el text 
del component Vo. 

for i=1:10 //Amb aquest for el que volem fer és el moviment del sistema. 

X=([-2 14 -0.1 0.7]); 

mtlb_axis(X) ; 

plot([Vo_xi,Vo_xf], [Vo_yi,Vo_yf], 'red' ,'Linewidth',2) 

//Dibuixem amb plot el vector Vo del petard. 
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e=gce(); //Aquesta instrucció és necessària per poder dibuixar la punta de la 
flecha. 

e.children(1).polyline_style=4; //Amb aquesta instrucció fem la punta de 
la fletxa. 

plot([Voy_xi,Voy_xf],[Voy_yi,Voy_yf],'red','Linewidth',2) 

//Dibuixem el vector de la component Voy del petard. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([Vox_xi,Vox_xf],[Vox_yi,Vox_yf],'red','Linewidth',2) 

//Dibuixem el vector de la component Vox del petard. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

mtlb_axis(X); 

xrect(a,b,c,d); 

xarc(petard_x,petard_y,0.5,0.1,0,360*64)//Amb aquesta instrucció 
dibuixem el petard. 

plot([-2,14],[-0.05,-0.05],'b', 'Linewidth',3) //Amb aquest plot 
dibuixem el terra. Inserim directament les components, sense variables, per que no 
necessitem incrementar cap posició del terra, ja que sempre es trobarà al mateix 
lloc. 

xstring(xstring_Vox,xstring_Voy, 'Vo'); //Amb l’instrucció escrivim el 
nom de les components. 

t=get("hdl")   //Instrucció necessària per donar format al text. 

   t.font_foreground=2; //Amb aquesta instrucció canviem el color de la 
lletra. 

   t.font_size=2; //Amb aquesta instrucció canviem la mida de la lletra. 

   t.font_style=5; //Amb aquesta instrucció canviem l’estil de lletra.     

//Fem el mateix que abans però ara amb la component ‘Vox’. 

xstring(xstring_Voxx,xstring_Voxy, 'Vox'); 

t=get("hdl")    

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=2; 

   t.font_style=5; 

//El mateix per la component ‘Voy’. 

xstring(xstring_Voyx,xstring_Voyy, 'Voy'); 

t=get("hdl")    

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=2; 

   t.font_style=5; 
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xpause(600000) //Fem una pausa per a que l’execució del programa vagi més 
lent. 

//Arribat a aquest punt hem de fer els increments de les variables per a que 
representi moviment. 

petard_y=petard_y+0.01;petard_x=petard_x+0.5; //Incrementem les 
variables del petard. 

Vo_xi=Vo_xi+0.5;Vo_xf=Vo_xf+0.5;Vo_yi=Vo_yi+0.01; 

Vo_yf=Vo_yf+0.01; //Incrementem les variables de la component ‘Vo’. 

Voy_xi=Voy_xi+0.5;Voy_xf=Voy_xf+0.5;Voy_yi=Voy_yi+0.01; 

Voy_yf=Voy_yf+0.01; //Incrementem les variables de la component ‘Voy’. 

Vox_xi=Vox_xi+0.5; Vox_xf=Vox_xf+0.5; Vox_yi=Vox_yi+0.01; 

Vox_yf=Vox_yf+0.01; //Incrementem les variables de la component ‘Vox’. 

//Ara incrementarem la posició de les lletres. 

xstring_Voxx=xstring_Voxx+0.5;  

xstring_Voxy=xstring_Voxy+0.01; 

xstring_Voyx=xstring_Voyx+0.5; 

xstring_Voyy=xstring_Voyy+0.01; 

xstring_Vox=xstring_Vox+0.5; 

xstring_Voy=xstring_Voy+0.01; 

if(i<>20) //Amb aquest if el que volem fer és que si i és diferent a 20 esborrem. 
Si ens fixem aquesta condició sempre serà certa ja que la ‘i’ mai arribarà a valdre 20.  

xbasc(); //Esborrem la pantalla. 

end //Tanquem if 

end //Tanquem for 

Vo_xi=6.8; Vo_xf=7.1; Vo_yi=0.65; Vo_yf=0.6; 

Voy_xi=6.8; Voy_xf=6.8; Voy_yi=0.65; Voy_yf=0.6; //Aquí tornem a 
donar nous valors a les components ja que el petard començarà a baixar i els 
vectors han canviat de posició. 

xstring_Voxx=7.2; xstring_Voxy=0.65; 

xstring_Voyx=6.5; xstring_Voyy=0.55; 

xstring_Vox=7.2; xstring_Voy=0.55; 

//Fem el mateix amb les variables de escritura de les components. 

for i=1:13  //Fem un for que serà per fer que el petard baixi. La idea és la 
mateixa que en el for anterior. Les instruccions de programació son les mateixes. 
Per això no les comentarem ja que estan comentades anteriorment. 

X=([-2 14 -0.1 0.7]); 

mtlb_axis(X) ; 

xrect(a,b,c,d); 

xarc(petard_x,petard_y,0.5,0.1,0,360*64) 
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plot([-2,14],[-0.05,-0.05],'b', 'Linewidth',3) 

plot([Vo_xi,Vo_xf], [Vo_yi,Vo_yf], 'red' ,'Linewidth',2)  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; 
plot([Voy_xi,Voy_xf],[Voy_yi,Voy_yf],'red','Linewidth',2)  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([Vox_xi,Vox_xf],[Vox_yi,Vox_yf],'red','Linewidth',2)  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

xstring(xstring_Vox,xstring_Voy, 'Vo'); 

t=get("hdl")    

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=2; 

   t.font_style=5;  

xstring(xstring_Voxx,xstring_Voxy, 'Vox'); 

t=get("hdl")    

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=2; 

   t.font_style=5; 

xstring(xstring_Voyx,xstring_Voyy, 'Voy'); 

t=get("hdl")    

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=2; 

   t.font_style=5;    

xpause(600000) 

petard_y=petard_y-0.05; 

petard_x=petard_x+0.3; 

Vo_xi=Vo_xi+0.3;Vo_xf=Vo_xf+0.3;Vo_yi=Vo_yi-0.05; Vo_yf=Vo_yf-

0.05; 

Voy_xi=Voy_xi+0.3;Voy_xf=Voy_xf+0.3;Voy_yi=Voy_yi-0.05; 

Voy_yf=Voy_yf-0.05; 

Vox_xi=Vox_xi+0.3;Vox_xf=Vox_xf+0.3;Vox_yi=Vox_yi-0.05; 

Vox_yf=Vox_yf-0.05; 

xstring_Voxx=xstring_Voxx+0.3;xstring_Voxy=xstring_Voxy-0.05; 

xstring_Voyx=xstring_Voyx+0.3;xstring_Voyy=xstring_Voyy-0.05; 

xstring_Vox=xstring_Vox+0.3; xstring_Voy=xstring_Voy-0.05; 
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if(i<>20) 

  xbasc(); 

  end 

 

end 

//Al final d’aquest for ja hem fet que el petard baixi. Com hem comprovat les 
instruccions son les mateixes. Ara per a que ens quedi constància d’on ha arribat el 
petard i posar els resultats al plot, executarem un seguit d’instruccions també iguals 
que les anteriors. 

X=([-2 14 -0.1 0.7]); 

mtlb_axis(X) ; 

xrect(a,b,c,d); 

xarc(petard_x,petard_y,0.5,0.1,0,360*64) 

plot([-2,14],[-0.05,-0.05],'b', 'Linewidth',3) 

plot([Vo_xi,Vo_xf],[Vo_yi,Vo_yf],'red','Linewidth',2)  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([Voy_xi,Voy_xf],[Voy_yi,Voy_yf],'red','Linewidth',2)  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; 
plot([Vox_xi,Vox_xf],[Vox_yi,Vox_yf],'red','Linewidth',2)  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; 
xstring(xstring_Vox,xstring_Voy, 'Vo'); 

t=get("hdl")    

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=2; 

   t.font_style=5; 

xstring(xstring_Voxx,xstring_Voxy, 'Vox'); 

t=get("hdl")    

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=2; 

   t.font_style=5; 

xstring(xstring_Voyx,xstring_Voyy, 'Voy'); 

t=get("hdl")    

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=2; 

   t.font_style=5; 
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y11=poly([altura_escollida 

velocitat_escollida*sin(angle_escollit) -

1/2*gravetat_escollida],"t","coeff") //Tornem a escriure l’equació del 
moviment. 

arrels=roots(y11) //Calculem les arrels. 

x_horitz=velocitat_escollida*arrels(2)*cos(angle_escollit) 

//Calculem l’abast horitzontal. 

 

// b) Anem a calcular la velocitat amb què el petard cau a terra. Calculem la 
component x i y de la velocitat 

    //vx=vo* cos(a)* 

    //vy=v0*sin(a)-g*t 

vx=velocitat_escollida*cos(angle_escollit) 

vy=velocitat_escollida*sin(angle_escollit)-

gravetat_escollida*arrels(2) 

//Escrivim les equacions per trobar a quina velocitat  cau el petard a terra. Aquestes 
equacions són les que hem explicat a la teoria de Cinemàtica en l’apartat de 
moviment parabòlic. 

//c) L'alçada màxima i la coordenada x d'aquest punt. 

//Primerament, calculem el temps ja que el necessitem per calcular alçada màxima. 
Agafem l’equació de la velocitat    //vx=vo*sin(a)-g*t 

 

        

temps=(velocitat_escollida*sin(angle_escollit)/(gravetat_escol

lida)) //Escrivim l’equació per trobar el temps. 

x_horitz2=velocitat_escollida*temps*cos(angle_escollit) 

//Calculem la coordenada x. 

ymax2=(altura_escollida 

+velocitat_escollida*temps*sin(angle_escollit)-

1/2*gravetat_escollida*temps^2) //Calculem l’alçada màxima. 

//A continuació escrivim al plot tots els resultats 

abast= sprintf('L''abast horitzontal és =%fm', x_horitz); 

xstring(2.5,0,abast); //Resultat de l’abast horitzontal. 

t=get("hdl")    

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=3; 

   t.font_style=5;    

velocitatx= sprintf('La velocitat en component x és =%fm' , 

vx); //Resultat de la velocitat en el component x. 

xstring(2.5,0.55, velocitatx); 
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t=get("hdl")    

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=3; 

   t.font_style=5; 

   

velocitaty= sprintf('La velocitat en component y és =%fm' , 

vy); //Resultat de la velocitat en el component y. 

xstring(2.5,0.5, velocitaty); 

t=get("hdl")    

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=3; 

   t.font_style=5; 

abast2= sprintf('La coordenada x és =%fm' , x_horitz2); 

xstring(1,0.65, abast2); //Resultat de la coordenada x. 

t=get("hdl")   

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=3; 

   t.font_style=5; 

    

ymax= sprintf('L''alçada màxima és =%fm' , ymax2); 

xstring(1,0.7, ymax); //Resultat de l’alçada màxima. 

t=get("hdl")     

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=3; 

   t.font_style=5; 

//_______________________Fi programa_________________________ 

 

4.6 PROBLEMA 5 

4.6.1  PROPÒSIT 

Per concloure el tema de Cinemàtica, realitzarem un problema de Moviment 
Circular. En aquest posarem en pràctica la teoria que hem aprés en l’apartat de 
Moviment Circular. Ens interessa adquirir els coneixements d’aquest tipus de 
moviment i entendre les equacions, per això intentarem fer un exemple molt 
entenedor. No farem part gràfica en aquest problema, però aprendrem a veure els 
resultats a la pantalla d’Scilab ja que en exemples anteriors al tenir part gràfica es 
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difícil veure’ls perquè executen instruccions a la pantalla d’Scilab quan el programa 
s’està executant. 

4.6.2  ENUNCIAT 

Una rentadora que té un tambor de 18cm centrifuga a 1000rpm. Calculeu: 

4.6.2.1 Apartat a). La velocitat lineal a la qual gira la roba en la perifèria 
del tambor durant el procés de centrifugació. 

4.6.2.2 Apartat b). L’acceleració normal a què està sotmesa la roba en 
la perifèria del tambor en el procés de centrifugació. 

4.6.2.3 Apartat c).Si el procés de centrifugació triga 1min a aturar-se, 
amb quina acceleració angular ho fa, si suposem que aquesta és constant. 

//_______________________Inici del programa_________________________ 

//a) 

//Fem l’entrada de dades. 

radi_rentadora=evstr(x_dialog('Introduiu el radi en metres de 

la rentadora','')) //Demanem a l’usuari que introdueixi el radi amb 
l’instrucció ‘evstr’. 

vel_revolucions=evstr(x_dialog('Introduiu el valor de la 

velocitat a la que centrifuga en rpm ','')) //Demanem a l’usuari 
que introdueixi la velocitat a la qual gira la rentadora en rpm. 

vel_radians =(vel_revolucions*2*%pi)/60; //Passem la velocitat que ens 
ha introduït l’usuari a rad/s. 

//A continuació calcularem la velocitat lineal utilitzant la fórmula v=w·r 

velocitat_lineal= vel_radians*radi_rentadora; //Càlcul de la velocitat 
lineal. 

printf('La velocitat lineal a la qual gira la roba és 

de:=%fm/s\n",velocitat_lineal) //Amb aquesta instrucció mostrem a la 
pantalla principal d’Scilab el resultat de la velocitat lineal calculada. L’instrucció que 
veiem al final ‘\n’ és per fer un salt de línia. 

    //b) En aquest apartat calcularem l’acceleració normal 

acc_normal=(velocitat_lineal)^2/radi_rentadora;//Introduïm l’equació 
de l’acceleració normal. 

 

printf('L''acceleració normal és=%fm/s2\n",acc_normal) 
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temps=evstr(x_dialog('Introduiu el temps en segons que triga 

la rentadora en centrifugar','')) //Mostrem el resultat del temps. 

//c) Calculem l'acceleració angular amb l’expressió: w=w0+alpha*t 

omega=0; 

acc_angular=(omega-vel_radians)/temps //Escrivim l’expressió de 
l’acceleració angular. 

printf('L''acceleració angular és =%frad/s2\n",acc_angular) 

//Escrivim per pantalla l’acceleració angular. 

//Per últim calculem el nombre de voltes aplicant l’equació del moviment circular 
uniformement accelerat, tenim que: 

num_voltes=vel_radians*temps+1/2*acc_angular*temps^2 //Escrivim 
l’equació aïllada del moviment circular uniformement accelerat. 

printf('El número de voltes que ha donat el tambor 

es=%frad\n",num_voltes) //Escrivim per pantalla el número de voltes. 

voltes=num_voltes/(2*%pi) //Expressem el resultat en voltes. 

//_______________________Fi programa_________________________ 
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5. DINÀMICA 

La dinàmica estudia la relació que existeix entre el moviment dels cossos i les 
causes que originen aquests moviments, i, així consisteix bàsicament en l’anàlisi de 
la relació entre les forces i els canvis de moviment dels cossos. 

 

5.1  1a LLEI DE NEWTON: PRINCIPI D’INÈRCIA. 

 

El principi d’inèrcia és vàlid no només quan no actuen forces sobre el cos, sinó 
també quan els efectes de totes les forces que actuen sobre el cos son 
compensades entre si. 

    )(MRUconstvFi
i

=→←=∑ 0  

Un exemple que verifica això es dóna en el cas de dues forces oposades actuant 
sobre un mateix cos. Matemàticament es diu que dos vector són oposats si tenen el 
mateix mòdul i la mateixa direcció, però sentits oposats. 

 

 

Fig 29. 1ª llei de Newton 
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01121 =−=+=∑ FFFFiF
rrrrr

 Eq.  33 

 

  

5.2 2ª LLEI DE NEWTON: PRINCIPI FONAMENTAL DE LA 
DINÀMICA. 

  El principi fonamental de la dinàmica es defineix com que la variació de 
moviment d’un cos és proporcional a la força que actua sobre aquest i es realitza en 
la direcció en què actua la força. 

Matemàticament la definició anterior s’expressa com: 

      

amFFFFiF
rrrrrr

·=−=+=∑ 1121  Eq.  34 

 

 

∑ =→= gmpamiF
rrrr

··  Eq.  35 

 

  

  Un exemple senzill en que és pot verificar la segona llei de Newton el tenim 
en a força de la gravetat exercida per la Terra sobre cossos que estan al seu voltant. 

 

Fig 30.  2ª llei de Newton 

 

5.3 3ª LLEI DE NEWTON: PRINCIPI D’ACCIÓ-REACCIÓ. 

  El principi d’acció i reacció verifica que quan un cos exerceix una força sobre 
un altre cos, el segon cos efectua sobre el primer cos una altra força que té el 
mateix mòdul i la mateixa direcció, però en sentit contrari. 

 

Fig 31.  
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5.3.1 LA FORÇA NORMAL 

  El principi d’acció i reacció estableix que quan un cos fa una força sobre un 
altre cos, el segon fa la mateixa força sobre el primer, en mòdul i direcció, però en 
sentit contrari. Si els cossos estan en contacte, aquestes forces es transmeten a 
través de les seves superfícies exteriors; la força normal apareix en aquestes 
situacions. 

 

 

Fig 32. Força normal 

 

  En aquest cas hem suposat que el cos esta en repòs damunt una superfície 
horitzontal. A continuació veurem quins canvis es produeixen si el cos en comptes 
de estar en una superfície horitzontal, es troba en una superfície inclinada. 

 

Fig 33. Pla inclinat 

 

 

  Quan les superfícies són inclinades, la normal es perpendicular a les 
superfícies però ara com podem observar, no es contraresta amb el pes del cos sinó 
que es contraresta amb la component y del pes. 

El component pes es pot descompondre en els seus component px i py. Per trobar 
px i py hem d’utilitzar raons trigonomètriques. L’angle format entre la component py i 
p és el mateix que tenim al pla inclinat.. 
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  Fent observacions al sistema veiem que el component px és la que origina el 
moviment de caiguda del cos, el component py es veu compensat per la força 
normal ja que no hi ha moviment en l’eix Y, i podem aplicar la 1ª llei de Newton. 

   

ypN
rr

−=  Eq.  37 

 

 

  Si només actuen aquestes forces i si apliquem la 2ª llei de Newton tenint en 
compte les forces py i N són oposades: 

i
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r
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rrrrrrrr
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Eq.  38 

 

amxp
rr

·=  Eq.  39 

 

 

5.3.2  LA TENSIÓ 

La tensió és una força que apareix quan dos cossos diferents estan lligats, 
de manera que si fem una força sobre un dels cossos, l’efecte també es transmet a 
l’altre cos mitjançant el lligam. 

 

 

Fig 34. Parell d’acció-reacció sobre un cos en repòs que penja d’un sostre. 

 

Anem a fer un anàlisi de les components que tenim. 

•  La força T amb què el sostre actua sobre el cos a través de la cadena; sabem 
que existeix aquesta força, perquè sinó només actuaria el pes del cos i 
aquest cauria. 

• La força de reacció T’  amb què el cos actua sobre el sostre a través de la 
cadena; aquesta força es el pes del cos que transmetent-se per la cadena 
actua sobre el sostre. 

P

T’=-T

T’=-p

P

T’=-T

T’=-p
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• Les forces que actuen sobre el cos són p i T, i com aquest cos està en repòs 
podem aplicar la 1ª llei de Newton i, així, veiem que aquestes dues forces són 
oposades. 

i
iF
r

∑ pT
rr

−=→= 0  

 

Eq.  40 

 

5.3.3  LA FORÇA ELÀSTICA 

Existeixen determinats cossos, anomenats elàstics, que no es comporten 
com a sòlids rígids. Un exemple molt típic és el de la molla. Si connectem un cos a 
una molla i amb una força exterior estirem la molla, observem que la molla es 
deforma i varia la seva longitud, segons estableix la llei de Hooke  

oxxx −=∆  Eq.  41 

 

 

 

Fig 35. Llei de Hooke: allargament d’una molla 
quan s’aplica una força externa F’. 

 

5.4 PROBLEMA 1 

5.4.1  PROPÒSITS 

En aquest primer problema de Dinàmica aplicarem les lleis de Newton estudiades a 
l’apartat teòric de Dinàmica. Ens interessarà aplicar el sumatori de forces per 
calcular la força del sistema, l’acceleració etc. Per quant a la part d’Scilab, veurem al 
plot el cos que s’aguanta en una paret vertical. Si les dades de ha entrat l’usuari fan 
que el sistema es mogui el cos baixarà. En cas contrari, si les dades fan que el 
sistema no es mogui, el cos romandrà en equilibri. 
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5.4.2  ENUNCIAT 

Un cos de 10 kg de massa s’aguanta en una paret vertical mitjançant una força F. 
Calculeu: 

5.4.2.1 a) La mínima força que s’ha d’aplicar sobre el cos perquè 
aquest no es mogui, si el coeficient estàtic entre el cos i la paret és de 0.2. 

5.4.2.2 b) Si disminuïm la força un 10%, quina és l’acceleració amb què 
es desplaça el cos per la paret, si el coeficient de fregament dinàmic és de 
0.15? 

 

Fig 36. Exemple del exercici 

 

//_____________________Equacions del problema______________________ 

//Apartat a) 

//Per calcular la mínima força que s’ha d’aplicar fent sumatori de totes les forces que 
actuen en el cos. 

//Fem el càlcul per components. 

  //En component x, tenim:        

F-N=0 

 

Eq.  42 

 

  //En component y, tenim:   

Ffe-p=0 

 

Eq.  43 

 

//Amb aquestes dos equacions sabem que: F=N i que Ffe=p. 

