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1.Principiul I al mecanicii (principiul inerţiei) 

 

 Enunţ: Un corp îşi menţine starea de repaus sau de mişcare rectilinie uniformă 

atât timp cât asupra sa nu există acţiuni exterioare care să îi modifice starea mecanică. 

 

 Exemple: 

  

 -un corp aflat în mişcare rectilinie cu viteza v pe o masă cu pernă de aer îşi 

menţine viteza constantă, adică îşi menţine starea de mişcare rectilinie uniformă, 

întrucât nu există acţiuni (forţe) care să îi modifice starea. 

 

 -un corp aflat pe un suport care este tras brusc, imprimându-i-se o acceleraţie 

foarte mare, tinde din inerţie să rămână în aceeaşi poziţie, adică să îşi menţină starea de 

repaus. 

 
 

  

 -un om aflat într-un autobuz care porneşte accelerat tinde din inerţie să îşi 

menţină starea de repaus, deşi autobuzul începe să se deplaseze. Din acest motiv, omul 

„rămâne în urmă” faţă de autobuz, adică este deplasat în spate faţă de autobuz. 

 

 -un om aflat într-un autobuz care frânează tinde să îşi menţină starea de mişcare 

rectilinie uniformă, deşi autobuzul începe să încetinească. Din acest motiv, faţă de 

autobuz omul se deplasează în faţă. 

 

 

 

Sisteme de referinţă 

 

 Un sistem de referinţă (referenţial) este format dintr-un corp de referinţă, riglă şi 

ceas. Sistemele de referinţă pot fi sisteme de referinţă inerţiale sau neinerţiale. 
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 Sisteme de referinţă inerţiale 
 

 Sistemele de referinţă inerţiale (SRI) sunt sistemele de referinţă în care este 

valabil principiul inerţiei. Toate sistemele de referinţă care se află în repaus sau în 

mişcare rectilinie uniformă faţă de Pământ sunt sisteme de referinţă inerţiale. De cele 

mai multe ori, se alege Pământul ca sistem de referinţă inerţial. 

 

 Sisteme de referinţă neinerţiale 

 

 Sistemele de referinţă neinerţiale (SRN) sunt sistemele de referinţă în care 

NUeste valabil principiul inerţiei. Toate sistemele care se află în mişcare variată 

(accelerată/ încetinită) faţă de sistemele de referinţă inerţiale sunt sisteme de referinţă 

neinerţiale.  

 

2.Principiul al II-lea al mecanicii (principiul fundamental) 

 

 Enunţ: Vectorul forţă care acţionează asupra unui corpeste egal cu produsul 

dintre masa corpului şi vectorul acceleraţiei imprimate: F ma . 

 Notă: Dacă asupra unui corp acţionează mai multe forţe, pentru a afla acceleraţia 

rezultantă a corpului aplicând principiul II, trebuie determinată forţa rezultantă care 

acţionează asupra corpului:  

 
 

 

 În cazul de mai sus, principiul II se scrie: rezF ma , unde 

1 2rez fF F F F G N     . 

 

Forţa de inerţie 

 

 Forţa de inerţie se poate deduce folosind cele două principii enunţate anterior, 

principiul inerţiei şi principiul fundamental. Pornind de la exemplul omului aflat într-

un autobuz care porneşte accelerat, se pot afirma următoarele: datorită inerţiei, omul 

tinde să îşi menţină starea de repaus, adică faţă de un sistem de referinţă inerţial aflat în 

repaus (ex. Pământul) acceleraţia omului este nulă ( om-Pământ 0a  ), în timp ce 

acceleraţia autobuzului faţă de Pământ este a . 
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 Faţă de autobuz, care constituie un sistem de referinţă neinerţial acceleraţia 

omului se poate afla, folosind regula de compunere a acceleraţiilor:

om-autobuz om-Pământ autobuz-Pământ ,a a a  adică om-autobuza a  . 

 
 

 Deoarece în sistemul de referinţă neinerţial legat de autobuz omul are o 

acceleraţie, se poate deduce conform principiului II că în acest sistem de referinţă 

există o forţă care îi imprimă omului acceleraţia. Această forţă poartă denumirea de 

forţă de inerţie şi se notează în general cu iF . Modulul acestei forţe este conform 

principiului II:  iF ma  , unde m - masa omului.  

