
INTERACCIÓ GRAVITATÒRIA

This colorful and star-studded view of the Milky Way galaxy was captured when the NASA/ESA Hubble Space Telescope pointed 
its cameras towards the constellation of Sagittarius (The Archer)



• Camp gravitatori.  

• Camps de força conservatius. 
• Intensitat del camp gravitatori. 

• Potencial gravitatori. 
• Relació entre energia i moviment 

orbital. 
• Caos determinista.

 1. Associar el camp gravitatori a l’existència 

de massa i caracteritzar-lo per la intensitat 

del camp i el potencial. 
 2. Reconèixer el caràcter conservatiu del 

camp gravitatori per la seva relació amb una 

força central i associar-hi en conseqüència 
un potencial gravitatori. 

 3. Interpretar les variacions d’energia 

potencial i el seu signe en funció de l’origen 

de coordenades energètiques triat. 
 4. Justificar les variacions energètiques d’un 

cos en moviment dins camps gravitatoris. 

 5. Relacionar el moviment orbital d’un cos 

amb el radi de l’òrbita i la massa generadora 
del camp. 

 6. Conèixer la importància dels satèl·lits 

art ificials de comunicacions, GPS i 
meteorològics i les característiques de les 

seves òrbites. 
 7. Interpretar el caos determinista en el 

context de la interacció gravitatòria.

1.1. Diferencia entre els conceptes de força i camp, i estableix una 

relació entre la intensitat del camp gravitatori i l’acceleració de la 
gravetat. 

1.2. Representa el camp gravitatori mitjançant les línies de camp i 
les superfícies equipotencials. 

2.1. Explica el caràcter conservatiu del camp gravitatori i 
determina el treball fet pel camp a partir de les variacions 

d’energia potencial. 
3.1. Calcula la velocitat d’escapament d’un cos aplicant el principi 

de conservació de l’energia mecànica. 
4.1. Aplica la llei de conservació de l’energia al moviment orbital de 

diferents cossos com els satèl·lits, els planetes i les galàxies. 
5.1. Dedueix a partir de la llei fonamental de la dinàmica la 

velocitat orbital d’un cos, i la relaciona amb el radi de l’òrbita i la 
massa del cos. 

5.2. Identifica la hipòtesi de l’existència de matèria fosca a partir 
de les dades de rotació de galàxies i la massa del forat negre 

central. 
6.1. Utilitza aplicacions virtuals interactives per estudiar satèl·lits 

d’òrbita mitjana (MEO), d’òrbita baixa (LEO) i d’òrbita 
geostacionària (GEO) i n’extreu conclusions. 

7.1. Descriu la dificultat de resoldre el moviment de tres cossos 
sotmesos a la interacció gravitatòria mútua emprant el concepte 

de caos.

INTERACCIÓ GRAVITATÒRIA



1 Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat del camp i el potencial.

CLÀSSICA (NEWTONIANA)
• Observació: interacció a distància entre cossos celests. Posteriorment es generalitza a qualsevol cos material.


• Concepte de massa.


• Força gravitatòria: interacció a distància en forma d’atracció entre dues masses M i m separades una distància r. 
(Què fa la força?).


• Concepte de força.


• Llei de la gravitació universal: directament proporcional a M i m i inversament proporcional a la distància r al 
quadrat. (s’utilitza el mètode prova-error/encert):


• Constant de gravitació universal G (mesura experimental. No coneixem la procedència ni tenim clar el seu significat 
físic):


G=6’67·10-11 N·m2/kg2 

• La força gravitatòria és una força dos a dos, és a dir, l’objecte de massa M fa la força sobre el segon objecte de 
massa m, el qual, rep la força. Si tans sols tenim un objecte no tenim força.


• Concepte de camp gravitatori.
• Per poder allunyar (apropar) la massa m de (a) la massa M cal fer un treball W de manera que donam (llevam) 

energia a la massa m.


• Concepte d’energia potencial gravitatòria.


• L’energia potencial gravitatòria és una energia dos a dos, és a dir, l’objecte de massa M càrrega negativament 
d’energia el segon objecte de massa m. Si tans sols tenim un objecte no tenim energia potencial gravitatòria.