//Per altra banda sabem que  

Ffe=µe*N 

 

Eq.  44 
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Utilitzant les equacions anteriors veiem que la força és igual a la normal i que la 
força de fregament és igual al pes. Llavors tenim la següent modificació: 

p= µe·F 

 

Eq.  45 

 

Sabem que:  

p=m·g 

 

Eq.  46 

 

          

m·g= µe·F 

 

Eq.  47 

 

Aïllem la F i tenim la mínima força que s’ha d’aplicar perquè aquest no es mogui. Per 
a que el Scilab realitzi els càlculs.  

//____________________Fi equacions del problema_____________________ 

 

//_______________________Inici programa___________________________ 

rep=x_choose(['Introdueix la massa i el coeficient 

estàtic'],'Massa del cos i coeficient del cos'); //Introduïm un 
missatge per l’usuari per a que introdueixi dades. 

m=['10','15']; //Definim una taula o string.  

fregament=[0.15, 0.2]; //Definim una constant amb dos valors. 

massa=[10 15 ]; //Definim una constant amb dos valors. 

l1=list('massa', 1, m); 

l2=list ('coeficient de fregament', 3, ['0.15', '0.2']);  

//Amb aquestes dues instruccions li surt a l’usuari una pantalla d’elecció de valors. El 
primer paràmetre de la funció “list”  és el nom que li sortirà a l’usuari. L’últim 
paràmetre d’aquesta funció és la taula de valors que es pot escollir. 

rep=x_choices('massa i coeficient', list (l1,l2)); //Amb la funció 
“x_choices” adquirim els valors que ha escollit l’usuari en una taula, per després fer 
els càlculs amb les dades que ha introduït. 

massa_escollida=massa(rep(1)); //Guardem en una variable l’elecció de la 
massa. 

fregament_escollit=fregament(rep(2)); //Guardem en una variable 
l’elecció del coeficient de fregament. 

F=((massa_escollida*9.8)/fregament_escollit) //Escrivim l’equació que 
ens calcularà la força mínima  

// b) Calculem l’acceleració si disminuïm la força un 10%. 
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coef_dinamic=evstr(x_dialog('Introduiu el valor del coeficient 

dinàmic')); //Li demanem a l’usuari que introdueixi el valor del coeficient 
dinàmic.  

dism_F=evstr(x_dialog('Introduiu el valor en tant per cent que 

es vol reduir de la força')); //Li demanem a l’usuari que introdueixi el 
valor de la reducció de la força. 

disminucio=(dism_F*F)/100; //Fem els càlculs de la nova força disminuida. 
Només és aplicar el tant per cent. 

Ffinal=F-disminucio; //Fem la resta per obtenir la nova força. 

//_____________________Equacions del problema______________________ 

//apartat b 

//Apliquem la segona llei de Newton. 

// Realitzem la mateixa metodologia que en l’apartat a, però ara utilitzant la segona 
llei de Newton. Fem  l’anàlisi per components.  

//En la component x, tenim:  

F-N=0 

 

Eq.  48 

 

//Amb aquestes dos equacions sabem que:  

N=F 

 

Eq.  49 

 

//En la component y, tenim:  

Ffd-p=m*a 

 

Eq.  50 

 

//Sabem que la força de fregament dinàmica és:  

Ffd= µd*N 

 

Eq.  51 

 

//Amb les equacions anteriors veiem que la normal és igual que la força, llavors 
tenim la nova equació. 

Ffd=ud*N=ud*F 

 

Eq.  52 

 

ud*F-p=m*a 

 

Eq.  53 

 

          

ud*F-m*g=m*a 

 

Eq.  54 

 

//Finalment aïllem la “a”, (que es la acceleració). 

//____________________Fi equacions del problema_____________________ 
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acceleracio= (coef_dinamic*Ffinal-

(massa_escollida*9.8))/massa_escollida; //Amb aquesta equació 
calculem l’acceleració. El Scilab per poder fer els càlculs li hem de donar l’equació 
aïllada com veiem en aquesta. 

X=([-2 14 -0.1 0.7]) //Amb aquesta taula assignem les coordenades del plot. 

mtlb_axis(X) //Aquesta instrucció es pròpia de Matlab. Li passem la taula 
anterior perquè dibuixi el plot amb les coordenades que li hem passat.  

//Interfície gràfica que simula el terra i la paret.   

paret_xi=8; paret_xf=8; paret_yi=-0.1; paret_yf=0.7; //Inicialitzem 
les variables que simularà la paret on es troba el cos. Hem de crear quatre variables 
que seran executades pel plot. Dos per l’eix x (posició inicial i final) i dos per l’eix y 
(posició inicial i final).  

terra_xi=-2; terra_xf=8; terra_yi=0.05; terra_yf=0.05; 

//Inicialitzem les variables que simularà la terra on arribarà el cos. També hem  de 
crear quatre variables que seran executades pel plot. Dos per l’eix x (posició inicial i 
final) i dos per l’eix y (posició inicial i final). 

plot([paret_xi, paret_xf],[paret_yi,paret_yf], 'black', 

'Linewidth', 6) //Ara amb el plot dibuixem la paret amb les variables 
declarades anteriorment. El número 6 és el gruix de la línia. 

plot([terra_xi, terra_xf],[terra_yi,terra_yf], 'black', 

'Linewidth', 6) //Ara amb el plot dibuixem el terra amb les variables 
declarades anteriorment. El número 6 és el gruix de la línia. 

a=6; b=0.55; c=1.95; d=0.1; //Inicialitzem les variables del cos amb la 
mateixa funció que hem utilitzat en exercicis anteriors. 

//Declaració de variables per dibuixar les components. 

//Dibuixarem 4 components que seran: la força, la força de fregament, la normal i el 
pes. 

Pxi=7;Pxf=7;Pyi=0.5;Pyf=0.4; Fxi=3; Fxf=6; Fyi=0.5; Fyf=0.5; 

//Necessitem quatre variables per a cada component que volem dibuixar. Les quatre 
primeres son pel pes i les restants son per la força. 

Nxi=8; Nxf=5; Nyi=0.53; Nyf=0.53; //Aquestes són les variables per el 
component normal. 

Ffxi=7.8;Ffxf=7.8;Ffyi=0.55;Ffyf=0.68; //Aquestes són les variables per 
la força de fregament. 

plot([Pxi,Pxf],[Pyi,Pyf],'black','Linewidth',3) //Dibuixem el 
component pes. 

e=gce(); //Instrucció necessària per a poder dibuixar la fletxa. 

e.children(1).polyline_style=4; //Dibuixem la punta de la fletxa de la 
component pes. 

plot([Fxi,Fxf],[Fyi,Fyf],'red','Linewidth',3) //Dibuixem el 
component força. 

e=gce();  
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e.children(1).polyline_style=4;  

plot([Nxi,Nxf],[Nyi,Nyf], 'black', 'Linewidth',3) //Dibuixem el 
component normal. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([Ffxi,Ffxf],[Ffyi,Ffyf], 'black', 'Linewidth',3) 

//Dibuixem la component força de fregament. 

e=gce();  

e.children(1).polyline_style=4;  

xrect(a,b,c,d) //Amb la instrucció “xrect” ja utilitzada en ocasions anteriors 
dibuixem el cos. 

xpause(1000000) //Fem una pausa d’un segon per a que el cos baixi mes 
lentament. 

//Declaració de les variables per escriure lletres al plot. 

xstring_Fx=3; xstring_Fy=0.5;  xstring_Px=7.3; 

xstring_Py=0.36; xstring_Ffx=7.1; xstring_Ffy=0.6; 

xstring_Nx=5.3; xstring_Ny= 0.55; 

//Aquest conjunt de variables utilitzen per escriure el nom de cada component. 
L’assignació de valor es per situar-la en el plot. 

xstring(xstring_Fx,xstring_Fy, 'F')  //Amb la instrucció “xstring” 
escrivim text al plot. Li passem les variables que anteriorment hem inicialitzat. 

t=get("hdl") //Instrucció necessària per poder canviar el format del text. 

 t.font_foreground=1; //Amb aquesta instrucció podem canviar el color de 
lletra. 

 t.font_size=3;       //Canviem la mida de lletra. 

 t.font_style=5;     //Canviem l'estil de lletra. 

xstring(xstring_Px,xstring_Py, 'P')  //Escrivim ‘P’. 

t=get("hdl") 

 t.font_foreground=1;  

 t.font_size=3;        

 t.font_style=5;      

xstring(xstring_Ffx,xstring_Ffy, 'Ff')  //Escrivim  la ‘Ff’. 

t=get("hdl")   

 t.font_foreground=1; 

 t.font_size=3;        

 t.font_style=5;      

xstring(xstring_Nx,xstring_Ny, 'N')  //Escrivim la ‘N’.  

t=get("hdl")  
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 t.font_foreground=1;   

 t.font_size=3;        

 t.font_style=5;      

if (acceleracio<0) //Aquest “if” el que fa es que si l’acceleració és mes petita 
que 0 vol dir que el cos no esta en equilibri.  

for i=1:5 //Amb aquest for fem una repetició perquè el cos es mogui. Cada 
vegada que s’entra al for fa un moviment el cos. 

accel=sprintf( 'L''acceleració a la qual baixa el mòbil és de  

%fm/s2 ', acceleracio)  //Copiem aquestes dues instruccions perque es 
mostri per la pantalla principal d’Scilab els resultats. 

xstring(-1.5, 0.7, accel); //Amb l’instrucció “xstring li definim la posició del 
text i resultat que mostrem en la instrucció anterior. 

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=5;  

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5;  

X=([-2 14 -0.1 0.7]); //Amb aquesta taula assignem les coordenades del 
plot. 

mtlb_axis(X); //Aquesta instrucció és pròpia de Matlab. Li passem la taula 
anterior perquè mantigui les coordenades al plot. 

plot([Pxi,Pxf],[Pyi,Pyf], 'black', 'Linewidth',3) //Dibuixem la 
component pes. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; 

plot([Fxi,Fxf],[Fyi,Fyf], 'red', 'Linewidth',3) //Dibuixem la 
component força. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; 

plot([Nxi,Nxf],[Nyi,Nyf], 'black', 'Linewidth',3) //Dibuixem la 
component força. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; 

plot([Ffxi,Ffxf],[Ffyi,Ffyf], 'black', 'Linewidth',3) //Dibuixem 
la component força de fregament. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; 

plot([paret_xi, paret_xf],[paret_yi,paret_yf], 'black', 

'Linewidth', 6) //Dibuixem la paret. 
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plot([terra_xi, terra_xf],[terra_yi,terra_yf], 'black', 

'Linewidth', 6) //Dibuixem el terra. 

xstring(xstring_Fx,xstring_Fy, 'F') //Amb la instrucció “xstring” 
insertem text al plot. 

t=get("hdl") //Instrucció necessària per poder canviar el format del text. 

t.font_foreground=1;  

xstring(xstring_Px,xstring_Py, 'P')//Amb la instrucció “xstring” insertem 
text o lletres al plot. 

t=get("hdl") 

 t.font_foreground=1;   

 t.font_size=3;        

 t.font_style=5;      

xstring(xstring_Ffx,xstring_Ffy, 'Ff') //Amb la instrucció “xstring” 
insertem text al plot. 

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=1; 

 t.font_size=3;        

 t.font_style=5;      

xstring(xstring_Nx,xstring_Ny, 'N')   

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=1;   

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5;  

xrect(a,b,c,d); //Dibuixem un quadrat que simula el mòbil. 

xpause(900000); //Fem una pausa per a que el sistema vagi mes lentament. 

xrect(a,b,c,d); //Dibuixem el cos.   

b=b-0.1; Pyi=Pyi-0.1; Pyf=Pyf-0.1; Fyi=Fyi-0.1; Fyf=Fyf-0.1; 

Nyi=Nyi-0.1; Nyf=Nyf-0.1; Ffyi=Ffyi-0.1; Ffyf=Ffyf-0.1; 

//Decrementem les variables per a que a la pròxima entrada en el for, el plot dibuixi 
tant el cos com les components en una altra posició. Amb això simulem moviment. 

xstring_Py=xstring_Py-0.1; xstring_Ffy=xstring_Ffy-0.1; 

xstring_Fy=xstring_Fy-0.1; xstring_Ny=xstring_Ny-0.1; 

//També decrementem les variables de l’escriptura de les lletres.   

  if i <>5  //Amb aquest if el que fem es que si no hem arribat a l’ultima posició 
esborri la pantalla plot. 

xbasc(); //Amb aquesta instrucció esborrem la pantalla 

end //Aquí finalitza if 

end  //Aquí finalitza for. 
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end //Aquí finalitza if. 

if(acceleracio>0) //Amb aquest if el que volem fer es que si l’acceleració es 
positiva vol dir que el cos no es mou. 

accel=sprintf('El cos es troba en equilibri.')  //Amb aquesta 
instrucció mostrem al plot que el cos es troba en equilibri i el sistema no es mou.   

xstring(1, 0.7, accel); //Situem on volem escriure l’instrucció anterior. 

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=5;  

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5;  

end //Fi if.  

F_minima=sprintf('La mínima força que s''ha d''aplicar perquè 

el cos no es mogui %dN',F)  //Copiem aquestes dues instruccions perquè 
es mostri per la pantalla principal d’Scilab els resultats. 

xstring(-1.5, 0.65, F_minima); 

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=2;  

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5;            

F_resultant=sprintf( 'La força resultant de la disminució 

donada pel usuari és de %fN ',Ffinal)  //Copiem aquestes dues 
instruccions perquè es mostri per la pantalla principal d’Scilab els resultats. 

xstring(-1.5, 0.6, F_resultant); 

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=2;  

t.font_size=3;  

 t.font_style=5;  

//_______________________Inici programa___________________________ 

5.5 PROBLEMA 2. 

5.5.1  PROPÒSITS 

La finalitat d’aquest problema és analitzar un altre tipus de sistema típic de 
Dinàmica. En aquest cas analitzarem un cos que baixa per una superfície inclinada.  
Resoldrem les equacions d’un pla inclinat i farem la simulació del sistema baixant 
pel pla inclinat amb les instruccions de programació que hem aprés. 
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5.5.2  ENUNCIAT 

  Un cos de 4kg de massa es troba sobre una superfície inclinada i sabem 
que els coeficients de fregament estàtic i dinàmic entre els cos i la superfície valen 
0.31 i 0.29, respectivament.  

5.5.2.1 Per quin angle d'inclinació del pla es posa el cos en moviment?  

5.5.2.2 Amb quina acceleració baixa pel pla una vegada s'ha assolit 
aquesta inclinació? 

 

Fig 37. Exemple típic de pla inclinat  

 

// a) calculem l’angle d’inclinació   

//En les primeres línies de codi el que fem es l’interfície amb l’usuari. El que es vol 
es que l’usuari, en aquest cas l’alumne de física introdueixi per teclat es valors del 
problema. 

//______________________Inici del programa_________________________ 

//Elecció de l’usuari: massa i coeficient estàtic. 

massa_del_cos_string=['4', '15', '20']; 

massa_del_cos_numero=[4 15 20]; //Creem un vector string i una constant 
amb quatre valors per poder accedir a l’elecció que ha fet l’usuari. 
coeficient_estatic_numero=[0.1 0.2 0.31]; //Creem un vector de 
constants, que li surt al usuari per pantalla per a que faci l’elecció del coeficient de 
gravetat estàtic del cos.  

l1=list('massa_cos_num',1,massa_del_cos_string);  

l2=list('coef_estatic_num',2, ['0.1', '0.2' , '0.31']); //Amb 
aquestes dues instruccions li surt a l’usuari una pantalla d’elecció de valors. El 
primer paràmetre de la funció “list”  és el nom que li sortirà a l’usuari. L’últim 
paràmetre d’aquesta funció és la taula de valors que es pot escollir.  

rep=x_choices('massa del cos i coeficient_estatic', list 

(l1,l2));//Amb la funció “x_choices” adquirim els valors que ha escollit l’usuari en 
una taula, per després fer els càlculs amb les dades que ha introduït. 

//Elecció de l’usuari: coeficient dinàmic i gravetat 
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coef_dinamic_string=['0.19', '0.29', '0.39']; 

coef_dinamic_numero=[0.19 0.29 0.39];  

gravetat_numero=[9.8 9.81 10]; //Aquí realitzem el mateix procediment que 
el comentat anteriorment. Declarem una taula o string i una constant amb quatre 
valors per a que l’usuari pugui fer l’elecció de les dades del problema. 

l1=list('coef_dinamic_num',1, coef_dinamic_string); 

l2=list ('gravetat_num', 2,['9.8','9.81','10']); //En aquestes 
dues instruccions a l’usuari li surt una pantalla d’elecció de valors. El primer 
paràmetre de la funció “list” és el nom que li sortirà a l’usuari. L’últim paràmetre 
d’aquesta funció és la taula de valors que es pot escollir.  

rep2=x_choices('Coeficient dinamic i Gravetat', list (l1,l2)); 

//Amb la funció “x_choices” adquirim els valors que s’han seleccionat. 

massa_del_cos_escollit=massa_del_cos_numero(rep(1)); //Amb 
aquesta assignació guardem el valor que l’usuari a introduït en una variable de tipus 
constant. 

coeficient_e_escollit=coeficient_estatic_numero(rep(2)); //Amb 
aquesta assignació guardem el valor de coeficient estàtic en una variable. 

coeficient_d_escollit=coef_dinamic_numero(rep2(1)); //Amb aquesta 
assignació guardem el valor que l’usuari a introduït en una variable. 

gravetat_escollida=gravetat_numero(rep(1)); //Amb aquesta 
assignació guardem el valor que l’usuari a introduït en una variable. 

a= atan(coeficient_e_escollit) //Realitzem els càlculs. La massa i la 
gravetat s’anul·len i ens queda només fer atan del coeficient estàtic. Amb aquesta 
operació trobem el angle d’inclinació el qual el cos es posa en moviment.   

rep=x_choose(['Passem el resultat a graus'],'Canvi a graus'); 

//Fem un comentari que surt per pantalla en el qual avisem que passem tenim el 
resultat de l’angle d’inclinació en radians. Informem que el passem a graus amb la 
línia de codi següent.  

a1=(a*360/(2*%pi)) //Aquí apliquem un factor de conversió per trobar els graus. 

a1_graus_a_radians=(a1*%pi)/180; //Aquí tenim una variable amb els 
radians. Passem de graus a radians. Si es vol conèixer l’angle en radians només 
s’ha de picar a la pantalla principal d’Scilab aquesta variable i amb el programa 
carregat surt el valor en radians. 

 

//b) amb quina acceleració baixa pel pla una vegada ha assolit aquesta inclinació. 

//Px-Ffd=m*a  � m*g*sinα-µe*m*g*cosα= m*a 

 

Eq.  55 

 

acc=((massa_del_cos_escollit * 

gravetat_escollida*sin(a1_graus_a_radians)-

coeficient_d_escollit * massa_del_cos_escollit * 

gravetat_escollida * 
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cos(a1_graus_a_radians))/massa_del_cos_escollit) //Escrivim 
l’equació aïllant l’acceleració. 

//En aquesta equació fem les operacions matemàtiques corresponents al càlcul de 
l’acceleració i el resultat es mostra en la variable “acc”. 

//Fins aquí hem fet els càlculs matemàtics que demana l’exercici. A continuació el 
que farem es l’interfície gràfica del problema per veure un cos com baixa per un pla 
inclinat. En la interfície gràfica mostrarem el cos, el pla inclinat, les components 
físiques (pes, força de fregament etc..) i la resolució numèrica.  

//A continuació realitzarem l’interfície gràfica. La interfície gràfica la veurem utilitzant 
la funció plot, és a dir, obrirem una finestra gràfica on veurem la simulació.  

WT=13; HT=15; //Definim dues variable que les utilitzarem en un plot. 

a=0.8; b=0.6; c=1.6; d=0.1; //Definim 4 variables que s’utilitzen per a la 
construcció d’un quadrat. Aquest quadrat simularà el cos que baixa pel pla inclinat. 
La primera variable, ‘a’ ens marca la posició de les x del quadrat. La posició de les y 
ens el marca la variable ‘b’. 

Per altra banda la ‘c’ ens defineix la base del quadrat i la ‘d’ la altura del mateix. 

Nxi=1.55; Nxf=2.2; Nyi=0.5495; Nyf=0.65; //Aquestes variables ens 
serveixen  per inicialitzar la posició de la component normal al plot. Les primeres dos 
variables es serveixen per situar la fletxa en la component x. La primera variable es 
el punt inicial on volem situar-la i la segona el punt final. Les altres dues variables, 
realitzen la mateixa funció, però en la component y. 

Pxxi=1.5; Pxxf=3; Pxxyi=0.5495; Pxxyf=0.5495; //Aquestes variables 
també son per dibuixar una component en el plot. En aquest cas dibuixem la ‘Px’. 
Tenim dues variables per la component x, que són posició inicial i final, i component 
y, posició inicial i final. 

Ffxi=0.9; Ffxf=0.3;Ffyi=0.5; Ffyf=0.543; //Aquestes son les variables 
de posició de la línia de força de fregament. Aquestes variables s’utilitzen al plot per 
dibuixar la força de fregament. 

Pyxi=1.6;Pyxf=1; Pyyi=0.55; Pyyf=0.4695; //Ara inicialitzem les 4 
variables per dibuixar la component y.  

Pxi=1.55; Pxf=1.8; Pyi=0.543; Pyf=0.465; //Aquestes variables són per 
dibuixar la component ‘P’ i utilitzem el mateix raonament que en les anteriors. 

