
DINÀMICA



DINÀMICA
CINEMÀTICA ! estudi moviment

Podem influir en el moviment?

DINÀMICA ! estudia els efectes de les 
forces sobre el moviment dels cossos



DINÀMICA
Filòsofs grecs ! Aristòtil (384 – 322 aC) afirmava que,
per mantenir un cos en M.R.U sobre un pla horitzontal, cal
exercir sobre el cos una força constant, i que, si aquesta
desapareix, el cos s’acaba aturant.

En principi sembla satisfactòria, però no aplicable a tots 
els mòbils, com el moviment de la caiguda dels cossos, 
que sabem que es un M.R.U.V.

Tampoc es pot aplicar al moviment dels astres, que es 
desplacen en l’espai, sense que aparentment els impulsi 
cap força.



DINÀMICA
Galileu Galilei (1564 – 1642), va estudiar
experimentalment la caiguda dels cossos i el seu
descens en plans inclinats, va superar les idees
d’Aristòtil.

Isaac Newton (1642 – 1727) va escriure l’obra
Principia, on trobem els principis del moviment,
coneguts com les LLEIS DE NEWTON.



1ª LLEI DE NEWTON
1ª LLEI DE NEWTON o PRINCIPI D’INÈRCIA

Si sobre un cos NO actuen forces exteriors, romandrà
en repòs o en moviment rectilini uniforme.

Es compleix quan:

•No actuen forces sobre un cos
•Les forces que actuen es contraresten

La inèrcia expressa la tendència d'un cos a mantenir-se en
l'estat en què està. Si està en repòs i no actuen forces
sobre ell, continua en repòs.

COS ESTÀ 
EN 

EQUILIBRI



Automòbil que circula amb M.R.U., per una
carretera horitzontal.

EXEMPLES APLICACIÓ
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Com es desplaça amb M.R.U., F=FR, es
contraresten, per tant el vehicle manté la seva
velocitat per inèrcia.
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Si F>FR ! accelera
Si F<FR ! frena



EXEMPLES APLICACIÓ
El cas d’un ascensor que està pujant
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1. Quan està accelerant F> P+FR
2. Quan té M.R.U. F=P+FR
3. Quan està frenant F<P+FR

Pag. 48, 1
Pag. 58, 6



PRINCIPI FONAMENTAL DE LA 
DINÀMICA

Tenim un cos en repòs, recolzat en una superfície
horitzontal llisa on el fregament es pràcticament
nul. Si apliquem una força d’intensitat F, el cos es
posaria en moviment amb acceleració a.

F
rar



Matemàticament podem escriure que la força aplicada
a un cos i l’acceleració que adquireix, roman constant.

S’ha comprovat que aquest quocient es igual a la
massa del cos per tant:
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massa del cos per tant:

FORMULA FONAMENTAL DE LA DINÀMICA
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2ª LLEI DE NEWTON o PRINCIPI 
FONAMENTAL DE LA DINÀMICA

La intensitat de la resultant de totes les forces
aplicades a un cos és igual al producte de la seva
massa per l’acceleració amb què és mou.

S’ha de tenir present que:

• La força ha de ser sempre la resultant de totes
les forces aplicades.

• Que F, m i a, s’han d’expressar en unitats del
Sistema Internacional.

F
r



amF =
Força (N)

Massa (kg) Acceleració (m/s2)Massa (kg)

1 N = 1kg · 1 m/s2

Pag. 50, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



MASSA I PES
La fórmula fonamental de la dinàmica ens permet
establir la relació que hi ha entre la massa i el pes.

Si un cos cau lliurement, actua sobre aquest el seu pes,
P, la força amb que la Terra l’atrau.P, la força amb que la Terra l’atrau.

Per tant, variem la fórmula:

gmP =

gmP rr
=

La massa es invariable, en canvi el pes depèn de la 
gravetat del lloc. 



EXEMPLE
Calcula el pes d’un cos de 30 kg de massa en la
superfície de la Terra (g=9,8 m/s2) i en la Lluna (g=1,6
m/s2)

Apliquem la fórmula P=mgApliquem la fórmula P=mg

A la Terra
P1 = 30 kg · 9,8 m/s2 = 294 N

A la Lluna
P2= 30 kg · 1,6 m/s2 = 48 N

Pag. 52, tots



FORÇA DE FREGAMENT

La força de fregament és una força que apareix
quan hi ha dos cossos en contacte i és una força
molt important quan s'estudia el moviment dels
cossos.cossos.

És la causant, per exemple, que puguem caminar
(costa molt més caminar sobre una superfície amb
poc fregament, gel, per exemple, que per una
superfície amb fregament com , per exemple, un sòl
rugós) .



FORÇA DE FREGAMENT ESTÀTICA: quan no hi ha
moviment relatiu entre els dos cossos que estan en
contacte. Per exemple , si volem empènyer un armari molt
gran i fem una força petita, l'armari no es mourà . Això és
degut a la força de fregament estàtica que s'oposa al
moviment.
FORÇA DE FREGAMENT DINÀMICA: Si augmentem la
força amb la que empenyem , arribarà un moment en què
superem aquesta força de fregament serà llavors quansuperem aquesta força de fregament serà llavors quan
l'armari es pugui moure. Una vegada que el cos comença a
moure’s, parlem de força de fregament dinàmica .

