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1- Apunts biogràfics

• Professor de Matemàtiques a les 
universitats de Pisa i Pàdua.

• Estudis sobre l’isocronisme del pèndol.

• Construcció d’un telescopi i publicació 
de Sidereus Nuncius (1610)                      
[El missatger dels astres].

• 1564: Galileo va néixer a Pisa, Itàlia.



Sistema del món ptolemaic

L'ordre ptolemaic de les esferes, a partir de la Terra: 

• Lluna 

• Mercuri 

• Venus 

• Sol 

• Mart 

• Júpiter 

• Saturn 

• Estrelles fixes 

Ptolomeo (100-178)



Sistema del món copernicà

Copèrnic, 1473-1543

L'ordre copernicà de les esferes, a partir del Sol: 

•Sol 

•Mercuri 

•Venus 

•Terra-Lluna

•Mart 

•Júpiter 

•Saturn 

•Estrelles fixes



• 1632: publicació del 

Dialogo sopra i due 

massimi sistemi del 

mondo, on es discuteixen 

els dos sistemes del món 

ptolemaic i copernicà al 

llarg de quatre jornades 

fictícies.

• 1616: censura del Sant Ofici a les teories 
copernicanes i compromís formal de Galileo de no 
ensenyar, ni defensar, ni discutir aquestes teories.



• Converses de 3 personatges que parlen en italià: 

- Salviatti, portaveu de les noves concepcions galileanes

- Sagredo, l’home sense prejudicis, disposat a assimilar les 

noves concepcions.

- Simplicio, filòsof aristotèlic poc acostumat als 

raonaments matemàtics.

“Diálogo de Galileo Galilei,  Matemático Extraordinario 

del Estudio de Pisa, y Filósofo y Matemático Primario 

del Serenísimo Duque de Toscana, donde en los 

encuentros de cuatro jornadas se discute sobre los 

dos máximos sistemas del mundo, el ptolemaico y 

el copernicano, proponiendo indeterminadamente las 

razones filosóficas y naturales, tanto por una como por 

la otra parte”



• 1633: interrogatoris del Sant Ofici (Roma), 

condemna, abjuració i reclusió perpètua a 

una casa de camp aïllada a Arcetri (Florència) 

propera a un convent on vivia la seva filla Sor 

Celeste.



• 1638: publicació dels Discorsi 

e dimostrazioni matematiche 

intorno a due nuove scienze, 

on exposa les seves teories 

sobre la Mecánica i els 

Moviments locals, també en 

forma de discussió. A més té 

un apèndix sobre el centre de 

gravetat dels sòlids.



• 1638: ceguera total de Galileo.

• 1639-1642: els científics Viviani i Torricelli 

l’acompanyen en la seva reclusió i li transcriuen 

alguns  treballs (pèndol dels rellotges).

• 1642: mort de Galileo el 8 de gener

naixement de Newton el 24 de desembre

Viviani (1622-1703) Torricelli (1608-1647)



Al  mes de juliol 1609, Galileo s’assabenta de 

l’existència d’un artifici holandès que 

aproximava els objectes llunyans. Un artifici 

molt important com a instrument militar.

I Galileo construeix un telescopi format per 

un tub de plom i dues lents que augmentava 

fins a 20 vegades.

2- Galileo astrònom

L’interès de Galileo era l’observació del cel. Va fer 

dos descobriments (1610) que va publicar en el 

Sidereus Nuncius (El missatger dels astres):

- la lluna té muntanyes i cràters: no és una 

esfera perfecta.

- el planeta Jupiter té 4 satèl·lits: són cossos de 

l’espai que no giren en torn de la Terra.



“Mensajero estelar que da a conocer espectáculos magníficos y 

admirabilísimos, y los propone a la consideración de cada uno, 

pero especialmente del filósofo y del astrónomo, los cuales han 

sido observados por Galileo Galilei, Patricio Florentino, 

Matemático del Gimnasio de Padua, gracias al anteojo 

recientemente descubierto por él, en la faz de la Luna, en las 

innumerables Fijas, en el Círculo Lácteo y en las Estrellas 

Nebulosas, pero sobre todo en los cuatro planetas que dan 

vueltas en torno a la estrella Júpiter con intervalos dispares y 

períodos de una rapidez maravillosa, los cuales, siendo 

totalmente desconocidos hasta hoy día, los ha descubierto por 

primera vez el Autor muy recientemente, y ha decretado que sean 

llamados Estrellas Mediceas”

Satèl·lits Galileans i períodes orbitals:

Io 1,8 dies

Europa 3,5

Ganímedes 7 

Calixto            16,7



En el marc de la nova cosmologia 

copernicana, Galileo afirma que la Terra no és 

fixa i que té dos moviments:

- El de translació anual al voltant del Sol;

- El de rotació diària en torn a un eix Nord-Sud.