//A continuació declarem una sèrie de variables amb el nom comú de xstring. 
Utilitzem aquesta nomenclatura per relacionar la variable amb la funció a utilitzar. 
Aquesta funció ens serveix per escriure lletres al plot.  

xstring_Nx=2.1; xstring_Ny=0.65; // Inicialitzem on volem situar el primer 
cop la lletra que representa la normal.  

xstring_Py_x=1; xstring_Py_y=0.4; //Inicialitzem els valors on primerament 
situem la lletra que representa la Py. 

xstringP_x=2.1; xstringP_y=0.45; //Ara inicialitzem els valors de la posició  
de la lletra P. 

xstring_Px_y=0.5; xstring_Px_x=3.1; //Inicialitzem els valors de la posició 
de la Px. 
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xstring_Ff_x=0; xstring_Ff_y=0.55; //Inicialitzem els valors de la posició 
de la Ff. 

//Ja hem realitzat la inicialització de les variables que volem mostrar per pantalla. 
Seguidament el que farem es declarar un seguit de variables per dibuixar la típica 
línia que representa l’angle d’un pla inclinat.  

linia_angle1xi=1.6; //Inicialitzem el punt inicial de la línia de la component x. 

linia_angle1xf=1.4; //Inicialitzem el punt final de la línia de la component x. 

linia_angle1yi=0.51; //Inicialitzem el punt inicial de la línia de la component y. 

linia_angle1yf=0.51; //Inicialitzem el punt final de la línia de la component y. 

//Les dues inicialitzacions següents s’utilitzen per donar la posició que volem per 
dibuixar una ‘A’ de angle al pla inclinat  

xstring_anglex=1.4; //Introduïm la component x.  

xstring_angley=0.48; //Introduïm la component y. 

for i=1:8 //Aquesta instrucció de programació explicada anteriorment, la utilitzem 
per a que realitzi un bucle i així poder veure moviment del cos gràcies a l’increment 
de un tipus de variables. 

plot([-2,7.8],[0.7,0], 'Linewidth',2) //Amb aquest plot simulem la 
forma del pla inclinat. El que realitzem es fer una línia inclinada.  

//Els primers paràmetres del plot son el punt inicial i final de l’eix x, i el punt inicial i 
final del l’eix y. Per últim el “Linewidth” defineix l’amplada de la línia. 

plot([Ffxi,Ffxf],[Ffyi,Ffyf ],'r','Linewidth',3) //Amb aquest plot 
dibuixem el vector força de fregament. Els primers paràmetres son les coordenades 
on dibuixem la força de fregament. Aquestes variables s’aniran incrementant de 
valor per simular moviment. La segona instrucció és el color de la línia, en aquest 
cas vermell. Per últim és l’amplada de la línia.  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; //Aquestes dues instruccions son per 
dibuixar una punta de fletxa a la força de fregament. 

plot((1:WT)',zeros(1:WT)');  //Aquest plot dibuixem la finestra on 
treballem. 

plot([6.5,7],[0,0.05],'b', 'Linewidth',2) //Plot de la línia de l’angle 
del pla inclinat. Definim la posició inicial i final, el color de la línia i l’amplada de la 
mateixa. 

plot([linia_angle1xi,linia_angle1xf],[linia_angle1yi,linia_ang

le1yf],'r','Linewidth',2) //Definim un plot per a la línia de l’angle del cos. 
En aquest cas definim variables perquè aquestes s’han d’incrementar per simular 
moviment. 

plot([Nxi,Nxf],[Nyi,Nyf],'b','Linewidth',3) //Dibuixem la línia de la 
component normal. Les variables tenen el mateix raonament que les anteriors. 
També s’utilitzen variables perquè aquestes seran incrementades per poder simular 
moviment. 
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e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([Pxi,Pxf],[Pyi,Pyf],'b', 'Linewidth',3) //Dibuixem la línia de la 
component Px. La dibuixem de color blau i amb una amplada de 3.  

e=gce();  

e.children(1).polyline_style=4; //Dibuixem la punta de la fletxa. 

xstring(xstring_Nx, xstring_Ny, 'N') //Aquesta instrucció anomenada 
“xstring” el que realitza es escriure, en aquest cas una lletra al plot. Els dos primers 
paràmetres son la posició on volem situar la lletra. La tercera i entre cometes és el 
text que volem visualitzar per pantalla (al plot). 

 t=get("hdl")   

     t.font_foreground=1; //Podem canviar el color de la lletra. 

     t.font_size=3; //Podem canviar el mida. 

     t.font_style=5; //Podem canviar l’estil de la lletra. 

  //En qualsevol d’aquestes tres instruccions canviem el tipus de lletra, color etc... 
canviant el valor.  

xstring(xstring_Py_x, xstring_Py_y,'Py') //Les inicialitzacions que 
abans hem dit que en servien per posar nomenclatura, ara les utilitzem. La funció 
‘xstring’ ens permet insertar text al plot. Les primers variables de l’instrucció son les 
coordenades x, y. La última no es una variable sinó el text que volem escriure per 
pantalla. 

t=get("hdl")    

 t.font_foreground=1;  

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5;  

xstring(xstring_Px_x, xstring_Px_y, 'Px') //Aquesta instrucció es igual 
que l’anterior, però ara mostrem per pantalla la Px. Li introduïm les dues variables 
que hem inicialitzat anteriorment, que ens serveixen per establir un punt inicial. 

t=get("hdl")     

 t.font_foreground=1;  

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5;  

xstring(xstring_Ff_x, xstring_Ff_y, 'Ff')  // Fem que mostri en el 
plot la ‘Ff’. També tenim com a paràmetres la posició en x i en y. 

t=get("hdl")    

    t.font_foreground=1; 

    t.font_size=3;  

    t.font_style=5;  

//Per últim ja nomes ens queda escriure un nom al plot. Aquesta variable es la 
component ‘P’. 
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xstring(xstringP_x, xstringP_y, 'P')  //Li passem a la funció ‘xstring’ 
les variables i li diem que mostri per pantalla al plot la lletra ‘P’. 

t=get("hdl")     

 t.font_foreground=1;  

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5;   

plot([Pxxi,Pxxf],[Pxxyi,Pxxyf],'black', 'Linewidth',3) //Aquest 
plot ens serveix per dibuixar la línia de la component Px. Utilitzem les variables que 
hem inicialitzat anteriorment.   

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([Pyxi,Pyxf],[Pyyi,Pyyf],'b', 'Linewidth',3)  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; 

xstring(6.5,0, 'Angle'); //Aquí tornem a utilitzar l’instrucció ‘xstring’. La 
utilitzem per a que ens escrigui en el plot la paraula ‘Angle’. En aquest cas li passem 
a la funció uns valors fixes ja que no necessitem crear moviment en la paraula 
angle. Tota la estona es mostra en el mateix lloc. Per això ens estalviem una 
declaració de variables. 

t=get("hdl")    

 t.font_foreground=1;  

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5;  

 t.font_angle=290;  

xstring(xstring_anglex,xstring_angley, 'A'); 

t=get("hdl")     

 t.font_foreground=1;  

 t.font_size=1;  

 t.font_style=5;  

xrect(a,b,c,d); //Aquesta funció dibuixa un rectangle. Té com a paràmetres  la 
posició de les x que es la ‘a’, la de les y que es la ‘b’. La ‘c’ i ‘d’ son la base i l’altura 
respectivament. 

r=get("hdl");   

r.fill_mode="off"; //Utilitzem aquesta funció per fer transparent el quadrat. En 
comptes de declarar-la com ‘off’ si la declarem com ‘on’ el quadrat no es 
transparent. Fem que el quadrat sigui transparent per a que es pugui veure les 
components físiques. 

xpause(550000);  //Fem una pausa per a que el quadrat baixi pel pla inclinat a 
una velocitat mes petita.                                                       
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b=b-0.072; //Decrementem la variable de l’eix y del quadrat, per a simular 
moviment. 

a=a+1.01; //Incrementem la variable de l’eix x del quadrat, per simular moviment.  

Nxi=Nxi+1.05; Nxf= Nxf+1.05; Nyi=Nyi-0.0695; Nyf=Nyf-0.07; 

//Fem les incrementacions i decrementacions necessàries per moure també la fletxa 
de la normal. 

Pxxi=Pxxi+1.1; Pxxf=Pxxf+1; Pxxyi=Pxxyi-0.0695; 

Pxxyf=Pxxyf-0.0695; //Fem les incrementacions i decrementacions necessàries 
per moure també la fletxa de la Px. 

Ffxi=Ffxi+1; Ffxf=Ffxf+1; Ffyi=Ffyi-0.07; Ffyf=Ffyf-0.07; 

//Fem el mateix que abans, però ara amb la fletxa de la força de fregament. 

Pyxi=Pyxi+1.05; Pyxf=Pyxf+1.05; Pyyi=Pyyi-0.07; Pyyf=Pyyf-

0.07; //El mateix amb la component Py. 

Pxi=Pxi+1.05; Pxf=Pxf+1.05; Pyi=Pyi-0.07, Pyf=Pyf-0.07; //I la Px. 

linia_angle1xi=linia_angle1xi+1.05; //Incrementem la component x 
inicial de la línia del angle que formen la Py i la P. 

linia_angle1xf=linia_angle1xf+1.05; //Incrementem la component x final 
de la linia del angle que formen la Py i la P. 

linia_angle1yi=linia_angle1yi-0.07; // Decrementem la component y 
inicial de la línia del angle que formen la Py i la P. 

linia_angle1yf=linia_angle1yf-0.07; //Decrementem la component y final 
de la línia del angle que formen la Py i la P. 

xstring_Nx=xstring_Nx+1.05; //Incrementem la component x de la variable 
que fa moure la lletra N. 

xstring_Ny=xstring_Ny-0.07; //Decrementem la component y de la variable 
que fa moure la lletra N. 

xstring_Px_x=xstring_Px_x+1; //Incrementem la component x de la variable 
que fa moure la lletra Px. 

xstring_Px_y=xstring_Px_y-0.0695; //Decrementem la component y de la 
variable que fa moure la lletra Px. 

xstring_Py_x=xstring_Py_x+1; //Incrementem la component x de la variable 
que fa moure la lletra Py. 

xstring_Py_y=xstring_Py_y-0.0695; //Decrementem la component y de la 
variable que fa moure la lletra Py. 

xstring_Ff_x=xstring_Ff_x+1; //Incrementem la component x de la variable 
que fa moure la lletra Ff. 

xstring_Ff_y=xstring_Ff_y-0.07; //Decrementem la component y de la 
variable que fa moure la lletra Ff. 

xstringP_x=xstringP_x+1.05; //Incrementem la component x de la variable 
que fa moure la lletra P. 
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xstringP_y=xstringP_y-0.07; //Decrementem la component y de la variable 
que fa moure la lletra P. 

xstring_anglex=xstring_anglex+1.05; //Incrementem la variable que fa 
moure la línia de l’angle que formen la component Py i P. 

xstring_angley=xstring_angley-0.07; //Decrementem la variable que fa 
moure la línia de l’angle que formen la component Py i P.  

if i==8 //Amb aquesta instrucció de programació el que volem realitzar és que si 
arribem a la última posició del for que hem programat abans, és a dir a la última 
posició que ha de recórrer el quadrat, mostrem els resultats per la pantalla del plot. 

   t.font_foreground=1;   

   t.font_size=2; 

   t.font_style=4;  

Angle_A= sprintf('Angle d''inclinació=%fº' , a1); //Mostrem a la 
pantalla del plot el resultat de l’angle d’inclinació. 

xstring(-1.8,0.1, Angle_A); 

t=get("hdl")    

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=3; 

   t.font_style=5; 

acceleracio= sprintf('Acceleració a la qual baixa=%f' , acc); 

//Mostrem per pantalla la acceleració. 

xstring(-1.8,0.4, acceleracio); //Mostrem a la pantalla del plot el valor de 
l’acceleració. 

t=get("hdl")    

t.font_foreground=2; 

t.font_size=3; 

t.font_style=5; 

end   

if i<>8 //Amb aquest if el que volem fer es que si el quadrat no ha arribat a la 
última posició que esborri la pantalla. 

xbasc(); //Per esborrar la pantalla utilitzem aquesta instrucció. 

end  //Final de l’instrucció if. 

xbasc(); //Quan arribem a la ultima posició del quadrat també esborrem pantalla. 

end //Final de l’instrucció if. 

X=([-2 14 -0.1 0.7]); //Creem un vector que ens serveix per definir les 
coordenades del plot. 

mtlb_axis(X) ; //Aquesta instrucció del Matlab ens conserva els eixos que li 
hem definit. 
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a=8; b=0.1; c=1.6; d=0.1; //Definim les variables per dibuixar el quadrat. 
Com ja hem comentat anteriorment les dues primeres són la component x i y 
respectivament. Les dos següents són la base i l’altura respectivament. 

xrect(a,b,c,d); //Aquesta funció ens dibuixa un quadrat. 

plot([-2,7.8],[0.7,0], 'Linewidth',2) //Tornem a dibuixar la línia que 
representa el pla inclinat. 

Nxi=8.8; Nxf=8.8; Nyi=0.06; Nyf=0.15; //Tornem a inicialitzar aquestes 
variables. 

Pxi=8.8; Pxf=8.8;Pyi=0.06; Pyf=-0.02; //Tornem a inicialitzar aquestes 
variables. 

//Arribat aquest punt el cos ja no es troba en el pla inclinat, és a dir es troba en una 
superfície horitzontal, llavors les dues components físiques que queden son la 
normal i la del pes. Per això ara nomes en de mostrar per pantalla aquestes dues. 

plot([Nxi,Nxf],[Nyi,Nyf],'b', 'Linewidth',3) //Dibuixem la 
component de la normal. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; //Dibuixem la punta de la fletxa. 

plot([Pxi,Pxf],[Pyi,Pyf],'b', 'Linewidth',3) //Dibuixem la 
component P. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; //Dibuixem la punta de la fletxa. 

xstring_Nx=9.2; //Inicialitzem el nou valor que ha de tenir la variable de la lletra 
N. Aquesta és la component x. 

xstring_Ny=0.1; //Aquesta és la component y de l’anterior. 

xstringP_x=9.2; //Inicialitzem el nou valor que ha de tenir la variable de la lletra 
P. Aquesta és la component x. 

xstringP_y=-0.05; //Aquesta és la component y. 

xstring(xstring_Nx, xstring_Ny, 'N') //Amb aquesta funció dibuixem 
text en la pantalla del plot. Els dos primers paràmetres son la posició del text en x i 
y. L’últim paràmetre es el text o lletra que vol mostra per pantalla. 

t=get("hdl") //Aquesta instrucció és necessària per a que les altres tres 
funcionin.    

t.font_foreground=1; //Li donem estil a la lletra. Amb aquesta instrucció 
podem canviar el color de la mateixa. 

t.font_size=3; //Amb aquesta instrucció canviem el mida de lletra. 

t.font_style=5; //Amb aquesta instrucció canviem l’estil de lletra. 

xstring(xstringP_x, xstringP_y, 'P')  //Amb aquesta instrucció 
dibuixem text o lletra a la pantalla plot. Els dos primers paràmetres son per situar el 
text o lletra i la última és el que volem que surti per pantalla. 

t=get("hdl")    
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 t.font_foreground=1;  

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5;   

acceleracio= sprintf('Acceleració a la qual baixa=%fm/s2', 

acc); //Mostrem per pantalla el resultat de l’acceleració. 

xstring(-1.8,0.4, acceleracio);  

t=get("hdl")    

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=3; 

   t.font_style=5; 

Angle_A= sprintf('Angle d''inclinació=%fº' , a1); 

xstring(-1.8,0.1, Angle_A); 

t=get("hdl") 

   t.font_foreground=2; 

   t.font_size=3; 

   t.font_style=5; 

//_______________________Fi programa___________________________ 

5.6 PROBLEMA 3  

5.6.1  PROPÒSITS 

A nivell de física analitzarem un sistema d’un cos i una molla a partir del principi de 
conservació de l’energia mecànica. Veurem com es comporta el sistema amb i 
sense força de fregament. En quant a la part d’Scilab simularem el cos i la molla.  

5.6.2  ENUNCIAT 

Un bloc amb una massa de 4kg avança a 1m/s sobre una superfície horitzontal. 
Quan ha recorregut 0.5m es troba una molla amb una constant elàstica de 40N/m. 
Calculeu la màxima compressió de la molla. 
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5.6.2.1 a) si entre el cos i la superfície no hi ha fregament. 

5.6.2.2 b) Si entre el cos i la superfície el coeficient de fregament és de 
0.1. 

 

Fig 38.  Sistema cos-molla 

 

//____________________Equacions del programa______________________   

L'energia mecànica inicial només té el terme de l'energia cinètica. 

Ec=1/2*m*v^2 

 

Eq.  56 

 

Ep=0 

 

Eq.  57 

 

L'energia mecànica final només té el terme d'energia potencial elàstica: 

Ec=0 

 

Eq.  58 

 

Ep=1/2*k*x^2 

 

Eq.  59 

 

 

//_____________________Inici del programa_________________________   

massa=evstr(x_dialog('Introduïu el valor de la massa del bloc 

','')) //Demanem a l’usuari que introdueixi la massa del cos. 

recorregut=evstr(x_dialog('Introduïu el valor de l''espai 

recorregut pel bloc ','')) //Demanem a l’usuari que introdueixi l’espai 
recorregut. 

velocitat_bloc=evstr(x_dialog('Introdueix la velocitat del 

bloc','')) 

constant_molla=evstr(x_dialog('Introdueix el valor de la 

constant elàstica','')) //Demanem a l’usuari que introdueixi la constant 
elàstica de la molla. 

P
v

N
r

v
r

P
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N
r

v
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//Després de veure l’energia mecànica inicial i final del sistema, apliquem el principi 
de conservació de l’energia. 

//1/2 * k* (x^2) -[1/2 *m*v^2]; 

x= sqrt ((0.5 * massa * velocitat_bloc^2) /(constant_molla * 

(0.5))) //Del principi de conservació de l’energia aïllem la x.              

WT=13; HT=14; //Definim dues variables pel plot. 

a=1; b=0.43; c=1.7; d=0.4; ax=0.5; bx=-3; cx=0.5; dx=3;  

X=([0 14 -1 1]); //Creem una constant amb quatre valors que ens servirà per 
definir les coordenades del plot. 

mtlb_axis(X); //Amb aquesta instrucció definim les coordenades. 

v_xi=2; v_xf=3.5; v_yi=0.25; v_yf=0.25; xstring_vx=3; 

xstring_vy=0.25; //Amb les primeres quatre variables situem en el plot el 
component velocitat. Les dues restants són per situar la lletra ‘v’ al plot. 

p_xi=2; p_xf=2; p_yi=0.25; p_yf=0; xstring_px=2.2; 

xstring_py=0; //El mateix que l’anterior, però pel pes 

N_xi=2; N_xf=2; N_yi=0.25; N_yf=0.5; xstring_Nx=2; 

xstring_Ny=0.5; //El mateix que l’anterior, però per la normal. 

for it=1:21  //Definim un for per crear moviment. 

plot([11.5,11.5],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([11.5,12],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12,12.5],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12,12],[0.3,0.2], 'Linewidth',2) 

plot([12,12.5],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12.5,12.5],[0.3,0.2], 'Linewidth',2) 

plot([12.5,13],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12.5,12.5],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([13,13],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

//Amb aquests plots dibuixem la molla. 

plot([v_xi,v_xf], [v_yi,v_yf], 'red' ,'Linewidth',2) //Dibuixem 
amb plot la component de la velocitat. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; //Amb aquestes dues instruccions fem la 
punta de la fletxa. 

xstring(xstring_vx,xstring_vy, 'v') //Amb la instrucció xstring insertem 
text o lletres al plot. 

t=get("hdl") //Instrucció necessària per poder canviar el format del text. 

t.font_foreground=1;  //Amb aquesta instrucció podem canviar el color de 
lletra. 

t.font_size=3;       //Canviem el mida de lletra. 
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t.font_style=5;     //Canviem l'estil de lletra. 

 

plot([p_xi,p_xf], [p_yi,p_yf], 'red' ,'Linewidth',2) //Dibuixem 
amb plot la component de la velocitat. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; //Amb aquestes dues instruccions fem la 
punta de la fletxa. 

xstring(xstring_px,xstring_py, 'p')  //Amb la instrucció xstring insertem 
text o lletres al plot. 

t=get("hdl")            

 t.font_foreground=1;   

 t.font_size=3;        

 t.font_style=5;     

plot([N_xi,p_xf], [N_yi,N_yf], 'red' ,'Linewidth',2) //Dibuixem 
amb plot la component de la velocitat. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

xstring(xstring_Nx,xstring_Ny, 'N')  //Escrivim la lletra ‘N’ al plot. 

t=get("hdl")            

 t.font_foreground=1;   

 t.font_size=3;        

 t.font_style=5;      

X=([0 14 -1 1]); //Definim una constant amb quatre valors que ens servirà per 
definir les coordenades del plot. 

mtlb_axis(X); //Amb aquesta instrucció definim les coordenades del plot. 

plot((1:WT)',zeros(1:WT)');  //Definim el plot on treballarem. 

xrect(a,b,c,d); //Dibuixem un quadrat que serà el cos.  

r=get("hdl");   

 r.fill_mode="off"; //Executem aquesta instrucció per a que el quadrat 
sigui transparent. 

xpause(200000); //Fem una pausa per a que es mogui mes lentament.       

xrect(a,b,c,d); //Tornem a dibuixar el quadrat. 

a=a+0.45; //Incrementem aquesta variable que es la component x del quadrat per 
a que es mogui horitzontalment. 

v_xi=v_xi+0.45; v_xf=v_xf+0.45; //També incrementem el vector velocitat. 

xstring_vx=xstring_vx+0.45; //I la seva lletra corresponent. 

p_xi=p_xi+0.45; p_xf=p_xf+0.45; xstring_px=xstring_px+0.45; 

//Incrementem el vector pes i la seva lletra corresponent. 
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N_xi=N_xi+0.45; N_xf=N_xf+0.45; xstring_Nx=xstring_Nx+0.45; 

//Incrementem el vector normal i la seva lletra corresponent. 

xbasc(); //Esborrem la pantalla 

X=([0 14 -1 1]);  

mtlb_axis(X) ; 

end //Fi del bucle. 

