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Unitat 1:  

Magnituds físiques. 

 

1.1 Les magnituds físiques i el seu mesurament. Unitats 

 
 Magnitud física. És tota propietat dels cossos o fenòmens de l’Univers 

que pot ser mesurable directament, o indirectament emprant 

equacions, i utilitzada en l’estudi de fenòmens físics. En són 
exemples la longitud, el temps, la massa o l’energia. No són 

magnituds físiques la gana, l’alegria o la simpatia. 

  
Les magnituds poden ser: 

 Escalars: queden plenament especificades donant el seu valor. 

Exemples: longitud, temps, massa... 

 Vectorials: a part del seu valor (mòdul) necessitem donar una 
direcció i un sentit. Exemples: velocitat, acceleració, força... 

 

 Unitat. Tota magnitud física té associada com a resultat de la mesura 
una quantitat; aquesta unitat és el valor 1 d’aquesta magnitud. 

 

 Per tant,  

Magnitud = valor + unitat 

  

Important: Sempre cal indicar quina unitat estem utilitzant. Si 

parlem d’una longitud de 180. Què vol dir? 180 metres? 180 

pams? 180 anys llum? És imprescindible en física especificar la 
unitat de la mesura corresponent. 

 

Exemples de mesures: 
 80 quilòmetres per hora (mesura de velocitat) 

 14 segons (mesura de temps) 

 10 mil·liampers (mesura de la intensitat de corrent elèctric) 
 7 graus en l’escala de Richter (mesura la intensitat d’un 

terratrèmol) 

 
 

Sistemes d’unitats. Les unitats es poden considerar fonamentals (no 

es deriven d’altres) o derivades. Les unitats s’agrupen en sistemes 

d’unitats. El sistema més generalitzat és el sistema internacional (SI) 
d’unitats. Les unitats fonamentals en el SI d’unitats són: 
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Magnituds fonamentals Unitat 

Nom Símbol Nom Símbol 

Longitud L Metre m 

Temps t Segon s 

Massa m Quilogram kg 

Intensitat de corrent I Ampere A 

Temperatura T Kelvin K 

Quantitat de substància n Mol mol 

Intensitat lluminosa Iv Candela cd 

Angle  Radiant rad 

 
D'altres sistemes, cada cop menys utilitzats són: el sistema cegesimal 
(CGS), basat en el centímetre, el gram i el segon, i el sistema tècnic 
anglès, que tria com a unitat fonamental una unitat de força: la lliura. 
En general, es resoldran els problemes utilitzant unitats del SI. És 
important, abans d’efectuar qualsevol càlcul, fer els canvis d’unitats 
necessaris perquè totes les magnituds quedin expressades en unitats 

del SI. 

 
Magnituds derivades Símbol Unitat Símbol Equivalència 

Freqüència f hertz Hz s-1 

Força F newton N kg·m·s-2 

Pressió P pascal Pa N·m-2 

Energia 
Treball 
Calor 

E 
W 
Q 

joule J N·m 

Potència P watt W J·s-1 

Càrrega elèctrica Q coulomb C A·s 

Potencial elèctric 
Diferència de potencial 

Força electromotriu 

V 
∆V 
Ε 

volt V J·C-1 = W·A-1 

Resistència elèctrica R ohm Ω V·A-1 

Capacitat C farad F C·V-1 = A·s·V-1 

Camp magnètic B tesla T N·A-1·m-1 

Flux magnètic Φ weber Wb T·m2 = N·m·A-1 

Inductància L henry H J·A-2 = N·m·A-2 

 
 

Les temperatures del 1010 

A començament d’agost de 2010, la ciutat de Moscou va 
patir unes temperatures tropicals de 38º, totalment 
inusuals en aquell país. En les notícies de la cadena 
televisiva Cuatro la locutora va explicar: 
Se trata de las temperaturas más altas registradas en los 
últimos mil años. 
Això fou una primícia històrico-científica ja que es 
desconeixia que l’any 1010 s’anotessin les temperatures ambients! De fet 
l’any 1010 només faltaven 800 anys per a la invenció dels termòmetres i 
l’aparició de les escales Celsius i Fahrenheit... això porta a la conclusió 
que en l’Edat Mitjana devien existir alguns aparells molt sofisticats, que 
després van desaparèixer i que només els de Cuatro hi han tingut accés. 