Reaccions als descobriments de Galileo:

- La majoria de filòsofs i astrònoms el ridiculitzen i diuen 

que són il·lusions òptiques.

- Kepler (Praga) va confirmar públicament l’existència de 

satèl·lits de Jupiter i va fer les seves pròpies observacions.

Va observar les fases de Venus i afirmà que 

Venus gira en torn del Sol.



- L'Església s’escandalitza per les contradiccions 

que sorgeixen en torn de la Bíblia. Intervé la 

Inquisició que dictamina :

2- La terra no està situada en el centre del món ni és immòbil 

però es mou tota ella fins i tot amb moviment diürn.

Censura: tothom diu que aquesta proposició mereix la mateixa 

censura que l’anterior des del punt de vista filosòfic i des del 

punt de vista teològic és errònia quant a la fe.”

“1- El Sol està situat al centre del món y no té moviment local.

Censura: tothom ho considera ximple i absurd ... a més 

d’herètic ja que contradiu las afirmacions de les Sagrades 

Escriptures ...



3- Les primeres lleis del moviment

En el marc de la cosmologia 

ptolemaica, per demostrar que la Terra 

està en repòs, els seguidors 

d’Aristòteles argumenten: 

El principi d’inèrcia de Galileo:

[recordeu com és el moviment diürn de la Terra!]

si llencem verticalment una pedra cap amunt, aquesta 

cau sempre al mateix lloc i no cap a l’Oest.



• Dependria de la direcció del vaixell (cap a l’Est o l’Oest)?

• Què passa amb les mosques sota cobert?

• Amb els peixos dintre d’un bocal a la cabina?

Veiem les paraules i el raonament de Galileo en el Dialogo

Galileo es planteja què passaria si es deixés caure 

una pedra des de l’altura del pal d’un vaixell en 

moviment (a rems!):

• Cauria la pedra al peu del pal?





Definició de Galileo en els Discorsi: 

“Per moviment constant, o regular, entenc aquell en què les 

distàncies recorregudes pel mòbil en qualssevol temps 

iguals, són iguals entre elles”.

El moviment uniforme

Axioma 3: “Per un mateix temps, l’espai recorregut amb major 

velocitat és més gran que l’espai recorregut amb una velocitat 

menor.”

Enuncia quatre Axiomes:

Axioma 1: “Per un mateix moviment uniforme, l’espai recorregut 

en un temps més llarg es major que el recorregut en un temps  

més breu.”

[Si els temps són igual, les distàncies recorregudes són iguals]







Ho escrivim en notació algebraica actual?

Una ajuda:

• Les velocitats són: vA i vB

• Els espais són CD, CE

• Els temps són tA i tB

Què diu el teorema (la tesi que vol demostrar)?

tA / tB  = vB / vA

Teorema III, Proposició III



A la Primera Jornada dels Discorsi, Galileo 

discuteix l’argument d’Aristòteles que diu 

que la velocitat de caiguda d’un cos és 

proporcional (o depèn) al seu pes.

4- La llei de caiguda dels cossos 

(del “moviment natural”)

Si deixem caure dos cossos de pes diferent,

com són les velocitats dels dos cossos poc 

abans de tocar terra?

SALVIATI (Galileo) afirma: “si es suprimís totalment la resistència 

del medi totes les matèries baixarien amb la mateixa velocitat”

Ara nosaltres sabem (després de Newton) que la velocitat és 

proporcional al temps i no depèn del pes:

v = g t

on g és l’acceleració de la gravetat.



Instruments matemàtics de Galileo: les proporcions i                       

les representacions geomètriques.

Però les proporcions, d’acord amb Euclides, sempre eren entre 

les mateixes magnituds (magnituds homogènies): 

“els espais son entre si com les velocitats”

[e1/e2 = v1/v2 però mai e1/v1 = e2/v2]

Però ara és el  moment de pensar quins eren els 

instruments matemàtics i els conceptes físics 

que estaven a l’abast de Galileo. 

Galileo utilitza segments per representar: espai, temps, velocitat.

Viète (1540-1603) va ser el primer occidental en introduir la 

notació algebraica, però Galileo no va utilitzar cap tipus de 

simbolisme. 

Descartes (1596-1650) va introduir la geometria analítica (el 

sistema d’eixos cartesians) però Galileo no la va utilitzar mai.



Quant a conceptes físics:

- No defineix velocitat ni acceleració. 

- Parla de “grau de velocitat” adquirit en la primera                               

o segona “fracció de temps”, o primera o segona “pulsació”.

- Diu coses com “el grau de velocitat era tal que si es manté el 

moviment uniforme, es recorre dues milles en una hora.”

Dona la definició :

Li dic moviment regular o uniformement accelerat a aquell 

que, partint del repòs, s’incrementa en temps iguals amb iguals 

graus de velocitat.

Per mesurar distàncies parla de: milles, braces, pams, dits, 

gruix d’un full, cap d’elles homologada.

