
Capitolul 5 
 

 
Dinamica punctului material. Forţe conservative 

 
 

• În acest capitol vom studia principalele mărimi mecanice care definesc 
mişcarea unui punct material. În final, vom introduce o clasă specială, 
importantă, de forţe: forţele conservative. 

     Fie P un punct material de masă m, având vectorul de poziţie .  ( )tx
După cum am văzut, definim vectorul impuls al punctului P prin egalitatea: 
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Dimensiunea fizică a impulsului este MLT-1. 
Fiind dat un punct O, drept originea reperului inerţial la care se raportează 

mişcarea, vom defini momentul cinetic al punctului material P în raport cu polul O  
a fi vectorul: 
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Este evident că momentul cinetic reprezintă momentul impulsului faţă de 

polul O. Dimensiunea sa fizică este  ML2 T-1. 
A treia mărime fundamentală a dinamicii punctului material este energia 

cinetică. Definim energia cinetică a unui punct material P a fi scalarul, dat de 
relaţia: 
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Dimensiunea sa fizică este ML2 T-2 . 
În fine, definim lucrul mecanic efectuat de o forţă  F , care deplasează 

punctul material P, având vectorul de poziţie   , de-a lungul unei curbe 
date, între punctele A şi B, a fi scalarul definit de integrala curbilinie: 
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Mărimea scalară xF dd ⋅=L  se numeşte lucru mecanic elementar, iar 
scalarul: 
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defineşte puterea mecanică.  

Dimensiunea fizică a lucrului mecanic este ML2 T-2, iar unitatea sa de 
măsură se numeşte joule (simbolul J). 1 joule reprezintă lucrul mecanic efectuat 
de o forţă de 1 newton la o deplasare de 1 metru. 

 Dimensiunea fizică a puterii mecanice este ML2 T-3, unitatea sa de măsură 
fiind watt-ul (simbol W). 1 watt reprezintă puterea necesară efectuării unui lucru 
mecanic de 1 joule într-o secundă. 
 
• Un câmp de forţe F(x) se numeşte conservativ ( potenţial) dacă există un câmp 

scalar  astfel încât: ( )xΠ
 

  ( ) ( )xxF Π= grad . 
 

În acest caz, lucrul mecanic efectuat de forţa F între punctele A şi B nu 

depinde de drumul , ci numai de capetele lui: 
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 Reciproc, dacă vom presupune că lucrul mecanic nu depinde de drumul 

parcurs (adică, este o funcţie de stare), atunci putem defini potenţialul  al 
forţei F, prin formula: 
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unde x0 este vectorul de poziţie al punctului iniţial, iar x(t) este vectorul de poziţie 
al punctului curent. Se obţine uşor relaţia: 
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 În concluzie, un câmp de forţe este conservativ dacă şi numai dacă lucrul 
mecanic este o funcţie de stare. 

 
Dacă drumul este închis ( A=B ), este evident că rezultatul precedent se 

reduce la condiţia 
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unde γ  este un drum închis, care conţine punctul A. Din teorema lui Stokes 
rezultă că relaţia precedentă este echivalentă cu 
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adică F este un câmp irotaţional de forţe. Acest rezultat este valabil pentru un 
domeniu simplu conex şi pentru un câmp de forţe regulat  

, vezi [12]. Pentru definirea operatorilor gradient şi 
rotor, ca şi pentru proprietăţile lor, pot fi consultate lucrările [5] şi [6].  
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• În final vom da câteva exemple de forţe conservative. 
 
1) Primul exemplu de forţă conservativă este greutatea unui punct material de 

masă m, gG m= . În raport cu un reper cartezian, care are axa Oz orientată 
după verticala ascendentă, kG gm−= , unde g este acceleraţia gravitaţională, 
presupusă a fi constantă, iar k este versorul axei Oz. În acest caz potenţialul 
forţei gravitaţionale va avea forma: 
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unde C  este o constantă scalară arbitrară. 
 
2) Al doilea exemplu de forţă conservativă se referă la  forţele centrale. Definim 

o forţă centrală în raport cu punctul O, a fi un vector invariant la grupul 
mişcărilor plane ce lasă fix punctul O. Din această definiţie se vede uşor că 
dreapta suport a unei forţe centrale trece prin O şi că modulul forţei depinde 
doar de distanţa de la punctul ei de aplicaţie la punctul O. În concluzie, 
expresia matematică a unei forţe centrale este: 
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Dacă F(r) < 0 forţa centrală se numeşte atractivă, iar dacă F(r) > 0 forţa 
centrală se numeşte repulsivă. Din formula (5.3) rezultă uşor că , deci 
forţele centrale sunt conservative. 
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Cel mai simplu exemplu de forţă centrală este cel al forţei elastice. În acest 

caz  se numeşte modul de elasticitate. Această 
expresie a forţei elastice se bazează pe experimentele unidimensionale (legea 
Hooke). 
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Potenţialul forţei elastice are forma: 
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unde 3,1, =ixi , sunt componentele carteziene ale vectorului x. 
 

Cel mai celebru exemplu de forţă centrală este forţa de atracţie universală 
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Mmf xxF ⋅−= 2  , care, în particular, reprezintă forţa de atracţie pe care Soarele 

(de masă M) o exercită asupra unei planete (de masă m), aflată la distanţa r. 
Constanta f (constanta atracţiei universale) este determinată experimental şi are 
valoarea  Potenţialul forţei de atracţie universală 
are forma: 
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• Exerciţii şi probleme: 
 
1) Din (5.1) să se obţină relaţia (5.2). 

2) În cazul forţelor centrale (5.3), să se arate că ele sunt irotaţionale. 

3) Să se deducă potenţialul forţei elastice sub forma (5.4). 

4) Să se deducă potenţialul forţei de atracţie universală sub forma (5.5).  
 