//Tornem a fer aquests plots per a que es vegi la molla i el mòbil al final del bucle. 

xbasc(); 

X=([0 14 -1 1]); 

mtlb_axis(X) ; 

plot([12.15,12.2],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12.2,12.2],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12.2,12.25],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12.25,12.25],[0.3,0.2], 'Linewidth',2) 

plot([12.5,12.3],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12.3, 12.3],[0.3,0.2], 'Linewidth',2) 

plot([12.3,12.35],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12.35,12.35],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

xrect(a,b,c,d); 

compresio_molla= sprintf('Màxima compressió de la molla=%fm' , 

x); //Escrivim els resultats obtinguts. En aquest cas la màxima compressió de la 
molla. 

xstring(8,-0.1, compresio_molla); //Situem al plot on volem aquest 
resultat. 

t=get("hdl")    

 t.font_foreground=2; 

 t.font_size=3; 

 t.font_style=5; 

//b) Si entre el cos i la superfície el coeficient de fregament és de 0.1. 

xpause(100000)  

//Com que la força de fregament és una força no conservativa, calculem el treball 
efectuat per aquesta substituint-hi valors: 

//W=Ff*Ax*cos180; --> W=u*N*Ax*cos180; --> W=u*m*g*Ax*cos180; 

coef_freg=evstr(x_dialog('Introduïu el valor del coeficient de 

fregament ','')) //Demanem a l’usuari que introdueix el coeficient de 
fregament dinàmic. 

// W= coef_freg* massa*9.8*(x+0.5)*cos180 
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//Hi apliquem el principi de conservació de l'energia, substituint en l'expressió 
corresponent tot simplificant-la i posant-hi valors: 

             

M=[1/2*constant_molla,coef_freg*massa*9.8,((-

1/2*massa*(velocitat_bloc)^2)+(coef_freg*massa*9.8*recorregut)

)]; //Creem una constant amb tres valors per després trobar les arrels. 

Raices=roots(M) //Calculem les arrels. 

xbasc(); //Amb aquesta instrucció esborrem la pantalla del plot. 

//Dibuixem el segon apartat ( que es amb fregament). 

WT=13; HT=14; 

a=1; b=0.43; c=1.7; d=0.4; 

ax=0.5; bx=-3; cx=0.5; dx=3;  

X=([0 14 -1 1]); 

mtlb_axis(X) ; 

xstring_Ff_x=0.15; xstring_Ff_y=0.1; 

Ffregxi=1; Ffregxf=0.15; Ffregyi=0.05; Ffregyf=0.05; 

v_xi=2; v_xf=3.5; v_yi=0.25; v_yf=0.25; xstring_vx=3; 

xstring_vy=0.25; 

xstring_px=2.2; xstring_py=0; 

p_xi=2; p_xf=2; p_yi=0.25; p_yf=0;  

N_xi=2; N_xf=2; N_yi=0.25; N_yf=0.5; xstring_Nx=2; 

xstring_Ny=0.52; 

for it=1:21   

plot([11.5,11.5],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([11.5,12],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12,12.5],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12,12],[0.3,0.2], 'Linewidth',2) 

plot([12,12.5],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12.5,12.5],[0.3,0.2], 'Linewidth',2) 

plot([12.5,13],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12.5,12.5],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([13,13],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([v_xi,v_xf], [v_yi,v_yf], 'red' ,'Linewidth',2) //Dibuixem 
amb plot la component de la velocitat. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; xstring(xstring_vx,xstring_vy, 

'v')   

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=1;   
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 t.font_size=3;  

 t.font_style=5;  

plot([p_xi,p_xf], [p_yi,p_yf], 'red' ,'Linewidth',2)  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

xstring(xstring_px,xstring_py, 'p')   

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=1;   

 t.font_size=3;        

 t.font_style=5;      

plot([N_xi,N_xf], [N_yi,N_yf], 'red' ,'Linewidth',2) 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

xstring(xstring_Nx,xstring_Ny, 'N')   

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=1;  

 t.font_size=3;        

 t.font_style=5;      

plot((1:WT)',zeros(1:WT)');  

xrect(a,b,c,d); 

r=get("hdl");  

r.fill_mode="off"; 

xstring(xstring_Ff_x, xstring_Ff_y,'Ffreg') //Situem el nom de el 
component força de fregament. 

t=get("hdl")   

 t.font_foreground=1; 

 t.font_size=3; 

 t.font_style=5; 

X=([0 14 -1 1]); 

mtlb_axis(X) ; 

plot([Ffregxi,Ffregxf],[Ffregyi,Ffregyf],'r', 'Linewidth',3) 

//Dibuixem el component força de fregament. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; 

xpause(200000); 

xrect(a,b,c,d); 

r.fill_mode="off"; 
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//Incrementem les variables com hem fet en l’apartat a. 

a=a+0.45;  

v_xi=v_xi+0.45; v_xf=v_xf+0.45; xstring_vx=xstring_vx+0.45; 

p_xi=p_xi+0.45; p_xf=p_xf+0.45; xstring_px=xstring_px+0.45; 

N_xi=N_xi+0.45; N_xf=N_xf+0.45; xstring_Nx=xstring_Nx+0.45; 

xbasc(); 

X=([0 14 -1 1]); 

mtlb_axis(X) ; 

Ffregxi=Ffregxi+0.45; 

Ffregxf=Ffregxf+0.45;  

xstring_Ff_x=xstring_Ff_x+0.45;  

end 

//Tornem a fer aquests plots per a que es vegi la molla i el mòbil al final del bucle. 

xbasc(); 

X=([0 14 -1 1]); 

mtlb_axis(X) ; 

plot([12.15,12.2],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12.2,12.2],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12.2,12.25],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12.25,12.25],[0.3,0.2], 'Linewidth',2) 

plot([12.5,12.3],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12.3, 12.3],[0.3,0.2], 'Linewidth',2) 

plot([12.3,12.35],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

plot([12.35,12.35],[0.2,0.3], 'Linewidth',2) 

xrect(a,b,c,d); 

compresio_molla_freg= sprintf('Màxima compressió de la molla 

amb fregament=%fm' , Raices(1)); //Escrivim els resultats al plot. 

xstring(5,-0.2, compresio_molla_freg); //Li diem on volem que ens 
mostri el resultat dins del plot. 

t=get("hdl")    

 t.font_foreground=2; 

 t.font_size=3; 

 t.font_style=5; 

if it<>21 //Amb aquest if fem que si la variable ‘it’ que és la variable de 
recorregut del for és diferent de 21, entra en el if i esborra la pantalla amb l’instrucció 
‘xbasc’. 

xbasc(); 

end 
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//_____________________Final del programa_________________________   

5.7 PROBLEMA 4  

5.7.1  PROPÒSITS 

Aquest exemple és un altre cas estudiat a la part de Dinàmica. En quant a Física 
desenvoluparem les equacions dels tres cossos per la llei de Newton i en quant a la 
part d’Scilab simularem el moviment del sistema introduïnt en el plot els resultats del 
problema. 

5.7.2 ENUNCIAT 

Les masses dels cossos A i B són de 8kg i 3kg respectivament. Si el coeficient de 
fregament estàtic entre la massa A i la taula és de 0.3, calculeu: 

5.7.2.1 La mínima massa que s’ha de col·locar damunt del cos A per tal 
que no hi hagi moviment en el sistema. 

5.7.2.2  La tensió de la corda. 

 

 

Fig 39.  Imatge del sistema 

 

//________________________Inici programa __________________________ 

X=([-2 14 -0.1 0.7]) //Amb aquesta taula definim els eixos del plot. 

mtlb_axis(X) //Aquesta instrucció de Matlab ens conserva els eixos que li hem 
definit. 

superficie_xi=-2; superficie_xf=6; superficie_yi=0.3; 

superficie_yf=0.3; //Aquestes variables són per definir la posició de la 
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superficie horitzontal on es troba el cos A i C. Les dos primeres son respecte l’eix x. 
Les dos restants son respecte l’eix y. (i = posició inicial, f = posició final) 

plot([superficie_xi, 

superficie_xf],[superficie_yi,superficie_yf], 'black', 

'Linewidth', 7) //Utilitzem plot per dibuixar la superficie amb les variables 
definides anteriorment.  

superficie2_xi=6; superficie2_xf=6; superficie2_yi=0.3; 

superficie2_yf=-0.1; //Definim unes noves variables per dibuixar la superfície 
vertical on es troba el cos B. 

plot([superficie2_xi, 

superficie2_xf],[superficie2_yi,superficie2_yf], 'black', 

'Linewidth', 7) //Utilitzem plot per dibuixar la superfície horitzontal amb les 
variables definides anteriorment. 

a=0; b=0.4; c=3; d=0.1; //Inicialitzem les variables del cos A amb la mateixa 
funció que hem utilitzat en exercicis anteriors. 

xrect(a,b,c,d) //Dibuixem el cos A. 

a2=6.5; b2=0.2; c2=2; d2=0.1; //Declarem noves variables  amb el 
subíndex “2” que son per dibuixar el cos B. 

xrect(a2,b2,c2,d2)   //Dibuixem el cos B. 

a3=1.7; b3=0.5; c3=0.8; d3=0.1; //Declarem noves variables  amb el 
subíndex “3” que son per dibuixar el cos C. 

xrect(a3,b3,c3,d3) //Dibuixem el cos C. 

cable_xi=3; cable_xf=7.5; cable_yi=0.35; cable_yf=0.35; //Definim 
quatre variables per dibuixar el cable entre el cos A i la politja. 

cable2_xi=7.5; cable2_xf=7.5; cable2_yi=0.2; cable2_yf=0.35; 

//Definim quatre variables per dibuixar el cable entre la politja i el cos B. 

plot([cable_xi, cable_xf],[cable_yi,cable_yf], 'blue', 

'Linewidth', 3) //Utilitzem el plot per dibuixar el cable. 

plot([cable2_xi, cable2_xf],[cable2_yi,cable2_yf], 'blue', 

'Linewidth', 3) 

plot([1.5,1.5], [0.35,0.45], 'red' ,'Linewidth',2) //Dibuixem amb 
plot la component normal del cos A. 

e=gce(); //Instrucció necessària per poder dibuixar la punta de la fletxa. 

e.children(1).polyline_style=4; //Amb aquestes dues instruccions fem la 
punta de la fletxa. 

plot([1.5,1.5], [0.35,0.25], 'black' ,'Linewidth',2) //Dibuixem 
amb plot la component del pes del cos A. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([7.5,7.5], [0.15,0.25], 'red' ,'Linewidth',2) //Dibuixem amb 
plot la component normal del cos B. 
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e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([7.5,7.5], [0.15,0.05], 'black' ,'Linewidth',2) //Dibuixem 
amb plot la component del pes del cos B. 

e=gce();  

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([2.2,2.2], [0.45,0.55], 'red' ,'Linewidth',2) //Dibuixem amb 
plot la component normal del cos C. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([1.87,1.87], [0.4,0.35], 'red' ,'Linewidth',2) //Dibuixem 
amb plot la component normal entre cos A i C. 

e=gce();  

e.children(1).polyline_style=4; 

plot([2.2,2.2], [0.45,0.35], 'black' ,'Linewidth',2) //Dibuixem 
amb plot la component del pes del cos C. 

e=gce();  

e.children(1).polyline_style=4;   

plot([3,4.5], [0.35,0.35], 'red' ,'Linewidth',2) //Dibuixem amb 
plot la Tensió de la corda en el cos A. 

e=gce();  

e.children(1).polyline_style=4;  

//Per introduir el nom als cossos utilitzem la funció d’Scilab xstring. 

xstring(0.7,0.32, 'A')  //Amb la instrucció xstring insertem text o lletres al 
plot. 

t=get("hdl")  

t.font_foreground=1;  //Amb aquesta instrucció podem canviar el color de 
lletra. 

t.font_size=4; //Canviem el mida de lletra. 

t.font_style=5; //Canviem l'estil de lletra 

xstring(7.8,0.12, 'B')  //Amb la instrucció xstring insertem text o lletres al 
plot. En aquest cas escrivim la lletra B del cos B. 

t=get("hdl") 

 t.font_foreground=1;   

 t.font_size=4;        

 t.font_style=5;      

xstring(2.6,0.41, 'C')    

t=get("hdl")             
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 t.font_foreground=1;    

 t.font_size=4;         

 t.font_style=5;       

xstring(0.5,0.42, 'Na')   

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=1;  

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5;  

xstring(1.2,0.21, 'Pa')  

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=1;  

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5;  

xstring(7.8,0.24, 'T')  

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=1;  

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5;  

xstring(7.3,0, 'Pb')  

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=1; 

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5; 

xstring(2,0.55, 'Nc')  

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=1;   

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5;  

xstring(1.6,0.32, 'N''c')  

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=1;   

 t.font_size=1;  

t.font_style=5;  

xstring(2.35,0.35, 'Pc')  

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=1;   

 t.font_size=3;  
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 t.font_style=5;  

xstring(4,0.36, 'T')  

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=1;  

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5; 

massaA=evstr(x_dialog('Introduïu el valor en kg de la massa 

A')); //Li demanem a l’usuari que introdueixi per teclat el valor de la massa del 
cos A.  

massaB=evstr(x_dialog('Introduïu el valor en kg de la massa 

B')); //Li demanem a l’usuari que introdueixi per teclat el valor de la massa del 
cos B.  

coef_estatic=evstr(x_dialog('Introduïu el valor del coeficient 

estàtic entre el pla i el bloc A')); //També li demanem el coeficient 
estàtic. 

 

//____________________Equacions del programa ______________________ 

//Tenint en compte que no hi ha moviment en el sistema, la suma de totes les forces 
ha de ser nul·la. 

//Per resoldre aquest tipus de problema hem d’utilitzar el principi de conservació de 
l’energia explicat a començament del tema. El mètode de resolució es trobar les 
equacions de cada cos.   

//Per realitzar els càlculs matemàtics hem de aplicar la 2ª llei de Newton a cada cos 
per separat. Comencem pel cos A. 

//En el cos A en mòdul tenim que: 

//Eix x:  

//T-Ffe=0  veiem que :  T=Ffe 

 

Eq.  60 

 

//Eix y:  

//N’c+Na-pa=0 

 

Eq.  61 

 

//En el cos C en mòdul tenim que:  

//Eix y:  

Nc-pc=0  veiem que :  Nc=pc Eq.  62 

 

 

//En el Cos B en mòdul tenim que: 

//Eix y:  
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T-pb=0 veiem que: T=pb 

 

Eq.  63 

 

//Ja tenim totes les equacions dels cossos del sistema. Calculem ara la força de 
fregament estàtic sobre A.  

//Sabem que la força de fregament es igual a:  

//Ffe= µe·Na = µe·(Nc+pa) 

 

Eq.  64 

 

//Utilitzant  l’equació en el cos C: Nc=pc  i observant que T=Ffe=pb. Arribem a la 
conclusió que: 

//Ffe= µe·(pa+pc) �   pb= µe·(pa+pc) 

 

Eq.  65 

 

//mb·g= µe·ma·g+ µe·mc·g 

 

Eq.  66 

 

//Aïllem la mc i tenim la massa mínim que s’ha de col·locar damunt del cos A. 

Pa=massaA*9.8; 

Pb=massaB*9.8; 

clc();//Amb aquesta instrucció el que volem fer es netejar la pantalla principal 
d’Scilab. 

massaC=((massaB *9.8)-

(coef_estatic*massaA*9.8))/(coef_estatic*9.8); //Aquesta equació es 
la que executa Scilab i s’obté la massa mínima que s’ha de col·locar damunt del cos 
A. 

massa_minima=sprintf('La mínima massa que s''ha de col·locar 

per tal que no hi hagi moviment=%f kg', massaC) //Mostrem a l’usuari 
per pantalla un text explicatiu i el resultat de la massa. 

xstring(-1.5, 0.6, massa_minima); //Amb “xstring” situem el text explicatiu 
i el resultat en unes determinades coordenades al plot. 

t=get("hdl")  

 t.font_foreground=1;  

 t.font_size=3;  

 t.font_style=5;  

  //Càlcul ara de la tensió de la corda. 

  //Podem calcular la tensió de la corda de dos formes. 

 //Mètode 1). Per les equacions anteriors sabem que la tensió es igual que el pes en 
el cos B, llavors fent que pb=mb*g tenim la tensió de la corda- 

   

//T==Pb 

 

Eq.  67 

 



                                                       Manual i tutorial d’Scilab destinat a l’ensenyament a secundària 

 

98 

  // Equació a executar en Scilab per trobar la tensió. 

Pb=massaB*9.8; 

 //Mètode 2). Sabem que la força de fregament es igual que la tensió. 

     

//Ffe=T 

//Ffe=ue*N 

//Ffe=ue*Na   on Na=(Pa+Pc) 

Eq.  68 

 

Calculant la força de fregament en aquesta equació obtenim el mateix resultat que 
en el mètode 1, és a dir, la tensió de la corda. 

T=coef_estatic*((massaA*9.8) + (massaC*9.8)); //Equació a executar 
en Scilab per trobar la Tensió. 

Tensio_corda=sprintf('La tensió de la corda és =%f kg', T) 

//Amb aquesta instrucció escrivim al plot el resultat de la tensió. 

xstring(5, 0.3, Tensio_corda); //Situem el text en una posició concreta al 
plot. 

t=get("hdl") //Instrucció necessària per donar estil al text. 

t.font_foreground=2; //Definim un color al text. El color es pot canviar 
assignant un altre valor. 

t.font_size=3; //Definim el mida al text. El mida es pot canviar assignant un 
altre valor. 

t.font_style=5; //Definim estil al text. L’estil es pot canviar assignant un altre 
valor. 

clc(); //Amb aquesta instrucció el que volem fer es netejar la pantalla principal 
d’Scilab per tal de tenir només escrit a la mateixa els resultats del problema. 
Seguidament, executem les instruccions necessàries per veure els resultats a la 
pantalla principal d’Scilab. 

 massa_minima=sprintf('La mínima massa que s''ha de col·locar 
per tal que no hi hagi moviment=%f kg', massaC)   

Tensio_corda=sprintf('La tensió de la corda és =%f kg', T) 

//Copiem aquestes dues instruccions perquè es mostri per la pantalla principal 
d’Scilab els resultats. 

//________________________Fi programa __________________________ 
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5.8 PROBLEMA 5 

5.8.1  PROPÒSITS 

Aquest exemple és el mateix que l’anterior però amb una ampliació. Si el sistema 
compleix els requisits físics per moure’s, automàticament el sistema es mourà. En 
cas contrari el sistema romandrà en equilibri. 

5.8.2  ENUNCIAT: AMPLIACIÓ DEL PROBLEMA 4 

//Com sabem, les equacions físiques seran les mateixes que en el problema 
anterior. 

//________________________Inici programa __________________________ 

massaA=evstr(x_dialog('Introduïu el valor en kg de la massa 

A')); //Amb aquesta instrucció li demanem l’usuari que introdueixi el valor de la 
massa del cos A. 

massaB=evstr(x_dialog('Introduiu el valor en kg de la massa 

B')); //Amb aquesta instrucció li demanem l’usuari que introduieixi el valor de la 
massa del cos B 

massaC_Usuari=evstr(x_dialog('Introduiu el valor en kg de la 

massa C')); //Amb aquesta instrucció li demanem l’usuari que introduieixi el valor 
de la massa del cos C. 

coef_estatic=evstr(x_dialog('Introduiu el valor del coeficient 

estàtic entre el pla i el bloc A')); //Amb aquesta instrucció li 
demanem l’usuari que introdueixi el valor del coeficient. 

Pa=massaA*9.8; 

Pb=massaB*9.8; 

massaC=((massaB*9.8) 

(coef_estatic*massaA*9.8))/(coef_estatic*9.8); //Aquest és el llindar 
de la massa C. Després ho compararem amb la massa introduïda per determinar si 
el sistema es mou o romant en equilibri. 

X=([-2 14 -0.1 0.7]) //Definim una constant amb quatre valors que ens 
serveixen per definir els eixos del plot. 

mtlb_axis(X) //Amb aquesta instrucció executem els eixos que li marquem amb 
la variable “X”. 

//____________________Definició de variables_______________________ 

a=0; b=0.4; c=3; d=0.1; //Definim quatre variables per dibuixar el cos A. 

a2=6.5; b2=0.2; c2=2; d2=0.1; //Definim quatre variables per dibuixar el cos 
B. 

a3=1.7; b3=0.5; c3=0.8; d3=0.1; //Definim quatre variables per dibuixar el 
cos C. 
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NA_xi=1.5; NA_xf=1.5; NA_yi=0.35; NA_yf=0.45; //Definim 4 variables 
que les utilitzem per dibuixar la component normal del cos A amb l’ajuda del plot. 