• Concepte de potencial gravitatori.
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1 Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat del camp i el potencial.

RECORDAU 

1a LLEI DE NEWTON (o de la inèrcia): si sobre un objecte de 

massa m que es troba en repòs o que té un MRU no hi actua cap 

força, aquest objecte, continuarà en repòs o mantindrà el mateix 

MRU.


2a LLEI DE NEWTON (o llei fonamental de la dinàmica): si sobre 

un objecte de massa m hi actuen diferents forces Fi l’objecte 

estarà sotmès a una acceleració a.


3a LLEI DE NEWTON (o llei d’acció–reacció): si un objecte de 

massa M fa una força F (anomenada força d’acció) sobre un 

objecte de massa m, aleshores, sobre el primer objecte de 

massa M apareix una força F’ (anomenada de reacció). Les 

forces F i F’ tenen el mateix mòdul i direcció però sentits 

contraris i actuen sobre objectes diferents.

F = m · a
F = ∑i

Fi



1 Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat del camp i el potencial.

Camp (de força) gravitatori: pertorbació que fa una massa M al seu 

envoltant (sense cap massa associada). En aquest cas la pertorbació és 

vectorial i té direcció radial i sentit cap a M (atracció). L’efecte que provoca 

és sobre les altres masses que es troben dins el seu radi d’acció (infinit) és 

en forma de força d’atracció → pertorbació.


Posteriorment, es comprova que el camp gravitatori és en realitat una 

acceleració (de la gravetat) g encara que no està associada directament a 

cap massa m → acceleració.

CAMP GRAVITATORI

g
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Línies de camp: són línies tangents al vector intensitat de camp en cada punt.
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ENERGIA POTENCIAL GRAVITATÒRIA

EP =
−G·M ·m

r
+EP0
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Ep (J) r (km)
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Definició POTÈNCIA (Enciclopèdia Catalana) 
www.diccionari.cat

FILOS Poder, capacitat, que una cosa té per a produir un 
canvi en una altra cosa, per a actuar sobre ella.

Potencial gravitatori: es defineix matemàticament a partir 
del concepte de camp gravitatori, ara bé, des del punt de 
vista energètic i si consideram la definició de POTÈNCIA, la 
massa M té el poder o la capacitat de produir un canvi o 
actuar sobre qualsevol massa m situada al seu entorn. A 
aquest poder o capacitat se li diu POTENCIAL i, l’efecte que 
té sobre la massa m, és diu ENERGIA POTENCIAL. En 
aquest sentit, la massa m es carrega d’energia negativa 
quedant lligada a la massa M. Com a detall comentar que 
l’energia potencial existeix pel parell M–m. →  Pou de 
potencial

M

r

P×
POTENCIAL

V = g
!
·dr
!

∫
ENERGIA POTENCIAL GRAVITATÒRIA

V =
−G·M
r

+V0

http://www.diccionari.cat


1 Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat del camp i el potencial.



1 Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat del camp i el potencial.

Superfícies equipotencials: són regions de l’espai en què el potencial té el mateix valor.
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1 Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat del camp i el potencial.

Representació del camp gravitatori creat per la Terra



1 Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat del camp i el potencial.

Representació de les línies de camp i les superfícies equipotencials creades per la Terra
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Terra
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Representació del potencial creat per la Terra



1 Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat del camp i el potencial.

Representació del camp i del potencial gravitatori creat per dues masses iguals
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Representació de les línies de camp i de les superfícies equipotencials creades per dues masses iguals



1 Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat del camp i el potencial.

Representació de les línies de camp i de les superfícies equipotencials creades per dues masses iguals
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Representació del potencial creat per dues masses iguals



1 Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat del camp i el potencial.

Representació del camp gravitatori creat per la parella Terra i la Lluna



1 Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat del camp i el potencial.

Representació de les línies de camp i de les superfícies equipotencials creades per la parella Terra–Lluna



1 Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat del camp i el potencial.

Representació del potencial creat per la parella Terra–Lluna



Exercici 1: calcula el camp gravitatori a què està sotmès l’estació espacial internacional (ISS) si es troba a una alçada 

orbital de 400 km. RTerra=6371 km

1 Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat del camp i el potencial.