Física 1r de batxillerat Unitat 1: Magnituds físiques Col·legi Mirasan 

_____________________________________________________________________________________ 

 3 

Les unitats es poden expressar en múltiples i submúltiples: 

 

El senyor litre? 

 
Justificar la conveniència de fer servir la lletra L majúscula per 
designar la popular unitat de volum no sembla un tema difícil, ja 
que al Sistema Internacional d’Unitats s’admet tant L com l. Però 
com en general es recomana que les majúscules es guardin per les 
unitats que portin un nom propi, el 1977 el professor K. Woolner de 
Canadà es va inventar una llegenda sobre l’existència d’un senyor 
anomenat litre. 
El referent era Claude Émile Jean-Baptiste Litre, un francès nascut 

el 12 de febrer de 1716, prestigiós fabricant d’ampolles de vidre per 
a vi i introductor de diverses mesures en relació al vi. Litre va 
escriure un tractat sobre estudis volumètrics, el qual va influir anys després 
en la comissió dirigida pel matemàtic Lagrange que estudià la creació d’un 
nou sistema mètric. El nom de la nova mesura s’adoptà en record de Litre. 
La llàstima és que aquesta història es difon per Internet com si fos certa. 

  

Factors de conversió. Com que hi ha diferents sistemes d’unitats, cal 
conèixer algunes de les conversions típiques entre unitats. Els factors 

de conversió es poden expressar com una fracció en què el 

numerador i el denominador són quantitats equivalents expressades 

en unitats diferents. Per exemple: 1000 mm/1m. 
 

 Símbol (denominació) Equivalència Exemple 
M

Ú
L
T

IP
L
E

S
 

Y (yotta-) 1024 YPa (yottapascal) 

Z (zeta-) 1021 ZΩ (zettaohm) 

E (exa-) 1018 Eb (exabyte) 

P (peta-) 1015 Pb (petabyte) 

T (tera-) 1012 Tb (terabyte) 

G (giga-) 109 Gs (gigasegon) 

M (mega-) 106 MPa (megapascal) 

k (kilo-) 103 kg (kilogram) 

h (hecto-) 102 hm (hectòmetre) 

da (deca-) 101 dal (decalitre) 

S
U

B
M

Ú
L
T

IP
L
E

S
 

d (deci-) 10-1 dm (decímetre) 

c (centi-) 10-2 Cm (centímetre) 

m (mil·li-) 10-3 mV (mil·livolt) 

 (micro-) 10-6 A (microampere) 

n (nano-) 10-9 nC (nanocoulomb) 

p (pico-) 10-12 ps (picosegon) 

f (femto-) 10-15 fm (femtometre) 

a (atto-) 10-18 am (attometre) 

z (zepto-) 10-21 zWb (zeptoweber) 

y (yocto-) 10-24 yH (yoctohenry) 
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Exemples 

1. Expresseu en unitats de l’SI les mesures següents: 

a) 144 km/h,  

1000 1
144 · · 40 /

1 3600

km m h
m s

h km s
  

b) 2 g/cm3 

6 3
3

3 3

1 10
2 · · 2000 /

1000 1

g kg cm
kg m

cm g m
  

  

c) 1,5 L 
3

3 3 31
1,5 · 0,0015 1,5·10

1000

m
L m m

L

   

 

 

2. Expresseu en hores, minuts i segons un temps de 10.000 
segons. 

 

1
10.000 · 2'77

3600

h
s h

s
  

 

La fracció sencera és 2 h; la resta s’ha de convertit primer en 
minuts i després en segons:  

60min
0,77 · 46,2min

1
h

h
  

60
0'2min· 12

1min

s
s  

En conseqüència, 2h 46 min 12 s. 