PA_xi=1.5; PA_xf=1.5; PA_yi=0.35; PA_yf=0.25; //Variables per la 
component del pes del cos A. 

NB_xi=7.5; NB_xf=7.5; NB_yi=0.15; NB_yf=0.25; //Variables per la 
component normal del cos B. 

PB_xi=7.5; PB_xf=7.5; PB_yi=0.15; PB_yf=0.05; //Variables per la 
component del pes del cos B. 

NC_xi=2.2; NC_xf=2.2; NC_yi=0.45; NC_yf=0.55; // Variables per la 
component normal del cos C. 

NAC_xi=1.87; NAC_xf=1.87; NAC_yi=0.4; NAC_yf=0.35; //Variables per 
la component normal entre el cos A i C. 

PC_xi=2.2; PC_xf=2.2; PC_yi=0.45; PC_yf=0.35; //Variables per la 
component pes del cos C. 

Txi=3; Txf=4.5; Tyi=0.35; Tyf=0.35; //Variables per la tensió de la corda 
del cos A. 

xstring_Ax=0.7; xstring_Ay=0.32; //Amb aquesta instrucció li donem les 
coordenades x i y on volem que ens situi el text que volem insertar al plot. Aquest 
cas escriurà la lletra “A”  que representa el cos A. 

xstring_Bx=7.8; xstring_By=0.12; //Realitzem el mateix raonament que en 
l’anterior però ara per dibuixar la lletra “B”. 

xstring_Nax=0.5; xstring_Nay=0.42 // Variables per situar el nom al plot de 
la component normal del cos A. 

xstring_Pax=1.2; xstring_Pay=0.21 //Variables per situar el nom de la 
component pes del cos A. 

xstring_Tx=7.8; xstring_Ty=0.24; //Variables per situar el nom al plot de la 
component tensió. 

xstring_Pbx=7.3; xstring_Pby=0; //Variables per situar el nom al plot de la 
component pes del cos B.  

xstring_Ncx=2; xstring_Ncy=0.55; //Variables per situar el nom al plot de la 
component normal del cos C.  

xstring_Cx=2.6; xstring_Cy=0.41; //Variables per situar el nom al cos C. 

xstring_Ncx2=1.6; xstring_Ncy2=0.32; //Variables per situar el nom al plot 
de la component normal del cos C. 

xstring_Pcx=2.35; xstring_Pcy=0.35; // Variables per situar el nom al plot 
de la component pes del cos C 

xstring_T2x=4; xstring_T2y=0.36; //Variables per situar el de la tensió. 

cable_xi=3; cable_xf=7.5; cable_yi=0.35; cable_yf=0.35; 

cable2_xi=7.5;cable2_xf=7.5; cable2_yi=0.2; cable2_yf=0.35; 

//Aquestes variables ens serveix per dibuixar el cable que uneix els cossos. 
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Aquestes variables les utilitzarem més endevenant quan executem el plot 
corresponent. 

//_______________________Programació____________________________ 

if(massaC_Usuari<=massaC) //Amb aquest ‘if’ fem que si la massa que ha 
introduït l’usuari es menor que la massa llindar que hem definit. Això vol dir que si es 
cumpleix això el sistema es mou. 

for i=1:6  //Per realitzar el moviment esmetat anteriorment necessitem un bucle 
que vagi incrementant les posicions dels cossos, variables, components etc. Això ho 
podem realitzar amb un for. 

______________Definició de variables de la superficie_________________   

superficie_xi=-2; superficie_xf=6; superficie_yi=0.3; 

superficie_yf=0.3; 

superficie2_xi=6; superficie2_xf=6; superficie2_yi=0.3; 

superficie2_yf=-0.1;  

//Amb aquestes variables definim la posició de la superfície on es troben els cossos. 
Necessitem dues superfícies, horitzontal i vertical, per això tenim ‘superficie i 
superficie2’. 

plot([superficie_xi,superficie_xf],[superficie_yi,superficie_y

f], 'black','Linewidth',7)  

plot([superficie2_xi, superficie2_xf], [superficie2_yi, 

superficie2_yf], 'black','Linewidth',7) //Dibuixem les dues 
superfícies amb l’ajuda del plot. 

xrect(a,b,c,d) //Dibuixem el cos A. 

xrect(a2,b2,c2,d2)   //Dibuixem el cos B. 

plot([cable_xi, cable_xf],[cable_yi,cable_yf], 'blue', 

'Linewidth', 3)  

plot([cable2_xi, cable2_xf],[cable2_yi,cable2_yf], 'blue', 

'Linewidth', 3) //Amb aquests dos plots dibuixem els cables que uneixen els 
cossos. 

xrect(a3,b3,c3,d3) //Dibuixem el cos C. 

plot([NA_xi,NA_xf], [NA_yi,NA_yf], 'red' ,'Linewidth',2) 
//Dibuixem amb plot la component normal del cos A. 

e=gce(); //Instrucció necessària per a poder donar-li format al text. 

e.children(1).polyline_style=4; //Amb aquestes dues instruccions fem la 
punta de la fletxa. 

plot([PA_xi,PA_xf], [PA_yi,PA_yf], 'black','Linewidth',2) 
//Dibuixem amb plot la component del pes del cos A. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([NB_xi,NB_xf], [NB_yi,NB_yf], 'red' ,'Linewidth',2) 
//Dibuixem amb plot la component normal del cos B. 
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e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; //Amb aquestes dues instruccions fem la 
punta de la fletxa. 

plot([PB_xi,PB_xf], [PB_yi,PB_yf], 'black' ,'Linewidth',2) 
//Dibuixem amb plot la component del pes del cos B. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;plot([NC_xi,NC_xf], 

[NC_yi,NC_yf], 'red' ,'Linewidth',2) //Dibuixem amb plot la component 
normal del cos C. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([NAC_xi,NAC_xf],[NAC_yi,NAC_yf],'red','Linewidth',2) 
//Dibuixem amb plot la component normal entre cos A i C. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;plot([PC_xi,PC_xf], 

[PC_yi,PC_yf], 'black' ,'Linewidth',2) //Dibuixem amb plot la 
component del pes del cos C. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([Txi,Txf],[Tyi,Tyf],'red','Linewidth',2) //Dibuixem amb plot la 
Tensió de la corda en el cos A. 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

//Per introduir el nom als cossos utilitzem la funció d’Scilab xstring. 

xstring(xstring_Ax,xstring_Ay, 'A') //Amb la instrucció xstring insertem 
text o lletres al plot. En aquest cas introduim una ‘A’, referint-se al cos A. 

t=get("hdl")    //Instrucció necessària per donar format al text.         

t.font_foreground=1; //Amb aquesta instrucció podem canviar el color de 
lletra. 

t.font_size=4; //Canviem el tamany de lletra. 

t.font_style=5; //Canviem l'estil de lletra 

xstring(xstring_Bx,xstring_By,'B') //Amb la instrucció xstring insertem 
text o lletres al plot. En aquest cas introduïm una ‘B’, referint-se al cos B. 

t=get("hdl") //Instrucció necessària per poder canviar el format del text. 

t.font_foreground=1;   

t.font_size=4;       

t.font_style=5;      

xstring(xstring_Cx,xstring_Cy, 'C') //En aquest cas introduïm una ‘C’, 
referint-se al cos C. 
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t=get("hdl")             

t.font_foreground=1;    

t.font_size=4;         

t.font_style=5;       

xstring(xstring_Nax,xstring_Nay, 'Na')  //Amb la instrucció xstring 
insertem text o lletres al plot. 

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5;      

xstring(xstring_Pax,xstring_Pay, 'Pa')   

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5;      

xstring(xstring_Tx,xstring_Ty, 'T')   

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5; 

 

xstring(xstring_Pbx,xstring_Pby, 'Pb')   

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5;      

xstring(xstring_Ncx,xstring_Ncy, 'Nc')   

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5;      

xstring(xstring_Ncx2,xstring_Ncy2, 'N''c')   

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=1;        

t.font_style=5;      

xstring(xstring_Pcx,xstring_Pcy, 'Pc')   
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t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5;     

xstring(xstring_T2x,xstring_T2y, 'T')   

t=get("hdl") 

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5;      

if i<>6   

xbasc(); 

X=([-2 14 -0.1 0.7]) 

mtlb_axis(X) 

end 

//La funció d’aquest if és que entri sempre que la variable i sigui diferent de 6. La i és 
la variable del for. Si la i es diferent de 6 entra i esborra la pantalla per fer el següent 
moviment. Seguidament, tornem a definir els eixos. 

___________________Increments de les variables____________________ 

//Fem els increments de les variables per poder simular moviment. Hem de 
incrementar les variables en la mateixa quantitat per què tot el conjunt es mogui a la 
vegada. Quan incrementem variables de l’eix x; les incrementem 0.5  i quan es 
tracta de l’eix y les decrementem -0.03.  

a=a+0.5;   

a3=a3+0.5;  

b2=b2-0.03; 

NA_xi=NA_xi+0.5; NA_xf=NA_xf+0.5; 

PA_xi=PA_xi+0.5; PA_xf=PA_xf+0.5; 

NB_yi=NB_yi-0.03; NB_yf=NB_yf-0.03; 

PB_yi=PB_yi-0.03; PB_yf=PB_yf-0.03; 

NC_xi=NC_xi+0.5; NC_xf=NC_xf+0.5;  

NAC_xi=NAC_xi+0.5; NAC_xf=NAC_xf+0.5;  

PC_xi=PC_xi+0.5; PC_xf=PC_xf+0.5;  

Txi=Txi+0.5; Txf=Txf+0.5;  

xstring_Ax=xstring_Ax+0.5; 

xstring_By=xstring_By-0.03; 

xstring_Nax=xstring_Nax+0.5;  

xstring_Pax=xstring_Pax+0.5;  

xstring_Ty=xstring_Ty-0.03; 
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xstring_Pby=xstring_Pby-0.03; 

xstring_Ncx=xstring_Ncx+0.5;  

xstring_Cx=xstring_Cx+0.5;  

xstring_Ncx2=xstring_Ncx2+0.5; 

xstring_Pcx=xstring_Pcx+0.5;  

xstring_T2x=xstring_T2x+0.5;  

cable_xi=cable_xi+0.5; 

cable2_yi=cable2_yi-0.03; 

massa_minima=sprintf('La massa que s''ha col·locat fa que el 

sistema estigui en moviment') //Copiem aquestes dues instruccions perque 
es mostri per la pantalla principal d’Scilab els resultats. 

  xstring(-1.5, 0.6, massa_minima); 

          t=get("hdl") 

          t.font_foreground=3; 

          t.font_size=3; 

          t.font_style=5; 

end //Fi if 

//Aquí acaba la part del programa que fa que el sistema es mogui.  

else //El else s’executarà si la condició del if no es compleix llavors s’executarà el 
else. Realitzem el mateix raonament que anteriorment, és a dir, tornem a insertar les 
instruccions per dibuixar tot el sistema (cossos, vectors, noms dels vectors etc.). Una 
diferència amb l’anterior es que ara no necessitem fer increments de moviment ja 
que no hi existeix el mateix. 

superficie_xi=-2;superficie_xf=6;superficie_yi=0.3; 

superficie_yf=0.3; 

plot([superficie_xi,superficie_xf],[superficie_yi, 

superficie_yf], 'black','Linewidth',7) 

superficie2_xi=6;superficie2_xf=6;superficie2_yi=0.3; 

superficie2_yf=-0.1; 

plot([superficie2_xi,superficie2_xf],[superficie2_yi, 

superficie2_yf],'black','Linewidth',7) 

massa_minima=sprintf('La massa que s''ha col·locat no es 

suficient per fer moure el sistema')  //Copiem aquestes dues 
instruccions perque es mostri per la pantalla principal d’Scilab els resultats. 

xstring(-1.8, 0.6, massa_minima); 

          t=get("hdl") 

          t.font_foreground=5; 

          t.font_size=4; 

          t.font_style=5; 
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massa_min=sprintf('La massa que s''ha introduit ha de ser mes 

petita que %fkg', massaC) //Copiem aquestes dues instruccions perque es 
mostri per la pantalla principal d’Scilab els resultats.          

xstring(2.5, 0.5, massa_min); 

          t=get("hdl") 

          t.font_foreground=2; 

          t.font_size=3; 

          t.font_style=5;  

rect(a,b,c,d)  

xrect(a2,b2,c2,d2)    

plot([cable_xi,cable_xf],[cable_yi,cable_yf],'blue', 

'Linewidth', 3) 

plot([cable2_xi,cable2_xf],[cable2_yi,cable2_yf],'blue', 

'Linewidth', 3) 

xrect(a3,b3,c3,d3)  

plot([NA_xi,NA_xf], [NA_yi,NA_yf], 'red' ,'Linewidth',2)  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([PA_xi,PA_xf], [PA_yi,PA_yf], 'black' ,'Linewidth',2)  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; 
plot([NB_xi,NB_xf],[NB_yi,NB_yf],'red','Linewidth',2)  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([PB_xi,PB_xf], [PB_yi,PB_yf], 'black' ,'Linewidth',2)  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([NC_xi,NC_xf], [NC_yi,NC_yf], 'red' ,'Linewidth',2)  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([NAC_xi,NAC_xf],[NAC_yi,NAC_yf],'red','Linewidth',2)  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([PC_xi,PC_xf], [PC_yi,PC_yf], 'black' ,'Linewidth',2)  

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

plot([Txi,Txf],[Tyi,Tyf],'red','Linewidth',2)  

e=gce(); 
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e.children(1).polyline_style=4;  

xstring(xstring_Ax,xstring_Ay, 'A' 

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=4;        

t.font_style=5; 

xstring(xstring_Bx,xstring_By, 'B')   

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=4;        

t.font_style=5; 

xstring(xstring_Cx,xstring_Cy, 'C')    

t=get("hdl")             

t.font_foreground=1;   

t.font_size=4;         

t.font_style=5;       

xstring(xstring_Nax,xstring_Nay, 'Na')   

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5;      

xstring(xstring_Pax,xstring_Pay, 'Pa')   

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1; 

t.font_size=3;  

t.font_style=5;      

xstring(xstring_Tx,xstring_Ty, 'T')   

t=get("hdl") 

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5;      

xstring(xstring_Pbx,xstring_Pby, 'Pb')   

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5; 

xstring(xstring_Ncx,xstring_Ncy, 'Nc')   
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t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5;  

xstring(xstring_Ncx2,xstring_Ncy2, 'N''c')   

t=get("hdl")           

t.font_foreground=1;   

t.font_size=1;        

t.font_style=5;      

xstring(xstring_Pcx,xstring_Pcy, 'Pc')   

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5;      

xstring(xstring_T2x,xstring_T2y, 'T') 

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5; 

//________________________Fi programa __________________________ 
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6. ELECTROÈSTATICA 

6.1 CAMP ELÈCTRIC 

6.1.1  CARREGA ELÈCTRICA  

Agafem dues barres de vidre i dues barres de plàstic. Freguem les barres de 
vidre amb un drap de seda i les de plàstic amb pell de gat. Pengem la barra de vidre 
i la de plàstic pel centre d’aquestes amb un fil no conductor com indica la figura. 
Acostem la barra de vidre amb vidre i el plàstic amb plàstic i observarem que en els 
dos casos apareixen forces de repulsió. Però si acostem el plàstic a la barra de vidre 
apareix una força d’atracció. Amb aquest senzill experiment es posa en evidència 
que existeixen dos tipus de càrregues. La repulsió entre vidre i vidre és deguda a un 
tipus de càrrega que s’anomena positiva i la repulsió entre plàstic i plàstic, càrrega 
negativa. 

 

 

Fig 40. Efecte atracció - repulsió  

 

     

Vidre
Plàstic

Repulsió

Repulsió

Atra
cció
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6.1.2  CAMP FÍSIC: LÍNIES DE CAMP. 

Segons la segona llei de Newton, quan un cos es mou des del repòs rep una 
força. Aquesta  força pot ser de contacte o a distància. En el primer cas,, la de 
contacte, la podem entendre simplement com una força feta amb la mà sobre el cos 
fins fer-la moure. 

Un exemple de les forces a distància és, com hem vist, les forces mútues 
entre plàstic i plàstic o bé entre plàstic i vidre. Són foces que fa girar un dels cossos 
sense haver-los de tocar. Per poder explicar aqeust tipus de forces, és convenient 
introduir el concepte de camp. Direm que en una zona de l’espai hi ha un camp físic 
quan en col·locar una partícula, aquesta rep una força. Si la partícula es troba fora 
del camp, no rep, en aquest cas, cap força 

 Definim intensitat de camp físic com la relació entre la força qeu rep la 
partícula i la maginitud física de la particula. 

  intensitat camp=  força/magnitud física partícula 

Quan el camp físic és elèctric escriurem:  

Q
F

E

r
r

=  

 

Eq.  69 

 

on E
r

és el camp elèctric, F
r

 la força que rep la partícula iQ  la magnitud de la 
partícula, que en aqeust cas és la càrrega elèctrica. 

Per tant de l’expressió  
Q
F

E

r
r

= , podem definir que la intensitat de camp en un punt 

és d’1N/C quan, en col·locar una càrrega d’1C en aqeust punt, rep una força d’1N. 
L’electró rep la mateixa intensitat de força però de sentit contrari que la del protó, ja 
que té la mateixa càrrega, però de signe contrari. 

 

Fig 41.  

    

6.1.3 LLEI DE COULOMB 

Com hem vist en l’apartat anterior ja sabem que entre les càrregues 
existeixen unes forces que poden ser d’atracció o de repulsió i ens plantegem com 
podem valorar-les. La llei de Coulomb ens explica la relació de les magnituds que 
intervenen: 

La força d’atracció o de repulsió entre dues càrregues es directament 
proporcional al producte de les càrregues, inversament proporcional al quadrat de la 
distància que les separa, i està dirigida en la mateixa direcció que la recta que les 
uneix. Sent K una constant que depèn del medi que envolta les càrregues.  

F FE
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2r
QQ

KF
'·

=  
Eq.  70 

 

 

En l’aire o el buit la 9109·=K
2

2

C
mN·

. Aquest valor varia de valor en altres 

medis. En el Sistema Internacional (SI) K= 
επ··4
1

, sent ε , la permitivitat del medi, 

que per tant, també és una constant. El medi que té una permitivitat més alta és el 
buit o l’aire. En l’aigua, per exemple, la permitivitat disminueix 81 vegades, és a dir, 
la força elèctrica entre dues càrregues immerses en aigua queda minvada en unes 
81 vegades respecte de l’aire.  

 Definim com a permitivitat relativa rε la relació entre la permitivitat del medi i 
la del buit. 

     

0ε

ε
ε =r  

Eq.  71 

 

 

 

F F

F F

 
Fig 42. Atracció - repulsió 

 

 

Per tant, el mòdul de la força elèctrica d’acord amb la lllei de Coulomb entre 
dues càrregues puntual 'QiQ separades una distància r i en un medi de permitivitat 
relativa rε  és: 

    

2

04

1

r
QQ

F
r

'·
··· εεπ

=  
Eq.  72 

 

 

Com podem veure a la figura, quan les càrregues tenen el mateix signe la força 
és de repulsió i quan són de signe contrari, la força es d’atracció. D’això veurem un 
problema simulat en Scilab. 
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6.2 CAMP CREAT PER UNA CÀRREGA PUNTUAL 

 

Ara volem ens interesa saber el camp que crea una càrrega puntual positiva a 
una distància determinada r. Suposem que tenim la càrrega +Q situada en l’origen 
de coordenades, i a una distància r d’ella tenim una altra càrrega de prova +Q’ com 
es mostra a la figura. 

E F

rQ

Q’

 
Fig 43. Camp creat per una càrrega puntual 

 

La càrrega +Q’, rep una força F, i per tant, entenem que es troba en un 
camp, camp que procedeix de +Q. Podem calcular el valor d’aquesta intensitat a 
partir de la definició de camp i de la llei de Coulomb. 

            

Q
F

E

r
r

=  

 

Eq.  73 

 

Escrit en mòdul és:  

Q
r
QQ

E
24

1 '·
·· επ=

r
 

Eq.  74 

 

 

 i simplificant tenim que: 

         

24

1

r
Q

E
επ··

=
r

 
Eq.  75 

 

 

6.3 CAMP CREAT PER UNA DISTRIBUCIÓ DE 
CÀRREGUES PUNTUALS 

 Considerem un conjunt de càrregues puntual nQQQ ..., 21  situades al llarg 
d’una recta, i volem conèixer el camp elèctric en un punt A de la mateixa recta. 
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Per determinar-lo aïllem 1Q , és a dir, traiem les càrregues nQQQ ..., 32  de la 

recta i calculem el camp que genera 1Q  en A; després traiem 1Q  de la recta i hi 
posem la 2Q ; calculem el camp en A causat per 2Q , i així successivament fins a 
l’última càrrega.    

 Aquest mètode és una propietat del camp elèctric, i l’anomenem principi de 
superposició, que ens diu: la intensitat de camp elèctric en un punt de l’espai, 
originada per una distribució de càrregues elèctriques és la suma vectorial de les 
intensitats de camp que creen cadascuna de les càrregues separadament. 

    

∑
=

=++=
n

i
in EEEEE

1

21

rrrrr
...  

Eq.  76 

 

 

6.4 POTENCIAL ELÈCTRIC 

 Moltes vegades necessitem saber l’energia d’un sistema, o el treball 
necessari per desplaçar una càrrega en un camp, o bé determinar l’energia cinètica 
d’una càrrega en moviment, etc. 