Exercici 2: calcula la força gravitatòria que fa la Lluna sobre la Terra si sabem que la massa de la Terra és 84 vegades 

més gran que la de la Lluna, que RTerra=6371 km i que la distància que separa la Lluna de la Terra és de 384400 km.
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Exercici 3: calcula l’acceleració que actua sobre el satèl·lit Meteosat–10 si el seu radi orbital és de 35780’84990874 

km. MTerra=5’972·1024 kg
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Exercici 4: calcula el camp gravitatori que fa una massa de 1’5 tn situada al punt (0, 0) als punts P1(-5, 8) m; P2(18, 

20) m; P3(-10, -7) m i P4(15, -10) m. A continuació, representa el camp en cada un dels punts indicats.
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Exercici 5: representa les línies de camp i les superfícies equipotencials ens els casos següents:
• Una massa de 106 kg.
• Dues masses iguals de 3000 tn separades 100 m.
• Dues masses, una el doble que l’altre, separades 100 m. 
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Exercici 6: a partir de l’esquema següent, el qual representa les superfícies equipotencials d’una massa M, representa 

les línies de camp corresponents.
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Exercici 6: a partir de l’esquema següent, el qual representa les superfícies equipotencials de quatre masses iguals, 

representa les línies de camp corresponents.
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Exercici 7: a partir de l’esquema següent, el qual representa les línies de camp de tres masses iguals, representa les 

superfícies equipotencials que passen pels punts A, B i C. A continuació, representa la trajectòria que seguirà una 

massa m alliberada en el punt D.

1 Associar el camp gravitatori a l’existència de massa i caracteritzar-lo per la intensitat del camp i el potencial.

A

B

C

D



Exercici 7: a partir de l’esquema següent, el qual representa les línies de camp de tres masses iguals, representa les 

superfícies equipotencials que passen pels punts A, B i C. A continuació, representa la trajectòria que seguirà una 

massa m alliberada en el punt D.
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RELATIVITAT GENERAL (ALBERT EINSTEIN)
• Observació: interacció a distància entre cossos celests. Posteriorment es generalitza a qualsevol cos material.


• Concepte: massa.


• Concepte: espai–temps.


• Concepte: ona gravitacional.


• La massa M deforma l’espai–temps i la massa m “cau” dins la deformació. La teòria té problemes a l’àmbit atòmic 
i subatòmic.

• Per poder allunyar (apropar) la massa m de (a) la massa M cal fer un treball W de manera que donam (sortim de la 
deformació) o llevam energia (entram a la deformació) a la massa m.


• Concepte d’energia potencial gravitatòria.

Després de comprovar experimentalment 
els diferents postulats que Albert Einstein 
va fer a partir de la seva teoria, com per 
exemple, la lupa gravitacional o la 
detecció de les ones gravitacionals, 
aquesta és la teoria que ha pres avantatge 
i credibilitat en la descripció del camp 
gravitatori i l’estudi de l’Univers actual; no 
obstant, de moment no pot explicar els 
forats negres o l’origen de l’Univers ja que 
té problemes al món atòmic i subatòmic.  
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FÍSICA QUÀNTICA
• Observació: interacció a distància entre cossos celests. Posteriorment es 

generalitza a qualsevol cos material.


• NOU concepte de massa.


• NOU concepte d’interacció o força → Teoria de la Unificació.


• La massa M intercanvia gravitons (partícules quàntiques no detectades) 
amb la massa m. Aquest intercanvi de partícules és el responsable de la 
interacció entre les dues masses. A dia d’avui, ja no es parla tant d’un 
intercanvi com d’un acoblament entre els diferents gravitons que 
conformen la matèria.

• NOUS conceptes: la quantificació de l’energia (fotó), de la matèria (?), del 
temps (?), …


• Teoria de cordes →  teoria de supercordes →  Teoria M i cosmologia de 
branes → …


• El Big Bang és una explicació quàntica de l’origen de l’Univers que no està 
tancada.

