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În această prezentare sunt discutate următoarele chestiuni:





Principiile mecanicii clasice
Tipuri de forţe (greutatea, forţa de apăsare normală, tensiunea în fir, forţele de frecare, forţa elastică)
Exemplu de cum se discută corect o problemă aplicând principiile mecanicii
Probleme propuse

1. Principiile mecanicii newtoniene. Aplicaţii.
1.1 Principiile mecanicii newtoniene.
În anul 1687 este publicată una dintre cele mai importante cărţi de fizică scrise vreodată
„Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica” (Principiile matematice ale filosofiei naturale) a
lui Sir Isaac Newton. Această lucrare care este fundamentul mecanicii clasice conţine trei contribuţii
ştiinţifice majore:
1. Formularea principiilor mecanicii clasice.
2. Teoria gravitaţiei.
3. Introducerea calculului diferenţial şi integral ca instrument matematic de rezolvare a unor
probleme complexe de fizică dar nu numai.
Principiile mecanicii newtoniene (numită şi mecanica clasică) reprezintă setul minimal de axiome pe
care se bazează legile şi teoremele mecanicii care descriu mişcarea sistemelor mecanice
macroscopice de la cele mai simple la cele mai complexe. Principiile mecanicii nu pot fi demonstrate
dar validitatea lor este confirmată de totalitatea consecinţelor lor care se verifică practic.
Mecanica lui Newton se mai numeşte mecanică clasică deoarece descrie corect mişcarea unui sistem
la viteze mici comparativ cu viteza luminii, situaţie în care se încadrează aproape toate cazurile cu
care avem de a face în viaţa cotidiană cât şi în bună măsură mişcarea Pământului şi a celorlate planete
ale sistemului nostru solar. La viteze apropiate de viteza luminii, mecanica lui Newton nu mai descrie
corect realitatea fenomenelor mecanice, cazurile acestea fiind tratate în cadrul Teoriei Relativităţii
Restrânse elaborată de Albert Einstein în 1905, teorie care include mecanica clasică ca şi caz
particular.
În cartea sa Principiile matematice ale filosofiei naturale , Isaac Newton, enunţă primele 3 din cele
5 principii ale mecanicii pe care le discutăm în continuare.
Principiul I ( principiul inerţiei)
Acest principiu a fost formulat de fapt de Galileo Galilei.
Un corp îşi menţine starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă atât timp cât asupra sa
nu acţionează nici un alt corp care sa îi modifice această stare.
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Sistemele de referinţă în care este respectat acest principiu se numesc sisteme de referinţă inerţiale –
SRI. Sistemele de referinţă inerţiale se găsesc unele faţă de alte în repaus sau în mişcare rectilinie
uniformă. Pământul nu este un SRI (are o mişcare de accelerată de rotaţie destul de complexă) dar
poate fi aproximat pentru foarte multe situaţii practice cu un SRI.
Observaţii
1. Se ştie din experienţă că mişcare rectilinie uniformă a unui corp trebuie întreţinută de o forţă
altfel corpul se opreşte. Să luăm de exemplu mişcarea unei bile pe o suprafaţă orizontală (Fig.1).
Contravine acest fapt principiului inerţiei ? Răspunsul este NU. În acest caz şi în foarte multe
altele intervin forţe de frecare. Astfel încât mişcarea rectilinie uniformă poate fi întreţinută doar
dacă în sens invers forţelor de frecare se aplică o altă forţă care să le neutralizeze.În mod concret
principiul inerţiei se referă la situaţia ideală în care eliminăm orice interacţiune exterioară, adică
avem un corp perfect izolat. Doar în aceste condiţii corpul îşi menţine starea de repaus sau de
mişcare rectilinie uniformă.

