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Tema 1 . Cinemàt ica

La mecànica estudia el moviment i la seua relació amb les  causes  que el produeixen i 
és  la branca de la física més  antiga i, sens  dubte, també la més elaborada. Els  seus 
models  s'han portat a altres  camps, fins  i tot fora de la física; ací rau el seu interès 
com a fonament per a entendre altres parcel·les científiques i tècniques. 

Resulta convenient descriure primer el moviment, sense considerar les  causes  que el 
generen, àmbit al qual es  dedica la part de la mecànica coneguda com cinemàtica. A 
aquest estudi es  dedica aquest tema, i considerarà el cas  de la cinemàtica de la 
partícula o punt material, és  a dir, un cos  la grandària i la forma del qual no tenen 
importància en la resolució d'un problema mecànic determinat.

En aquest tema es  repassen conceptes  com el vector de posició, el vector 
desplaçament i la velocitat i acceleracions mitjanes  i instantànies. Un aspecte 
important que cal tenir en compte és  que el vector velocitat és  un vector tangent a la 
trajectòria de la partícula en cada punt. Analitzarem les  components  intrínseques  de 
l'acceleració: acceleració tangencial i acceleració normal o centrípeta. L'acceleració 
tangencial té en compte la variació del mòdul del vector velocitat amb el temps, 
mentre que l'acceleració normal expressa la variació de la direcció del vector 
velocitat amb el temps. L'acceleració normal està dirigida cap al centre de curvatura 
de la trajectòria en cada punt i és  inversament proporcional al radi de curvatura 
d'aquesta trajectòria. Òbviament, per a un moviment rectilini no hi ha acceleració 
normal i per a un de circular el radi de curvatura de la trajectòria és constant.

Seguidament estudiarem el moviment rectilini i alguns  casos  particulars, com el 
moviment rectilini uniforme en el qual l'acceleració és  nul·la i la velocitat constant, i 
el moviment rectilini uniformement accelerat, caracteritzat perquè l'acceleració és 
constant. Un altre tipus  de moviment d'interès que també estudiem en aquest tema 
és  el moviment circular, en el qual s'analitzen els  conceptes de velocitat i acceleració 
angulars  i la seua relació amb la velocitat i l’acceleració lineals. Com a exemples 
s’estudien el moviment circular uniforme i el moviment circular uniformement 
accelerat. Una qüestió important que hem de tenir en compte són les  relacions 
vectorials  entre la velocitat angular, la velocitat lineal, l'acceleració angular i 
l'acceleració lineal.

El tema finalitza amb l'estudi del moviment parabòlic, com és  el moviment d'un 
projectil, que permet veure com, per a la seua anàlisi, es  pot descompondre un 
moviment, en aquest cas  en dues  dimensions, com la superposició de dos  moviments 
unidimensionals  independents  en dues  direccions  perpendiculars. Qüestions  com 
l'abast i l'altura màxima també són analitzades.

És  important tenir en compte en tot el desenvolupament del tema que el moviment 
és  un concepte relatiu i, per tant, s’ha de referir sempre a un sistema particular de 
referència, triat per l'observador. 
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