Avui dia una de les línies d’investigació és la Teoria M que és basa en 11 
dimensions (3 espacials, 1 temporal, 6 compactades i 1 que les engloba 
formant P–Branes (membranes de P dimensions). Aquests estudis estan 
plens de controvèrsia ja que és una teoria que podria no ser falsable i que 
pràcticament no ha avançat en els darrers 30 anys.

A l’esquema la regió color cel representa el nostre univers D3-Brana amb una 
corda fixada a la brana (electrons–muons–tauons, neutrins, quarks, gluons, 
fotons i bosons) mentre que la corda tancada no està fixada de manera que 
escapa del nostre univers per conviure entre dues branes (si aquestes són 
plano–paral·leles o perdent energia lentament cap a la resta de dimensions si 
les branes tenen forma de paraboloide hiperbòlic.

Composition Elementary particle
Statistics Bose–Einstein statistics
Interactions Gravitation
Status Theoretical
Symbol G

Antiparticle Self

Theorized
1930

The name is attributed to 
Dmitrii Blokhintsev and F. M. 
Gal'perin in 1934

Mass 0
Mean lifetime Stable
Electric Charge 0
Spin 2

G
R

A
V

I
T
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2 Reconèixer el caràcter conservatiu del camp gravitatori per la seva relació amb una força central i associar-hi 

en conseqüència un potencial gravitatori. 

Camp conservatiu g: un camp de forces és conservatiu quan passa algun dels tres punts següents (que de fet són 

equivalents):

• L’energia (treball) necessària per moure per dins el camp una massa m d’un punt A a un punt B és independent 

de la trajectòria o camí seguit.

• L’energia (treball) necessària per moure per dins el camp una massa m, quan completa una trajectòria tancada, 

és 0.

• Un camp de forces és conservatiu sempre i quant tengui associat un potencial.

Força central: una força és central quan, des de qualsevol punt de l’espai, la direcció de la força és radial; és a dir, va 

dirigida sempre cap al mateix punt O de l’espai.

ELS CAMPS RELACIONATS AMB FORCES CENTRALS SÓN CAMPS CONSERVATIUS

Es defineix el potencial associat a un camp conservatiu de la forma:

V = − g
!
·dr
!

∫ = − g·dr·cosα∫ EP = − F
!"
·dr
!

∫ = − F·dr·cosα∫



2 Reconèixer el caràcter conservatiu del camp gravitatori per la seva relació amb una força central i associar-hi 

en conseqüència un potencial gravitatori. 

ELS CAMPS RELACIONATS AMB FORCES CENTRALS SÓN CAMPS CONSERVATIUS

Comprovació:

EP = − F
!"
·dr
!

∫ = − F·dr·cosα∫



2 Reconèixer el caràcter conservatiu del camp gravitatori per la seva relació amb una força central i associar-hi 

en conseqüència un potencial gravitatori. 

LA FORÇA GRAVITATÒRIA ÉS UNA FORÇA CENTRAL

Comprovació:

M

m

FM→m

r

LLEI DE LA GRAVITACIÓ UNIVERSAL
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2 Reconèixer el caràcter conservatiu del camp gravitatori per la seva relació amb una força central i associar-hi 

en conseqüència un potencial gravitatori. 
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2 Reconèixer el caràcter conservatiu del camp gravitatori per la seva relació amb una força central i associar-hi 

en conseqüència un potencial gravitatori. 

Exercici 8: fent l’anàlisi dimensional de les equacions corresponents cerca les unitats de G, V, EP, a i g.



2 Reconèixer el caràcter conservatiu del camp gravitatori per la seva relació amb una força central i associar-hi 

en conseqüència un potencial gravitatori. 

Exercici 9: tenim una massa de 100 tn. Calcula el potencial gravitatori a 10 m i a 25 m de la massa.



2 Reconèixer el caràcter conservatiu del camp gravitatori per la seva relació amb una força central i associar-hi 

en conseqüència un potencial gravitatori. 

Exercici 10: calcula l’energia necessària perquè la Terra recorri una òrbita envoltant del Sol.