Figura 1

2. Inerţia este proprietatea generală a corpurilor de a se opune atunci când ceva încearcă să le
modifice starea de repaus sau mişcare. Mărimea fizică care măsoară inerţia este masa. O
ilustrare a principiului inerţie este şi exemplul din figura 2. O monedă uşoară stă iniţial pe o
foaie de hărtie (carton) aflată deasupra unui pahar cu apă. Dacă foaia este trasă brusc moneda
se opune tinzând să îşi păstreze starea de repaus şi cade în paharul cu apă.

Figura 2

Principiul II (principiul fundamental)
Forţa este mărimea fizică vectorială care măsoară interacţiunile dintre corpuri. Principiul al II-lea al
mecanicii arată ce se întâmplă dacă asupra unui corp acţionează o forţă.
Dacă o forţă 𝐹⃗ acţionează asupra unui corp de masă m atunci aceasta determină o acceleraţie în
direcţia şi în sensul forţei aplicate.
𝐹⃗ = 𝑚𝑎⃗

(1.1)

Precizarea importantă care trebuie făcută aici este că mecanica newtoniană consideră masa corpurilor
un invariant, adică masa corpurilor nu depinde de viteză considerându-se că este o constantă
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intrinsecă a corpului. Acest fapt este corect într-o primă aproximaţie şi anume aceea în care vitezele
sunt mici comparativ cu viteză luminii. Riguros vorbind însă masa se modifică odată cu creşterea
vitezei. Mecanica clasică neglijează însă acest efect considerând masa constantă. Cazul general este
tratat în cadrul Teoriei Relativităţii Restrânse.
Observaţie
O variantă alternativă de formulate a principiului II al mecanicii este următoarea:
Forţa aplicată asupra unui corp este egală cu derivata impulsului corpului în raport cu timpul.
𝑑𝑝⃗
𝐹⃗ = 𝑑𝑡

(1.2)

Această formulare este mult mai generală întrucât conţine şi situaţia în care masa variază cu viteza.
În cazul particular al mecanicii clasice în care m = const., atunci:
𝑑(𝑚𝑣⃗)
𝑑𝑣⃗
=𝑚
= 𝑚𝑎⃗
𝑑𝑡
𝑑𝑡
Şi ajungem la varianta clasică adică relaţia (1.1)
𝐹⃗ =

Principiul II al mecanicii este extrem de important pentru că oferă posibilitatea ca în situaţia în care
se cunoaşte forţă aplicată unui corp şi condiţiile iniţiale să se determine acceleraţia iar de aici viteza
şi coordonata la orice moment de timp. Această posibilitate va fi aprofundată în paragraful 1.3.
Principiul III (principiul acţiunii şi reacţiunii)
Acest principiu explică cum trebuie tratate interacţiunile dintre două corpuri fie că aceste interacţiuni
sunt rezultatul contactului direct fie că sunt interacţiuni la distanţă.
Dacă un corp acţionează asupra altui corp cu o forţă numită acţiune cel de al doilea corp actionează
la rândul său asupra primului cu o forţă egală în modul şi de sens contrar numită reacţiune.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Dacă notăm 𝐹
12 forţa cu care corpul 1 acţionează asupra corpului 2 (Fig.3) care poate fi considerată
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
actiunea şi cu 𝐹
21 forţa cu care corpul 2 acţionează asupra lui 1care este reacţiunea , atunci conform
principiului III al mecanicii:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹
12 = −𝐹21

(1.3)

Observaţii




Semnul „-„ indică faptul ca aceste forţe sunt opuse ca sens.
Forţele apar întotdeauna în perechi acţiune-reacţiune.
Acţiunea şi reacţiunea se aplică asupra unor corpuri diferite astfel încât dacă analizăm separat
fiecare corp forţele nu se anulează.

Figura 3

Modul de aplicare al principiului III al mecanicii pe câteva situaţii concrete va fi prezentat în
secţiunea 1.2.
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Principiul suprapunerii efectelor forţelor
În practică asupra unui corp acţionează mai multe forţe. Acest principiu generalizează practic regula
de compunere a vectorilor.
Dacă asupra unui corp acţionează mai multe forţe fiecare forţă produce propria acceleraţie,
acceleraţia rezultantă fiind suma acceleraţiilor individuale.