El potencial elèctric és una magnitud que s’utilitza per facilitar aqeusta 
tasca, és a dir, permet fer valoracions energètiques d’un determinat sistema elèctric 
amb més comoditat. La definició de potencial semblarà una mica estranaya, però, 
com dèiem, l’objectiu és poder valorar-lo amb més comoditat. 

 Podem definir el potencial d’una càrrega puntual +Q en un punt A com el 
treball, canviat de signe, necessari per desplaçar una càrrega puntual de +1C des de 
l’infinit fins a A. 

r

Q
KV =  [V] 

 

Eq.  77 

 

 

6.5 LLEI DE LA GRAVITACIÓ UNIVERSAL 

Podem definir la Llei de la gravitació universal com la força d’atracció entre 
dues partícules de masses 1m i 2m , separades per una distància r, és directament 
proporcional al producte de les masses, i inversament proporcional al quadrat de la 
distància entre elles. Matemàticament és el següent: 

     

u
r
mm

F
rr

2

21·−=  [N] 

 

Eq.  78 
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G és la constant de la gravitació universal, de valor 
2

2
1110676

kg
mN·

·. − , i u
r

 és un vector 

unitari que té la direcció de la recta que uneix les masses. Si u
r

 va dirigit de 1m a 2m  

l’anomenem 21u
r

 i la força calculada és  la força sobre 2m , que anomenem 21F
r

, i al 
inrevés. Per tant, sobre cada massa actua una força, i aquestes formen el parell de 
forces d’acció i reacció. El signe negatiu és indicatiu que la força entre les masses 
és d’atracció.  

 

Fig 44. Llei de la gravitació universal. 

 

6.6 PROBLEMA 1 

 

6.6.1  PROPÒSITS 

Per realitzar un exemple fàcil i poder assimilar els conceptes explicats a la 
teoria d’aquest tema, començarem calculant l’energia potencial elèctrica d’un 
sistema format per dues càrregues.  En quant a la part d’Scilab utilitzarem 
instruccions per demanar dades a l’usuari i posteriorment farem els càlculs amb la 
fórmula adient. 

6.6.2  ENUNCIAT 

Calculeu l’energia potencial del sistema format per dues càrregues puntuals 
segons la figura. 

 

 

Fig 45.  
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//________________________Inici programa __________________________ 

K=9e9;  //Definim la constant  

carrega1=evstr(x_dialog('Introduïu el valor de la primera 

carrera ','')) //Amb l’instrucció ‘evstr’ que ja hem vist en programes anteriors 
li demanem a l’usuari que introdueixi el valor de la càrrega. El valor que ha introduït 
l’usuari es guarda en carrega1. 

carrega2=evstr(x_dialog('Introduïu el valor de la segona 

carrera ','')) //Fem el mateix amb la càrrega 2. 

radi1=evstr(x_dialog('Introdueix la distancia de separació 

entre les càrregues','')) //Fem el mateix amb el radi. 

Ep= K *(carrega1 * carrega2)/radi1 //Utilitzem l’expressió d’energia 
potencial tal i com hem vist a l’apartat de teoria. 

//_________________________Fi programa ___________________________ 

 

6.7 PROBLEMA 2 

6.7.1  PROPÒSITS 

En quant a la part de Física calcularem el treball necessari per traslladar una 
càrrega. En aquest exercici no veurem simulació sinó que veurem els resultats en la 
pantalla principal d’Scilab. 

6.7.2  ENUNCIAT 

Dues càrregues de 20nC i 60nC estan situades en els punts de l’eix Y 
respectivament (0,5) i (0,-4). Si a l’origen hi teniu una càrrega de -100mC, calculeu 
el treball necessari fet per una força externa per traslladar-la a (0,2). 

//________________________Inici programa __________________________ 

K=9e9 //Definim la constant. 

carrega1=evstr(x_dialog('Introduïu el valor de la primera 

carrera ','')) //Amb l’instrucció ‘evstr’ li demanem a l’usuari que introdueixi el 
valor de la primera càrrega. El valor que introdueixi es guarda a carrega1. 

carrega2=evstr(x_dialog('Introduïu el valor de la segona 

carrera ','')) //Demanem a l’usuari que introdueixi la carrega 2. 

radi1x=evstr(x_dialog('Introdueix la component x d''on es 

troba la càrrega 1','')) //Demanem a l’usuari que introdueixi el component 
x de la distància 1 que pertany a on esta situada la càrrega 1. 

radi1y=evstr(x_dialog('Introdueix la component y d''on es 

troba la càrrega 1','')) //Demanem que introdueixi el component y de la 
distància 1. 
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radi2x=evstr(x_dialog('Introdueix la component x d''on es 

troba la càrrega 2','')) //Demanem que introdueixi el component x de la 
distància 2. Aquest pertany a la càrrega 2. 

radi2y=evstr(x_dialog('Introdueix la component x d''on es 

troba la càrrega 2','')) //Demanem el component y de la distància 2. 

radi3x=evstr(x_dialog('INTRODUEIX LA COMPONENT X D''ON VOLEM 

TRASLLADAR LA CARREGA!','')) //Demanem el component x d’on volem 
traslladar la càrrega. 

radi3y=evstr(x_dialog('INTRODUEIX LA COMPONENT Y D''ON VOLEM 

TRASLLADAR LA CARREGA!','')) //Demanem el component y d’on volem 
traslladar la càrrega. 

radi1= sqrt ([(radi1x)^2+(radi1y)^2]); //Fem el mòdul de la distància 
de la càrrega 1. 

radi2= sqrt ([(radi2x)^2+(radi2y)^2]); //Fem el mòdul de la distància 
de la càrrega 2. 

radi3= sqrt ([(radi3x)^2+(radi3y)^2]); //Fem el mòdul de la distància 
on volem traslladar la càrrega. 

Vi=K*(carrega1/radi1+carrega2/abs(radi2)) //Calculem el potencial a 
l’origen. 

//Anem a calcular el potencial final. Per això hem de restar els vectors, com veurem 
a continuació. 

radiA= ([radi1x, radi1y]) - ([radi3x, radi3y]); //Restem el vector 
de posició de la càrrega 1 amb el vector de posició on volem traslladar la càrrega. 

radiA= ([radi1x, radi1y]) - ([radi3x, radi3y]); //Fem la resta del 
vector de la primera càrrega menys la posició on volem traslladar la càrrega. 

modul_radiA= sqrt([(radiA(1))^2 +(radiA(2))^2]); //Fem el mòdul, 
sqrt és l’arrel quadrada. 

radiB= ([radi2x, radi2y]) - ([radi3x, radi3y]); //Fem el mateix que 
abans però ara amb el vector de la càrrega 2. 

modul_radiB=sqrt([(radiB(1))^2+(radiB(2))^2]); //Fem el mòdul. 

Vf=K*(carrega1/abs(radiA) + carrega2/abs(radiB)) //Calculem el 
potencial final. 

carregadesplasar=evstr(x_dialog('Introduïu el valor de la 

càrrega a desplaçar,'')) //Demanem a l’usuari que introdueixi el valor de la 
càrrega a desplaçar. 

          // W=Q*V 

W= carregadesplasar*(Vf-Vi) //Calculem el treball per desplaçar la càrrega 
des de l’origen. 

//_________________________Fi programa ___________________________ 
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6.8 PROBLEMA 3 

6.8.1  PROPÒSITS 

En aquest exercici només posarem en pràctica fórmules sobre la gravitació terrestre 
i utilitzarem instruccions ja comentades com per exemple demanar dades a l’usuari, 
que surti un missatge per pantalla etc... 

6.8.2  ENUNCIAT 

Sabem que la intensitat e la gravetat en la superfície de la Terra és 9.8m/s2 i que el 
radi mitjà és 6.38·10e6m. Determineu el camp gravitatori a una alçada sobre la 
superfície terrestre de: a)20m b)1000m c) 10Km. 

//________________________Inici programa __________________________ 

go=9.8; //Definim la variable gravetat. 

R=6.38e6; //Definim el radi de la terra. 

rep=x_choose(['El valor de la gravetat','a la superfície es de 
9.8 m/s2','El radi mitja es de 6.38e6'],'Informació');  

//Escrivim un missatge d’informació per pantalla. 

h=evstr(x_dialog('Introdueix l`alçada sobre la superfície 

terrestre','')) //Demanem a l’usuari que introdueixi el valor de l’alçada. 

g= (go*R^2)/(R+h)^2 //Escrivim la fórmula del camp gravitatori. 

//_________________________Fi programa ___________________________ 

 

6.9 PROBLEMA 4 

6.9.1  PROPÒSITS 

En aquest exercici seguirem utilitzant els conceptes de gravitació terrestre. 

6.9.2  ENUNCIAT 

Calculeu el pes d’un cos de massa 5kg situat: 

6.9.2.1 A) En la superfície de la Terra. 

6.9.2.2 A una alçada de 700km. 

//________________________Inici programa __________________________ 
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go=9.8; //Definim la variable gravetat  

R=6.38e6; //Definim el radi de la Terra. 

r=x_message(['El pes en la superfície de la Terra es calcula 

multiplicant la massa per la gravetat de la Terra';]) //Amb 
aquesta instrucció escrivim un missatge informatiu per pantalla. 

r=x_message(['Demanem a l''usuari que introdueixi per teclat 

la massa del cos';])  //Demanem a l’usuari mitjançant un missatge 
informatiu que introdueixi la massa.       

massa=evstr(x_dialog('Introduiu la massa del cos ','')) //Ara 
l’usuari pot introduïr la massa. 

p=massa*go //Escrivim la fórmula del pes per fer els càlculs. 

r=x_message(['APARTAT B Demanem a l''usuari que introdueixi 

per teclat l''alçada';]) //Introduïm un altre missatge informatiu ara per 
l’apartat b. 

h=evstr(x_dialog('Introdueix l`alçada sobre la superfície 

terrestre','')) //Demanem que introdueixi l’alçada. 

g= (go*R^2)/(R+h)^2 //Fem els càlculs. 

//_________________________Fi programa ___________________________ 

 

6.10 PROBLEMA 5 

6.10.1 PROPÒSITS 

En aquest exercici farem un exemple senzill de la llei de la gravitació 
universal. 

6.10.2 ENUNCIAT 

Calculeu el potencial creat per la Terra suposant que només actua la intensitat 
gravitatòria terrestre: 

6.10.2.1 a) En la seva superfície 

6.10.2.2 b) A una altura de tres radis terrestres. 

//________________________Inici programa __________________________ 
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r=x_message(['Calculeu el potencial creat per la Terra 
suponsant que nomès actua la intensitat gravitatòria 

terrestre';]) //Introduïm un missatge informatiu. 

rep=x_choose(['APARTAT a `en la seva superfície´ '],'Dades del 
problema');  

rep=x_choose(['V= -G m/r '],'Formula a utilitzar'); //Informem 
que quina formula utilitzem. 

rep=x_choose(['Gravetat=6.67e-11';'Massa Terra=5.98e24'; 'Radi 
terrestre=6.38e6'],['Constants: Gravetat', 'Massa de la 

Terra', ' Radi terrestre']); //Missatge informatiu. 

G=-6.67e-11; //Guardem en una variable la intensitat gravitatòria. 

M=5.98e24;  //Guardem en una variable la massa de la Terra. 

R=6.38e6; //Guardem en una variable el Radi de la Terra. 

V= -6.67e-11 *(M/R)   //Introduïm la fórmula.              

r=x_message(['Aquest valor representa el treball necessari per 
desplaçar una massa puntual d''1kg des de l''infinit fins a la 
superfície de la Terra';]) 

r=x_message(['APARTAT b Calculem ara el potencial a una altrua 
de tres radis terrestres';]) 

V_3RT= -6.67e-11 *(M/(4*R)) //Introduïm la formula de l’apartat b. 

//________________________Fi programa __________________________ 

6.11 PROBLEMA 6 

6.11.1 PROPÒSITS 

En aquest exercici calcularem l’energia gastada pel satèl·lit utilitzant les fórmules i 
teories adients. El sistema esta format pel la Terra, el Sol i la Lluna i el satèl·lit. En la 
simulació veurem representat en un plot el sistema forma per la Terra Sol etc... 
escrivint en el plot el resultats obtinguts. 

6.11.2 ENUNCIAT 

Un satèl·lit de massa 500kg està en una posició A situada a una distància de dos 
radis terrestres del centre de la Terra. Considerem només el sistema format pel Sol, 
la Terra i la Lluna, i suposem que aquests estan en una situació d’eclipsi del Sol. 
Calculeu l’energia gastada pel satèl·lit per desplaçar-se des de A fins a B, que està a 
100km més enllà de la Terra. 

//________________________Inici programa __________________________ 

r=x_message(['Un satel·lit de massa 500kg està en una posició 
A situada a una distància de dos radis terrestres del centre 
de la Terra. Considerem només el sistema format pel Sol', 
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'la Terra i la Lluna, i suposem que aquests sestan en una 
situació d''eclipsi de Sol.' 

'Calculeu l''energia gastada pel satèl·lit per desplaçar-se 
des de A fins a B, que està a 100km més enllà de la Terra.';]) 

//Introduïm un missatge per pantalla amb l’instrucció x_message. 

//El potencial en A degut al sistema Sol-Terra-Lluna 

rep=x_choose(['Va=-G*[(Ms/(rs+2*rt)+ 
Mt/(2rt)+ML/(2*rt+rLT)]'],'Formula per calcular el potencial 
en A degut al sistema Sol-Terra-Lluna');    

rep=x_choose(['Gravetat=-6.67e-11';'Massa Terra=5.98e24'; 
'Radi terrestre=6.38e6';'Massa Sol=1.98e30';'Massa 
Lluna=7.34e22';'Radi Lluna-Terra=3.84e8';'Radi Sol-

Terra=1.49e11';'rb=100000'],['Constants:']); //Introduïm un missatge 
amb les formules que utilitzarem. 

G=-6.67e-11;MT=5.98e24; RT=6.38e6; Ms=1.98e30; ML=1.49e11; 
Rst=1.49e11; 

RLT=3.84e8;rb=100000; 

//Declarem les constants 

Va= G * ( (Ms/(Rst+2*RT)) + (MT/(2*RT)) + (ML/(2*RT + RLT))); 

//Introduïm la fórmula del potencial. 

Va_plot=['Va']; 

VV=['Va_plot']; 

//Ara calculem el potencial en B degut al sistema Sol-Terra-Lluna 

r=x_message(['Hem calculat el potencial en A. Ara calculem el 

potencial en el punt B',;]) //Introduïm un missatge. 

r=x_message(['Ara a la formula hem de tenir en compte el radi 
entre A i B',;]) 

Vb= G * ( (Ms/(Rst+2*RT+rb)) + (MT/(2*RT+rb)) + (ML/(2*RT + 

RLT+rb))); //Calculem el potencial en B. 

rep=x_choose(['G * ( (Ms/(Rst+2*RT+rb)) + (MT/(2*RT+rb)) + 
(ML/(2*RT + RLT+rb)'],'Formula per calcular el potencial en B 
degut al sistema Sol-Terra-Lluna'); 

r=x_message(['Ja hem calculat els potencials en A i B. Ara fem 
la Variació (Vb-Va)',;]) 

?V= Vb-Va //Fem la diferència entre els potencial. Aquest interrogant és que no ha 
detectat el símbol l’increment. 

r=x_message(['Finalment podem calcular l''energia gastada pel 

satèl·lit'])  //Introduïm un missatge per pantalla. 

massa=['100', '500']; 

massa_satelit=[100 500]; //Creem un vector string i una constant amb quatre 
valors per poder accedir a l’elecció que ha fet l’usuari. 

l1=list('massa_satel·lit', 1, massa); //En aquestes dues instruccions a 
l’usuari li surt una pantalla d’elecció de valors. El primer paràmetre de la funció “list” 
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és el nom que li sortirà a l’usuari. L’últim paràmetre d’aquesta funció és la taula de 
valors que es pot escollir.  

rep=x_choices('massa del satel·lit', list (l1));  

massa_escollida=[massa_satelit]; //Agafem el valor que ha escollit l’usuari. 

W= massa_escollida * ?V //Calculem el treball. 

plot2d(0,0,-1,"031"," ",[-100,-700,100,700]) //Definim el plot on 
dibuixarem tot el sistema. 

arcs=[-690 -200 200;-300 100 200;-400 -200 -270;-1400 150 
300;0.0 0 0.0; 360*64 360*64 360*64];  

xfarcs(arcs,[7,12,2])  

//Amb aquestes dues instruccions dibuixem el Sól, la Lluna i la Terra. 

xpause(2000000) //Fem un pause abans d’executar la següent instrucció. 

xarc(400,100,100,90,100,360*64) 

xarc(550,100,100,90,100,360*64) 

//Amb aquestes dues instruccións dibuixem el satèl·lit. 

xstring(430,-50, 'A' ); //Escrivim la lletra A. 

xstring(580,-50, 'B' ); //Escrivim la lletra B. 

//Amb aquestes cinc instruccions donem format als eixos i al text del plot. 

lines(0)      

set("figure_style","new") 

a=get("current_axes") //Aquestes tres instruccions son necessàries per poder 
cambiar el format dels eixos i del text. 

a.font_size=3;  //Canviem la mida de la lletra. 

a.labels_font_color=1; //Canviem el color. El color 1 és el negre. 

plot2d([-600,1200],[-600,1200],[-400,1200],'022') //Fem un plot  

Potencial_A= sprintf('Potencial en A=%d', Va) //Escrivim al plot. 

xstring(440,-140, Potencial_A); //Situem on volem que surti escrit. 

Potencial_B= sprintf('Potencial en B=%d', Vb) 

xstring(570,-270, Potencial_B); 

Potencial= sprintf('Potencial Total=%d',  ?V ) 

xstring(570,270, Potencial); 

xstring(-850,220, 'Sol'); //En aquestes quatres instruccions següents 
posem nom. 

xstring(0,220, 'Terra'); 

xstring(-400,220, 'Lluna'); 

xstring(400,450, 'Satelit'); 

t=get("hdl")    //Instrucció necessària per canviar el format de lletra. 

   t.font_foreground=2; //Canviem el color.  
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   t.font_size=4; //Canviem la mida. 

   t.font_style=5; //Canviem l’estil de lletra. 

   t.text="Satèl·lit"; //Escrivim la paraula satel·lit. 

   t.font_angle=90; //Rotem el text. 

//________________________Fi programa __________________________ 

 

6.12 PROBLEMA 7 

6.12.1  PROPÒSITS 

En aquest problema calcularem la força d’un sistema de càrregues utilitzant 
els coneixements de teoria i amb els coneixements de programació ja 
adquirits. 

6.12.2  ENUNCIAT 

Una càrrega puntual de 20µC es troba a una distància de 50 cm d’un punt A. 

a) Quina força rep una càrrega de -5 µC situada en A. Representeu-la en el 
mateix dibuix. 

  //_______________________Inici programa __________________________ 

carrega1_string=['20e-6', '30e-6', '50e-6']; //Creem un taula o 
string per demanar-li a l’usuari que escolli un valor. 

carrega1_numero=[20e-6 30e-6 50e-6]; //Creem una constant amb tres 
valors per poder tractar l’elecció que ha fet l’usuari. 

distancia_string=['0.25', '0.3', '0.5'];  

distancia_numero=[0.25 0.3 0.5]; //Fem el mateix amb la distancia. 

l1=list('carrega1_numero', 1, carrega1_string); //Amb aquesta 
instrucció creem la finestra de comunicació amb l’usuari. La primera variables dins 
del parèntesis és el nom que li sortirà en la finestra; velocitat_string és el vector de 
paràmetres que li sortirà a l’usuari per fer l’elecció. 

l2=list ('distancia_numero', 1, ['0.25', '0.3', '0.5']); //Igual 
que l’anterior però ara per la distància. 

rep=x_choices('Valor de la càrrega i distancia a la que es 

troba', list (l1,l2)); //Amb aquesta instrucció obrim la finestra d’elecció 

carrega1_escollida=carrega1_numero(rep(1)); //Guardem en una 
variable l’elecció de la distància per part de l’usuari. 

distancia_escollida=distancia_numero(rep(2)); //Guardem en una 
variable l’elecció de la distància per part de l’usuari. 

E=(1/(4*%pi*8.85e-12))* 
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(carrega1_escollida)/(distancia_escollida^2) //Calculem el camp 
elèctric. 

//b) Si sabem el valor del camp en A, podem aplicar l'expressió E=F/Q en mòdul per 
calcular la força. 

carrega2_string=['5e-6', '30e-6', '50e-6'];  

carrega2_numero=[5e-6 30e-6 50e-6]; //Demanem a l’usuari la càrrega de 
l’apartat b. 

l1=list('carrega2_numero', 1, carrega2_string);  

rep=x_choices('Valor de la càrrega apartat b', list (l1)); 

carrega2_escollida=carrega2_numero(rep(1));  

F=carrega2_escollida * E //Utilitzem la fórmula del camp per trobar la força. 

//________________________Fi programa __________________________ 

 

6.13 PROBLEMA 2 

6.13.1  PROPÒSITS 

En aquest exercici calcularem el potencial d’una distribució de càrregues. 

6.13.2 ENUNCIAT 

 

 

 

Fig 46.  

//________________________Inici programa ___________________________ 

Calculeu el potencial d’una distribució de càrregues puntuals en A segons la  

K=9e9; //Definim la constant K. 

