
Presentació
El motiu pel qual he escollit aquest tema és perquè el món de la física sempre 
m’ha semblat un món apassionant i sobretot tot l’àmbit relacionat amb l’espai. 
És a dir tot el que és astronomia i astrofísica em fascina.

Vaig llegir un article sobre Einstein i la seva teoria de la Relativitat i em va cap-
tar l’atenció. A partir d’aquí vaig decidir fer el treball sobre aquesta teoria, per 
poder endinsar-m’hi i entendre-la més profundament. No n’estava del tot segu-
ra, fins que es va demostrar l’existència de les ones gravitatòries deduïdes per 
Einstein 100 anys enrere. amb els recursos tan pobres que tenia comparats amb 
els d’avui en dia. Vaig creure que una cosa descoberta tants anys enrere i sense 
massa facilitats, era una genialitat i mereixia ser compresa. 

El meu objectiu ha estat no només aprofundir en la teoria de la Relativitat 
d’Einstein, sinó intentar entendre les seves aplicacions, com per exemple el fun-
cionament dels GPS i el càlcul de les dilatacions i contraccions del temps que 
sofreixen, a causa de les velocitats properes a la llum que porten i la curvatura 
de l’espai temps.
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Metodologia
La realització d’aquest treball ha constat de dues parts molt diferenciades l’una de 
l’altra. La primera de totes és la que coincideix amb el que ve a ser la part teòrica 
del meu treball. Vaig començar quan vaig llegir sobre el descobriment de les ones 
gravitacionals que em va fer voler endinsar-me molt més en el que és aquest tema. 
A partir d’aquí em vaig comprar un llibre sobre la relativitat (que trobareu en la 
bibliografia). Després d’haver llegit superficialment aquest llibre, vaig anar contras-
tant la informació que em donava amb articles, pàgines web i el llibre de text de 
física de 2n de batxillerat, mentre anava redactant a la meva manera.
I la segona part d’aquest treball va suposar un punt d’inflexió en el meu mètode de 
recerca fins aquell moment. Vaig començar calculant dades dels satèl·lits (com la 
seva velocitat orbital, el seu període, l’energia mecànica orbital...), mitjançant els 
coneixements apresos a classe. I a partir d’aquí tot es va complicar. El que més em 
va costar va ser poder entendre les dilatacions i contraccions del temps que experi-
menten aquests satèl·lits. Finalment, vaig enviar alguns correus que em van ser de 
gran ajut i fent recerca vaig poder arribar a calcular la correcció del temps que han 
de dur a terme els GPS. 

Cos del treball
El meu objectiu en aquest treball consisteix a intentar comprendre el millor possible la 
teoria de la Relativitat formulada per Einstein i aplicar-la en una situació quotidiana.
Per començar parlaré sobre la vida de l’autor, Einstein. Seguidament introduiré les 
quatre forces fonamentals i la unificació que ell no va ser mai capaç de dur a terme. 
A continuació, introduiré l’evolució del concepte de la llum fins a l’arribada d’Eins-
tein. Em remuntaré a l’evolució filosòfica, per donar constància de la popularitat 
d’aquest tema al llarg de la història de la humanitat, i perquè en la ciència qualsevol 
avenç petit o gran és important. I després parlaré de l’evolució científica, perquè us 
situeu en el punt de partida del físic. 
A més a més també donaré pas a alguns conceptes clau per a la comprensió 
d’aquest treball com són les lleis de Newton, els sistemes inercials (que són aquells 
que compleixen les lleis de Newton) i els no inercials (que són aquells que no les 
compleixen). Donant pas a la clàssica relativitat del moviment, és a dir a les trans-
formacions de Galileu, que van ser el fonament de la teoria Newtoniana. 
A partir d’aquí ja m’endinsaré en tot el que és la relativitat i les seves dues parts 
(l’especial i la general). 
En la relativitat especial explicaré els dos postulats, seguits de les transformacions 
de Lorentz, que són la base d’aquesta teoria, igual que per a Newton ho van ser 
les de Galileu. Aquestes últimes engloben la simultaneïtat, la dilatació de temps (a 