Figura 4

𝑎⃗𝑟𝑒𝑧 = ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑎1 + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑎2

(1.4)

⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹

⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹

Unde ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑎1 = 𝑚1 şi ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑎2 = 𝑚2
Alternativ se poate calcula mai întâi forţa rezultantă:
𝐹⃗𝑟𝑒𝑧 = ⃗⃗⃗⃗
𝐹1 + ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹2

(1.5)

𝐹⃗𝑟𝑒𝑧 = 𝑚𝑎⃗𝑟𝑒𝑧

(1.6)

Principiul relativităţii în mecanică clasică
Acest principiul a fost formulat de Galileo Galilei ca şi principiul I.
Prin nici un experiment de mecanică nu poate fi pus în evidenţă mişcarea rectilinie uniformă sau
repausul unui sistem de referinţă inerţial.
Enunţul lui Galilei s-a bazat pe observaţia legată de mişcarea cu viteză constantă a unei corăbii pe o
apă lină. Dacă ne aflăm pe o astfel de corabie într-o cabină, complet izolaţi de exterior, este imposbil
să spunem dacă corabia stă sau se mişcă.

v = const.

Acesta explică în parte de ce rotaţia Pământului în jurul Soarelui, care deşi este o mişcare accelerată,
acceleraţia fiind mică, afectează extrem de puţin mişcarea norilor, a păsărilor, a clădirilor, etc, prin
urmare oamenilor le-a venit foarte greu mult timp să credă că Pământul se roteşte (deşi multe
experimente de mecanică demostrează rotaţia, pendulul lui Foucault ar fi doar un exemplu).
Semnificaţia principiului relativităţii în mecanica clasică este mult mai profundă fiind în conexiune
directă cu noţiunile se spaţiu şi timp absolut aşa cum le întelegea Newton şi aşa cum sunt şi astăzi
înţelese de majoritatea oamenilor. Aşa cum a arătat însă în 1905 Albert Einstein, noţiunile de spaţiu
şi timp nu au caracter absolut ci depind de mişcarea sistemelor de referinţă faţă de care sunt măsurate.
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Aceasta a creat premisele unei mult mai profunde cunoaşteri a modului în care funcţionează lumea
în care trăim generând una din teoriile cele mai importante ale fizicii moderne, Teoria Relativităţii.
Aprofundarea acestor idei nu face însă obiectul prezentării de faţă.
1.2 Tipuri de forţe.
În acest paragraf vom prezenta pe scurt principalele tipuri de forţe care apar atunci când corpurile se
află în interacţiune.
A. Greutatea (sau forţa de atracţie gravitaţională a Pământului)
Este forţă de atracţie exercitată de Pământ asupra oricărui corp aflat pe suprafaţa sau în vecinătatea
sa.

Figura 5

La distanţe mici faţă de suprafaţă Pământului greutatea unui corp este aproximativ constantă (Fig.3a):
G = mg
deoarece acceleraţia gravitaţională este constantă într-o primă aproximaţie. La distanţe mai mari faţă
de suprafaţa Pământului conform legii atracţie universale a lui I. Newton ,
𝐺=𝐹=𝛾
Unde 𝛾 = 6,672 ∙

10−11 𝑁𝑚2
𝑘𝑔2

𝑚𝑀𝑝
(𝑅𝑝 + ℎ)2

este constanta atracţiei universale, m este masa corpului aflat în

vecinătatea Pământului ( mărul în figura 5), 𝑀𝑃 este masa Pământului, 𝑅𝑃 este raza Pământului, h
este distanţă măsurată pe direcţia razei Pământului la care se găseşte corpul m.
Aşa cum se vede în figura 3b, greutatea (adică forţa cu care este atras mărul de Pământ) are
reacţiunea −𝐺⃗ , în centrul Pământului. Adică mărul atrage la rândul său Pământul cu o forţă egală în
modul dar se sens opus.
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B. Forţele de apăsare normală

