
• Introducció
La dinàmica és la part de la mecànica que estudia la relació entre 
el moviment i les causes que el produeixen, és a dir, les forces. 
El moviment d'un cos és un resultat directe de les seues 
interaccions amb els altres cossos que l'envolten i aquestes 
interaccions es descriuen convenientment mitjançant el concepte 
de força. La massa d'un cos és una mesura de la resistència de 
l'objecte a canviar de velocitat.

• Lleis de Newton
Les lleis de Newton són lleis fonamentals de la natura i 
constitueixen la base de la mecànica.
Primera llei de Newton (llei de la inèrcia): Si un cos en un 
sistema inercial no està sotmès a l'acció de cap força, o es troba 
en repòs o bé té moviment rectilini i uniforme.
Segona llei de Newton (equació fonamental de la dinàmica): La 
força neta que actua sobre un cos F  és la causa de la seua 
acceleració a:

F = ma
Tercera llei de Newton (principi d'acció i reacció): Si un cos A 
exerceix una força FAB (acció) sobre un cos B, llavors el cos B 
exerceix sobre A una força FBA (reacció) de la mateixa intensitat i 
direcció, però de sentit contrari:

FAB = - FBA

Les forces d'acció reacció actuen en cossos diferents. Les lleis de 
Newton només són vàlides en un sistema de referència inercial, 
és a dir, un sistema de referència per al qual un objecte en repòs 
roman en repòs si no hi ha força neta que hi actue a sobre. 
Qualsevol sistema de referència que es moga amb velocitat 
constant relativa a un sistema inercial és també un sistema de 
referència inercial. Un sistema lligat a la Terra és 
aproximadament un sistema de referència inercial.

• Força deguda a la gravetat. Pes
La llei de la gravitació universal va ser enunciada per Newton i 
permet obtenir la força amb la qual s'atrauen dos cossos de 
masses m1 i m2 separats per una distancia r:

      
F12 = −G

m1m2

r2 ur

en què G = 6.67 x 10-11 N m2 kg-2 és la constant de la gravitació 
universal i ur és el vector unitari en la direcció del vector r que 
uneix les dues masses. La força gravitatòria sempre és atractiva. 
La massa caracteritza dues propietats diferents d'un objecte, la 
seua resistència a canviar de velocitat (massa inercial) i la seua 
interacció gravitatòria amb altres objectes (massa gravitatòria). 
Els experiments demostren que totes dues són proporcionals i 
amb l'elecció del sistema d'unitats realitzada, les dues són iguals. 
Si suposem la Terra esfèrica de ràdio R i massa M, un cos de 
massa m situada sobre la superfície terrestre serà atret per una 
força F = GMm/R2, i, segons la segona llei de Newton, aquesta 
massa està sotmesa a una acceleració g:

    
g = G

M

R2

que és l'acceleració de la gravetat. El pes P d'un cos és la força 
exercida per la Terra sobre el cos:

P = mg

• Aplicació de les lleis de Newton a la resolució de 
problemes

El procediment per a resoldre un problema de mecànica és:
(i) Fer un dibuix del sistema i identificar l'objecte (o objectes) als 

quals s'aplicarà la segona llei de Newton. En el dibuix usarem 
vectors que representen les forces que hi apareixen.
(ii) Dibuixar un diagrama puntual que incloga els eixos de 
coordenades per a descompondre els vectors en els seus 
components. Aquests diagrames han d'estar dibuixats de manera 
que els càlculs següents se simplifiquen. Normalment, això 
s'aconsegueix posant tants eixos com siga possible al llarg de 
les direccions de les forces, o situant un eix en la direcció de 
l'acceleració, si aquesta direcció és coneguda.
(iii) Usant el diagrama puntual, escriure les components de la 
segona llei de Newton en funció de les quantitats conegudes i 
desconegudes, i resoldre aquestes equacions per a cadascuna de 
les quantitats desconegudes en funció de les conegudes. 
Finalment, substituir els valors numèrics de les quantitats 
conegudes (incloent-hi les seues unitats) i calcular cadascuna de 
les desconegudes.

• Moment lineal i moment angular
El moment lineal o quantitat de moviment p d'una partícula de 
massa m que es mou amb una velocitat v és:

p = mv

Tenint en compte la relació a = dv/dt, la segona llei de Newton 
es pot escriure:

    
F =

dp
dt

La llei de conservació del moment lineal indica que en tot 
sistema aïllat, és a dir, no sotmès a forces externes, el moment 
lineal es conserva.
L’impuls mecànic d'una força J es defineix com:

      
J = Fdtt 1

t2
∫

El canvi en la quantitat de moviment d'un objecte induït per 
una única força impulsora aplicada a l'objecte està donat per:

∆p = p2 - p1 = J

El moment angular L d'una partícula de massa m respecte d'un 
punt O és:

L = r x p
en què r és el vector amb origen en el punt O  i final en la 
posició de la partícula, i p = mv és el moment lineal de la 
partícula. També es pot escriure:

L = mr x v
que indica que L és perpendicular al vector velocitat. Derivant 
l'equació L = r x p respecte del temps, s'obté:

    

dL
dt

= r ×F

és a dir, la variació del moment angular d'una partícula és igual 
al moment de la força total que actua sobre la partícula.
La llei de conservació del moment angular assenyala que si el 
moment de la força total que actua sobre  una  partícula  és  nul 
(r x F = 0), el moment angular roman constant:

      

dL
dt

= 0 ⇒ L = cte.

Si el moment angular roman constant, la trajectòria de la 
partícula està confinada en un pla.
Perquè es complisca r x F = 0 és necessari que:
(i) F = 0 (partícula lliure)
(ii) F i r siguen dos vectors paral·lels (força central).
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