
Tipuri de  forte 



PRINCIPIUL INERTIEI - ENUNT 

Un punct material isi mentine 
starea de repaus sau de miscare 
rectilinie uniforma atat timp cat 
asupra sa nu actioneaza alte 
corpuri care sa-i schimbe 
aceasta stare. 



PRINCIPIUL  II 

VECTORUL FORTA ESTE  
PROPORTIONAL CU 
PRODUSUL DINTRE MASA SI 
VECTORUL ACCELERATIE 

                   F=m  a 



PRINCIPIUL III 
DACA UN CORP ACTIONEAZA 

ASUPRA ALTUI CORP CU O FORTA 
NUMITA ACTIUNE, CEL DE-AL 
DOILEA  ACTIONEAZA ASUPRA 
PRIMULUI CU O FORTA EGALA SI DE 
SENS CONTRAR NUMITA REACTIUNE 
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Se trasează sistemul de 
referinţă- sistem biaxial, 
sistem necesar studiului 
mişcării. 
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 Pentru a stabilii relaţia de calcul a forţei de frecare, 
trebuie să cunoaştem legile frecării. 

 Considerăm acelaşi corp tractat în două moduri, ce 
costatăm ? 

 

 

 

FORŢA DE FRECARE 
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• Forţele de tracţiune sunt 
identice, prin urmare nu depind 
de mărimea suprafeţei de contact  
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 Pentru a stabilii constanta de proporţionalitate 
trebuie să analizăm efectul suprafeţelor aflate în 
contact.  

 Considerăm acelaşi corp prelucrat diferit pe cele două 
suprafeţe, ce costatăm? 
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• Pentru prelucrări diferite ale aceleaşi faţete,  
forţele  de tracţiune  constatăm că  diferă ! 
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Legea I -Forţa de frecare este 
independentă de mărimea suprafeţei de 
contact  corp-plan, ea depinde doar de 
natura prelucrării suprafeţelor.  

Legea II -Forţa de frecare este 
proporţională cu apăsarea normală la 
plan. 

 

μ - coeficientul de frecare 
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• Cazul  planului 
înclinat- la urcare 
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• Cazul planului înclinat 
- la coborâre 
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Am revenit la poziţia 
iniţială , pentru a 
avea imaginea 
forţelor şi a le edita ! 



FORŢA  ELASTICĂ 
● Forţa elastică -  reprezintă  forţa care 

apare în corpurile elastice şi se 
opune deformării acestora, aducând 
corpul la forma iniţială, după 
încetarea acţiunii forţei 
deformatoare. 

     Legea care exprimă  comportarea 
corpurilor elastice este Legea lui Hooke.  



FORŢA  ELASTICĂ 
Enunţ- În corpuri perfect elastice  deformarea relativă este proporţională 
cu efortul unitar . 
 

Prin urmare,           este o constantă de proporţionalitate, respectiv constantă de 

material; E- modul de elasticitate Young. 
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, unde 

-este constanta  elastică → constantă care include pe lângă constanta de 
material E şi dimensiunile geometrice iniţiale. 

Prin urmare relaţia forţei deformatore va fi:  deformatoareF K l

Conform principiului III:  e dF F   eF k l



Lucrul mecanic si 
energia mecanica 



Lucrul mecanic(L) 
Lucru mecanic=marimea fizica 
determinata de produsul dintre 
o forta ce actioneaza asupra 
unui corp in sensul si directia 
miscarii si distanta. 

L=F.d 
<L>=<F>.<d>=1N.1m=1j(joule) 
 



Energia mecanica(E) 
- marimea fizica ce descrie posibilitatea 

unui corp de a efectua un Lucru mecanic. 
 

a)Energia potentiala gravitationala(Epg)-
corpurile dintr-un camp gravitational 
 
Epg=L=G.h=m.g.h 
 
b)Energia potentiala elastica(Epe)-corpurile 
care se deformeaza. 
Epe=1/2K.∆l² 
   



Cand asezam un corp pe un 
resort, resortul se deformeaza, 

acumuland energie. 

c)Energia Cinetica (Ec) au corpurile aflate in 
miscare. 
Ec=m.v²                         
         2      E=Ep+Ec         Ec       Ep      Ep   
E=constanta 



Legea Conservarii Energiei 
Mecanice 

Legea Conservarii Energiei afirma ca 
energia totala a unui sistem fizic care 
este izolat se conserva la trecerea ei 
dintr-o forma intr- alta. 
De exemplu,atunci  cand  folosim 
energie de orice fel, spunem ca ,,o 
consumam’’, dar asistam de fapt la 
trecerea ei in alta forma. Un exemplu ar 
fi pendulul, unde Ep se schimba la 
oscilatie in Ec, si invers. 



,,Leaganul 
lui Newton’’ 



Energia Mecanica in viata 
cotidiana 

 
In cel mai jos punct, energia 
cinetica ajunge la pe masura ce 
urca, este inlocuita de Epg. Suma 
celor 2 ramane constanta, ignorand   
pierderile la frecare. 



 
 

,,Exista motive sa spunem cu 
optimism si prudenta ca ne 

apropiem de sfarsitul cautarii 
legilor fundamentale ale energiilor” 

Stephen Hawkins, fizician si 
astronom de la Universitatea 

Cambridge 