Figura 6

Atunci când un corp stă pe o suprafaţă apar forţe acţiune – reacţiune şi anume (vezi figura 6), forţa
⃗⃗ numită forţă de apăsare normală şi forţa cu care corpul
cu care suprafaţa împinge corpul notată 𝑁
⃗⃗, care este reacţiunea acestei forţe. Acţiunea – reacţiunea sunt perpendiculare
împinge suprafaţa, −𝑁
pe suprafaţa comună de contact şi acţionează asupra a două corpuri diferite una asupra corpului si
alta asupra sufrafeţei de sprijin.
C. Forţele de tensiune în fire
În cazul corpurilor suspendate de fire sau firelor prin intermediul căror se trage apar de asemenea
forţe perechi acţiune – reacţiune. În figura 7 este desentă o bilă suspendată de un fir, sistemul este în
⃗⃗ şi numită tensiune
echilibru. Ceea ce se desenează de regulă este Fig.7 a) , greutatea şi forţa notată 𝑇
în fir fiind egale în modul şi de semn contrar (presupunem că nu este depăşită limita de rezistenţă a
firului şi acesta nu se rupe). Dacă firul este ideal (nu are masă şi este inextensibil) desenând separat
bila, firul şi suportul de prindere apar forţe acţiune – reacţiune la contactul direct dintre acestea ( bilăfir, fir-suport). În cazul firului ideal aceste forţe sunt egale în modul dar aşa cum se vede în Fig. 7
acţionează în sens opus şi asupra unor corpuri diferite.

Figura 7
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D. Forţele de frecare
D1. Frecarea la alunecare. Frecarea statică şi cinetică
Ne vom referi la forţele de frecare care apar la contactul dintre corpuri atunci când un corp se
deplasează în raport cu un altul.

Figura 8

Când nu există nici o forţă care să tragă de corp nu există nici forţă de frecare (Fig.8a). Dacă tragem
de corp constatăm că acesta nu se deplasează decât dacă forţa cu care tragem depăşeste o anumită
valoare. Acesta datorită apariţiei unei forţe de frecare numită forţă de frecare statică. Forţa de
frecare statică apare datorită faptului că suprafeţele în contact oricât de bine ar fi lustruite au
asperităţi mici care se întrepătrund şi impiedică astfel deplasarea corpurilor unul faţă de altul (Fig.9).
Forţele de frecare sunt orientate în sens opus sensului de deplasare a corpului. Dacă acţionăm cu o
forţă de tracţiune mică şi corpul rămâne în repaus forţa de frecare statică este egală cu forţa de
tracţiune (Fig.8b). Pe măsură ce creştem forţa de tracţiune creşte şi forţa de frecare statică. Acest
lucru se întâmplă până se ajunge la un maxim care corespunde situaţiei practice când asperităţile se
nivelează şi corpul începe să alune (Fig.8c). Dacă forţa de tracţiune depăşeşte valoarea forţei de
frecare statice maxime atunci corpul se pune în mişcare (Fig.8d) iar forţa de frecare devine forţă de
frecare cinetică. Valoarea forţei de frecare cinetice este puţin mai mică decât a forţei de frecare statice
maxime şi rămâne constantă pe tot parcursul mişcării. Forţa de frecare cinetică se mai numeşte şi
forţă de frecare la alunecare.