2 Reconèixer el caràcter conservatiu del camp gravitatori per la seva relació amb una força central i associar-hi 

en conseqüència un potencial gravitatori. 

Exercici 11: quin treball realitzam sobre una motxilla quan la pujam fins el tercer pis de l’escola i després la tornam a 

baixar.



2 Reconèixer el caràcter conservatiu del camp gravitatori per la seva relació amb una força central i associar-hi 

en conseqüència un potencial gravitatori. 

Exercici 12: observa el diagrama següent i determina per quin dels camins proposats l’energia necessària per portar 

una massa de 150 kg del punt A al punt B serà menor.

A

B



2 Reconèixer el caràcter conservatiu del camp gravitatori per la seva relació amb una força central i associar-hi 

en conseqüència un potencial gravitatori. 

Exercici 13: observa el diagrama següent, el qual, representa les superfícies equipotencials del potencial que generen 

dues masses m1=2·m2. Representa el camp gravitatori als punts A, B i C respectivament. Després, prenem una massa 

de 100 g i l’alliberam al punt B. Dibuixa ara la trajectòria que seguirà la partícula. I si l’alliberam al punt B? I al punt C?

A

B
C



3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.

V0=0 a r=∞

V<0 per a tot r

V0=0 a r=6370 km

V<0 per a r<6370 km
V>0 per a r>6370 km

Potencial generat per la Terra



3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.

EP0=0 a r=∞

EP0<0 per a tot r

EP0=0 a r=6370 km

EP0<0 per a r<6370 km
EP0>0 per a r>6370 km

Energia potencial de la Terra sobre un objecte de 70 kg



3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.

V0=0 a r=∞

V<0 per a tot r

V0=0 a r=6370 km

V<0 per a r<6370 km
V>0 per a r>6370 km

Potencial generat pel conjunt Terra–Lluna



3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.

V0=0 a r=∞

V<0 per a tot r

V0=0 a r=6370 km

V<0 per a r<6370 km
V>0 per a r>6370 km

Energia potencial del conjunt Terra–Lluna sobre un objecte de 70 kg



3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.

EP =
−G·M ·m

r
−
−G·M ·m

r0
V =

−G·M
r

−
−G·M
r0

NORMALMENT EL ZERO DE POTENCIAL (ENERGIA POTENCIAL) ES PREN A r0=∞ JA QUE FACILITA LA 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS

EL VALOR DEL POTENCIAL (ENERGIA POTENCIAL) DEPÉN D’ON POSAM EL SEU ORIGEN

EL BALANÇ DE POTENCIAL (ENERGIA POTENCIAL) I EL CÀLCUL DEL TREBALL ÉS INDEPENDENT D’ON 

PRENIM L’ORIGEN DE POTENCIAL (ENEGIA POTENCIAL)

W = −ΔEm Em = EC +EP



Exercici 14: calcula el treball que cal fer per dur el transbordador espacial de massa 2030 tn a una alçada de 14000 

km si parteix de la superfície de la Terra. RTerra=6371 km

3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.



Exercici 15: a partir de l’exercici 14, calcula novament el treball que cal fer per dur el transbordador espacial de massa 

2030 tn a una alçada de 14000 km si parteix de la superfície de la Terra i volem que es mogui a una velocitat orbital de 

1800 m/s. RTerra=6371 km

3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.



Exercici 16: tenim una massa de 100 tn. Calcula el potencial gravitatori a 10 m i a 25 m de la massa. A continuació, 

calcula el treball que cal fer per dur una massa de 70 kg dels 10 al 25 m.

3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.



Exercici 17: si llençam una pilota des del terra cap a dalt i la deixam caure fins el terra, hem fet treball? Ha fet treball 

la Terra?

3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.



Exercici 18: observa el diagrama següent i determina el treball que cal fer per portar una massa de 150 kg del punt A 

al punt B; del C–D; de l’A–C i del A–E–D i del B–A–C–F.

-100 J/kg

-200 J/kg

-300 J/kg

-400 J/kg

-400 J/kg
-500 J/kg-500 J/kg

E

C

A

F

D

B

3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.