 

 
 Exercicis: 

1. Escriviu les magnituds següents en unitats del sistema 

internacional: densitat, velocitat i acceleració.  

(Sol.: kg/m3, m/s, m/s2.) 
 

2. Un vehicle circula a una velocitat de 144 km/h. Quina és la seva 

velocitat expressada en unitats del sistema internacional?  
(Sol.: 40 m/s.) 

 

3. Un mòbil circula a una velocitat de 50 m/s. Quina és la seva 
velocitat expressada en km/h?  

(Sol.: 180 km/h.) 
 

4. Expresseu 2 m3 en litres, en decímetres cúbics, en centímetres 

cúbics i en quilòmetres cúbics.  

(Sol.: 2·103 l, 2·103 dm3, 2·106 cm3, 2·10-9 km3.) 
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5. Expresseu en minuts un temps de 900 s.  

(Sol.: 15 min.) 
 

6. Expresseu un temps d’1 dia 10h i 30 min en segons.  

(Sol. 124.200 s.) 
 

7. Expresseu en radiants l’angle de 10’35º. 

(Sol.: 0,18 rad.) 
 

8. Segons l’Associació Mundial Antidopatge, el nivell mínim de 

clembuterol en sang que ha de donar-se per a què hi hagi un 

increment artificial del rendiment esportiu és de 20.000 ng/dal. En 

el cas Alberto Contador se li van trobar al ciclista 5·10-11 g/ml, hi 
havia motius per acusar-lo de dopatge? 

 

 

86.000 ofertes 

 
Si entreu a Starbucks Coffee llegireu que l’oferta 
d’aquesta caríssima cafeteria és de 86.000 
productes. En poder combinar mides, sabors, 
fred-calent, crema, etc... resulta que tenim aquest 
repertori espectacular. 
Però el fet curiós és que si demaneu el vas de 
mida petita, et donaran un de 236 ml. De fet, les 
mides dels vasos són sorprenents: 
                           Petit   236 ml 
                           Alt      354 ml 
                           Gran  473 ml 

                                                                   Venti  591 ml 
Queda clar que l’origen de les mides és anglosaxó i per això surten aquestes 
quantitats tan pintoresques en ml: 236 ml són 8 fl oz. 

 

 
 

 

1.2. Anàlisi dimensional 
 

Equació de dimensions. Si a les magnituds fonamentals se’ls associen 

lletres, l’equació de dimensions ens permet expressar magnituds 
derivades en funció de la fonamental. En mecànica clàssica, les lletres 

assignades són L (longitud), T (temps) i M (massa). 

 
Exemples: 
a) Quina és l’equació de dimensions de l’acceleració? 

 

L’acceleració és una velocitat per unitat de temps: 

  2

2

/
·

L T L
a L T

T T
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b) Quina és l’equació de dimensions de l’energia cinètica? 21

2
cE mv . 

 
2

2 2· · ·c

L
E M M L T

T

 
  

 
 

 
Exercicis: 

9. Equació de dimensions de la superfície.  

(Sol.: [S] = L2) 
 

10. Equació de dimensions del volum.  
(Sol.: [V] = L3) 
 

11. Equació de dimensió de la densitat (la densitat és la massa entre 

volum).  
(Sol.: [d] = M· L-3) 
 

12. Equació de dimensió de l’energia. (l’energia és la massa per 

l’acceleració per la longitud)  
(Sol.: [E] = M L2 T-2) 
 

13. Equació de dimensió de la força. (la força és la massa per 
l’acceleració)  

(Sol.: [F] = M L T-2) 
 

14. Equació de dimensió de la pressió. (la pressió és la força entre la 

superfície)  

(Sol.: [p] = M L-1 T-2) 
 
 
 

1.3. Tractament dels errors 
 

 Error. Tota mesura té associada una incertesa, una certa manca de 

precisió anomenada error. L’error es pot expressar amb una quota 
d’error absolut o amb una quota d’error relatiu. 

