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Abstract 

EN 

Vertical motion of bodies in terrestrial gravitational field may be described by constant 

acceleration in one direction if the gravity is the only to act on bodies, neglecting other forces 

such as buoyancy force or the force of drag (air friction). In this work, we intend to assess the 

influence of these forces on the evolution of physical quantities that describe motion: 

coordination, time, speed and acceleration. Modeling actual phenomena through computer 

language allows us to understand their complexity and establish limits in which the motion of 

the bodies can be studied through simplifying assumptions. 

RO 

Mișcarea pe verticală a corpurilor în câmpul gravitațional terestru este descrisă prin ecuațiile 

mișcării rectilinii uniform variate în ipoteza în care asupra corpurilor acționează numai forța 

gravitațională, neglijând alte forțe precum forța arhimedică sau forța de rezistență la înaintare 

(frecarea cu aerul). În această lucrare ne propunem să evaluăm influența acestor forțe asupra 

evoluției mărimilor fizice care descriu mișcarea: coordonată, timp, viteză și accelerație. 

Modelarea fenomenelor reale în limbaj de programe ne permite să înțelegem complexitatea 

acestora și să stabilim limitele în care mișcările corpurilor pot fi studiate în ipoteze 

simplificatoare. 

 

Introducere 

 

Scopul acestei lucrări este de a realiza un studiu teoretic și experimental asupra mișcării 

corpurilor în câmp gravitațional, luând în calcul forțele care se exercită asupra corpurilor la 

deplasarea acestora prin fluide (aer și apă).După o scurtă expunere a noțiunilor teoretice precum 

ecuațiile mișcării cu accelerație constantă, forța arhimedică și forța de rezistență la înaintare, 

vom prezenta rezultatele experimentale obținute în studiul căderii unor corpuri sferice în aer. În 

finalul lucrării vom prezenta o metodă prin care pot fi modelate mișcările în câmp gravitațional 

terestru, prin intermediul unei aplicații C++, datele numerice obținute fiind prelucrate într-o 

aplicație de calcul tabelar (Excel sau Origin). Concordanța între datele experimentale și cele 

obținute prin simulări este folosită pentru a afla (în limita erorilor de măsurare) constanta de 

proporționalitate dintre forța de rezistență și viteză și pentru a justifica teoretic căderea cu viteză 

constantă. 
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I. Aspecte teoretice 

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

asupra unui corp şi mişcarea celui corp. Ele au fost enunţate de Sir Isaac Newton (bazat şi pe 

studiile lui Galilei) în lucrarea sa Philosophae Naturals Principia Mathematica (1687). Aceste 

legi formează baza mecanicii clasice. Newton însuşi le-a folosit pentru a explica multe rezultate 

privind mişcarea obiectelor fizice. Aceste principii sunt suficiente pentru a explica toate 

mişcările mecanicii clasice, adică mişcările care se desfăşoară cu viteze mult mai mici decât 

viteza luminii [1].  

Mișcarea rectilinie uniform accelerată este mișcarea în care traiectoria este o dreaptă iar 

vectorul accelerație este constant. Ştim din experienţă că un obiect aflat în repaus nu începe 

niciodată să se mişte de la sine; el trebuie să fie tras sau împins de către un alt corp. În mod 

asemănător, este necesară o forţă pentru a încetini sau a opri un corp aflat deja în mişcare, iar 

pentru a devia un mobil de la o mişcare rectilinie trebuie să exercităm o forţă laterala. Toate 

aceste procese (accelerarea, încetinirea sau schimbarea direcţiei) implică o variaţie în mărime 

sau în direcţie a vectorului viteză. Astfel, în fiecare caz corpul este accelerat şi asupra lui trebuie 

să acţioneze o forţă externă care să producă acceleraţia [2]. Acceleraţia unui punct material este 

egală cu rezultanta tuturor forţelor externe exercitate asupra punctului material, împărţită în 

masa lui, şi are aceeaşi direcţe ca şi forţa rezultantă. Acceleraţia trebuie măsurată în raport cu 

un sistem de referinţă inerţial. Principiul fundamental al mecanicii se enunță astfel: vectorul 

forță este egal cu produsul dintre masă și vectorul accelerație. În acest principiu prin „vectorul 

forță” înțelegem rezultanta forțelor, adică suma vectorială a forțelor care acționează asupra 

corpului. Ecuația principiului fundamental este: F m a   

 

