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Tema 2 . Dinàmica

En aquest tema s'estudia la dinàmica, és  a dir, la part de la mecànica que analitza les 
relacions entre el moviment i les  causes  que el produeixen, és  a dir, les  forces. En 
física, les  causes  de les  interaccions entre els  cossos, estiguen o no en contacte, siguen 
pròxims  o llunyans, es  descriuen mitjançant forces. El tema comença amb una breu 
descripció de diferents  tipus  de forces (de contacte, de fregament, normal, de tensió, 
de llarg abast, etc.) i de les  forces  fonamentals  de la natura (interaccions  gravitatòria, 
electromagnètica, forta i dèbil). 

Seguidament es  presenten les  tres  lleis  de Newton, que estan establides  en termes  de 
la força i la massa. Aquestes lleis  són la llei de la inèrcia, l'equació fonamental de la 
dinàmica i el principi d'acció i reacció. Un aspecte important que cal tenir en 
compte és  que el concepte de sistema de referència inercial és  fonamental per a les 
lleis  del moviment de Newton. La segona llei de Newton, que relaciona força, massa 
i acceleració, és  una llei fonamental de la natura, la relació bàsica entre força i 
moviment i, igual que la primera llei, només  és  vàlida per a sistemes  de referència 
inercials. Quant a la tercera llei de Newton, és  important comprendre que les  forces 
d'acció i reacció estan aplicades  a cossos  diferents, raó per la qual, encara que són 
iguals i oposades, no s'equilibren.

Com a exemple de força de gran interès  s'estudia la força gravitatòria –una de les 
forces  fonamentals  de la natura–, la llei de la gravitació universal i l'exemple més 
conegut d'atracció gravitacional, el pes, és  a dir, la força amb què la Terra atrau a un 
objecte. 

Un apartat de gran importància en aquest tema és l'aplicació de les  lleis  de Newton a 
la resolució de problemes de dinàmica. S'analitzen problemes  amb corrioles, plans 
inclinats, tensions i cordes, fregament, corbes  peraltades, etc., deixant clar el 
procediment general de com s’han de resoldre aquests  problemes. És  important 
analitzar exemples  en els  quals  la magnitud de la força normal exercida sobre un cos 
no sempre és  igual al seu pes. En tots  els  casos  és  necessari examinar amb precisió les 
relacions entre les  forces  i el moviment produït. En la resolució de problemes  és 
indispensable dibuixar correctament el diagrama de cos lliure en el qual es  mostra el cos 
en estudi sol, lliure del seu entorn, amb els  vectors  corresponents  a totes  les  forces  que 
actuen sobre el cos.

El tema finalitza amb l'estudi de dos conceptes de gran importància en física, com 
són els  moments  lineal i angular així com les  seues  lleis  de conservació. És  necessari 
comprendre que la segona llei de Newton també es pot expressar en termes del 
moment lineal, de fet, la força neta que actua sobre una partícula és  igual a la 
rapidesa de canvi del seu moment lineal. Aquesta expressió de la segona llei de 
Newton que relaciona la força neta aplicada sobre un cos  i el seu moment lineal és  la 
que cal utilitzar quan s'analitzen, per exemple, els sistemes de massa variable.
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