 

 Quota d’error absolut. Dóna el marge d’incertesa en el resultat 
obtingut. S’expressa en les mateixes unitats i xifres significatives que 

la mesura.  

Exemple: 1,6   0,2 s. 

En aquest exemple 0,2 és la quota d’error absolut, εA.   
 

Quota d’error relatiu. És el quocient entre la quota d’error absolut i la 

quantitat mesurada. És adimensional. També és pot expressar en %. 
 

A
r

m
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Exemple: seguint amb l’exemple de la quota d’error absolut: 

 

 
0,2

0,125
1,6

r   , és a dir 12,5%  

 

Exemple: 
Calculeu l’error relatiu si l’error absolut d’una mesura de 10,4 s és de 
0,1 s. 

 

0,1
0,0096

10,4
r   , aproximadament 1% 

 

Exercicis: 
 

15.Si la mesura feta és de 12 V, amb una quota d’error absolut de 2 

V, calculeu la quota d’error relatiu. 

(Sol.: 0,17   17%) 
 

16. Si la mesura feta és de 50 mA, amb una quota d’error absolut de 

4 mA, calculeu la quota d’error relatiu. 
(Sol.: 0,08  8%) 
 

17.Si la mesura feta és de 35 ms, amb una quota d’error absolut de 7 
ms, calculeu la quota d’error relatiu. 

(Sol.: 0,2  20%) 
 

18. Si la mesura feta és de 1000 mm, amb una quota d’error absolut 

d’1 mm, calculeu la quota d’error relatiu. 

(Sol.: 0,001  0,1%) 
 

19. Si la mesura feta és de 12,4 cd, amb una quota d’error absolut de 

3,6 cd, calculeu la quota d’error relatiu. 

(Sol.: 0,29 29%) 
 

El misteriós 0,0% cerveser 

 

Decimals del tipus 0,1%, 0,02%... són normals. Però 
posar 0% és molt contundent. Avui en dia estan molt de 
moda les cerveses anomenades “sense alcohol” que, si 
us heu fixat no fan servir el 0% sinó el 0,0%. Curiós, 
no?  
Matemàticament podem pensar que el 0,0% és el 
resultat d’arrodonir una expressió del tipus 0,0X% per 
poder passar així del poc al sense. Si ens fixem en diverses marques podem 
comprovar que això és cert: Bavaria 0,04%; Buckler 0,05%; San Miguel 
0,03%..., encara que en la generació del sense alcohol també existeixen els 
valors 0,85% (Laiker), 0,95% (Kaliber), 1,1% (Ambar Green), 0,85% (Damm 
Bier)... Totes tenen un baix nivell d’alcohol però tota la parafernàlia del sense 
i del 0,0% és enganyosa. Per ser físicament correctes haurien d’incorporar 
l’error relatiu. 
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Cap caloria 

En les llaunes de Coca-Light s’adverteix amb molta 

alegria que la beguda “¡¡¡No contiene ninguna 
caloría!!!”. I una mica més avall d’aquest anunci 

prometedor s’especifica el següent: 

 

La lata de 330 ml contiene: 
Kcal    Azúcar    Grasa     Ácido graso      Sodio 
  1          0 g         0 g             0 g             0,03 g 
 0%        0%         0%             0%               1% 
 

És fàcil entendre que coses que no hi són (i que la 

inexistència sigui important per al consumidor) 
siguin anomenades explícitament amb 0 g i 0%. Però com sense cap 

caloria pot haver 1 Kcal i que sigui el 0%? 

 

Tractament estadístic de les dades 
 

 Si fem un experiment, quantes mesures hauríem de fer per tenir un 

valor el més exacte possible? En principi infinites, però això és 
impossible! Si més no jo no ho faria... 

 

 Mitjana aritmètica. Quan es tenen diverses mesures d’una magnitud, 
cal fer un tractament estadístic dels resultats. La mitjana aritmètica 

dóna el valor característic del conjunt de mesures. 

 

1 2 ... nm m m
m

N

  
  

 

on im  és el valor d’una mesura en particular, m  la mitjana de les 

mesures i N el nombre total de mesures. 