Exercici 19: observa el diagrama següent i determina l’energia necessària per portar una massa de 150 kg del punt A 

al punt B; del C al D; del E a l’F i del G a’H. I del punt A fins a infinit?

-100 J/kg

-200 J/kg

-300 J/kg

-400 J/kg

-400 J/kg
-500 J/kg-500 J/kg

A

B

CD
E

F

G

H

3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.



3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.

Exercici 20: alliberam una massa de 105 kg en el punt A. Determina la velocitat que tindrà la massa quan arribi al punt 

B.

A

B
-105 J/kg

-106 J/kg -107 J/kg

-108 J/kg
-109 J/kg

-1010 J/kg



3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.

Exercici 21: si ens trobam a la superfície de la Terra i llençam un cos verticalment cap a dalt amb una velocitat de 1 

km/s. Fins a quina alçada arribarà el cos?



3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.

Velocitat d’escapament: és la velocitat que cal donar a un objecte que es troba dins un camp de forces perquè 

escapi de la seva interacció o pertorbació.

Escapar d’un camp com el gravitatori vol dir anar-se’n fins a infinit.

Per fer el càlcul aplicam Balanç Energètic i la Llei de Conservació de l’Energia.

EI = EC +EP

r = R

EI =
m·v2

2
+
−G·M ·m

R EF = EC +EP

r =∞    v = 0
EF = 0+0
EF = 0

vesc =
2·G·M
R

r=R



3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.

Exercici 22: cerca la velocitat d’escapada de la Terra, la Lluna, el Sol i Júpiter.

Terra Lluna Sol Júpiter

Massa (kg) 5’972·1024 7’349·1022 1’989·1030 1’898·1027

Radi (km) 6371 1737 695700 69911



3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.

Exercici 23: calcula la velocitat d’escapada de l’estació espacial internacional (ISS) que es troba a una alçada de 400 

km.



3 Interpretar les variacions d’energia potencial i el seu signe en funció de l’origen de coordenades energètiques 

triat.

Exercici 24: calcula la velocitat d’escapada de la Terra si la distància que la separa del Sol és de 1’496·108 km i la 

massa del Sol és de 1’989·1030 kg.



4 Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.

Els cossos que es mouen dins un camp de forces conservatiu (com el gravitatori) i que no tenen cap tipus de 

propulsor o motor conserven la seva energia mecànica al llarg de tota la trajectòria (Em=cte).

El moviment del cos NO és amb acceleració constant, per 

tant, NO és un MRUA.

Un cos que es mou dins un camp de 

forces conservatiu o dins d’un potencial 

gravitatori té dues contribucions 

energètiques; cinètica i potencial.

M

m

r

m m

m

m

v

vr

vo

Em=
m·v2

2
+ -G·M·m

r

v
!
= vr ,vo( )

v= vr
2+vo

2

Em=
m·vr

2

2
+m·vo

2

2
+ -G·M·m

r



4 Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.

Els cossos que es mouen dins un camp de forces conservatiu (com el gravitatori) i que no tenen cap tipus de 

propulsor o motor conserven la seva energia mecànica al llarg de tota la trajectòria (Em=cte).

M
r

m
B A

ΔEm=EB-EA = 0 ΔEC=ECB-ECA≠0 ΔEP=EPB-EPA≠0

A mesura que el cos de massa m orbita l’energia cinètica i la potencial canvien, de fet, quan una augmenta l’altra 

disminueix i a l’inrevés de manera que, la suma de les dues, cinètica i potencial, sempre és constant.



4 Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.

Els cossos que es mouen dins un camp de forces conservatiu (com el gravitatori) i que no tenen cap tipus de 

propulsor o motor conserven la seva energia mecànica al llarg de tota la trajectòria (Em=cte).

ΔEm=EB-EA = 0 ΔEC=ECB-ECA≠0 ΔEP=EPB-EPA≠0

En aquest sentit, al periastre, que és el punt més proper a la massa M, li correspon el mínim d’energia potencial i, en 

conseqüència, el màxim d’energia cinètica i de velocitat. En canvi, a l’apoastre, que és el punt més llunyà a la massa 

M, li correspon el màxim d’energia potencial i, en conseqüència, el mínim d’energia cinètica i de velocitat.

