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3. Força de fricció estàtica en el pla inclinat 

Objectius 
• Observar el canvi de sentit de la força de fricció. 
• Mesurar el rang de valors de la massa m perquè un cos es mantingui en equilibri, sense 

caure ni pujar, en un pla inclinat. 
 

Introducció 
Es tracta de determinar el coeficient de fricció estàtic d’un cos de massa M amb el pla inclinat a 
partir de tres situacions: 
1. Cos en repòs sobre el pla inclinat i augmentar l’angle d’inclinació fins que el cos abandoni 

el repòs. Es compleix  que tg α = µ. 
2. Sistema format de dos cossos units per un fil, l’un penjant i l’altre recolzat, en el pla 

inclinat. Buscant el valor màxim de la massa, del cos que penja (m),  per tal que la massa 
recolzada (M) comenci a pujar podrem calcular el seu coeficient de fricció. 

3. Sistema format de dos cossos units per un fil, l’un penjant i l’altre recolzat, en el pla 
inclinat. Buscant el valor mínim de la massa, del cos que penja (m’),  per tal que la massa 
recolzada (M) comenci a baixar podrem calcular  de nou el seu coeficient de fricció. 

Per tant, farem tres experiències de les que s’obtindran tres determinacions del coeficient 
estàtic. 
 

Material  
− Blocs de lliscament de massa coneguda 
− Rampa o carril inclinat 
− Politja 
− Fil 

− Portapesos i pesos 
− Goniòmetre 
− Balança 

 
 
1a experiència: Cos en repòs 
 

Procediment 

Muntatge i execució de l'experiència 
1. Munta la rampa o el carril inclinat.   
2. Inclina la rampa de manera que en 

col·locar-hi la massa M es mantingui 
en repòs. 

3. Vés inclinant cada vegada més la 
rampa fins que M comenci a lliscar. 

Adquisició i enregistrament de les 
dades 
1. Anota l’angle α.  
2. En aquest moment Px = FF , és a dir, Mgsinα = µΜgcosα. Per tant µ = tgα 

α 

FF=µµµµMgcosαααα 
En l’instant que comença a 
baixar s’igualen les dues 
forces 

Mgsinαααα 
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Conclusions 
El seu valor experimental és µ = ............ 
 
 
2a experiència: Cos que penja pujant 
 
Muntatge i execució de l'experiència 
 
1. Munta la politja a la part superior de la 

rampa i inclina la rampa un angle β 
major que α per tal que la massa M 
llisqui lliurement. 

2. Enganxa la massa M a una segona 
massa m amb el fil, a través de la 
politja. Aquesta segona massa m és el 
conjunt del portapesos i pesos. Ara 
també s’ha de moure el sistema a favor 
de la baixada d’M. 

3. Afegeix pesos en el portapesos fins aconseguir que el cos M no caigui. 

 
Adquisició i enregistrament de les dades 

1. Anota el valor de l’angle β 
2. Anota el valor de m. 
3. Mesura el valor de M. 

En aquesta situació la força de fricció 
contribueix que el cos no caigui. És un vector 
dirigit cap a dalt del pla inclinat. 
Px = T+ FF  

T = P'  
Com que el valor de FF és el valor màxim, es 
pot escriure: 
Mgsinα = mg + µMgcosα 
Ο , el que és el mateix:  
Msinα = m + µ Mcosα  
I, per tant, 

sin
cos

M m
M

βµ
β
−=  

Conclusions 
El valor del coeficient de fricció estàtic és µ = ...............:  
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3a experiència: Cos que penja baixant 
 

Procediment 

Muntatge i execució de l'experiència 
 
1. Continua amb el que has fet en l’experiència anterior. De moment els cossos estan en 

repòs. No s’ha de modificar l’angle. 
2. Continua afegint “pesos” al portapesos, al principi el sistema no es mourà, però arribarà 

un moment que m començarà a baixar i M començarà a pujar. El nou valor d’m és m’. 

Adquisició i enregistrament de les dades 
1. Anota el valor d’m’. 
2. M i β són els mateixos valors que a l’experiència 2. 

Com que la força de fricció s'oposa al moviment 
d'un cos sobre l’altre, ara serà un vector dirigit 
cap a baix. Ha canviat de sentit i pren el seu 
valor màxim. Per tant: 
T = FF + Px  
T = P' 
Ens queda  m'g = µMgcosα +Mgsinα 
I, per tant, el valor de µ 

' sin
cos

m M
M

βµ
β

−=  

 
Conclusions 
El valor del coeficient de fricció estàtica és µ = 
...............  
 

D’acord amb les tres experiències, quin és el coeficient estàtic entre el cos M i el pla inclinat? 
 
Qüestionari 
1. Per a la massa M que has posat en l’experiència, entre quins valors de la massa m que 

penja el sistema no es mou? 
2. Anota un valor d’m pel qual el sistema no és mou. Quant val, en aquest cas, la força de 

fricció que actua sobre la massa M? 
3. En un sistema de masses com el descrit la massa que llisca sobre el pla M és de 20 kg. 

Estableix: 
a) el valor màxim de la massa que penja m per tal que aquesta pugi 
b) el valor mínim de la massa que penja m per tal que baixi 
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Força de fricció estàtica en el pla inclinat 
Material per al professorat 

Orientacions didàctiques 

Temporització 
! 1 hora per a l’experimentació i les conclusions    
 
Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de batxillerat 
 

Orientacions tècniques 
Alguns centres disposen d’un material que és molt adequat per realitzar aquesta experiència, 
es tracta d’unes plaques que s’inclinen amb un sistema de suports de tal manera que es pot 
graduar a qualsevol angle. 
De totes maneres amb els carrils habituals es pot muntar. 
 

Conclusions 

Resultats esperats 
Els coeficients de fricció determinats en cadascuna de les situacions han de ser similars. 
 
Si pel fet de no disposar d’un material adequat els resultats no són bons, l’experiència es pot 
realitzar de manera qualitativa a fi que l’alumnat vegi que no sempre els cossos es mouen i que 
això passa per causa de la fricció estàtica. 
 
Respostes al qüestionari 
 
1. Per a la massa M que has posat en l’experiència, entre quins valors de la massa m 

que penja el sistema no es mou? 
Hi ha un interval de valors de la massa que penja per als quals el sistema no es mou, 
això és conseqüència que la força de fricció tendeix en tot moment a oposar-se al 
moviment de dues superfícies entre si. 

2. Anota un valor d’m pel qual el sistema no és mou. Quant val la força de fricció que 
actua sobre la massa M? 
Com que el sistema està en repòs la força de fricció estàtica que actua és menor que la 
màxima que es posa de manifest en començar-se a moure el cos i que val  
Ff(màx)=µMgcosα . 
S’ha de complir: mg = FF + Mgsinα 

3. En un sistema de masses com el descrit la massa que llisca sobre el pla M és de 
20 kg. Estableix: 
a) el valor màxim de la massa que penja m per tal que aquesta pugi 
b) el valor mínim de la massa que penja m per tal que baixi 
La solució d’aquest exercici numèric és a) 5,6 kg i b) 18,4 kg 

 