//En les instruccions següents demanem a l’usuari que entri les dades de les 
càrregues i la distancia. 

carrega1=evstr(x_dialog('Introduiu el valor de la primera 

càrrega ',''))  

Q m2
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carrega2=evstr(x_dialog('Introduiu el valor de la segunda 

càrrega ','')) 

carrega3=evstr(x_dialog('Introduiu el valor de la tercera 

càrrega ','')) 

radi1=evstr(x_dialog('Introdueix el valor on es troba la 

primera càrrega respecte del punt A, en metres','')) 

radi2=evstr(x_dialog('Introdueix el valor on es troba la 

segona càrrega respecte del punt A, en metres','')) 

radi3=evstr(x_dialog('Introdueix el valor on es troba la 

tercera càrrega respecte del punt A, en metres','')) 

//V1=K*(Q/r) 

//Fem els càlculs dels potencials. 

V1=K*(carrega1/radi1) 

V2=K*(carrega2/radi2) 

V3=K*(carrega3/radi3) 

 

//El potencial total en a és la suma dels potencials de les tres càrregues. 

 

VT=V1+V2+V3 

//Sabem que els potencials són maginituds escalars i el signe ve donat pel signe de 
la càrrega. 

//________________________Fi programa __________________________ 

6.14 PROBLEMA 3 

6.14.1 PROPÒSITS 

En quant a la part de Física calcularem la força en dos medis diferents. En a 
quant a Scilab farem una simulació on dibuixarem les dues càrregues i 
indicarem si les càrregues es repelen o s’atrauen mitjançant un petit 
programa. 

6.14.2  ENUNCIAT  

Dues càrregues puntual de 30µC i -50 µC es troben a una distància de 15 cm. 
Quina força reben les càrregues quan el medi és: 

a) El buit 

b) L’aigua 

 

//________________________Inici programa __________________________ 
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K=9e9; //Definim la constant K. 

carrega1_string=['-20e-6','30e-6'];  //Definim un vector per l’elecció 
dels valors. 

carrega1_numero=[-20e-6 50e-6]; //Definim una constant amb dos valors 
per poder tractar el valor que ha escollit l’usuari. 

carrega2_string=['-20e-6','50e-6']; //Fem el mateix que hem fet 
anteriorment, però ara per la càrrega 2. 

carrega2_numero=[-20e-6 30e-6]; 

l1=list('carrega1_numero', 1, carrega1_string); 

l2=list ('carrega2_numero', 1, ['-20e-6','50e-6']); //Carreguem 
els valors. 

rep=x_choices('Valor de les càrregues puntuals', list 

(l1,l2)); //Amb aquesta instrucció fem aparèixer la pantalla d’elecció. 

carrega1_escollida=carrega1_numero(rep(1));  

carrega2_escollida=carrega2_numero(rep(2)); //Guardem els dos valors 
instroduïts per l’usuari. 

//Fem el mateix per la distància. 

distancia_string=['0.20', '0.15', '0.5'];  

distancia_numero=[0.20 0.15 0.5]; 

l1=list('distancia_numero',2, distancia_string);              

rep2=x_choices('Distancia entre carregues puntuals', list 

(l1)); 

distancia_escollida=distancia_numero(rep(1)); 

F=(K*(carrega1_escollida)* 

(carrega2_escollida))/distancia_escollida^2 //Calculem la força. 

//Si les càrregues es troben en aigua, segons la taula, la força quedarà minvada en 
81 vegades. 

F2=((1/(4*%pi*8.85e-12*81))*(carrega1_escollida)* 

(carrega2_escollida))/distancia_escollida^2 //Calculem l’altre força. 

//Fem L'interfície gràfica. 

X=([-2 14 -0.1 0.7]) //Agafem una finestra. 

mtlb_axis(X) //Amb aquesta instrucció definim els eixos del plot. 

cable_xi=0; cable_xf=8; cable_yi=0.35; cable_yf=0.35; //Definim 
les variables per dibuixar una línia que es on situarem les càrregues. 

plot([cable_xi,cable_xf],[cable_yi,cable_yf],'blue',  

'Linewidth', 3) //Fem un plot per dibuixar la línia. 

xarc(1,0.37,0.5,0.04,0.5,360*64) //Amb aquesta instrucció dibuixem una 
càrrega. 
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//Al principi del problema hem comentat que indicariem si les càrregues es repelen o 
s’atrauen. Per això hem de fer un programa. 

a=0; //Aquesta és una variable booleana. 

if (carrega1_escollida>0)    

 

      if(carrega2_escollida>0) // Si les dues càrregues son positives; 
posem la variable booleana a 0. 

            a=0; 

    else a=1; //Sinó es compleix l’if anterior ‘a’ prendrà el valor de 1. 

      end, 

else  //Sinó es compleix el primer if  entrem aquí. 

    if (carrega2_escollida>0) //Si arribem aquí vol dir que la primera 
càrregua es negativa, llavors preguntem si la segona es positiva. 

       

          a=1; //Si es compleix aquest if ‘a’ prendrà el valor 

de 1 

   

else a=0; //En cas contrari prendrà el valor 0. 

end 

end //Fi d’instrucions. 

//Mitjançant el petit programa que hem vist, calculem totes les combinacions de les 
càrregues. 

if(a==1), //Si finalment la variable ‘a’ ha pres el valor de 1 vol dir que les 
càrregues s’atrauen. 

FA_xi=1.5; FA_xf=3; FA_yi=0.35; FA_yf=0.35; //Definim les posicions 
del vector que ens indica si les càrregues es repeleixen o s’atrauen. 

plot([FA_xi,FA_xf], [FA_yi,FA_yf], 'red' ,'Linewidth',2) 

//Dibuixem el vector. 

e=gce(); //Instrucció necessària per dibuixar la punta de la fletxa. 

e.children(1).polyline_style=4; //Dibuixem la punta de la fletxa. 

FB_xi=6; FB_xf=4.5; FB_yi=0.35; FB_yf=0.35; //Definim les posicions 
del segon vector. 

plot([FB_xi,FB_xf], [FB_yi,FB_yf], 'red' ,'Linewidth',2) 

e=gce(); //Dibuixem el segon vector de la càrrega. 

e.children(1).polyline_style=4;   

end 
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//Les instruccions dins d’aquest if son les mateixes que les anteriors. Només canvia 
les variables de posició dels vectors de les càrregues. 

if(a==0), //Si a ha pres el valor de 0 vol dir que les càrregues es repeleixen. 

FA_xi=1; FA_xf=-0.5; FA_yi=0.35; FA_yf=0.35;  

plot([FA_xi,FA_xf], [FA_yi,FA_yf], 'red' ,'Linewidth',2)    

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4;  

FB_xi=6.5; FB_xf=8; FB_yi=0.35; FB_yf=0.35;   

plot([FB_xi,FB_xf], [FB_yi,FB_yf], 'red' ,'Linewidth',2) 

e=gce(); 

e.children(1).polyline_style=4; 

end  

xstring(0,0.35, 'Fa')  t=get("hdl")             

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5;      

xstring(7,0.35, 'Fb')   

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5;      

xstring(1.1,0.38, 'A')   

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5;      

xstring(6.1,0.38, 'B')   

t=get("hdl")            

t.font_foreground=1;   

t.font_size=3;        

t.font_style=5;      

xarc(6,0.37,0.5,0.04,0.5,360*64) 

//________________________Fi programa __________________________ 

 

 



                          

   



Ones                          

  130 

 

7. ONES 

7.1 MOVIMENT ONDULATORI 

7.1.1  MOVIMENTS PERIÒDICS. EL MOVIMENT HARMÒNIC SIMPLE. 

Anem a definir primerament d’una forma senzilla que es un moviment 
periòdic i que és el moviment harmònic simple.  

7.1.1.1 Moviments periòdics 

Podem definir el moviment periòdic com aquell moviment que es repeteix a 
intervals regulars de temps, de manera que el mòbil descriu la mateixa trajectòria al 
llarg del temps. Un tipus de moviment periòdic molt important és el moviment 
oscil·latori, o moviment vibratori, i, de fet, definim oscil·lació, o vibració, com el 
moviment descrit durant el temps d’un periode 

 

7.1.1.2 Moviment oscil·latori 

El moviment oscil·latori és aquell moviment periòdic en el qual el mòbil es 
mou al voltant d’una posició d’equilibri i descriu la mateixa trajectòria contínuament, 
passant una vegada i una altra per la posició d’equilibri. 
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Fig 47. Moviments oscil·latoris 

 

 

7.1.1.3 Moviment harmònic simple 

Per altra banda, el moviment harmònic simple és aquell moviment que 
resulta de projectar un moviment circular uniforme sobre un eix que passi pel centre 
de la circumferència i que estigui contingut en el pla que defineix aquesta. 

 

 

Fig 48.  

 

      

Si considerem la projecció sobre l’eix Y, podem dir que l’equació del 
moviment harmònic simple és l’equació de la coordenada Y del moviment circular 
uniforme; per tant, si suposem que el cos es troba inicialment en el punt r(0)= (A,0), 
l’equació del moviment harmònic simple amb aquesta condició inicial és: 

tAty ··sin)( ω=  

Amb la mateixa condició inicial, si agafem la projecció sobre l’eix X, l’equació 
del moviment és tAtx ··cos)( ω=  

X

Y

t·w·sinAy =
ω

t·w·cosAx =

t·w=ϕ

Ar =

X

Y

t·w·sinAy =
ω

t·w·cosAx =

t·w=ϕ

Ar =
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En general, sigui quina sigui la posició inicial del cos, si suposem que el 
moviment es verifica en l’eix Y, trobem:  

)··sin()( 0ϕω += tAty  

 

Eq.  79 

 

que és l’equació general del moviment harmònic simple, on oϕ és una constant que 
depèn de la posició inicial del cos. 

Amb el raonament que hem seguit, podem definir algunes de les magnituds 
del moviment harmònic simple per similitud amb les que es defineixen per al 
moviment circular uniforme, canviant la volta per l’oscil·lació, però també hi ha altres 
magnituds especifiques del moviment harmònic simple. 

El període T d’un moviment harmònic simple es el temps que tarda el cos a 
efectuar una oscil·lació, la seva unitat en el SI es el segon (s). 

La freqüència f és el nombre d’oscil·lacions que efectua el mòbil en un 
segon i com ja sabem la inversa del període. La unitat de la freqüència en el SI es el 
hertz (Hz). 

     

T
f

1
=  

Eq.  80 

 

 

La freqüència angular wno coincideix amb la velocitat angular del 
moviment circular uniforme, però es una magnitud que cal considerar i que es pot 
definir com la velocitat angular d’aquell moviment circular uniforme tal que la seva 
projecció sobre un eix determinat dóna com a resultat el moviment harmònic simple 
que estem considerant. La seva unitat en el SI és el radiant per segon (rad/s). 

L’elongació y és la posició del mòbil que descriu un moviment harmònic 
simple. La seva unitat en el SI es el metre (m).  

)··sin()( otAty ϕω +=  Eq.  81 

 

 

L’Amplitud A és el valor màxim que pot assolir l’elongació. 

La fase inicial oϕ  en el temps inicial 0=to  és una constant que ens dóna 
informació sobre la posició inicial del mòbil, de manera que: 

 

)··sin()( oAy ϕω += 00  � )·sin()( oAy ϕ=0  

 

Eq.  82 

 

La unitat de la fase inicial es el radiant (rad).    

La fase 0ϕω +t·  ens dóna informació sobre l’estat de vibració del mòbil en 
un instant determinat t. La seva unitat es el radiant (rad). 
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7.1.2  VELOCITAT I ACCELERACIÓ DEL MOVIMENT HARMÒNIC SIMPLE 

Per obtenir la velocitat i l’acceleració del moviment harmònic simple, hem de 
fer la primera i sla segon aderivada de l’equaciño del moviment y(t);  

  Equació del moviment:  

)··sin()( 0ϕω += tAty  

 

Eq.  83 

 

Equació de la velocitat:  

)··cos(·)( 0ϕωω +== tA
dt
dy

tv  

 

Eq.  84 

 

Equació de l’acceleració:  

)··sin(·)( 0

2

2

2

ϕωω +−== tA
dt

yd
ta  

 

Eq.  85 

 

 

7.1.2.1 Velocitat i acceleració màximes i nul·les. Energia potencial i 
energia cinètica.   

Considerant les equacions generals de l’elongació, la velocitat i l’acceleració 
que hem obtingut, ananlitzem, en primer lloc, l’equaciño de la velocitat. Podem veure 
que el modul d’aquesta és màxim quan 10 ±=+ )·cos( ϕω t , és a dir, quan la fase 

0ϕω +t·  val π·n (amb n=0, 1± , 2± ). Per tant, tenim que: 

    

wAwAvmàx ··· == 1  Eq.  86 

 

 

Si substiuïm el valor de la fase que hem deduït per a la velocitat màxima a 
l’equació de l’elongació, trobem que: 

   

)··sin()( 0ϕω += tAty = 00 == ·)··sin( AnA π  Eq.  87 

 

  

Així, podem veure que el mòdul de la velocitat del moviment harmonic 
simbple és màxim quan y=0, és a dir, quan el mòbil pasa per la posició d’equilibri; 
per contra, s’anul·la quan el mòbil passa pels punts extrems, és a dir, Ay ±= . El 
valor màxim de la velocitat és: 
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wAvmàx ·=  

 

Eq.  88 

 

Analitzem ara l’acceleració; podem veure que aquesta ve descrita per una 
funció temporal idèntica a la funció que descriu l’elongació, però multiplicada per 

2w− . 

     

)(·)( tywta 2−=  Eq.  89 

 

 

Per tant, el mòdul de l’acceleració assoleix el seu valor màxim en els 
mateixos instants de temps en què el mòdul de l’elongació és màxim, és a dir, 

Aty ±=)( . Per la mateixa raó, l’acceleració s’anul·la quan y=0. 

Aixi, podem veure que el mòdul de l’acceleració del moviment harmònic 
simple és màxim quan Aty ±=)( , i s’anul·la quan y=0; per tant, el valor màxim de 
l’acceleració és: 

     
2wAamàx ·=  Eq.  90 

 

D’altra banda, si tenim en compte els valors extrems i nuls de la velocitat, i si 
recordem les expressions de l’energia potencial elàstica d’una molla i de l’energia 
cinètica, podem establir que, en les posicions extremes Aty ±=)( , l’energia 
potencial és màxima i l’energia cinètica és nul·la: 

     

0)( =→±= vAty  

 

Eq.  91 

 

     

2

2

1
AkEE pmàxp ··==  

Eq.  92 

 

   

0=cE  Eq.  93 

 

 

En la posició d’equilibri y=0, l’energia potencial és nul·la i l’energia cinètica és 
màxima: 

     

wAvy ·0 =→=  Eq.  94 
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0=pE  Eq.  95 

 

)··(· max
22

2

1

2

1
wAmvmEE cmàxc ===  

Eq.  96 

 

      

En qualsevol altra posició Ay ±≠ ,0 , el cos té energia potencial i energia cinètica: 

     

Ay ±≠ ,0  Eq.  97 

 

2

2

1
ykEp ··=  

Eq.  98 

 

2

2

1
vmEc ··=  

Eq.  99 

 

     

Com que la força elàstica és una força conservativa, es compleix el principi 
de conservació de l’energia mecànica, cp EEE += , que és la mateixa en qualsevol 

posició. I per tant: 

     

222

2

1

2

1

2

1
00 AkvmykEEEEE pmàxcmàxcp ····· =+→+++=+=  o bé 

222

2

1

2

1

2

1
)··(····· wAmvmyk =+  

Eq.  100 

 

    

7.1.2.2 Obtenció de la freqüencia angular o pulsació 

Per finalitzar l’estudi del moviment harmònic simple d’una molla, obtindrem 
la relació que lliga k, m i ω per a aquesta, si substituïm la funció que dòna 
l’elongació i la funció que dóna l’acceleració en l’equació diferencial del moviment 
harmònic simple de la molla, trobem que: 

   

00 00

2

2

2

=+++−→=+ )··sin(·)··sin(·)( ϕωϕω tA
m
k

twAty
m
k

dt
yd

 
Eq.  101 

 

 

 Si es treu factor comú del terme ·A )·sin( 0ϕω +t , podem suprimir-lo; per tant: 
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m
k

m
k

=→=+− 22 0 ωω  
Eq.  102 

 

m
k

=ω  
Eq.  103 

 

       

Tenint en compte que ,
T

·
f··

π
=π=ω
2

2  podem trobar finalment l’expressió del període 

T del moviment harmònic simple de la molla en funció dels seus paràmetres k,m:  

     

m
k

T
=

π·2
 

Eq.  104 

 

k
m

T ··π2=  
Eq.  105 

 

    

Com podem veure en aquesta última expressió, el període d’oscil·lació d’un 
cos unit a una molla és independent de l’amplitud amb què separem el cos de la 
posició d’equilibri, però sí que depèn de la massa del cos i de la constant elàstica de 
la molla. 

Finalment, si substituïm el valor de ω que acabem d’obtenir en l’equació diferencial 
del moviment harmònic simple, podem expressar aquesta equació d’una altra 
manera: 

00 2

2

2

2

2

=+→=+ )()( ty
dt

yd
ty

m
k

dt
yd

ω  
Eq.  106 

 

 

A continuació estudiarem el moviment d’un pèndol senzill i veurem que es 
pot tractar com un moviment harmònic simple, sempre que es considerin petits 
angles de separació respecte de la vertical. 

Ja hem comentat que, per a petits angles de separació respecte de la 
vertical, el moviment d’un pèndol es pot considerar com un moviment harmònic 
simple; per demostrar aquesta afirmació, obtindrem l’equació diferencial d’aquest 
moviment. Recordem primer que, quan un pèndol de longitud l està en repòs, la 
tensió de la corda es veu compensada pel pes del pèndol, i, així, aquestes dues 
forces tenen el mateix mòdul, la mateixa direcció (la vertical), però sentis contraris. 

 

 

 

 

 

Fig 49. Pèndol en repòs 

T

l

p=m·g
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En canvi, quan situem el pèndol en una posició S, que defineix un cert angle 
α amb la vertical, la tensió i el pes no tenen la mateixa direcció; si deixem anar el 
pèndol, apareix una força, i el pèndol es posa a oscil·lar movent-se entre les 
posicions S i –S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aquest moviment no és unidimensional, ja que té lloc en un pla; però pdoem 
simplificar el moviment del cos. Si considerem la longitud d’arc s i l’angle θ, en lloc 
de les coordenades cartesianes (x,y). Com que la trajectòria que descriu el mòbil és 
un tram de circumferència de radi l, trobem que , en un instant determinat de temps 
t, la longitud d’arc s(t) està relacionada amb la coordenada polar θ(t) per l’expressió 
s(t)=l· θ(t) com veiem a la figura següent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La força neta que fa moure el pèndol és el component tangencial del pes. Si 
apliquem la 2ª llei de Newton i si tenim en compte els components intrínsecs de 
l’acceleració, trobem que: 

    

amppTamF tn

rrrr
·· =++→=∑  Eq.  107 

 

tt amp ·=  Eq.  108 

 

 

Fig 50. Pèndol que es mou amb 
moviment harmònic simple (per a 
angles petits) amb Amplitud S 

 

Fig 51. Pèndol 

θ α

s=-S s=- S

l

s(t)=l· θ(t)

pn p

pt=p·sinθ=m·g·sin θ

T

θ α

θ

-S S

l
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l
v

mamtp nn

2

·· ==+−  
Eq.  109 

 

dt
sd

mamgmamp ttt

2

==−→= ··sin·· θ  
Eq.  110 

 

    

Per angles petits, podem fer l’aproximació θ=θsin ; simplificant l’expressió 
anterior, i si tenim en compte que θ= ·ls , podem escriure: 

    

2

2

2

2

2

2

dt
sd

l
s

g
dt

sd
g

dt
sd

mgm −=→=−→=− θθ··  
Eq.  111 

 

 

Si reordenem l’última expressió, arribem finalment al resultat que volíem obtenir: 

)··sin()()( 00
2

2

ϕω +=⇔=+ tStsts
l
g

dt
sd

 
Eq.  112 

 

 

Veiem que el pèndol es comporta com un oscil·lador harmònic, ja que 
l’expressió que hem obtingut coincideix amb l’equació diferencial del moviment 
harmònic simple, sempre que es consideri com a coordenada la longitud d’arc 
recorreguda i l’angle de separació respecte de la vertical sigui petit; en aqeust cas, la 

constant 2ω  adopta el valor 
l
g

, i, per tant, les expressions per a la freqüència 

angular i per al període són: 

    

;
l
g

=ω  
g
l

T ··π2=  
Eq.  113 

 

  

7.1.3  MOVIMENT ONDULATORI 

Fins ara hem estudiat moviments en els quals el mòbil es desplaça sobre 
una trajectòria més o menys extensa al llarg de l’espai, com en el cas dels 
moviments rectilinis i els moviments parabòlics. 

Però en la natura hi ha un conjunt molt important de moviments, anomenats 
moviments ondulatoris, en els quals no hi ha un transport net de matèria, sinò 
només de quantitat de moviment i d’energia. 

Pensem, per exemple, què passa quan es llança un objecte sobre la 
superfície en repos de l’aigua continguda en un recipient, en el pun on cau l’objecrte, 
es genera una pertorbació, que es transmet en totes les dirección de la superfície 
definint una sèrie de circumferències concèntriques de manera que l’aigua no es 
desplaça en les direccions en què es propaga la pertorbació. 
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En aquest exemple es pot veure que la pertorbació generada consisteix en 
un moviment oscil·latori de les molècules d’aigua situades en el punt on cau 
l’objecte, i que el que es transmet és aquest moviment oscil·latori, amb la seva 
energia, a la resta de molècules, sense que hi hagi un desplaçament net d’aquestes 
en la direcció en què avança la pertorbació. Direm que la pertorbació i la seva 
energia es transmeten mitjançant ones de propagació.  

