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OBJECTITTS 
Es pretén fm aprendre als estudiants els principis bhsics de la Mecanica Tdríca segons els punts 
explicitament assenyalats en el pro- anterior. A tal ti s'irnparteixen clasces de Tmria i de 
problemes segons Pa relació de cMits a dalt indicada. Durant les classes de Teoria es fan tamb6 
Lxercicis practics a la pis- que estan directment relacionats amb el que s'ha explicat el dia 
anterior- i as motiva els a l m e s  a que passin a fer-los. L'avaluació es fa segons examen escrit, perh 
es valora explaci~ent  la participaci6 de l'alumne en els esmentats exercicis i problemes. 
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CONTINGUTS 
1- Formulacib de Lagrange: 

l. 1 Dinimica de Newton d'una partícula en presencia de Iligams. Coordenadas generalitzades. 
Sistemes de padicules. Lligams i la seva claasificació. DespEapments virtuals prhcipi de 
D' Alembert 

1 .S Espai de csnfinnació d' un sistema holbnom. Funcio de Lagmnge. Equacions de Lagrange. 
Forces de reacci6. Sistemes no holonoms 

2- FormnIaci6 de Hamilton: 
2.1 Espai fisic. Transfomacions de Legendre, Funcib de Hamilton. Equacions canhniques, 
2.2 Transfomacions canbniques. Flux fisic. Teorema de LiouvilIe 
2.3 Camps centds. Movirnent planetari i fenhmens de difusió 

3- Wncipis variacionsls: 
3.1 Funcionals. Derivada funcional. Chlcul variacional. Equacions d'Euler Lagrange 
3.2 Principi de Hamilton per sistemes holhnorns. Extencíó a sistemes no hoIOnoms 
3.3 L' invariant de Poincaré-Cartan. Altres invariants integrals 

4- Simetries i Ileis de conservació: 
4.1 Simetries en la Mechica de Newton. Grup de GaIileu. Teorema de Naether. Conservació de 

1 'energia, rnornent lineal i angular. Forces dissipatives: vanació temporal de l'energia d'un sistema 
no conservatiu 

4.2 Simetries en la mecanica relativista. Gmp de Lorentz. Dinimica de Lagrange i phcipi de 
Ramiltsn per a una partícula relativista. Formulació covariant 
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