Căderea liberă 

În fizica Newtoniană, căderea liberă a unui corp reprezintă mișcarea acestuia în condițiile în 

care este supus unei singure forțe și anume greutatea acestuia. Cel mai obișnuit exemplu de 

mișcare cu accelerația (aproape) constantă este acela al unui corp care cade pe Pământ. S-a 

observat că, în absența rezistenței aerului, tuturor corpurilor aflate în același punct de pe 

suprafața Pământului, accelerația le rămâne constantă în timpul căderii. Efectul rezistenței 

aerului și micșorarea accelerației cu altitudinea se vor neglija. Această mișcare idealizată este 

numită „cădere liberă”. 

Accelerația unui corp în cădere liberă se numește accelerație gravitațională și se notează cu litera 

„g”. La suprafața Pământului sau în apropierea ei, mărimea accelerației este de aproximativ 
29,81g m s . Pe suprafața Lunii accelerația gravitațională este datorată in cea mai mare parte 

forței de atracție exercitate asupra unui corp de către Lună și nu de către Pământ. Pe Lună 
21,67Lg m s .  

Problema căderii corpurilor a fost studiată încă din Antichitate. Aristotel afirma în mod eronat 

că: „Mișcarea în jos a oricărui corp înzestrat cu greutate are o iuțeală proporțională cu 
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dimensiunile sale”. Mai târziu, Galileo Galilei bazat pe experiment, a infirmat teoria lui 

Aristotel. Astfel, în lucrarea Dialoguri privind cele două științe noi (care marchează începutul 

științei dinamicii) oferă amănunte despre studiile sale asupra mișcării corpurilor în cădere și 

evidențiază efectul rezistenței aerului, care este influențat de mărimea și forma corpului în 

cădere. În acea perioadă nu exista niciun procedeu de obținere a vidului și nici metode de 

măsurare cu precizie a timpului. Dar Galilei are ideea de a utiliza planul înclinat, remarcând că 

rostogolirea unei bile pe acesta este similară căderii, dar cu o reducere a efectului gravitației și 

o încetinire a mișcării, care astfel poate fi studiată mai ușor. Astfel, omul de știință renascentist a 

arătat că dacă accelerația de-a lungul planului înclinat este constantă, accelerația datorată 

gravitației trebuie să fie de asemenea constantă [1-4]. 

Alegându-se un sistem de referință legat de Pământ cu axa Oy  cu sensul pozitiv orientat în 

sus, deci în sens opus mișcării, legea vitezei și poziției mobilului în căderea liberă sunt date de 

ecuațiile: 

         𝑦(𝑡) = −
1

2
𝑔𝑡2 + 𝑣0𝑡 + 𝑦0, 

         𝑣(𝑡) = −𝑔𝑡 + 𝑣0, 

În care 𝑣0 = 0 . Rezultă: 

         𝑦(𝑡) = −
1

2
𝑔𝑡2 + 𝑦0, 

         𝑣(𝑡) = −𝑔𝑡. 

unde:  

 𝑣0 = viteza inițială (m/s), 

 v(t) = viteza la momentul t (m/s), 

 h = altitudinea inițială (m), 

 y(t) = altitudinea la momentul t (m), 

 t = timpul parcurs (s), 

 g = accelerația gravitațională terestră. 

 

Timpul de cădere de la înălțimea (0)H y este 2ct H g , iar viteza cu care corpul atinge 

solul este 2cv gH . 

 

 



4 
 

 

Fig. 1 Căderea liberă. Poziția și viteza corpului după 1, 2, 3, și 4 s.  

 

Forța arhimedică 

Legea lui Arhimede sau principiul lui Arhimede este o legea a staticii fluidelor, care afirmă că: 

atunci când un corp este scufundat într-un fluid, fluidul exercită asupra corpului o forță 

îndreptată în sus, egală cu greutatea volumului de fluid dezlocuit de corp. Această forță se 

numește forța arhimedică  sau forța lui Arhimede. A fost descoperită în mod empiric de către 

Arhimede în secolul al III-lea î.Hr. și demonstrată în secolul al XVI-lea. Forța arhimedică apare 

în situația în care corpul se mișcă într-un câmp gravitațional și are aceeași direcție  și sensul 

opus direcției câmpului gravitațional [4]. Formula forței arhimedice este:  

A fluid dezlocuitF V g  

Volumul corpului fiind egal cu volumul de lichid dezlocuit, forța arhimedică este tocmai 

greutatea acestui volum și este independentă de adâncimea la care se află corpul (ca și greutatea 

corpului). Depinzând de greutatea volumului de lichid dezlocuit, depinde de accelerația 

gravitațională. 