 

D’aquesta manera podem trobar la mesura més bona amb la qual 
podem treballar. L’expressió de la mesura realitzada ha de dur tres 

dades: 

- el valor aproximat m  de la mesura 

- la quota d’error absolut A  o d’error relatiu r  

- la unitat corresponent. 
 

Exemples: 
 
1) Calculeu el resultat de la mesura del següent conjunt de mesures de 

longituds en cm: 

2,1  2,3  2,4  2,5  2,5  2,7 
 

 Calculem m : 

2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,7
2,4167

6
m cm
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Aquest valor s’hauria d’arrodonir a 2,4 cm. 

 

 Per calcular l’error absolut, calculem l’error particular de la 
mesura més petita i de la mesura més gran, agafant com a 

valor de l’error absolut el màxim dels dos errors obtinguts 

anteriorment: 

1 2,4 2,1 0,3    m 

2 2,4 2,7 0,3    m 

 Per tant, 0,3A  m 

 

 L’error relatiu serà: 
0,3

0,125
2,4

r   , aproximadament 12,5% 

 El resultat de la mesura serà: (2,4 0,3)m m   o bé 

2,4 12,5%m m   

 

 
2) Uns alumnes han mesurat l’interval de temps t que tarda una bola a 

recórrer un pla inclinat. Han utilitzat un cronòmetre que té un error 

instrumental de 0,01 s, i han efectuat 10 mesures, tot obtenint els 

següents valors:  
3,43 3,51 3,45 3,47 3,44 3,43 3,42 3,44 3,46 3,47 

Quin és el resultat de la mesura? 

 

 Calculem t : 

3,42 3,43 3,43 3,44 3,44 3,45 3,46 3,47 3,47 3,51
3,45

10
t

        
  s 

 

 Per calcular l’error absolut, calculem l’error particular de la 

mesura més petita i de la mesura més gran, agafant com a 

valor de l’error absolut el màxim dels dos errors obtinguts 
anteriorment: 

1 3,42 3,45 0,03    s 

2 3,51 3,45 0,06    s 

 Per tant, 0,06A  s 

 L’error relatiu serà: 
0,06

0,017
3,45

r   , aproximadament 1,7% 

 El resultat de la mesura serà: (3,45 0,06)t   s o bé 

3,45 1,7%t s   

 

 
Exercicis: 

 

20.Calculeu el resultat de la mesura del següent conjunt de 
mesures de temps en ms: 10, 11, 10, 12, 9, 13, 10, 8. 

(Sol.: (10 3)t    ms o bé 10t  ms 30% ) 
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21.Calculeu el resultat de la mesura del següent conjunt de 

mesures de tensions elèctriques en V: 3,4  3,5  3,6  3,3  

3,6  3,4  3,7. 
(Sol.: (3,5 0,2)V    V o bé 3,5V  V 5,7% ) 

 
22.Calculeu el resultat de la mesura del següent conjunt de 

mesures d’intensitat lluminosa en cd: 46,4  46,4  46,6  46,5  
46,5. 

(Sol.: (46,5 0,1)i    cd o bé 46,5i  cd 0,22% ) 

 
23.Calculeu el resultat de la mesura del següent conjunt de 

mesures de quantitat de substància en mols: 10,52 10,53 

10,54 10,52 10,52 10,52 10,52 10,51 10,51 10,50 10,53. 

(Sol.: (10,52 0,02)M    mols o bé 10,52M  mols 0,19% ) 

 
24.Calculeu el resultat de la mesura del següent conjunt de 

mesures de capacitat d’un condensador en mF: 7,3 7,5  

7,7  7,6  7,9  7,8. 
(Sol.: (7,6 0,3)C    mF o bé 7,6C  mF 4% ) 

 

25.Calculeu el resultat de la mesura del següent conjunt de 

mesures de temps en ms: 312, 314, 317, 311, 316, 318, 309, 
310, 318, 313, 310, 315. 

