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Unitat 3

Forces i lleis de Newton



  

Dinàmica
La dinàmica és l'estudi del moviment atenent a les 
forces que l'originen. 
Una força és una acció sobre un cos, que li provoca 
un canvi en l'estat del moviment, o bé, una 
deformació. 

Mesura de forces aprofitant la 
deformació d'una molla.



  

Lleis de Newton (I).

Primera llei de Newton.Primera llei de Newton.
Principi d'inèrcia d'inèrcia..

Tot cos roman en el seu estat de repòs, o de moviment 
rectilini uniforme, a menys que actuin forces sobre ell.



  

Lleis de Newton (II).
Segona llei de Newton.
Principi fonamental de la Dinàmica.

L'acceleració que experimenta un cos és proporcional 
a la força resultant que actua sobre ell.

F R = m a



  

Lleis de Newton (III).
Tercera llei de Newton.
Principi d'acció i reacció.

Quan un cos A exerceix una força sobre un cos B, 
el cos B també fa una força sobre el cos A, que té la 
mateixa intensitat, la mateixa  direcció i el sentit 
contrari.



  

La força pes.
La força pes és la força amb la que la gravetat de la 
Terra, o de l'astre que sigui, atreu els objectes.

Pes = m g

g = 9,81 N/kg = 9,81 m/s2  

Al cas de la Terra

Direcció: Vertical                         Sentit: Cap avall



  

La força normal.
La força normal és la que fa una superfície sobre 
els objectes que s'hi recolzen.

Direcció: Perpendicular a la superfície
Sentit: Cap enfora



  

La força de tensió.
La força de tensió és la que fan  els objectes que 
lliguen altres cossos: cordes, cadenes, cables, ... 

Direcció: La de l'objecte que la produeix.
Sentit: Cap endins de l'objecte causant.



  

La força elàstica.
La força de tensió és la que fan  els objectes 
elàstics (molles) en oposar-se a les deformacions. 

Direcció: La de l'objecte que la produeix.
Sentit: Contrari a la deformació de la molla.

F = k  l



  

La força de fregament (I).
La força de fregament és la que fan dos objectes 
que estan contacte. 

Direcció: La del moviment.
Sentit: Contrari a la velocitat.

F fe màx = e N

F fd = d N

Direcció: La de la força “motriu”.
Sentit: Contrari a la força “motriu”.



  

La força de fregament (II).
En general, sempre es compleix:

d  e



  

Dinàmica del MCU.
En tot moviment circular hi ha una acceleració 
(com a mínim la normal, centrípeta o radial).

F N = m aN = m v2

r
= m 2 r



  

Dinàmica del MCUA.
En un MCUA hi ha dues acceleracions: la normal o 
centrípeta i la tangencial.

F N = m aN = m v2

r
= m 2 r

F T = m aT = m  r