Figura 9

Comportarea forţei de frecare odată cu creşterea forţei de tracţiune este redată în Fig.10. Mai trebuie
menţionat că o forţă egală în modul dar de sens opus actionează asupra suprafeţei pe care corpul
alunecă (Fig.8 b,c,d). Prin urmare şi forţele de frecare sunt perechi actiune – reacţiune.
Prin urmare dacă avem două suprafeţe în contact în mişcare relativa una faţă de alta vorbim de frecare
cinetică sau la alunecare. Dacă suprafeţele fac un efort spre a se deplasa dar nu se deplasează încă
vorbim de frecare statică.
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Figura 10

Legile frecării:
1. Forţa de frecare statică maximă şi forţa de frecare la alunecare nu depinde de aria suprafeţei
de contact dintre corpuri.
2. Ca valoare forţa de frecare este proporţională cu forţa de apăsare normală exercitată pe
suprafaţa de contact dintre corpuri. Coeficientul de proporţionalitate este numit coeficient de
frecare static, respectiv cinetic.
𝐹𝑓𝑠𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝑆 N
𝐹𝑓𝑐 = 𝜇𝑐 N
În tabelul de mai jos sunt date câteva exemple de coeficienţi de frecare statică, aceştia sunt mărimi
adimensionale şi depind de natura materialelor suprafeţelor în contact. Coefiecientul de frecare
cinetică este ceva mai mic decât cel de frecare statică.
Coeficientul de frecare static - μS
Combinaţia de materiale
aluminiu

aluminiu

alamă

Suprafeţe curate şi
uscate

Suprafeţe lubrificate

1,05 - 1,35

0,3

oţel

0,35

0,19

carbon

oţel

0,14

0,11 - 0,14

sticlă

sticlă

0,9 – 1.0

0,1 – 0,6

sticlă

metal

0,5 – 0,7

0,2 – 0,3

gheaţă

gheaţă

0,02 – 0,09

gheaţă

oţel

0,03

lemn

lemn

0,25 – 0,5

0,2

lemn

metal

0,2 – 0,6

0,2

plexiglas

plexiglas

0,8

0,8

plexiglas

oţel

0,4 – 0,5

0,4 – 0,5

Tabelul 1. 1[3]
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D2. Frecarea în mediu vâscos
Atunci când un corp de o formă oarecare se mişcă într-un mediu fluid cum ar fi aerul sau apa sau
orice alt lichid, întâmpină o forţă de rezistenţă la înaintare (de exemplu mişcarea unei maşini, căderea
liberă a unei bile în atmosferă, căderea cu paraşuta, mişcarea unui vapor în apă, etc). Această forţă
este orientată în sens invers vitezei relative a corpului faţă de fluid. Experienţa arată că avem în
principiu următoarele situatii:
a) La viteze mici, forţa de rezistenţa, 𝐹𝑟 , este proporţională cu viteza corpului care se mişcă în
mediul vâscos.
𝐹𝑟 = 𝑘𝑣
unde k este o constantă de proporţionalitatea care depinde de mai mulţi factori printre care şi forma
obiectului care se mişcă în fluid.

Figura 11

Considerăm o bilă aflată în cădere liberă în atmosferă (Fig.11). La momentul iniţial asupra ei nu
acţionează decât greutatea. Pe măsură ce creşte viteza, creşte şi forţa de rezistenţă la înaintare. La un
moment oarecare de timp conform principiului II al mecanicii avem :
𝐺 − 𝐹𝑟 = 𝑚𝑎
𝐺 − 𝑘𝑣 = 𝑚𝑎
Acceleraţia este variabilă (scade) datorită faptului că forţa de rezistenţă creşte. Însă forţa de rezistenţă
crescând ajunge la un moment dat să fie egală cu greutatea, moment începând cu care rămâne
constantă . Din acest punct viteza cu care cade bila rămâne constantă numindu-se viteză limită.
Practic bila din acest punct cade rectiliniu uniform cu o viteza egală cu viteza limită.
𝑘𝑣𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡ă = 𝐺
𝑚𝑔
𝑣𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡ă =
𝑘
b) La viteza mari, forţa de rezistenţă este proporţională cu pătratul vitezei corpului.
𝐹𝑟 = 𝐷𝑣 2
𝐺 − 𝐷𝑣 2 = 𝑚𝑎
Şi în acest caz se ajunge la o viteză limită de cădere dincolo de care mişcarea poate fi considerată
uniformă.
𝑚𝑔
𝐷

𝐺 = 𝐷𝑣 2 ⇒ 𝑣 = √

Unde D este o constantă care depinde de forma corpului şi de densitatea aerului.
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Asemenea forţe de rezistenţă la înaintare se produc şi atunci când considerăm mişcarea unei nave.
Datorită forţelor de frecare se ajunge la un moment dat la o viteză constantă de croazieră. De
principiu forţele care actionează asupra unei nave sunt desenate în fig. 12.