M
r

mPeriheli

Periastre

Perigeu

Afeli

Apoastre

Apogeu

⨯ ⨯



4 Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.

MOVIMENT GENERAL: objectes que orbiten amb energia constant (ni donam ni llevam energia a l’objecte).

Em=
m·v2

2
+ -G·M·m

r

La component orbital vO no equival a la del moviment circular ja 

que el tipus d’òrbita no té perquè ser d’aquest tipus.

Em=
m·vr

2

2
+m·vo

2

2
+ -G·M·m

r

Potencial d’un objecte amb velocitat v 
dins un camp gravitatori generat per una 
massa M

V= vr
2

2
+ vo

2

2
+ -G·M

r

Potencial efectiu

Veff =
vo

2

2
+ -G·M

r



4 Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.

MOVIMENT GENERAL: objectes que orbiten amb energia constant (ni donam ni llevam energia a l’objecte).

Veff

rr

Veff

rAporPeri

Periheli Afeli

⨯ ⨯M
r

m

Em<0



4 Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.

Periastre vr=0

Apoastre vr=0
Em
Apo=

m· vo
Apo( )2

2
+ -G·M·m

rApo
Em
Peri=

m· vo
Peri( )2

2
+ -G·M·m

rPeri

vo
Peri( )2

2
−
G·M
rPeri

=
vo
Apo( )2

2
−
G·M
rApo

M
r

m

Òrbita el·líptica (Em<0)

ΔEm=EB-EA = 0 ΔEC=ECB-ECA≠0 ΔEP=EPB-EPA≠0



4 Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.

MOVIMENT GENERAL: objectes que orbiten amb energia constant (ni donam ni llevam energia a l’objecte).

Em=0
rPeri r

Veff

M

r

m

⨯
Periheli



4 Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.

0=
m· vo

Peri( )2

2
+ -G·M·m

rPeri

M

r

m

vo
Peri( )2

2
=
G·M
rPeri

Òrbita parabòlica (Em=0)

ΔEm=EB-EA = 0 ΔEC=ECB-ECA≠0 ΔEP=EPB-EPA≠0

Periastre: vr=0

Apoastre: vr=0; vo=0; rApo=∞



4 Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.

MOVIMENT GENERAL: objectes que orbiten amb energia constant (ni donam ni llevam energia a l’objecte).

Em>0

rPeri r

Veff

M

r

m

⨯
Periheli



4 Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.

vApo( )2

2
=
vo
Peri( )2

2
−
G·M
rPeri

Em
Apo=

m· vApo( )2

2

Em
Peri=

m· vo
Peri( )2

2
+ -G·M·m

rPeri

M

r

m

Òrbita parabòlica (Em>0)

ΔEm=EB-EA = 0 ΔEC=ECB-ECA≠0 ΔEP=EPB-EPA≠0

Periastre: vr=0

Apoastre: vr≠0; vo≠0; rApo=∞



4 Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.

Òrbita parabòlica (Em>0)

Òrbita parabòlica (Em=0)

Òrbita el·líptica (Em<0)



4 Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.

Exercici 25: el cometa Halley és un cometa que ens visita cada 75’3 anys i que orbita envoltant del Sol. A l’afeli la 

distància amb el Sol és de 35’1 UA mentre que al periheli la distància és de 0’586 UA. Cerca la relació entre la 

velocitat orbital del cometa a l’afeli i al periheli. MSol=1’989·1030 kg; 1 UA=1’4960·1011 m

1 UA=distància Sol–Terra



4 Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.

Exercici 26: en un moment determinat un asteroide que orbita el Sol es troba a 5’2·107 km del Sol i té una velocitat de 

48 km/s. Determina el tipus d’òrbita que recorre l’asteroide. MSol=1’989·1030 kg



5 Justificar les variacions energètiques d’un cos en moviment dins camps gravitatoris.

MOVIMENT RECTILINI (vo=0): és equivalent al moviment de caiguda lliure però amb una gravetat que varia de valor.