 

 

 

O 

y 
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Forța de rezistență la înaintare. Viteza limită 

În timp ce un obiect cade prin aer în mod obișnuit întâmpină rezistența aerului într-o anumită 

măsură. Rezistența aerului se datorează ciocnirilor dintre moleculele de aer și suprafața 

obiectului depinde de mai mulți factori. Cei mai importanți și cunoscuți factori sunt viteza 

(crește numărul ciocnirilor odată cu viteza și crește și rezistența aerului) și suprafața proiectată 

a obiectului perpendicular pe direcția de cădere (crește suprafața, crește numărul de ciocniri și 

crește rezistența) [1,6]. 

Atunci când un fluid ideal cu vâscozitate nulă curge de o parte și de alta a unei sfere, sau atunci 

când o sferă se mișcă printr-un fluid nemișcat, liniile de curent formează o imagine perfect 

simetrică în jurul sferei. În orice punct de pe suprafața emisferei aflate în calea curentului 

presiunea este egală cu cea din punctual corespunzător de pe fața opusă, și forța rezultantă asupra 

sferei zero. Dacă însă fluidul are vâscozitate, asupra sferei va acționa o forță de frânare produsă 

de vâscozitate. Forța de fânare datorită vâscozității acționează evident asupra tuturor corpurilor, 

indiferent de forma lor, dar poate fi calculată ușor numai în cazul unei sfere. 

O analiză completă arată că forța F este dată de: 

6r rezF r v k v    . 

Această relație a fost obținută pentru prima oară de către Sir George Stokes în 1845 și se numește 

legea lui Stokes.  

 

Fig. 2 Forțele care acționează asupra unui corp aflat într-o cădere reală. 

 

Viteza terminală reprezintă viteza maximă pe care un corp aflat în cădere liberă spre suprafața 

Pământului o poate atinge în condiții reale. Parașutiștii de meserie sau cei care practica sky-

ping-ul ca sport extrem știu cel mai bine despre ce este vorba. Aceștia vorbesc despre viteza 

terminală ca fiind viteza de vârf pe care o persoană o poate atinge pe parcursul coborârii spre 

suprafața Pământului. Dacă abordăm problema teoretic și la modul ideal, în care ignorăm 

frecarea cu  atmosfera, accelerarea constantă de 9,8 𝑚/𝑠2 ne-ar arăta faptul că viteza de 

coborâre crește la o rată constantă până în momentul contactului cu solul. În realitate, apare o 

forță de rezistență destul de puternică din partea aerului, forță care trebuie luată în calcul. Și 
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foarte interesant este faptul că această forță nu este constantă, ci depinde de o mulțime de factori, 

printre care forma si viteza parașutistului (sau a oricărui obiect aflat pe o traiectorie descententă 

spre suprafața planetei). Cu cât viteza de coborâre crește, cu atât aerul dezvoltă o formă de 

rezistență mai mare, forță contrară gravitației. Viteza terminală este atinsă atunci când 

rezistența aerului egalează forța gravitațională. La acel moment mișcarea uniform accelerată a 

parașutistului se transformă într-o mișcare rectilinie uniformă, deci avem de-a face cu o cădere 

spre suprafața Pământului la o viteză constantă. Bineînțeles că pentru a putea atinge viteza 

terminală este nevoie să se execute salturi de la înălțimi apreciabile, care permit atingerea 

vitezelor respective.   

II. Determinări experimentale 

,,Teoretic, practica şi teoria sunt totuna. Practic, nu.” (Yogi Berra) 

Pornind de la experiment am fost curioși să aflăm dacă practica este atât de diferită de teorie pe 

cât pare. Experimentul poate părea relativ simplu chiar dacă adevărata dificultate e cunoscută 

doar de participanți. 

Experimentul a fost realizat folosind 3 bile diferite ca dimensiune si material (una de cauciuc, 

una de plastic și una metalică) ale căror proprietăți au fost măsurate cu ajutorul unei balanțe 

electronice și al unui șubler (de asemenea electronic pentru a spori precizia). 

