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Dinamika mempelajari pengaruh lingkungan
terhadap keadaan gerak suatu sistem. Pada
dasarnya persoalan dinamika dapat
dirumuskan sebagai berikut :
Bila sebuah sistem dengan keadaan awal
(posisi, kecepatan, dsb) diketahui ditempatkan
dalam suatu lingkungan tertentu, 
bagaimanakah gerakan sistem selanjutnya di
bawah pengaruh lingkungan tersebut?

Perhatikan film berikut



GAYA

� Gaya merupakan besaran vektor. Satuan

untuk gaya adalah newton (N). 

� Besar dan arah gaya bergantung kepada

macam sistem dan lingkungan yang 

sedang ditinjau dan diungkapkan lewat

hukum gaya. Hukum gaya ini mempunyai

bentuk yang khas bagi sebuah sistem dan

lingkungannya; sistem yang berbeda

dan/atau lingkugan yang berbeda

mempunyai hukum gaya yang berbeda.



Contoh-contoh pasangan sistem dan lingkungan
beserta hukum gaya yang berlaku :

� Pasangan dua benda titik sistem, pasangan
satelit-bumi : Gaya gravitasi.

� Benda di dekat permukaan bumi : Gaya berat.
Benda diikat dengan tali : Tegangan tali .

� Benda bersentuhan dengan lantai: gaya
kontak, gaya normal, gaya gesekan.

� Benda diikat pada pegas: gaya Hooke

� Benda terbenam dalam fluida: gaya apung
Archimedes

� Benda bermuatan q bergerak dalam medan
listrik E dan medan Magnet B : gaya Lorentz



Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda
dari titik acuannya.

Macam-macam gerak:

gerak jatuh bebas

gerak parabola

gerak lurus, dll.



HUKUM NEWTON

HUKUM I NEWTON 

HUKUM II NEWTON

HUKUM III NEWTON



HUKUM NEWTON

� Suatu sistem yang diletakkan dalam suatu
lingkungan akan mendapat gaya dari lingkungan
tersebut. 

� Bila lingkungannya terdiri dari beberapa jenis, maka
masing-masing jenis memberikan gayanya sendiri, 
sehingga gaya total yang bekerja pada sistem adalah
resultan ( jumlah ) semua gaya yang bekerja
padanya. 

� Dampak dari resultan gaya pada keadaan gerak
sistem diungkapkan oleh hukum gerak Newton.



Setiap benda tetap berada dalam keadaan

diam atau bergerak dengan laju tetap

sepanjang garis lurus, kecuali jika diberi gaya

total yang tidak nol.

Gb. Ekperimen Galileo ttg gerak



HUKUM II NEWTON

Percepatan sebuah benda
berbanding lurus dengan
gaya total yang bekerja
padanya dengan
berbanding terbalik
dengan massanya. Arah
percepatan sama dengan
arah gaya total yang 
bekerja padanya.



Ketika suatu benda memberikan gaya

pada benda kedua, benda kedua

tersebut memberikan gaya yang sama

besar tetapi berlawanan arah terhadap

benda yang pertama.

Setiap gaya mekanik selalu muncul

berpasangan, yang satu disebut aksi dan

yang lain disebut reaksi, sedemikian

rupa sehingga aksi = - reaksi



Gambar berikut

pasangan gaya aksi-reaksi

untuk sistem pesawat terbang