Em=
m·vr

2

2
+ -G·M·m

r

Exercici 27: un asteroide que es dirigeix cap al Sol té una velocitat de 52 km/s 

quan es troba a 8’98·107 km del Sol. Calcula la nova velocitat de l’asteroide quan 

aquest es trobi a 2’04·105 km del Sol.



MOVIMENT CIRCULAR (vr=0): és equivalent al moviment circular amb una gravetat i potencial constants.

Em=
m·vo

2

2
+ -G·M·m

r

Moviment circular constant

T=1
f

vo=ω·r

vo=
α
t
= 2π
T
=2π·f

a= vo
2

r

Velocitat orbital per una òrbita CIRCULAR de radi r en un camp gravitatori 
generat per una massa central M

a= vo
2

r

g=G·M
r2

⎫

⎬
⎪⎪

⎭
⎪
⎪

→ vo=
G·M
r

Em=
-G·M·m
2·r

5 Relacionar el moviment orbital d’un cos amb el radi de l’òrbita i la massa generadora del camp.



MOVIMENT CIRCULAR (vr=0): és equivalent al moviment circular amb una gravetat i potencial constants.

Exercici 28: calcula l’energia mecànica d’un satèl·lit de massa 4 tn que orbita la Terra en una òrbita circular de radi 

45000 km.

Exercici 29: a quina alçada hem de situar un satèl·til perquè sigui geostacionari (orbita circular amb un període de 

translació igual al període de rotació de la Terra). Quanta energia necessita el satèl·lit si la seva massa és de 5 tn?

5 Relacionar el moviment orbital d’un cos amb el radi de l’òrbita i la massa generadora del camp.



• Camp gravitatori.  

• Camps de força conservatius. 
• Intensitat del camp gravitatori. 

• Potencial gravitatori. 
• Relació entre energia i moviment 

orbital. 
• Caos determinista.

 1. Associar el camp gravitatori a l’existència 

de massa i caracteritzar-lo per la intensitat 

del camp i el potencial. 
 2. Reconèixer el caràcter conservatiu del 

camp gravitatori per la seva relació amb una 

força central i associar-hi en conseqüència 
un potencial gravitatori. 

 3. Interpretar les variacions d’energia 

potencial i el seu signe en funció de l’origen 

de coordenades energètiques triat. 
 4. Justificar les variacions energètiques d’un 

cos en moviment dins camps gravitatoris. 

 5. Relacionar el moviment orbital d’un cos 

amb el radi de l’òrbita i la massa generadora 
del camp. 

 6. Conèixer la importància dels satèl·lits 

art ificials de comunicacions, GPS i 
meteorològics i les característiques de les 

seves òrbites. 
 7. Interpretar el caos determinista en el 

context de la interacció gravitatòria.

1.1. Diferencia entre els conceptes de força i camp, i estableix una 

relació entre la intensitat del camp gravitatori i l’acceleració de la 
gravetat. 

1.2. Representa el camp gravitatori mitjançant les línies de camp i 
les superfícies equipotencials. 

2.1. Explica el caràcter conservatiu del camp gravitatori i 
determina el treball fet pel camp a partir de les variacions 

d’energia potencial. 
3.1. Calcula la velocitat d’escapament d’un cos aplicant el principi 

de conservació de l’energia mecànica. 
4.1. Aplica la llei de conservació de l’energia al moviment orbital de 

diferents cossos com els satèl·lits, els planetes i les galàxies. 
5.1. Dedueix a partir de la llei fonamental de la dinàmica la 

velocitat orbital d’un cos, i relaciona-la amb el radi de l’òrbita i la 
massa del cos. 

5.2. Identifica la hipòtesi de l’existència de matèria fosca a partir 
de les dades de rotació de galàxies i la massa del forat negre 

central. 
6.1. Utilitza aplicacions virtuals interactives per estudiar satèl·lits 

d’òrbita mitjana (MEO), d’òrbita baixa (LEO) i d’òrbita 
geostacionària (GEO) i n’extreu conclusions. 

7.1. Descriu la dificultat de resoldre el moviment de tres cossos 
sotmesos a la interacció gravitatòria mútua emprant el concepte 

de caos.

INTERACCIÓ GRAVITATÒRIA


