
Forţa 

Definiţie 

Un newton este forţa necesară pentru a imprima unui corp cu masa de 1kg o acceleraţie de 1ms-2 vizualizare... 

Legile lui Newton sunt trei legi ale fizicii care dau o relaţie directă între forţele care acţionează asupra 

unui corp şi mişcarea acelui corp. Ele au fost enunţate de Sir Isaac Newton în lucrarea sa Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica (1687). Aceste legi formează baza mecanicii clasice şi Newton însuşi le-a folosit pentru a 

explica multe rezultate privind mişcarea obiectelor fizice. În al treilea volum al textului, a arătat că aceste legi ale 

mişcării, combinate cu legea atracţiei universale, explică legile lui Kepler privind mişcarea planetelor.  

Prima lege a lui Newton - Principiul I al mecanicii 

Orice corp îşi menţine starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă atât timp cât asupra sa nu acţionează 

alte forţe sau suma forţelor care acţionează asupra sa este nulă. 

 

Dacă aupra unui corp nu acţionează nicio forţă rezultantă, atunci corpul: 

- dacă este în repaus, rămâne în repaus  

- dacă este în mişcare, îşi continuă mişcarea cu o viteză constantă, pe o traiectorie dreaptă. 

 

A doua lege a lui Newton - Principiul al II-lea al mecanicii 

Newton introduce noţiunea de cantitate de mişcare, ceea ce astăzi se numeşte impuls. Aceasta este o mărime 

vectorială egală cu produsul dintre masă şi viteză. p=mv Principiul al doilea al mecanicii introduce noţiunea de 

forţă ca fiind derivata impulsului în raport cu timpul. F=dp/dt sau folosind definiţia impulsului F=d(mv)/dt. În 

mecanica newtoniană se consideră că masa este constantă (independentă de viteză) cât timp se păstrează 

integritatea corpului, deci F=mdv/dt. Adică F=ma. 

Cu cât un obiect este mai greu, cu atât este necesară o forţă mai mare pentru a-i imprima aceeaşi acceleraţie:  

F = ma 

 

A treia lege a lui Newton - Principiul al III-lea al mecanicii 

Când un corp acţionează asupra altui corp cu o forţă (numită forţă de acţiune), cel de-al doilea corp acţionează şi 

el asupra primului cu o forţă (numită forţă de reacţiune) de aceeaşi mărime şi de aceeaşi direcţie, dar de sens 

contrar. Acest principiu este cunoscut şi sub numele de Principiul acţiunii şi reacţiunii. 

 

Principiul suprapunerii forţelor 

Dacă mai multe forţe acţionează în acelaşi timp asupra unui corp, fiecare forţă produce propria sa acceleraţie în 

mod independent de prezenţa celorlalte forţe, acceleraţia rezultantă fiind suma vectorială a acceleraţiilor 

individuale. 

Forţe care acţionează asupra unui vehicul 

Asupra unui vehicul staţionar (viteza este zero) acţionează, doar pe verticală, forţa de greutate şi 

forţa normală. Asupra unui vehicul aflat în mişcare cu viteză constantă, pe verticală acţionează forţa 

de greutate şi forţa normală, iar pe orizontală forţa de tracţiune şi forţa de frecare. 
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