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Caṕıtol 1

Cinemàtica 2D del sòlid ŕıgid

1.1 Camp de velocitats d’un sòlid ŕıgid.

Un sòlid ŕıgid és un cos tal que les distàncies entre les seves part́ıcules es manté constant
durant qualsevol moviment, |~rA − ~rB| = const. ∀A,B. El moviment es podria estudiar
seguint les trajectòries de les part́ıcules, ~r = ~rA(t), per cada part́ıcula, A, del sòlid (enfoc
lagrangià), però és més habitual estudiar el camp de velocitats ~v = ~v(r, t), és a dir, els
vectors velocitat de tots els punts del sòlid a cada instant (enfoc eulerià). Aquest és
l’enfoc que seguirem aqúı. Diem que un sòlid té un moviment 2D si existeix un sistema
de referència Sπ i un pla Π tal que tots els vectors velocitat del sòlid respecte de S son
paral·lels a Π per tot temps. Podem agafar els eixos de manera que Π sigui el pla x− y,
és a dir:

~vP = vx(x, y, z, t)̂i+ vy(x, y, z, t)ĵ

per tot punt P del sòlid.

Ara veurem quina estructura té el camp de velocitats. Sigui una secció del sòlid
paral·lela al pla de moviment, x − y, i siguin A,B dos punts arbitraris d’aquesta sec-
ció. Sigui θ l’angle determinat per ~AB amb l’eix x (Figura 1.1). Com que | ~AB| = const.,

Figura 1.1: Punts del sòlid i unicitat de la velocitat angular.
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B té un moviment circular al voltant de A (o A al voltant de B, però ens fixem ara en el
moviment de B). Per tant, la velocitat de B relativa a A és:

~vB − ~vA = θ̇k̂ × ~AB

Sigui ara un altre punt C de la secció i mirem el seu moviment al voltant de B, que
també serà circular per la mateixa raó. Sigui φ l’angle entre ~BC i l’eix x i γ l’angle entre
~BA i ~BC. Com es pot veure a la figura 1.1, φ+ γ − θ = π i, com que degut a la condició

de sòlid ŕıgid γ = const., φ̇ = θ̇. Per tant,

~vC − ~vB = θ̇k̂ × ~BC

i resulta que aquesta igualtat es compleix per tota parella de punts arbitraris de la secció,
A, B, amb ~ω = θ̇k̂ únic, que és la velocitat angular de la secció:

~vB − ~vA = ~ω × ~AB

Sigui ara A un punt fora de la secció considerada i A∗ la seva projecció sobre la secció:

~rA = ~rA∗ + zAk̂

Com que per la condició de sòlid ŕıgid zA és constant, tenim: ~vA = ~vA∗ . Per tant es
complirà

~vB = ~vA + ~ω × ~AB (1.1)

per tota parella de punts A, B, del sòlid. El vector ~ω s’anomena vector velocitat angular
del sòlid a l’instant representat. El seu mòdul ens dona l’angle girat pel sòlid per unitat
de temps (rad/s), la seva direcció és la de l’eix de rotació i el seu sentit ens dona el sentit
de la rotació, segons la regla del cargol. Si considerem A com punt de referència això ens
dona el vector velocitat de tots els altres punts del sòlid, que tenen un moviment de rotació
al voltant d’un eix que passa per A i és paral·lel a z, a la mateixa velocitat angular. Notem
però, que el punt de referència, A, el podem agafar arbitràriament. Notem que aquesta
expressió es vàlida respecte de qualsevol sistema de referència que es traslladi respecte de
Sπ, perquè el canvi de sistema afecta per igual les velocitats de A i de B. No obstant,
pot passar que en un altre sistema el camp de velocitats tingui una component constant
(igual per tots els punts) de velocitat en direcció z.

Si es prescindeix de la hipòtesi de moviment 2D, es pot demostrar que aquesta expressió
també és vàlida. En el cas 3D, però, el vector velocitat angular, ~ω, no té direcció constant.

1.2 Camp d’acceleracions d’un sòlid.

Derivant l’equació 1.1 respecte del temps tenim

~aB = ~aA + ~α× ~AB + ~ω × (~vB − ~vA)
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a òn ~α = d~ω/dt = θ̈k̂ és el vector acceleració angular del sòlid. Aplicant novament
l’equació 1.1, obtenim:

~aB = ~aA + ~α× ~AB + ~ω × (~ω × ~AB) (1.2)

En el cas en que el sòlid sigui pla, contingut en el pla de moviment, ~AB és perpendicular
a ~ω i, usant la fórmula del doble producte vectorial, l’últim terme de l’equació 1.2 es pot
simplificar:

~aB = ~aA + ~α× ~AB − ω2 ~AB (1.3)

1.3 Centre instantani de rotació.

Segons l’equació 1.1, considerant el punt Q del sòlid com punt de referència, la velocitat
de qualsevol punt P s’escriu:

~vP = ~vQ + ~ω × ~QP

Llavors podem distingir 2 cassos:

1. ~ω = 0, ~vQ 6= 0. En aquest cas, tots els punts tenen la mateixa velocitat, ~vP = ~vQ, ∀P .
Diem que el sòlid té un moviment de translació.

2. ~vQ = 0, ~ω 6= 0. En aquest cas el sòlid rota al voltant d’un eix paral·lel a z que passa
per Q. Diem que té un moviment de rotació pura al voltant de Q.