Pentru același proiect au fost utilizate 2 porți cu senzor pentru determinarea timpului de cădere 

conectate la un cronometru, o ruletă și un fir la capătul căruia a fost legată o greutate de plumb. 

Experimentul a constat în suspendarea bilei in aer si eliberarea sa în cădere liberă prin cele 2 

porți care au măsurat cu precizie timpul de cădere. 

 

 

a)      b)   

c)      d)  

Fig. 3 a) Corpuri sferice, b)  Poartă de trecere pentru determinarea timpului, c,d) Montajele 

experimentale 



7 
 

a. Bila de cauciuc în aer 

Nr. det. 
Înălțimea de lansare, H 

(m) 

Timp de cădere măsurat, 

t(s) 

Timp de cădere 

măsurat, mediu, t(s) 
Eroarea absolută Eroarea relativă 

1 

1,303 

0,532 

0,5096 

0.0224 4.40% 

2 0,529 0.0194 3.81% 

3 0,521 0.0114 2.24% 

4 0,497 0.0126 2.47% 

5 0,49 0.0196 3.85% 

6 0,518 0.0084 1.65% 

7 0,494 0.0156 3.06% 

8 0,495 0.0146 2.86% 

9 0,498 0.0116 2.28% 

10 0,522 0.0124 2.43% 

 

b. Mingea de ping-pong în aer 

Nr. det. 
Înălțimea de lansare, H 

(m) 

Timp de cădere măsurat, 

t(s) 

Timp de cădere 

măsurat, mediu, t(s) 
Eroarea absolută Eroarea relativă 

1 

1,303 

0,563 

0.5257 

 

0.0373 7.10% 

2 0,524 0.0017 0.32% 

3 0,524 0.0017 0.32% 

4 0,542 0.0163 3.10% 

5 0,519 0.0067 1.27% 

6 0,514 0.0117 2.23% 

7 0,513 0.0127 2.42% 

8 0,529 0.0033 0.63% 

9 0,512 0.0137 2.61% 

10 0,517 0.0087 1.65% 

 

c. Bila de cauciuc în apă 
Nr. det. Înălțimea de lansare, H (m) Timp de cădere măsurat, 

t(s) 

Timp de cădere 

măsurat, mediu, t(s) 

Eroarea absolută Eroarea relativă 

1  

 

 

 

 

0,253 

1,391  

 

 

 

1,585 

0.0092 0.58% 

2 1,568 0.0078 0.49% 

3 1,569 0.1942 12.25% 

4 1,576 0.0172 1.09% 

5 1,593 0.0558 3.52% 

6 1,6 0.0568 3.58% 

7 1,628 0.0588 3.71% 

8 1,641 0.0428 2.70% 

9 1,642 0.0148 0.93% 

10 1,644 0.0162 1.02% 

 

d. Bila metalică în apă 

Nr. det. Înălțimea de lansare, H (m) 
Timp de cădere măsurat, 

t(s) 

Timp de cădere 

măsurat, mediu, t(s) 
Eroarea absolută Eroarea relativă 

1 

0,253 

0,244 

0,2566 

0.0126 4.91% 

2 0,245 0.0116 4.52% 

3 0,25 0.0066 2.57% 

4 0,256 0.0006 0.23% 

5 0,256 0.0006 0.23% 

6 0,257 0.0004 0.16% 

7 0,259 0.0024 0.94% 

8 0,26 0.0034 1.33% 

9 0,262 0.0054 2.10% 

10 0,27 0.0204 7.95% 
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III. Modelarea fenomenului 

Pentru a înțelege aceste date experimentale am realizat un program in C++ cu ajutorul căruia 

generăm graficele accelerației, vitezei și a coordonatei în funcție de timp. Accelerația fiind 

dependentă de viteză și nu constantă, am luat în calcul în ecuația principiului fundamental toate 

forțele: greutatea, forța arhimedică și forța de rezistență. Pentru a folosi în program accelerația 

momentană, am ales un pas de timp foarte mic (0,0001 s)  

// Programul C++ pentru modelarea mișcărilor în câmp gravitațional: 

