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Cursul nr.4-5

DINAMICA 

Dinamica este capitolul mecanicii clasice care studiaza relatia dintre fortele 
care actioneaza asupra unui corp si miscarea acestuia. Termenului  dinamica 
vine de la cuvantul grecesc dinamis=putere.

1. Legile Newtoniene ale miscarii 
Miscarea unui corp este cauzata de fortele care actioneaza asupra acestuia. 
Relatia dintre fortele care actioneaza si miscarea corpului este data de legile 
lui Newton sau legile dinamicii.

a. Prima lege a lui Newton

Aceasta lege este cunoscuta si sub numele de legea inertiei.

b. Legea a doua a lui Newton
In conformitate cu prima lege a lui un corp aflat in repaos nu va incepe sa se 

miste de la sine, pentru a-l pune in miscare este nevoie sa fie inpins sau tras 
de un alt corp, cu alte cuvinte, este nevoie sa se actioneze asupra lui cu o 
forta din exterior. In mod similar, este nevoie de o forta pentru a incetini or 
pentru a accelera un corp aflat in miscare. In ambele cazuri starea de 
miscare a corpului se modifica ca urmare a actiunii fortelor exterioare. 
Modificarea starii de miscare se  caracterizeaza prin modificarea vitezei 
corpului (modulul si/sau directia). Din punct de vedere cinematic inseamna 
ca actiunea fortei produce are drept rezultat aparitia unei acceleratii. Legea a 
doua a lui Newton, cosiderata si legea fundamentala a dinamicii, stabileste 
relatia dintre acceleratia unui corp si fortele care actioneaza asupra lui.

Un corp ramane in stare de repaos sau de miscare rectilinie uniforma daca 
asupra sa nu actioneaza nicio forta; adica,
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.

Daca asupra unui corp de masa mactioneaza o forta F


, atunci acceleratia 
imprimata corpului de aceasta forta este data de relatia:
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Daca miscarea este raportata la un sistem de coordonate carteziene, lege a 
doua este echivalenta cu un sistem de trei ecuatii diferentiale scalare:
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unde am tinut cont ca kajaiaadtrd zyx

 22 , iar 

zFsiyFxF ,, sunt componentele fortei pe cele trei directii.

Unitatea de masura in Sistemul International (SI) este newtonul (N), astfel:
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Fara a intra in detalii, este important de remarcat ca legea a doua a lui 
Newton poate fi considerata fie ca un principiu fundamental, fie ca o relatie 
de definitie pentru notiunile de forta si masa.

c. Legea a treia a lui Newton (Legea actiunii si reactiunii)

Trebuie subliniat ca cele doua forte 12F


si 21F


actioneaza asupra a doua 
corpuri diferite, si la aplicarea legii a doua a lui Newton pentru un corp 
trebuie sa se ia in considerare numai fortele care actioneaza asupra acelui 
corp. 

Ori de cate ori interactioneaza doua corpuri forta 12F


pe care corpul 1 o 

exercita asupra corpului 2 este egala si de sens contrar cu forta 21F


pe 
care corpul 2 o exercita asupra corpului 1.
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2. TIPURI DE FORTE

2.1 Forte mecanice

2.1.1 Legea lui Newton a gravitatiei. Forta gravitationala
Legea atractiei universale a fost descoperita de I. Newton in anul 

1698, si a fost formulata in felul urmator:

Figura 3.1. Corpul de masa m1 aflat la distanta r de corpul de masa m2 este atras de 

acesta cu o forta 12F


. In mod similar corpul de masa m2 va fi atras de corpul de masa m1

cu forta 21F


. Conform principiului actiunii si reactiunii 2112 FF


 , iar 

gFFF  2112 .

Din punct de vedere matematic (vezi figura 3.1.) legea lui Newton a 
atractiei universale are umatoarea expresie:

2
21

r

mm
KFg  ,                                                                                       (1)

unde 1m si 2m sunt masele celor doua corpuri, r este distanta dintre corpuri, 
iar K este constanta atractiei universale egala cu:

2211 ..1067,6  kgmNK .