Figura 12

E. Forţă elastică
Forţa elastică este un fel de forţă de tensiune în fir. Tensiunea în fir se consideră când firele se
presupun nedeformabile, ceea ce este de fapt o aproximaţie, în realitatea oricât de puţin firele se
alungesc atunci când sunt acţionate de diferite forţe. Să presupunem că avem un fir deformabil de
capătul căruia acţionăm cu o forţă 𝐹⃗ constantă şi nu foarte mare astfel încât deformarea să fie elastică
(firul să revină la lungimea iniţială atunci când acţiunea forţei încetează) (Fig.13).

Figura 13

Dacă se consideră firul de secţiune S constantă, lungime iniţială 𝑙0 , atunci între forţă deformatoarea
şi alungirea firului există relaţia (numită şi legea lui Hooke):
𝐹
∆𝑙
=𝐸
𝑆
𝑙0
Unde E este o constantă de material numită modul de elasticitate sau modulul lui Young. Rezultă:
𝐹=
Se notează

𝑆𝐸
𝑙0

𝑆𝐸
∆𝑙 = 𝑘∆𝑙 = 𝑘𝑥
𝑙0

= 𝑘 constantă, numită constantă elastică. Forţa F care apare în relaţia de mai sus şi

care este o forţă exterioră aplicată firului elastic se mai numeşte forţă deformatoare. Forţa
deformatoare are acelaşi sens cu deformarea firului 𝑥⃗ şi se scrie vectorial astfel:
𝐹⃗ = 𝑘𝑥⃗
Dacă forţa deformatoarea încetează atunci firul revine la forma iniţială ( situaţie ideală, în fapt firul
rămâne puţin deformat). Revenirea se datorează acţiunii forţei elastice. Forţa elastică apare în fir
simultan cu forţa deformatoare dar este opusă acesteia.
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Figura 14

Forţa elastică este proporţională cu deformarea firului dar opusă deformării.
⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑒 = −𝑘𝑥⃗
Proporţionalitatea între fortă deformatoare/forţa elastică şi deformare este valabilă între nişte limite
impuse de natura materialului din care este confecţionat firul ( forţa deformatoare să nu fie prea
mare). Aceste limite se numesc limite de elasticitate. Dincolo de aceste limite deformările devin
plastice şi apoi firul se rupe.
Reprezentarea grafică a forţei deformatoare respectiv a forţei elastice în limita de elasticitate este
redată în graficul de mai jos.

Figura 15

O situaţie des întâlnită în care apare forţa elastică este cazul resorturilor ( Fig.16).

Figura 16
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Modul corect de abordare a unei probleme simple de mecanică
Se consideră situaţia prezentată în Fig.17 în care un om trage de o ladă dorind să o deplaseze pe o
anumită distanţă rectiliniu şi uniform. Lada are masă 𝑚 = 100𝑘𝑔 iar omul o masă 𝑚 = 70𝑘𝑔.
Coeficientul de frecare la alunecare între oricare două suprafeţe este 𝜇 = 0,4. Cerinţele problemei
sunt:
 Să se deseneze forţele care acţionează asupra fiecărui corp în parte.
 Să se analizeze cât trebuie să fie coefiecientul de frecare între picioarele omului şi podea
astfel încât să poată deplasa uniform lada.