  

Concluzii-forţa de inerţie: 

 

 Forţa de inerţie este folosită numai când mişcarea se judecă în sistem de 

referinţă neinerţial, motiv pentru care este considerată o „pseudoforţă” sau 

„forţă fictivă”. 

 Orientarea forţei de inerţie este întotdeauna în sens opus sensului acceleraţiei 

sistemului de referinţă neinerţial faţă de care se judecă mişcarea. 

 Expresia forţei de inerţie care acţionează asupra unui corp de masă m este:  

i SRNF ma   

 

 Problemele care implică mişcarea accelerată se pot studia atât în sistem de 

referinţă inerţial, cât şi în sistem de referinţă neinerţial. 

 Exemple: 

 

 -un om de masă m aflat într-un ascensor care urcă uniform accelerat, cu 

acceleraţia a: 
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 SRI: În sistem de referinţă inerţial, omul urcă accelerat, cu acceleraţia 

ascensorului. Astfel, principiul II se scrie: N G ma N G ma N G ma        , 

unde G este greutatea omului, iar N este forţa de reacţiune pe care o resimte omul din 

partea podelei ascensorului.  

 SRN: În sistem de referinţă neinerţial legat de ascensor, omul nu are nicio 

acceleraţie, este în echilibru faţă de ascensor. Astfel, în acest sistem de referinţă 

rezultanta forţelor care acţionează asupra omului trebuie să fie nulă: 0iN G F  

0N G ma    N G ma    

 

 Se observă că în acest caz reacţiunea podelei resimţită de om este mai mare 

decât în cazul în care ascensorul ar fi fost în repaus  pt 0a N G   . 

 

 -un om de masă m aflat într-un ascensor care coboară uniform accelerat, cu 

acceleraţia a: 

 
 

 SRI: În sistem de referinţă inerţial, omul coboară accelerat, cu acceleraţia 

ascensorului. Astfel, principiul II se scrie: N G ma G N ma N G ma        , 

unde G este greutatea omului, iar N este forţa de reacţiune pe care o resimte omul din 

partea podelei ascensorului. 

 SRN: În sistem de referinţă neinerţial legat de ascensor, omul nu are nicio 

acceleraţie, este în echilibru faţă de ascensor. Astfel, în acest sistem de referinţă 

rezultanta forţelor careacţionează asupra omului trebuie să fie nulă: 0iN G F  

0G N ma    .N G ma    

 

 Se observă că în acest caz reacţiunea podelei resimţită de om este mai mică 

decât în cazul în care ascensorul ar fi fost în repaus  pt 0a N G   . 

 

 -un corp de masă m aflat pe o scândură de masă M, care este trasă orizontal  
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 În figură, F reprezintă forţa cu care este trasă scândura, fF  reprezintă forţa de 

frecare dintre scândură şi suprafaţa pe care se află, 
0f

F reprezintă forţa de frecare dintre 

corp şi scândură. 

 SRI: În sistem de referinţă inerţial, acceleraţia scândurii este a , iar acceleraţia 

corpului de pe scândură este  0a . Astfel, principiul II se scrie: 

 -pentru scândură: 
0

0
f f f fF F F Ma F F F Ma        

 -pentru corp:        
0

0 0f o fF ma F ma  
 

 

 SRN: În sistem de referinţă neinerţial legat de scândură, asupra corpului de pe 

ea acţionează forţa de inerţie în sensul indicat în figură. Valoarea forţei de inerţie este: 

iF ma . 

 

 Discuţie:  

 

 Dacă valoarea acceleraţiei scândurii este mică, astfel încât forţa de inerţie care 

acţionează asupra corpului de pe scândură să fie egală cu forţa de frecare dintre 

corp şi scândură, 
0f

F , atunci corpul va fi în echilibru faţă de scândură. În acest 

caz, în sistem de referinţă inerţial corpul şi scândura se vor deplasa „împreună”, 

cu aceeaşi acceleraţie (a = 0 ).a  

 Dacă acceleraţia scândurii este mare, astfel încât forţa de inerţie care acţionează 

asupra corpului de pe scândură să fie mai mare decât forţa de frecare dintre 

corp şi scândură, 
0f

F , atunci corpul va avea o acceleraţie faţă de scândură, 

orientată în sensul forţei de inerţie. În acest caz, în sistem de referinţă inerţial 

corpul şi scândura se vor deplasa cu acceleraţii diferite, acceleraţia scândurii 

fiind mai mare decât cea a corpului. (a 0 ).a  
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 -o minge de masă m legată de tavanul unui automobil care se deplasează 

accelerat, cu acceleraţia a 
 

 
 

 Firul care susţine mingea este deviat faţă de verticală cu unghiul  . 