(Sol.: (314 5)t    ms o bé 314t  ms 1,6% ) 

 

26.Calculeu el resultat de la mesura del següent conjunt de 
mesures de intensitat de corrent en mA: 750, 749, 732, 764, 

742, 738, 756, 749, 739, 738, 751, 747 

(Sol.: (746 18)I    mA o bé 746I  mA 2,4% ) 

 
27.Calculeu el resultat de la mesura del següent conjunt de 

mesures de longitud en mm: 78, 77, 79, 76, 75, 77, 72, 80, 

68, 74. 
(Sol.: (76 8)x    mm o bé 76x  mm 10,5% ) 

 

28.Calculeu el resultat de la mesura del següent conjunt de 

mesures d’energia en kJ: 24, 23, 26, 22, 21, 28, 26, 29, 24, 
26. 

(Sol.: (25 4)E    kJ o bé 25E  kJ 16% ) 

 

29.Calculeu el resultat de la mesura del següent conjunt de 
mesures de temps en s: 84,12  84,11  84,18  84,15 

 84,13  84,17  84, 16  84,12  84,18 

 84,20. 

(Sol.: (84,15 0,05)t    s o bé 84,15t  s 0,06% ) 
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Annex: La definició de les unitats patró.  

 
Les unitats patró són aquelles escollides pels diferents congressos 

científics internacionals.  

Un dels grans problemes de la ciència és donar una definició de les 
“coses” més bàsiques. És a dir, intentar definir tot allò que nosaltres 

veiem com una obvietat. De ben segur que ningú de nosaltres tindrà 

problemes per identificar què és un segon, un metre o un kilogram... 
però quina definició els hi posem? Doncs en això perden el temps 

centenars de científics en aquells congressos que fan per discutir, 

pensar i també menjar molt i anar de juerga. 

Aquestes unitats patró, definides exclusivament per les unitats 
bàsiques, han canviat de definició al llarg de la història. Així doncs, les 

tres unitats bàsiques de la física mecànica  es defineixen: 

 
Metre: Distància a zero graus centígrads entre dues ratlles paral·leles 

fetes en una barra de platí amb el 10 % d’iridi, que es conserva al Museu 
Nacional de Pesos i Mesures de Sèvres, aproximadament igual a una 
deumilionèsima part del quadrant d’un meridià terrestre. El 16 d’octubre 

del 1960, la Conferència general canvià aquesta definició, prenent com 

a nou patró a 1650763,73 longituds d’ona, en el buit, corresponent a la 
transició entre els nivells 2p10 i 5d5 de l’àtom de criptó 86. Degut a les 
demandes d’una precisió superior, durant l’octubre del 86, la 

Conferència de Peses i Mesures celebrada a París defineix novament el 

metre com la longitud recorreguda en el buit, per les ones 
electromagnètiques planes durant un temps de 1/229.792.458 de segon. 

Noteu que aquesta darrera definició depèn d’altres unitats patró, el 

segon, però es considera que ja és prou exacta com per prendre-la com 

a unitat patró. 
 

Segon: 1/86.400 d’un dia solar mig. Els 86.400 segons surten de 

multiplicat 60 segons, per 60 minuts per 24 hores. El dia solar mig és 
la durada mitja dels dies solars de l’any, determinats pel temps que triga 
el Sol, en el seu moviment aparent, en realitzar un gir al voltant de la 
terra. La Conferència General de Pesos i Mesures definí, l’any 1960, el 

segon com la fracció igual a 1/31.556.925,9747 de, l’any tròpic pel gener 
de 1900, zero a dotze hores del temps efemèrides. A la XII Conferència 

General de 1967/68 es definí el segon com la durada de 9.192.631.770 

períodes de la radiació corresponent a la transició entre dos nivells 
hiperfins de l’estat fonamental de l’àtom de cesi 133. 

 

Kilogram: és la massa del prototipus de platí amb iridi escollit per la 
Conferència General de Pesos i Mesures al 1901 i dipositat al pavelló de 
Bretenil de Sèvres. El seu pes és aproximadament igual a un litre d’aigua 
a quatre graus Celsius. 
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Annex II: Mesura i xifres significatives. 