Orice particola de materie din univers atrage o alta particula cu o forta 
direct proportionala cu produsul maselor particolelor si invers 
proportionala cu distanta la patrat dintre cele doua particole.
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Greutatea corpurilor este cel mai intalnit exemplu de forta 
gravitationala. De fapt, greutatea unui corp din experienta cotidiana nu este 
altceva decat forta cu care pamantul atrage corpul respectiv. Tinand cont de 
figura 3.2. si de relatia (1), forta de greutate a unui corp este data de 
expresia:

  
 2hR

mM
KG


 ,                                                                                    (2)

unde m este masa corpului, M masa pamantului, R raza pamantului, iar h
este inaltimea la care se afla corpul fata de suprafata pamantului. Daca un 
corp se afla in apropierea suprafetei pamantului, Rh  , relatia (2) devine

Figura 3.2. Forta de atractie gravitationala (forta de greutate sau greutatea corpului) in 
cazul unui corp de masa m aflat la distanta h fata de suprafata pamantului. In acest caz 
distanta r dintre cele doua corpuri este r=R+h.
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unde 2RKMg  poarta  denumirea de acceleratia gravitationala sau 
intensitatea campului gravitational. Tinand cont ca raza si masa pamantului 

sunt mKmR 61037,66370  si respeciv kgM 241096,5  se 
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obtine pentru acceleratia gravitationala la suprafata pamantului 
(h=0) valoarea,

28,9  msg .      (4)

Din relatia (2) rezulta pentru intr-un punct aflat la distanta h de 
suprafata pamantului acceleratia gravitationala este data de relatia:

 2hR

MKG


     (5)

Este important de remarcat ca acceleratia gravitationala nu este constanta ea 
depinzand de distanta h dintre punctul in care se calculeaza si suprafata 
pamantului. In Figura 3.3. este reprezentata dependenta )(hg . 
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Figura 3.3. Dependenta acceleratiei gravitationale de distanta, h, pana la suprafata 
pamantului.

Tema: 

1. Sa se calculeze de cate ori scade forta de greutate a unui om cu masa 
m=75 Kg atunci cand acesta se gaseste pe luna fata de cazul in care se 
gaseste pe pamant (Mluna=7,4 1022 Kg; Rluna=1700 Km ).
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2. Sa se calculeze valoarea acceleratiei gravitationale pe statia orbitala 
internationala aflata la 350 Km de pamant.

2.1.2. Forte de frecare.
Forta de frecare apare la suprafata de contact dintre doua corpuri 

atunci cand una dintre suprafete se misca relativ la cealalta. O nanaliza 
exacta a fenomenelor care conduc la aparitia fortelor de frecare este destul 
de complicata deoarece aceasta implica interactiunea dintre protuberantele 
suprafetelor si, in ultima instanta, fortele ce apar intre atomii si moleculele 
de pe suprafete. In acest curs, discutia noastra cu privire la fortele de frecare 
se va limita la deducerea unor relatii empirice care guverneaza frecarea 
dintre doua suprafete aflate in contact.

Sa consideram cazul unui corp paralelipipedic plasat pe o suprafata 
orizontala, asa cum este aratat in Figura 3.4. Ce se intampla daca asupra 
corpului actionam cu o forta F? Din experienta cotidiana stim ca daca forta 
cu care actionam asupra nu este suficient de mare, corpul va ramane in 
repaos. Din legea a doua a lui Newton rezulta ca asupra corpului, pe langa 
forta F, actioneaza o forta egala si de sens contrar pentru a mentine corpul in 
repaos. Aceasta forta, numita forta de frecare statica, fs, este produsa de 
suprafata pe care sta corpul. Daca crestem gradual forta F, la un moment dat, 
corpul va incepe sa se miste pentru o valoare a fortei F=Fmax=fs max. Pentru 
F>fs max corpul se va misca acelerat de-a lungul axei x. Forta de frecare care 
actioneaza asupra corpului in miscare se numeste forta de frecare cinetica, 
fc. Astfel, odata pus in miscare asupra corpului actioneaza forta rezultanta 

cfF  .