Llavors, l’expressió general
~vP = ~vQ + ~ω × ~QP

es pot interpretar dient que el moviment del sòlid és la superposició d’un moviment de
translació a velocitat ~vQ més una rotació pura al voltant de Q.

Exemple 1

La rotació de la vareta de la figura 1.2 al voltant del seu centre, C, amb velocitat
angular ω és una rotació pura al voltant de C. Però si agafem el punt A com a punt de
referència, també es pot interpretar com la superposició de una translació a velocitat ~vA
més una rotació al voltant de A, amb la mateixa velocitat angular ω.
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Figura 1.2: Rotació pura i superposició de translació més rotació.

De manera natural surgeix la pregunta de donat un camp de velocitats definit per ~vQ
i ~ω amb ω 6= 0, com podem saber si el moviment és una rotació pura al voltant d’algun
punt, C? És a dir, existeix C tal que

~vP = ~vQ + ~ω × ~QP = ~ω × ~CP ?

Això equival a preguntar si existeix un punt C tal que ~vC = 0. És a dir,

~vQ+~ω× ~QC = 0 ⇔ ~ω×~vQ+~ω×(~ω× ~QC) = 0 ⇔ ~ω×~vQ+(~ω · ~QC)~ω−ω2 ~QC = 0

Notem que una solució és sempre:

~QC =
1

ω2
~ω × ~vQ (1.4)

Per tant, tot moviment 2D que no és una translació, és sempre una rotació pura al voltant
d’un punt C donat per l’equació 1.4. Aquest punt s’anomena centre instantani de
rotació (CIR). Si el sòlid no és pla, i a ~QC li sumem λ~ω, λ ∈ <, obtenim també una
altre solució. Aix́ı, el CIR pot ser qualsevol punt de la recta paral·lela a z definida per

~QC =
1

ω2
~ω × ~vQ + λk̂

A la pràctica, com es troba el CIR? Hi ha 3 maneres possibles. Una és usar l’equació
1.4. Hi ha dues maneres més (Figura 1.3):

1. Si coneixem les velocitats de dos punts A, B, que no siguin paral·leles, considerem
les rectes perpendiculars a ~vA i ~vB, per els punts A i B, respectivament. El punt C
de tall d’aquestes rectes és el CIR. Això es basa en:

~vA = ~ω × ~CA ⇒ ~CA ⊥ ~vA
~vB = ~ω × ~CB ⇒ ~CB ⊥ ~vB
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2. Si dos punts A, B, tenen velocitats paral·leles, el CIR ha d’estar alineat amb aquests
punts i les seves distàncies a A i B verifiquen:

vA
CA

=
vB
CB

= ω

Això és obvi a partir de l’equació 1.1 amb velocitat del punt de referència nul·la.

Figura 1.3: Determinació del CIR. Esquerra: procediment 1), dreta: procediment 2.

Notem que el CIR ve donat per l’equació 1.4 i pot caure fora del cos. Considerem que
al definir el CIR estenem el camp de velocitats 1.1 a tot l’espai, com si el sòlid ocupés
tot l’espai, i aix́ı podem parlar de la velocitat ”virtual”de punts que en realitat no estan
ocupats pel sòlid real. Notem, també, que el CIR no té perquè ser constant en el temps,
pot anar variant. En l’exemple 1 el CIR era C per tot temps. En canvi, en l’exemple
següent veurem un CIR variable en el temps.

Exemple 2

A la figura 1.4 (esquerra) es pot veure una vareta suspesa dels sostre amb dues cordes,
que pot oscil·lar en un pla vertical. Si s’intenta buscar el CIR cap dels mètodes descrits
funciona. El problema és que encara que A faci un moviment circular al voltant de A′, i
B al voltant de B′, la vareta com a tal no rota, ω = 0, i a cada instant té un moviment
de translació a on tots els punts tenen la mateixa velocitat, ~vP = ~vA = ~vB. La rotació
del sòlid significa un canvi de orientació del sòlid respecte del sistema de referència. Això
comporta una rotació de cada punt del sòlid al voltant de qualsevol altre. Però això no
s’ha de confondre amb la rotació dels punts del sòlid al voltant d’un punt que no sigui del
sòlid. Aqúı A gira al voltant de A′, que no és del sòlid. En canvi A no gira al voltant de
B, que és el que hauria de passar si hi hagués rotació de la vareta.

A la figura 1.4 (dreta) es pot veure com el CIR de la vareta que llisca pel terra i la
paret pels punts A i B cau fora de la vareta. Imaginem que hem ampliat la vareta fins a
ocupar tot el pla i llavors el CIR és el punt que tindria velocitat nul·la. Llavors es pot dir
que a l’instant representat, la vareta rota al voltant del CIR. Com es pot veure, però, la
posició del CIR va variant amb el temps. En canvi, el CIR en el exemple 1 era el punt C,
per tot instant de temps.
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Figura 1.4: Esquerra: Moviment d’oscil·lació d’una vareta que manté la orientació horit-
zontal en tot moment. Encara que els punts A i B girin al voltant de A′ i B′, respectiva-
ment, la vareta no rota, ω = 0 i el CIR no existeix. Esquerra: determinació del CIR en
una vareta que cau lliscant per la paret i el terra.