 

Xifres significatives. Nombre de dígits d’una mesura. Són les que es 
poden determinar amb un aparell de mesura.   

Exemples:   

 43,4 m té 3 xifres significatives. 
 520,3 m té 4 xifres significatives 

 15,2000 V té 6 xifres significatives 

 0,00212 g té 3 xifres significatives, atès que els zeros a 
l’esquerra només serveixen per determinar el lloc de la 

coma. 

 

Arrodoniment. Quan hi ha diferents xifres significatives en una 
operació matemàtica, cal arrodonir el resultat final a un nombre de 

xifres significatives realista en funció de les magnituds mesurades. 

 
Criteris d’arrodoniment 

 Criteri 1. Sumes i restes: el nombre de decimals del resultat és 

del mateix ordre de magnitud que la menys precisa de les 

dades. 

 Criteri 2. Multiplicacions i divisions: el nombre de decimals del 

resultat és del mateix ordre de magnitud que la menys precisa 

de les dades. 

 Criteri 3. Funcions transcendents (sin, log…): el resultat té el 

mateix nombre de xifres significatives que l’argument. 

 Criteri 4. Si la primera xifra eliminada és 5 o superior a 5 

s’afegeix una unitat a la xifra significativa anterior. En cas 
contrari, no es modifica aquesta xifra. 

 

Exemples: 
1,34297 1,34297 1,34

112,99659 112,99 659

 

 113,00

54,94567 54,945 67



 54,946

61,89997 61,89 997



 61,90

437,7572 437,7 572



 437,8

98,7456 98,74 56



 98,75

 

 

 

Exemples: 
1) Arrodoniu el resultat de l’operació matemàtica següent: 

12,34 + 3,12 – 3,0 - 4,78 + 3,141593 

 
Solució 

12,34 + 3,12 – 3,0 - 4,78 + 3,141593 = 10,821593 

 
La darrera xifra significativa comuna és la dels decimals. 

Aleshores, el resultat de l’arrodoniment és 10,8. 
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      2) Arrodoniu el resultat de sin 40,30º. 

 
Solució 

sin 40,30º = 0,6467897795. L’arrodoniment és 0,6468. 

 
 

 

Exercicis: 
 

30. Arrodoniu el resultat de l’operació següent (dades en s): 

0,34 + 123 + 12,4 – 19,8 – 13,4 + 76,8 + 68,4 

(Sol.: 248 s) 
 

16. Arrodoniu el resultat de l’operació següent (dades en mA): 

12,4 + 89,467 + 34,2 +12,2 -64,5 +6,4 
(Sol.: 90,2 mA) 

 

17. Arrodoniu el resultat de l’operació següent (dades en g): 
12,4 + 11,8 + 12,9 + 6,2 + 7,4 + 8,8 + 10,4 + 23,8 

(Sol.: 93,7 g) 
 
18.  Arrodoniu el resultat de l’operació següent (dades en m): 

3000,21 + 3103 + 122,8 +13 + 1234,5 + 133 + 55,6 

(Sol.: 7662 m) 
 
19.  Arrodoniu el resultat de l’operació següent (dades en J): 

37,25 + 4,7 + 46, 75 + 98, 5 + 64,76 

(Sol.: 252’0 J) 
 

20. Arrodoniu el resultat de multiplicar dues distàncies: 3,4 i 115 (en 

m). 
      (Sol.: 390 m2 amb dues xifres significatives.) 
 

21.  Arrodoniu el resultat de dividir dos temps: 12,4 entre 3,5 (en s). 
(Sol.: 3,5 (adimensional)) 

 

31. Arrodoniu el resultat de cos 30,20º.  
(Sol.: 0,8643) 

 

32. Arrodoniu el resultat de log 10,4.  

(Sol.: 1,02) 
 
33. Arrodoniu el resultat de tan 40,30º. 

(Sol.: 0,848) 
 

 

 