[per nosaltres velocitat instantània de 2 milles/hora]

[nosaltres diem que és un moviment amb acceleració constant]



Teorema I 

del moviment

uniformement 

accelerat



Teorema I del moviment uniformement accelerat

Tercera Jornada , Discorsi

Teorema de la velocitat mitjana

El temps [AB] en què un cert espai [CD] és 

recorregut per un mòbil amb desplaçament 

uniformement accelerat a partir del repòs, 

és igual al temps [GF] en què seria recorregut el 

mateix espai [CD] pel mateix mòbil 

amb un moviment uniforme de grau de 

velocitat la meitat del grau de velocitat 

màxim i últim [BE] del moviment uniformement 

accelerat.



Com ho fem nosaltres ?

i deduïm:

v = g t

Quin és l’espai recorregut?



Teorema II del moviment uniformement accelerat

Tercera Jornada , Discorsi

Teorema de la llei de caiguda del cossos

Partint del Teorema I, Galileo demostra la llei:

Si un mòbil cau, partint del repòs, amb un 

moviment uniformement accelerat, 

els espais recorreguts [HL, HM, ...] en 

qualssevol temps [AD, AE, ...]

estan  entre si en proporció doble dels 

temps, és a dir com els quadrats dels temps.

HL

HM

AD 2

AE 2
=



5- El moviment dels projectils, balística 
Tercera Jornada dels Discorsi

Al final de la Tercera Jornada dels Discorsi, 

Galileo estableix la llei fonamental de la 

trajectòria dels projectils, el Teorema I:

Quan un projectil avança amb un moviment 

compost d’un horitzontal uniforme i un altre 

naturalment accelerat cap a baix,

en el seu desplaçament descriu una línia 

semiparabòlica.

Llegirem la introducció que fa d’aquest estudi.

i mirarem la demostració que fa per apreciar que només utilitza 

arguments matemàtics geomètrics i de proporcions.



Considereu la línia o pla 

horitzontal PO, elevat a una 

certa altura, sobre el qual 

avança el mòbil de P a O amb 

moviment uniforme. 

Demostració del teorema I 

Tot en llenguatge geomètric i de proporcions.

Quan en O li falta el suport del 

pla, li sobrevé per la seva 

pròpia gravetat, un moviment 

natural cap a baix, segons la 

vertical OD’.

Considereu a més la línia OC, 

traçada a continuació del pla 

PO, com a mesura del temps,...



Com ho fem nosaltres ?

y

x

Els punts de la paràbola són : A’’ (OA, OA’); B’’ (OB, OB’); ...

Per cada punt A’’, B’’, C’’ es compleix:

OA = v.tA OB = v.tB OC = v.tC  ... 

OA’ = ½ g.tA
2   OB’ = ½ g.tB

2 OC’ = ½ g.tC
2 ...

OA’ = k.OA2 OB’ = k.OB2 OC’ = k.OC2

Tots els punts de la corba compleixen: y = k.x2 -> paràbola



Carta de Galileo a Diodati (1636)

“Estic molt satisfet amb el tractat sobre projectils, material 

realment meravellós, en el qual les coses més noves que he 

trobat no han sigut mai observades i encara menys 

demostrades per ningú.”



6- Conclusions

Galileo Galileo, la persona

A partir d’estudiar la seva correspondència, 

es pot apreciar que Galileo era:

-un home prudent que evitava treure conclusions sense 

considerar tots els elements de judici.

- un home respectuós dels costums socials, gens amic 

d’enfrontar-se amb la jerarquia eclesiàstica.

- un home amistós que va establir i conservar relacions d’amistat 

molta gent de diversos ambients i posicions socials.

- un home recte que va portar les seves conviccions fins a les 

últimes conseqüències.



Galileo Galileo, el científic

El mètode de Galileo

• És un teòric que experimenta ocasionalment?

• El seu mètode és essencialment experimental?

Galileo va fer una tasca immensa amb la construcció d’un 

marc conceptual alternatiu a la física aristotèlica.

Galileo inicia la ciència moderna on l’experiment és el  

mitjà per saber si la teoria és correcta.

Per Galileo el que és rellevant no és la simple experiència  

sensible, si no l’experiment, és a dir l’experiència 

dissenyada amb l’objectiu de contrastar una hipòtesi 

matemàtica prèvia.



Galileo Galileo, el matemàtic

Galileo està convençut que fer física és descobrir 

les  lleis matemàtiques de la Naturalesa:

“La filosofia està escrita en l’immens llibre de l’univers, però no es 

pot entendre si no s’entén la seva llengua i es reconeixen els 

caràcters en què està escrit.

Està escrit en llengua matemàtica y els seus caràcters són 

triangles, cercles i d’altres figures geomètriques, sense les quals 

és humanament impossible entendre res.”



Part final del document d’abjuració de Galileo