causa de la velocitat) i la contracció de longitud. Després comentaré la famosa equi-
valència entre massa i energia i per acabar la paradoxa inercial dels bessons, com a 
exemple de la dilatació del temps.
Pel que fa a la relativitat general, que es coneix com una conseqüència de la relati-
vitat especial en aplicar-li la gravetat, el primer de tot serà el principi d’equivalèn-
cia, després la dilatació del temps (a causa de la gravetat) i, per exemplificar-la, la 
paradoxa gravitacional dels bessons, i l’últim, l’equació de camp a la qual no m’en-
dinsaré massa a causa de la seva dificultat.
I, per acabar, com a part pràctica m’he proposat buscar una utilitat per a aquesta 
teoria en la vida quotidiana, concretament en el temps dels rellotges dels GPS, als 
quals se’ls ha de corregir una dilatació del temps. Primer faré una mica d’explicació 
del que són i com funcionen els GPS i la part final del treball consistirà a intentar 
realitzar el càlcul del que hauré explicat anteriorment de les dilatacions temporals. 

Conclusions
El principal objectiu d’aquest treball, que era comprendre la teoria el millor que em 
fos possible, ha estat completat. He estat capaç d’entendre molts dels conceptes 



d’aquesta teoria, tot i que depèn de quins no he pogut arribar a comprendre’ls del 
tot, perquè el seu grau de dificultat s’escapava de les meves mans. Però estic real-
ment orgullosa de tot el que he arribat a aprendre en la realització d’aquest treball. 
A més crec que en un futur em podrà ser de gran ajut tot el que he après.
Estic molt satisfeta amb la meva part pràctica, perquè em va costar molt trobar el 
procediment que havia de seguir per calcular els nanosegons que perden i realment 
va arribar un punt que no creia que pogués aconseguir-ho. Però al final, enviant 
alguns correus, es va solucionar ràpidament el problema.
Les meves conclusions sobre la teoria de la Relativitat especial són que la velocitat 
de la llum és inigualable i insuperable, a més aquesta és absoluta (no pot variar). 
Que la simultaneïtat en dos llocs diferents no és possible. A més he après que el 
temps es dilata a causa de la velocitat i en canvi les longituds es contrauen. I per 
acabar, que la massa augmenta i que el concepte de massa (a causa de l’equivalèn-
cia de massa i energia) és energia i l’energia és massa. 
I les conclusions que he extret de la Relativitat general (la conseqüència de l’Especi-
al quan es té en compte la gravetat) són les següents. Que per deduir-la es va crear 
el concepte d’un espai de quatre dimensions (l’espai-temps). També es va donar una 
equivalència entre un sistema de referència accelerat en l’espai lliure localment i un 
sistema de referència en repòs dins d’un camp gravitatori. I a més, el que hem vist 
en la conclusió de la Relativitat especial, que el temps es contreia, en aquesta teoria 
també ho fa però en aquesta és a causa de l’efecte de la gravetat. I l’última conclu-
sió d’aquest apartat és que l’energia i la massa corben l’espai-temps. 
En el desenvolupament d’aquest treball m’ha canviat tota la idea que tenia sobre el 
que és la relativitat. I aquest era un dels meus objectius principals en la recerca. Fer 
de la relativitat, que sembla un tema molt llunyà i que no ens afecta en res, un tema 
més proper i quotidià. I això ho he pogut dur a terme amb la meva pràctica als GPS, 
perquè he demostrat que qualsevol persona d’avui en dia pot tenir a l’abast un apa-
rell que utilitza la relativitat en el seu funcionament. 
A tota aquesta reflexió li va clavada la següent frase d’Einstein: «Tota la ciència no 
és més que un refinament del pensament quotidià».
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