La força de fregament dinàmica<força de
fregament estàtica



NFr µ=
Força 
fregament Coeficient de Força normalCoeficient de 

fregament. Depèn 
de les superfícies

Alguns valors del coeficient de fregament:
• Fusta: 0,25-0,50
• Acer: 0,57
•Fusta encerada, neu: 0,1



EXEMPLES APLICACIÓ PRINCIPI FONAMENTAL DE LA
DINÀMICA

1)Quina força constant cal aplicar horitzontalment a un cos
de 60 kg, inicialment en repòs, sobre un pla horitzontal
sense fregament, perquè assoleixi una velocitat de 27 km/h
en 5 s.

Velocitat a m/s

Calculem acceleració

Principi fonamental de la dinàmica



2) Cos de 60 kg es mou, amb moviment rectilini, sobre la
superfície d’un llac gelat, impulsat per força constant.
Quan aconsegueix v=10 m/s, deixa d’actuar la força, però
el cos llisca encara 100 m fins que es para.
Calcula la força de fregament, suposant-la constant.

Quan el mòbil es para, la v=0, per tant podem trobar
l’acceleració amb l’equació del M.R.U.V.

Calculem acceleració

Principi fonamental de la dinàmica



3) Cos de massa 5 kg, se li aplica una força vertical cap
amunt de F=68,6 N. Calcula amb quina acceleració
pujarà si suposem nul el fregament amb l’aire.

F=68,6 N

P?
m=5kg

Tenim dues forces, hem de buscar la resultant

Principi fonamental de la dinàmica



4) Un carretó de massa m=40 kg, es mou sobre una
superfície plana i horitzontal. Sobre el carretó actua una
força de fregament d’intensitat constant FR=15N.
a) Amb quina força cal empènyer-lo per tal que es mogui
amb una acceleració de 0,80 m/s2?

F

b) Quina força cal aplicar perquè continuï amb moviment
uniforme, un cop assolida una v=2m/s?

Moviment uniforme, la força resultant ha de ser nul·la
(principi inèrcia) per tant F=FR ! F=15N

FR



5) Un ascensor de massa m=400 kg comença a pujar,
partint del repòs, i adquireix una v=3m/s en un temps de
2 s, amb MRUV. Després continua pujant durant 10 s
amb la velocitat que havia assolit. Finalment es para 3 s
amb MRUV. La FR= 500 N. Calcula la força que exerceix
el cable en cada fase.

1) Sobre l’ascensor actuen 3 forces
- La força F que exerceix el cable

F
r

- La força F que exerceix el cable
- El pes P=m·g ! P =400 kg·9,8 m/s2=3920 N
- La força de fregament FR= 500 N

Ascensor que puja

RF
rP
r



5) Un ascensor de massa m=400 kg comença a pujar,
partint del repòs, i adquireix una v=3m/s en un temps de
2 s, amb MRUV. Després continua pujant durant 10 s
amb la velocitat que havia assolit. Finalment es para 3 s
amb MRUV. La FR= 500 N. Calcula la força que exerceix
el cable en cada fase.

Ascensor continua pujant amb MRU
F
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5) Un ascensor de massa m=400 kg comença a pujar,
partint del repòs, i adquireix una v=3m/s en un temps de
2 s, amb MRUV. Després continua pujant durant 10 s
amb la velocitat que havia assolit. Finalment es para en 3
s amb MRUV. La FR= 500 N. Calcula la força que
exerceix el cable en cada fase.

Ascensor finalment es para amb MRU F
r

RF
rP
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3ª LLEI DE NEWTON o PRINCIPI D’ACCIÓ 
REACCIÓ

Si un cos exerceix sobre un altre una força (que
podem anomenar acció) , l'altre exerceix sobre aquest
una igual i contrària (anomenada reacció) . Les forces
d'acció i reacció són iguals , amb la mateixa direcció i
sentits contraris , però no s'anul·len mai en estarsentits contraris , però no s'anul·len mai en estar
aplicades sobre cossos diferents.

De la 3ª Llei es dedueix que més que d’accions (forces) s'hauria
de parlar de interaccions o accions mútues (el cos A exerceix
una acció sobre el B i el B exerceix una altra, igual i contrària
sobre el A



EXEMPLE

Un cos recolzat sobre un pla. El pla exerceix
sobre el cos una força (N), el cos exerceix sobre
el pla altra igual i contrària (no s'ha dibuixat la
força de gravetat )força de gravetat )



GRAVITACIÓ UNIVERSAL

Tot cos proper a la superfície del nostre planeta és
atret per aquest. Aquesta força no només actua en la
Terra, sinó que també afecta als cossos situats a grans
distància.

F - F



GRAVITACIÓ UNIVERSAL

Aplicant les lleis de la dinàmica al moviment de la Lluna
i dels planetes, Newton va deduir la

LLEI DE LA GRAVITACIÓ UNIVERSAL
La Intensitat de la força amb que s’atreuen dues
partícules és directament proporcional al producte de
les seves masses i inversament proporcional al quadrat
de la distància entre elles

2
'

d
MMGF =



GRAVITACIÓ UNIVERSAL

2
'

d
MMGF =

G = constant gravitació universal
G= 6,67 x 10-11 N m2/kg2

Pàgina 58, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 