#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <math.h> 
using namespace std; 
 
int main () 
{ 
 const double g=9.80616; 
 const double PI=3.14159265359; 
 
 double masa, raza, volum, cst_rez,  ro; 
 double acc, coord, viteza; 
 double h_zero, timp, t_pas; 
 
    ro=0.0;  
    h_zero=10.0;  
    masa=0.2e0; //(200g) 
    raza=1.0e-2; //(1cm) 
    cst_rez=0.0; // sau 0.1 // sau 0.3; 
    t_pas=1.0e-4; 
    timp=0.0; 
    acc=g; 
    viteza=0.0; 
    coord=h_zero; 
    volum=4.0*PI*raza*raza*raza/3.0; 
 
     ofstream fAcceleratia("Acceleratia.txt"); 
 ofstream fViteza("Viteza.txt"); 
 ofstream fCoordonata("Coordonata.txt"); 
 
 do 
 { 
 acc=g-ro*volum*g/masa-cst_rez*viteza/masa; 
       coord=coord-viteza*t_pas-acc*t_pas*t_pas/2.0; 
       viteza=viteza+acc*t_pas; 
 
       fAcceleratia<<timp<<" "<<acc<<endl; 
 fViteza<<timp<<" "<<viteza<<endl; 
 fCoordonata<<timp<<" "<<coord<<endl; 
 
        timp=timp+t_pas; 
 } 
 while (coord>=0); 
 
     fAcceleratia.close(); 
 fViteza.close(); 
 fCoordonata.close(); 
 
 return 0; 
} 
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Rezultatele simulărilor 

În următoarele grafice, i-am atribuit înălțimii valoarea de 10 m și am ales diferite valori pentru 

constanta de proporționalitate dintre forța de rezistență și viteză, denumită în cele ce urmează 

„constantă de rezistență”. Atunci când constanta de rezistență este egală cu 0 (cazul ideal), 

accelerația rămâne constantă, timpul de cădere este relativ scurt și viteză crește uniform. Dacă 

atribuim constantei de rezistență valori mai mari accelerația scade, atingând la un moment dat 

valoarea 0, timpul de cădere crește, iar viteza va atinge viteza terminală constantă. 

a)  b)  

c)  

Fig. 4 Rezultatele simulării în cazul căderii unui corp de mici dimensiuni de la înălțimea 

10H m , neglijând forța arhimedică, pentru diferite valori ale constantei de proporționalitate 

dintre forța de rezistență și viteză. 

A. Căderea în aer 

1. Mingea din cauciuc – cădere în aer 

Pentru bila de cauciuc în aer timpul de cădere măsurat este foarte apropriat de cel calculat în 

absența 𝐹𝐴 și 𝐹𝑟𝑒𝑧, rezultând că ecuațiile căderii libere sunt valabile și în cazul real pe distanțe 

de cădere mici. Folosind ca date de intrare : 
30kg m  ,  1.303H m , 0rezk Ns m , 

310,919 10m kg  , 
21.266 10r m  , pentru , 0,5096c mediut s  (determinat experimental), din 

simulări obținem 515 2, 5  0c st  . 
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2. Mingea de tenis – cădere în aer 

Date de intrare fiind 
31,2041aer kg m  [7], 1,303H m , 

32,80513 10m kg  , 

21,97856 10r m  ,  pentru , 0,5257 c mediut s  (determinat experimental), din simulări obținem 

44,1 10rezk Ns m  . 

a)  b)  

c )  

Fig. 5 Reprezentările grafice ale accelerației, vitezei și coordonatei pentru mingea de ping-pong, 

în cazul căderii în aer. 

În graficele de mai sus, sunt reprezentate cu diferite culori, diferite simulări. Cu negru este 

reprezentată căderea liberă (în vid), cu roșu este reprezentat timpul de cădere în cazul neglijării 

forței de rezistență, luând în calcul doar forța arhimedică, iar cu albastru este reprezentat cazul 

real, în prezența ambelor forțe. În primul grafic este reprezentată accelerația în funcție de timp. 

În cazul ideal, accelerația este egală cu accelerația gravitațională (𝑔 ≅ 9,81
𝑚

𝑠2), menținându-se 

constantă. Luând în calcul doar forța arhimedică, accelerația devine mai mică decât accelerația 

gravitațioanală, de asemenea, menținând-se constantă, iar in cazul real, accelerația scade ușor. 