În cazul de faţă avem de analizat : lada, firul, omul, Pământul. În Fig. 17a sunt desenate forţele asupra
lăzii şi podelei ( la contactul cu lada). În Fig. 17b este desenată aşa-numita diagramă a corpului liber
pentru ladă (pentru că ea este cea care ne interesează), lada este figurată ca un dreptunghi, toate
forţele exercitate asupra lăzii sunt desenate în centrul de greutate. Aceste forţe sunt: forţa cu care
⃗⃗ (mai este numită şi tensiune în fir), greutatea 𝐺⃗ , forţa de apăsare normală din
trage firul de ladă 𝑇
⃗⃗, forţa de frecare la alunecare ⃗⃗⃗⃗
partea Pământului 𝑁
𝐹𝑓 . Asupra podelii sunt desenate reacţiunile. Dacă
mişcarea lăzii este uniformă (cu viteză constantă) atunci în raport cu un sistem de axe de coordonate
fix Oxy avem:
𝑂𝑥: 𝑇 − 𝐹𝑓 = 0
𝑂𝑦: 𝑁 − 𝐺 = 0 , 𝑁 = 𝑚𝑔
𝐹𝑓 = 𝜇𝑁 = 𝜇𝑚𝑔 , legea frecării
𝑚
𝑇 = 𝐹𝑓 = 𝜇𝑚𝑔 = 0,4 ∙ 100𝑘𝑔 ∙ 10 2 = 400𝑁
𝑠
Am calculat că forţa cu care trebuie firul să tragă de ladă pentru ca aceasta să se mişte rectiliniu
uniform este 𝑇 = 400𝑁.

Figura 17
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Dacă ar fi să ne ocupăm în continuare de fir + om + podea forţele care acţionează asupra fiecăruia
sunt desenate în fig.18. Forţele care acţionează asupra firului (presupus ideal – fără masă şi
inextensibil) îşi fac echilibrul.
Asupra omului care este în repaus şi împinge podeaua avem:
𝑂𝑥: 𝐹𝑓1 − 𝑇 = 0
𝑂𝑦: 𝑁1 − 𝐺1 = 0
𝐹𝑓1 = 𝜇1 𝑁1 = 𝜇1 𝑚𝑔
Dar am calculat 𝑇 = 400𝑁. Rezultă din ecuaţia de pe Ox:
𝐹𝑓1 = 400𝑁
𝑇

400𝑁

Deci 𝜇1 𝑚𝑔 = 𝑇 = 400𝑁 rezultă 𝜇1 = 𝑚𝑔 = 800𝑁 = 0,5

Figura 18

Probleme propuse
Încercaţi să rezolvaţi următoarele probleme:
1. Asupra corpului de masă m = 20kg din figură actionează o forţă oblica F care formează un
unghi 𝛼 = 30 cu orizontala. Coeficientul de frecare la alunecare este 0,2.
a) Desenaţi forţele care acţionează asupra corpului.
b) Care este forţa minimă F cu care trebuie să tragem de corp pentru a-l pune în mişcare.
c) Dacă forţa F aplicată are valoare dublă faţă de cea determinată la pct-ul a) cât este acceleraţia
cu care se deplasează corpul.
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2. Intr-un rezervor se află aer comprimat. Rezervorul este găurit, aerul iese prin dreapta (primul
desen) iar rezervorul va fi împins spre stânga ca o rachetă. Să luăm acum problema inversă.
Să spunem că avem un rezervor vidat în interior. În exterior se află aer. Rezervorul este din
nou găurit. Aerul va intra în rezervor aşa cum se vede în desenul al II-lea. Explicaţi ce se
întâmplă cu rezervorul? Se mişcă spre stânga, spre dreapta, stă pe loc sau ce anume face?
Justificaţi.

3. Un corp trebuie urcat pe un plan înclinat de unghi 30. Coeficientul de frecare între corp şî
plan este 0,2. Masa corpului este de 50 kg. Calculaţi forţa minimă cu care trebuie împins în
lungul planului pentru a fi urcat?
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