Figura 3.4.
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Experimental a fost determinat ca, pentru doua suprafete date, 
valoarea fortei fs max a fortei fc este proportionala cu cu forta normala N care 
presesaza cele doua suprafete, si este independenta de area de contact a 
suprafetelor. Astfel, introducand o constanta de proportionalitate, putem 
scrie forta de frecare statica si cinematica sub forma:

Nf ss  , (7)

si

Nf cc  , (8)

unde constantele s si c poarta denumirea de coeficient de frecare static si, 
respectiv, cinematic In general cs   . Coeficientii de frecare sunt 
adimensionali si depind numai de natura suprafetelor in contact. Cu cat 
suprafata este mai rugoasa cu atat coeficientii de frecare sunt mai mari. 
Semnul de inegalitate in ecuatia (7) indica faptul ca forta de frecare statica 
poate lua orice valoare intre zero si valoarea maxima Ns , valoare ei fiind 
guvernata de valoarea fortei F aplicate asupra corpului daca NF s . 
Pentru valori ale fortei F mai mari decat Ns corpul se va misca accelerat 
cu o acceleratie data de relatia:

m

NF
a c .     (9)

In concluzie:

 Fortele de frecare sunt paralele cu suprafetele in contact;
 Forta de frecare statica este intotdeauna de sens opusfortei aplicate;
 Forta de frecare cinetica este intodeauna de sens opus vitezei cu care o 

suprafata se misca relativ la alta;
 Forta de frecare cinetica si forta maxima de frecare statica sunt 

proportionale cu forta normala la suprafete.
 Coeficinetii de frecare static si cinematic depind numai de natura 

suprafetelor, iar ei nu depind de aria suprafetei aflate in contact.

Fortele de frecare sunt deosebit de importante din punct de vedere practic. In 
unele cazuri fortele de frecare sunt utilizate pentru realizarea unor 
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dispozitive. De exemplu, ambreiajul unei masini transmite miscarea dela 
motor la cutia de viteze prin intermediul fortei de frecare dintre discurile de 
ambreiaj. In alte cazuri este de dorit ca frecarea sa fie cat mai redusa, de 
exemplu in lagare. In acest caz, pentru a reduce forta de frecare, se utilizeaza 
un strat de lichid lubrifiant intre cele doua suprafete. In cazuri extreme, cand 
se doreste obtinerea unor forte de frecare foarte mici, se utilizeaza un strat de 
gaz intre cele doua suprafete. 

Exemplu:

Un bloc este proiectat cu o viteza de 2 m/s pe un plan inclinat de unghi 
030 , asa cum este aratat in figura 3.5. Coeficientii de frecare statica si 

cinematica dintre bloc si plan sunt 4,0s si 3.0c . Sa se determine:
a) Cat de sus pe plan va urca blocul inainte sa se opreasca?
b) Dupa oprire blocul va ramana in echilibru in acel punct?
c) Daca blocul aluneca in jos, care va fi viteza la baza planului?

Figura 3.5.

2.1.3. Forte de rezistenta.
Fortele de rezistenta apar atunci cand un corp se misca intr-un fluid 

(gaz sau lichid). De exemplu, “vantul” cel simtim in par atunci cand scoatem 
capul pe geamul automobilului sau al trenului este datorat fortei de rezistenta 
a aerului. Forta de rezistenta este diferita de forta de frecare dintre doua 
suprafete. Daca forta de frecare este independenta de viteza, forta de 
rezistenta depinde liniar de viteza, v


, cu care corpul se misca in fluid, fiind 

data de legea lui Stokes:

vkF


v ,    (10)
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unde k este o constanta care depinde de forma si dimensiunile geometrice 
ale corpului, iar  este coeficientul de vascozitate al fluidului. Coeficientul 
de vascozitate caracterizeaza frecare dintre doua straturi adiacente de fluid 
atunci cand ele aluneca unul fata de altul. Coeficientul de vascozitate 
depinde de natura fluidului si de temperatura. Forta de rezistenta mai poarta 
numele si de forta de vascozitate. Dimensiunea lui in SI este:

  smkg ./ . (11)

In cazul unei sfere se obtine formula lui Stokes :

vrF


6v  , (12)

unde r este raza sferei. Semnul minus din relatia (10) si (12) indica ca forta 
de vascozitate are sens invers vitezei.

Exemplu:
Sa se determine viteza maxima pe care o atinge un corp sferic in cadere 
libera intr-un fluid.  

Rezolvare:
La inceput viteza corpului fiind mica forta de vascozitate Stokes este mai 
mica decat forta de greutate si, ca rezultat, corpul s va misca accelerat sub 
actiunea greutatii aparente , Aa FGG  , unde AF este forta lui Arhimede. 
Viteza corpului creste si la un moment dat forta de greutate aparenta este 
egala cu forta de vascozitate  (fig.3.6.)
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unde c si f reprezinta densitatea corpului si respectiv a fluidului. In 

continuare corpul se va misca cu o viteza constanta egala cu  
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Figure 3.6.