 SRI: În sistem de referinţă inerţial, mingea este în echilibru pe axa Oy, iar pe 

axa Ox are acceleraţia a:  

 -Oy: 0 cosy y yG T G T G T mg T          

 -Ox: sinx xT ma T ma ma T       

  

 

 

 SRN: În sistem de referinţă inerţial legat de automobil, mingea este în 

echilibru atât pe axa Oy, cât şi pe  axa Ox:  

 -Oy: 0 cosy y yG T G T G T mg T          

 -Ox: 0 0 sinx i x iT F T F ma T         

 

 Din cele două ecuaţii, se poate deduce că tangenta unghiului de deviaţie a 

firului de care este legată mingea este : tg .
a

g
   

 

 -un corp de masă m care coboară accelerat pe un plan înclinat liber, de masă 

M şi unghi   
 

 
 

 SRI: În sistem de referinţă inerţial, forţele care acţionează asupra planului şi 

corpului şi care le imprimă acestora acceleraţiile 0a  şi respectiv SRIa  sunt reprezentate 

în figura 1. 
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 Acceleraţia planului înclinat este orizontală (componentele verticale ale 

normalei la suprafaţa dintre corp şi plan, 1N  şi a forţei de frecare dintre corp şi plan 

fF sunt anulate de reacţiunea suportului pe care se află planul, motiv pentru care pe 

verticală rezultanta forţelor ce acţionează asupra planului este nulă, deci planul nu are 

acceleraţie verticală). Pentru plan, principiul II se scrie: 

fx1x 1x fxN F Ma N F Ma     . 

 Acceleraţia corpului are orientarea indicată în figura 1. Principiul II se scrie 

pentru corp: f1 SRIN F G ma   . Acceleraţia corpului are o componentă atât pe axa 

Ox, cât şi pe axa Oy. 

 

 SRN: În sistem de referinţă neinerţial legat de planul înclinat, forţele care 

acţionează asupra planului şi corpului şi care le imprimă acestora acceleraţiile 0a  şi 

respectiv SRNa  sunt reprezentate în figura 2. 

 
 

 

 Faţă de planul înclinat, corpul este în echilibru pe axa Oy, iar pe axa Ox are 

acceleraţia SRNa : 

 -Oy: i,n1 1 i,n0n nN F G N F G       
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 -Ox: i,t f i,t ft SRN t SRNG F F ma G F F ma        

 

 Acceleraţia corpului în sistem de referinţă inerţial se compune din suma 

acceleraţiei corpului faţă de plan şi acceleraţia planului: 0SRI SRNa a a   
 

 
 

Forţa centrifugă de inerţie 

 

 
 

 

 Se consideră o platformă care descrie o mişcare circulară uniformă, cu viteza 

unghiulară  . Pe platformă se află un observator 2O  şi o bilă, care poate aluneca fără frecare 

pe aceasta,legată de axa de rotaţie a platformei prin intermediul unui fir. Observatorul şi bila se 

află în echilibru faţă de platformă (se mişcă solidar cu ea). Într-un sistem de referinţă inerţial, 

aproape de platformă se află un alt observator, 1O , după cum este indicat în figură. 



9 

 

 
 

 Faţă de observatorul 1O  aflat în sistem de referinţă inerţial, bila are acceleraţia 

normală orientată ca în figură. Astfel, principiul II se scrie: n nT ma T ma   , unde m 

este masa bilei, iar T este tensiunea din firul de care este legată bila. 

 

 

 
 

 Faţă de observatorul 2O  aflat în sistem de referinţă neinerţial legat de platformă, 

bila se află în echilibru. De aceea, în acest sistem de referinţă, trebuie să existe o forţă care să 

egaleze tensiunea din fir. Această forţă este forţa centrifugă de inerţie.  
 

 

 