7.1.3.1 Velocitat de fase 

Podem definir la velocitat de fase d’una ona com la velocitat amb què es 
transmet la pertorbació des del focus fins a un punt determinat del medi. 

7.1.3.2 Ones harmòniques. Equació d’ona i magnituds ondulatòries. 

Podem definir ona harmònica com aquella pertorbació consistent en un 
moviment harmònic simple, que es propaga, amb la seva energia, a través de les 
partícules que formen un medi determinat.  

 

Si considerem un punt situat a una distància x del focus, podem dir que la 

pertorbació en un temps 
v

x
 en arribar a aquest punt, on v és la velocitat de 

propagació. També podem afirmar que l’estat d’oscil·lació del punt x en el temps t és 

el mateix que el que tenia el focus un temps t’ abans. Per tant, trobem que 
v
x

tt −=' , 

i axí:  

)(·sin'·sin)',(),(
v
x

tAtAtytxy −=== ωω0  
Eq.  114 

 

 

Si reordenem aquesta última expressió, obtenim l’equació d’ona 
harmònica o funció d’ona: 

    

)··sin(),( x
v

w
twAtxy −=  

Eq.  115 

 

 

Anomenem nombre d’ona (k) a la quantitat 
v
w

, que se simbolitza per k; 

aquesta magnitud es pot definir com el nombre de vegades que es repeteix l’ona en 
una longitud de 2·π·m i la seva unitat en el SI és el rad/m: 

    

v
w

k =  
Eq.  116 
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Per similitud amb l’expressió que lliga la freqüència angular i el període, 

T
π

ω
·2

= , definim una nova magnitud, anomenada longitud d’ona, que es pot definir 

com la longitud que hi ha entre dos punts consecutius que tenen el mateix estat 
d’oscil·lació, és a dir, que tenen la mateixa fase, i , per tant, la mateixa elongació, la 
mateixa velocitat i la mateixa acceleració. Es simolitza per λ i està relacionada amb 
el nombre d’ona per la següent expressió: 

     

k
π

λ
·2

=  
Eq.  117 

 

 

La resta de magnituds ondulatòries, com la freqüència, el període, la 
freqüència angular, l’elongaciñó i l’amplitud, tenen definicions identiques a les del 
movient harmònic simple. 

Amb aquestes definicions, podem donar l’equació d’ona amb les 
expressions següents, que són totes equivalents: 

    

)·sin(),( kxwtAtxy −=  Eq.  118 

 

)(·2·sin),(
λ

π
x

T
t

Atxy −=  
Eq.  119 

 

       

És important fer notar la doble periodicitat d’una ona, que es posa de relleu sobretot 
en l’última expressió: 

• Periodicitat en el temps, manifestada per la magnitud T (període). 

• Periodicitat en l’espai, manifestada per la magnitud λ (longitud d’ona). 

 

Aquestes dues magnituds estan relacionades amb la velocitat de fase 

     

λ
π

πωω

·
··

2

2 f
k

v
v

k →=→=  
Eq.  120 

 

fv ·λ=  Eq.  121 

 

  

o, en funció del període, si recordem que Tf 1=  

T
v

λ
=  

Eq.  122 
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7.2 PROBLEMA 1 

7.2.1  PROPÒSIT 

En aquest primer problema d’ones treballarem la teoria d’ones, com 
l’equació del moviment o algun paràmetre tipic d’aquest tema com pot ser el 
període. Volem una familiarització amb aquest tema i per això farem la simulació del 
pendol movent-se. 

7.2.2  ENUNCIAT 

Un pèndol es construeix amb una petita esfera que penja d’un fil de longitud 
40cm; suposeu que separem el pèndol un angle de 7º respecte de la vertical i 
el deixem anar. Sense tenir en compte la massa del fil, determineu: 

a) L’equació del moviment que el descriu, fent servir consideracions 
energètiques. 

b) El període de les oscil·lacions que es produiran en deixar anar el pèndol. 

 

Fig 52. Imatge del sistema 

 

//________________________Inici programa __________________________ 

r=x_message(['Un pèndol es construeix amb una petita esfera 

que penja d''un fil de longitud 0.04m'; 'suposeu que separem 

el pèndol un angle de 7º respecte de la vertical i el deixem 

anar.';'Sense tenir en compte la massa del fil, 

determineu.';'APARTAT A: L''equació de moviment que el 

descriu,fent servir consideracions energètiques'; 'APARTAT B: 

El període de les oscil·lacions que es produiran en deixar 

anar el pèndol']); //Fem que li surti per pantalla a l’usuari l’enunciat del 
problema. 

//Demanem a l’usuari les dades. 

longitud=evstr(x_dialog('Introduiu la longitud en metres del 

fil del pèndol ',''))  

angle=evstr(x_dialog('Introduiu l''angle en graus de separació 

del pèndol','')) 

//Expressem l'angle incial en unitats del SI i calculem l'amplitud S. 

angle_rad=angle*(%pi/180)  // L'angle que ha introduït l'usuari i el passem a 
radians. 

l

Ep=m·g·y

y’ l

y

α

Ep=0 vmax

Ep=m·g·y
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S=longitud* angle_rad //Calculem la S.           

 //y+y'=l --> y=l-y'= l-l*cos(alpha)= l(1-cos(alpha)) 

 y=longitud*(1-cos(angle_rad))             

            //Ecmax=Epmax 

            //1/2*m*v^2=m*g*y 

vmax= sqrt(2*9.8*y) 

            //vmax=S*w 

w=(vmax/S) 

 //Per determinar la fase incial, hem de tenir en compte que s(0)=S. 

//s(t)=S sin(wt+phi0) 

Fase_inicial=asin(1)  

Fase_graus=(Fase_inicial*360)/(2*%pi) //Passem a graus la fase. 

//s=S*sin(wt+phi0) 

s=poly([S cos(w)],"t","coeff") //Creem un polinomi. 

// Formula: T=2*%pi*sqrt(l/9.8) 

 T=2*%pi*sqrt(longitud/9.8) //Calculem el període. 

//Interfície gràfica. 

X=([0 10 0 10]); // Creem un vector per assignar-li els eixos al plot. 

mtlb_axis(X) ; //Amb aquesta instrucció li assignem al plot els eixos. 

pendol_xi=4;pendol_xf=3;pendol_yi=10;pendol_yf=6; 
pendol_x=2.7;pendol_y=6; //Creem les variables de posició del 

pendol. 

for moviment=1:3 //Fem un for per crear moviment. 

for i=1:3 

plot([0,10], [10,10], 'black' ,'Linewidth',4) //Dibuixem el sostre. 

plot([4,4], [10,6], 'black' ,'Linewidth',1) //Dibuixem el fil del 
pèndol. 

plot([pendol_xi,pendol_xf], [pendol_yi,pendol_yf], 'red' 

,'Linewidth',2) //Dibuixem amb plot el pèndol //Dibuixem el pèndol. 

xarc(pendol_x,pendol_y,0.5,0.27,0,360*64) //Dibuixem la rodona del 
pendol. 

ang= sprintf('a=%d' , angle); //Escrivim dins del plot l’angle que ha 
seleccionat l’usuari.  

xstring(3.6,8, ang); //Situem la instrucció anterior en unes coordenades 
concretes dins del plot. 

t=get("hdl")   //Donem format al text. 
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t.font_foreground=2; //Amb aquesta instrucció canviem el color de 
lletra. 

t.font_size=2; //Canviem la mida de la lletra. 

t.font_style=5; //Canviem el tipus de lletra 

Ep_plot= sprintf('Ep=%d',0);   //Escrivim un missatge dins del plot. 

xstring(3.8,5.3, Ep_plot); //Situem l’instrucció anterior. 

t=get("hdl")    

t.font_foreground=2; 

t.font_size=3; 

t.font_style=5; 

xpause(1000000); //Fem una pausa perquè el sistema vagi més lentament. 

//Incrementem les posicions. 

pendol_xf=pendol_xf+1;  

pendol_x=pendol_x+1; 

if(i<>3) //Amb aquest if esborrem la pantalla. 

xbasc() 

mtlb_axis(X); //Tornem a introduir els eixos. 

end 

end 

for i=1:3 //fem moviment en l’altre sentit. Tornem a definir les mateixes 
instruccions que en el for anterior. 

plot([0,10],[10,10],'black','Linewidth',4) 

plot([4,4], [10,6], 'black' ,'Linewidth',1) 

pendol_xf=pendol_xf-1; 

pendol_x=pendol_x-1; 

plot([pendol_xi,pendol_xf],[pendol_yi,pendol_yf],'red' 

,'Linewidth',2) //Dibuixem amb plot el pèndol 

xarc(pendol_x,pendol_y,0.5,0.27,0,360*64) 

ang= sprintf('a=%d' , angle); 

xstring(3.6,8, ang); 

t=get("hdl")   

t.font_foreground=2; 

t.font_size=2; 

t.font_style=5; 

Ep_plot= sprintf('Ep=%d',0);    

xstring(3.8,5.3, Ep_plot); 

t=get("hdl")    
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t.font_foreground=2; 

t.font_size=3; 

t.font_style=5; 

xpause(1000000); 

 if(i<>3) 

xbasc() 

mtlb_axis(X); 

end 

end 

end 

xbasc() 

mtlb_axis(X); 

pendol_xi=4; pendol_xf=4; pendol_yi=10;pendol_yf=6;  

plot([pendol_xi,pendol_xf],[pendol_yi,pendol_yf],'red' 

,'Linewidth',2) 

pendol_x=3.75;pendol_y=6; 

xarc(pendol_x,pendol_y,0.4,0.27,0,360*64)   

plot([0,10],[10,10],'black','Linewidth',4) 

y_plot=sprintf('L''altura de posició d''equilibri és y=%fm',y 

); 

xstring(4.5,8, y_plot); 

t=get("hdl") 

t.font_foreground=2; 

t.font_size=3; 

t.font_style=5; 

y_plot=sprintf('L''altura de posició d''equilibri és y=%fm',y 

); 

xstring(4.5,8,y_plot); 

t=get("hdl") 

t.font_foreground=2; 

t.font_size=3; 

t.font_style=5;           

vmax_plot= sprintf('La velocitat és =%fm/s' ,vmax ); //Escrivim 
per pantalla els resultats. 

xstring(6,7,vmax_plot); 

t=get("hdl") 

t.font_foreground=2; 

t.font_size=3; 
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t.font_style=5;            

w_plot= sprintf('La velocitat és =%frad/s' ,w); //Escrivim per 
pantalla els resultats. 

xstring(6,6,w_plot); 

t=get("hdl") 

t.font_foreground=2; 

t.font_size=3; 

t.font_style=5;  

T_plot= sprintf('El període de les oscil·lacions és =%fs' ,T);  

//Escrivim per pantalla els resultats.  

xstring(4,5, T_plot); 

t=get("hdl")    

t.font_foreground=2; 

t.font_size=3; 

t.font_style=5;      

s=poly([S cos(w)],"t","coeff") 

//________________________Fi programa __________________________ 

 

7.3 PROBLEMA 2 

7.3.1  PROPÒSITS 

Realitzarem un altre exercici senzill d’ones on calcularem altres paràmetres 
importants d’aquest tema. Veurem per pantalla els resultats obtinguts dels 
càlculs i realitzarem de forma gràfica el diagrama y-t 

7.3.2  ENUNCIAT 

Un cos de massa m penja d’una molla; si separem el cos una distància de 5cm de la 
seva posició d’equilibri, augmentant la longitut de la molla, i el deixem anar tal i com 
veiem a la figura, el cos efectua 10 oscil·lacions en 8s. Calculeu: 



                                                       Manual i tutorial d’Scilab destinat a l’ensenyament a secundària 

 

146 

7.3.2.1 a) La freqüencia, el període i la freqüència angular. 

7.3.2.2 b) La fase inicial i l’equació del moviment. Suposant que es 
comença a comptar el temps quan el cos passa per la posició yo=2.5cm. 

7.3.2.3 c) Dibuixeu el diagrama y-t 

 

 

Fig 53. Imatge del sistema 

//________________________Inici programa __________________________ 

oscilacions=evstr(x_dialog('Introduiu les oscil·lacions')) 

temps=evstr(x_dialog('Introduiu el temps')) 

//Demanem a l’usuari que introdueixi dades. 

frequencia= oscilacions/temps;     //Amb les dades intoduïdes per l’usuari 
calculem la freqüència. 

//w= 2*%pi*f 

w=2*%pi*frequencia; //Calculem la freqüència angular. 

// b) La fase inicial i l'equació del moviment, suposant que es comença a comptar el 
temps quan el cos 

 //Tornem a demanar dades a l’usuari. 

distancia=evstr(x_dialog('Introduïu la distancia en metres')) 

distancia_calculs=evstr(x_dialog('Introduïu la distancia on 

volem fer els càlculs'))  

//Distancia on pasa la molla i volem fer els càlculs, yo. 

Fase_inicial= asin(distancia_calculs/distancia) //Calculem la fase 
inicial. 

//Scilab ens dona el resultat en radians. Ho passem a graus. 

y=0

A=5cm

yo=2.5cm
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Fase_inicial_graus = (Fase_inicial* 360) /(2 * %pi) //Calculem la 
fase en radians. 

//Si substituim tots els valors, veiem que l'equació de moviment és: 

// y= A * sin(wt+ Fase_inicial) 

t=0: (asin(0.05/distancia)-Fase_inicial) /(2.5*%pi):1    //A 
continuació representarem el diagrama y-t. Creem quatre vectors i li assignem 
valors. 

t2=0: (%pi-Fase_inicial) /(2.5*%pi):1    

y=0:0.025:0.05  

y= distancia * sin (w*t + Fase_inicial ) //Escrivim l’equació de 
moviment. 

set(gca(),"grid",[1 1]) //Aquesta instrucció és per possar una graella al 
fons del plot. 

plot(t,y, '*') //Dibuixem el diagrama amb les variables t i y. Amb ‘*’ marquem 
els punts de càlcul. 

plot(t,y,) //Amb aquest plot unim el punts. 

//________________________Fi programa __________________________ 

7.4 PROBLEMA 3 

7.4.1  PROPÒSITS 

Per finalitzar, realitzarem l’últim problema d’ones. Aquest és exercici típic de 
moviment ondulatori. Estudiarem l’equació d’aquest moviment i farem una 
representació gràfica on veurem la forma d’ona. Per part d’Scilab utilitzarem els 
mateixos conceptes que hem treballat durant tot el projecte. 

7.4.2  ENUNCIAT 

Sobre la superfície en repòs d’un estany flota un petit objecte; a 2.5m d’aquest 
originem una ona llançant una pedra i la pertorbació tarda 12.5s a arribar a l’objecte, 
que es posa a oscil·lar harmònicament amb una amplitud de1.2cm. Si fem una foto 
de l’estany, observem que en cada metre hi ha 10 ones completes. 
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7.4.2.1 a) Escriviu l’equació de l’ona generada a la superfície de l’aigua. 

7.4.2.2 b) Representar 3 longituds d’ona, dibuixeu la forma del perfil de 
l’ona en els següents instant de temps: t=0... 

7.4.2.3 Determineu la diferència de fase que hi ha entre els punts 
x1=15cm i x2=60cm.  

//________________________Inici programa __________________________ 

// Formula: x=v/t             

//Demanem entrada de dades per teclat. 

ona=evstr(x_dialog('Introduïu en metres on originem la ona 

',''))  

pertorbacio=evstr(x_dialog('Introduiu la pertorbació en 

segons','')) 

velocitat_fase= ona/pertorbacio //Calculem la velocitat de fase. 

 //D'altra banda, d'acord amb la definció de nombre d'ones k, si en 1m hi ha 10 ones, 
en 2pi m n'hi haurà. 

oness=evstr(x_dialog('Introduiu el número de ones ','')) 

//Realitzem els càlculs de les variables que necessitem per calcular l’equació de 
l’ona. 

k=(2*%pi*oness); 

// Formula: lambda=2*pi/k 

lambda=(2*%pi)/k  

//Per obtenir el període, apliquem l'expressió que el relaciona amb la velocitat de 
fase i la longitud d'ona:  

//Formula: v=lambda/T 

T=lambda/velocitat_fase      

//Substituïm aquests valor a l'equació d'ona. 

//Formula equació d'ona: y(x,t)=A sin 2pi(t/T-x/lambda) 

amplitud=evstr(x_dialog('Introduiu l''amplitud en metres 

',''))              

// y= amplitud* sin((2*%pi* t)/T-x/lambda)       

t=0;  

x=lambda; 

for i=1:0.5:10 //Fem aquest for per dibuixar el diagrama. 

y= amplitud* sin(((2*%pi* t)/T)-(x/lambda));  //Escrivim l’equació de 
l’ona. 
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x=x+lambda; //Incrementem el valor. 

subplot(3,1,1)  //Ajuntem les gràfiquem amb un mateix plot. Per això utilitzem 
el subplot. 

plot(x,y,'*') 

end 

//Hem realitzat la primera gràfica. A continuació realitzarem la mateixa metodologia 
pero amb temps diferents tal i com indica l’enunciat del problema. 

t=T/4;  

x=lambda; 

for i=1:0.5:10 

y= amplitud* sin((2*%pi* t)/T-(x/lambda));  

x=x+lambda; 

subplot(3,1,2) 

plot(x,y) 

set(gca(),"auto_clear","off")   

plot(x,y, '*') 

end 

t=T/2;  

x=lambda; 

//Realitzem l’última gràfica. 

for i=1:0.5:10 

y= amplitud* sin((2*%pi* t)/T-(x/lambda));  

x=x+lambda; 

subplot(3,1,3) 

plot(x,y,'*' )  

end 

//________________________Fi programa __________________________ 
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8. CONCLUSIONS 

D’acord amb l’expressat en els apartats anteriors, passem tot seguit a 
formular les següents conclusions de caràcter general: 

 

 El projecte s’inicia amb la finalitat de donar una eina útil que ajudi a 
professors i alumnes de Secundària en la seva tasca docent. Des de bon 
començament volíem realitzar unes simulacions senzilles de programar i el màxim 
possible d’entenedores pels alumnes. 

 En primer lloc, hem donat una explicació elemental del funcionament 
d’Scilab i com treballar amb aquest programa, explicacions que s’han considerat 
necessàries per a la comprensió de la resta del projecte i així com també per al cas 
que es volguessin fer servir per altres camps.  

Un cop plantejades les eines bàsiques útils i necessàries per al projecte, a 
continuació ens hem detingut en els aspectes relacionats pròpiament amb la Física. 
Primerament s’ha fet una exposició general dels conceptes i fórmules de la Física, 
en cadascún dels temes tractats (Cinemàtica, Dinàmica, etc..) per després fer la 
simulació.  

El resultat d’aquestes simulacions ha estat l’esperat: les simulacions 
aconseguides han estat entenedores visualment i s’ha aconseguit plasmar en 
exemples pràctics les explicacions teòriques. En definitiva, mitjançant aquest 
projecte ha estat possible posar en pràctica els principals enunciats de la Física. 
Sens dubte els professors disposaran d’una eina fàcil d’utilitzar i que permetrà als 
alumnes assolir els coneixements pràctics necessaris per a la òptima comprensió de 
l’assignatura. 

 Del potencial total del programa o, concretament, de les instruccions que té 
el programa, s’ha hagut de treballar amb un ventall limitat tant pel que fa al temps 
com pel que fa a la mateixa finalitat del projecte ja que, tal i com ja s’ha indicat, 
preteníem sobretot construir una eina senzilla i entenedora. 

Cal dir que els defectes que podem apreciar en el projecte no són deguts al 
mateix projecte sinó a les limitacions del programa. En efecte, en l’interfície gràfica, 
un problema que ens hem trobat al llarg del projecte, ha estat que en ocasions les 
imatges es mouen o es presenten de forma difuminada. La raó d’això és que quan 
volem fer una simulació, la primera operació que fem és dibuixar el sistema, 
seguidament utilitzem una instrucció per esborrar la pantalla i per últim incrementem 
les variables de moviment. Aquesta combinació de passos fa que no es vegi de 
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forma nítida les imatges. Tot i aquestes petites limitacions, s’aprecia perfectament el 
resultat. 

En conseqüència, si bé podem afirmar que la finalitat del projecte ha estat 
aconseguida, també hem de dir que és possible introduir-hi millores. Tenint en 
compte la quantitat d’instruccions que té el programa, una certa maduresa de 
programació permetria fer desaparèixer els defectes o mancances detectats al llarg 
del projecte.    

 Finalment, voldria fer una petita valoració sobre el treball realitzat des d’una 
òptica estrictament personal. M’agradaria remarcar que aquest projecte m’ha 
permès aplicar els coneixements de programació durant la meva formació 
universitària. No només això, sinó que m’ha permès millorar-los i assolir-ne de nous.  
En efecte, haver de realitzar les corresponents simulacions m’ha permès adquirir 
una maduresa en el camp de la programació que segurament serà molt útil en la 
meva vida professional. Un segon factor que s’ha de tenir en compte és que el 
projecte presentat ha fet possible treballar amb un programa útil dins de l’àmbit de 
l’enginyeria, la qual cosa cal valorar positivament. Tal i com ha quedat exposat al 
llarg del PFC, programes com l’Scilab són una eina fonamental en el camp de 
l’enginyeria i en altres àmbits científics.   
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