În al doilea grafic este reprezentată viteza în funcție de timp, unde putem observa că exista mici 

diferențe în variația vitezei. În cel de-al treilea grafic este reprezentată coordonata în funcție de 

timp, unde observam mici diferențe, rezultând că timpul de cădere măsurat în cazul real este 

mai mare decât cel din cazul ideal (în vid).  
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B. Căderea în apă 

1. Mingea din cauciuc – cădere în apă 

Folosind 
3998,071apă kg m  [8], 1,303H m , 

310,919 10m kg  , 
21,266 10r m  , pentru 

, 1,585 c mediut s  (experimental), din simulări obținem 11,425 10rezk Ns m  . 

a)   b)  

c)  

Fig. 6 Reprezentările grafice ale accelerației, vitezei și coordonatei pentru bila de cauciuc, în 

cazul căderii în apă. 

În primul grafic, cel al accelerației în funcție de timp, bila de cauciuc, în cazul ideal și având 

distanța de cădere foarte mică (aproximativ 25 cm), cade într-un timp foarte scurt cu accelerația 

gravitațională constantă. Dacă luăm în calcul și forța arhimedică neglijând rezistența la 

înaintare, accelerația scade foarte mult, fapt pentru care timpul de cădere este mult mai mare, 

iar în cazul prezenței celor trei forțe accelerația ajunge foarte repede la valoarea 0, bila atingând 

viteza terminală. În al doilea grafic, cel al variației vitezei, în cazul ideal, observăm că viteza 

crește uniform. În lipsa forței de rezistență, dar fiind prezentă forța arhimedică, viteza crește 

liniar, dar într-un timp mai mare, iar în cazul căderii reale, viteza atinge foarte repede viteza 

terminală, devenind constantă. În al treilea grafic, cel al coordonatei în funcție timp, obiectul 

aflându-se în cădere liberă ajunge la sol într-un timp relativ scurt. În prezenta forței arhimedice, 

dar neglijând forța de rezistența, timpul de cădere este mai lung decât în cazul ideal, iar în cazul 

real, timpul de cădere crește semnificativ. 
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4. Mingea din metal – cădere în apă 

Folosind în simulări 
3998,071kg m  [8], 

1

2,53 10H m


  , 
328,1382 10m kg  , 

38,505 10r m  , pentru , 0,256  6c mediut s  (experimental), din simulări obținem 

10,49 10rezk Ns m  . 

a)   b)  

c)  

Fig. 7 Reprezentările grafice ale accelerației, vitezei și coordonatei pentru bila metalică, în cazul 

căderii în apă. 

În graficele de mai sus sunt reprezentate caracteristicile mișcării sferei metalice în apă. În primul 

grafic, în cazul căderii corpului în mediu vid, accelerația este egală cu accelerația gravitațională 

(g=9,8 m/s2), pe când în cazul neglijării forței de rezistență, dar în prezența forței arhimedice, 

accelerația scade aproape la valoare 9 m/s2, iar în cazul real, adică în prezența tuturor forțelor, 

tinde spre 0 dacă distanța de cădere ar fi mare. Observăm că diferențele dintre timpii de cădere 

sunt relativ apropriați, dat fiind faptul că distanța de cădere este mică. 

 

IV. Concluzii 

Pe baza datelor experimentale și a rezultatelor simulărilor noastre putem desprinde următoarele 

concluzii: 
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 în cazul căderii în aer: mișcările reale pot fi descrise matematic prin ecuațiile mișcării 

rectilinii uniform variate (cu accelerația constantă), efectele forței arhimedice și forței 

de rezistență fiind neglijabile, pentru distanțe de cădere mici (precum H = 1,3 m în 

experimentele noastre). Însă pe distanțe mari apreciem că ar trebui să ținem cont și de 

forța arhimedică și forța de rezistență, mai ales la corpurile ușoare (cazul mingii de ping-

pong). 

 în cazul căderii în apă: atât forța arhimedică, cât și forța de rezistență  nu se pot neglija, 

nici măcar pe distanțe foarte mici (precum H = 0,25 m în experimentele noastre). 

Ceea ce am realizat noi nu este lipsit de importanță practică, având în vedere că ne putem explica 

deplasarea submarinelor cu viteză constantă, viteză limită maximă pe care o poate atinge un 

automobil (de exemplu un camion va avea frecarea mai mare decât un vehicul de dimensiuni 

mici), căderea unui parașutist cu viteză constantă etc. Forțele de rezistență dependente de viteză 

impun forme aerodinamice pentru mobile care ating viteze mari (avioane, automobile de curse 

etc). 
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