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Introducere
Fizica (din limba greacă physis – natura) este una din
ştiinţele ce studiază proprietăţile naturii, adică ale materiei. Sunt
cunoscute mai multe forme de existenţă a materiei, însă ele pot fi
reunite în două forme principale: substanţa şi câmpul fizic.
Substanţa este forma de existenţă a materiei care constituie o anumită
structură atomo-moleculară. Particulele substanţei posedă masă de
repaus diferită de zero. Această formă a materiei este dominantă în
sistemul Solar şi în sistemele stelare apropiate. A doua formă de
existenţă a materiei – câmpul fizic – este purtătorul material al
transmiterii interacţiunilor şi posedă proprietatea de a lega particulele
substanţei în sisteme. Câmpul, de asemenea, are o structură discretă,
însă particulele câmpului pot avea masa de repaus atât egală cu zero
(fotonii câmpului electromagnetic), cât şi diferită de zero (pionii
câmpului nuclear). O proprietate notabilă a particulelor substanţei şi
a câmpului este posibilitatea de transformare reciprocă a acestora. De
exemplu, particulele de substanţă, electronii şi pozitronii, în anumite
condiţii pot să "anihileze" dând naştere particulelor câmpului
electromagnetic, şi anume, fotonilor. Prin anihilare se subînţelege nu
distrugerea sau dispariţia materiei, ci transformarea ei dintr-o formă
de existență în alta. Se cunosc şi procese inverse, când fotonii în
anumite interacţiuni pot genera electroni şi pozitroni. Aceste
transformări reciproce demonstrează unitatea substanţei şi a
câmpului ca două forme fundamentale de existenţă a materiei.
La începutul anilor `90 ai secolului trecut, cercetările teoretice
constatau foarte sigur că datorită gravitaţiei expansiunea Universului
trebuie să încetinească. Însă, în anul 1998 observaţiile efectuate cu
ajutorul Telescopului Spaţial Hubble asupra unor supernove
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îndepărtate au demonstrat contrariul: expansiunea Universului nu
încetineşte, ci se accelerează. În figura 1 este prezentată diagrama
modificărilor în rata de expansiune a Universului începând cu apariţia
lui de acum aproximativ 15 miliarde de ani. Cu cât devine mai plată
curbura, cu atât creşte rata expansiunii. În prezent încă nu este
cunoscută explicaţia corectă a acestei expansiuni, însă este clar că ea
se datorează unei energii necunoscute, care a fost numită energie
întunecată. De asemenea,
s-a constatat că în Univers
există aşa-numita materie
întunecată. Ea reprezintă
multitudinea
obiectelor
astronomice care nu pot fi
observate direct cu ajutorul
mijloacelor contemporane,
deoarece nici nu emit, nici
Fig. 1
nu absorb radiaţiile electromagnetice sau de neutrini.
În baza observaţiilor indirecte, bazate pe efectele gravitaţionale
asupra obiectelor vizibile din Univers, s-a constatat că materie
întunecată este de aproximativ 5 ori mai multă decât materie vizibilă.
Nu se ştie exact ce
reprezintă materia şi energia
întunecată, însă este bine
cunoscut care este cantitatea
acesteia în Univers. În
figura 2 este reprezentată
distribuţia materiei şi energiei întunecate în Univers,
realizată conform ultimelor
Fig. 2
estimări.
Proprietatea fundamentală a materiei şi modul ei de existenţă
este mişcarea. Din acest punct de vedere fizica este ştiinţa despre
cele mai simple şi totodată cele mai generale forme de mişcare a
materiei.
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Din cele menţionate mai sus este clar că la nivelul actual de
dezvoltare nu este posibil să fie menținută definiţia fizicii ca ştiinţă
despre natură. Se poate accepta următoarea definiţie:
Fizica este ştiinţa care studiază structura, proprietăţile generale şi legile mişcării substanţei şi câmpului.
Fizica descrie materia ca ceva ce există în spaţiu şi timp. Ideile
moderne despre spaţiu şi timp sunt reflectate în teoria relativităţii care
demonstrează că spaţiul şi timpul reprezintă proprietăţi generale şi
inseparabile ale materiei şi sunt indisolubil legate între ele. Spaţiul şi
timpul luate separat sunt aspecte ale unui întreg numit spaţiu-timp.
Spaţiul este tridimensional, omogen şi izotrop, iar timpul este
unidimensional, omogen şi ireversibil.
Proprietatea de omogenitate a spaţiului înseamnă că toate
punctele spaţiului sunt fizic echivalente. Această echivalenţă se
manifestă prin faptul că un fenomen ce se produce într-o zonă a
spaţiului o să se repete fără nici un fel de schimbare, dacă va fi
provocat în alt loc şi în aceleaşi condiţii.
Proprietatea de omogenitate a timpului se manifestă în
echivalenţa fizică a momentelor lui. Diferite momente de timp sunt
echivalente în sensul că orice proces fizic se produce la fel
independent de când a început, dacă condiţiile externe nu variază.
Proprietatea de izotropie a spaţiului se exprimă prin echivalenţa
fizică a diferitor direcţii în spaţiu. Diferite direcţii în spaţiu sunt
echivalente în sensul că într-un sistem ce a fost rotit toate procesele
se produc la fel ca înainte de rotaţie.
Lumea fenomenelor materiale studiate până în prezent se
caracterizează printr-un diapazon amplu de distanţe şi de intervale de
timp. Astfel, dimensiunea părţii Universului accesibilă observaţiilor
este de ordinul de 1026 m. Timpul de existenţă a universului este
estimat ca fiind 10 - 15 miliarde ani, adică, aproximativ 1018 s. Aceste
cifre reprezintă o închipuire despre ceea ce fizicienii numesc distanţe
şi intervale de timp mari. Evident, distanţe şi intervale de timp mai
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mari decât acestea nu pot avea vre-o semnificaţie fizică la nivelul
actual de cunoaştere.
Cele mai mici distanţe şi intervale de timp se caracterizează prin
următoarele cifre. Dimensiunile nucleelor atomice sunt de ordinul
1015 m. În experimentele efectuate în cele mai mari acceleratoare,
structura particulelor elementare se investighează până la dimensiuni
de 5∙10–18 m. Cele mai mici intervale de timp le constituie timpul de
viaţă al particulelor instabile numite rezonanţe şi care este de ordinul
10–23 s.
Fizica este o știință fundamentală. Legile ei reflectă regularităţile
obiective ale naturii. Aceste legi se stabilesc în baza generalizării
datelor experimentale.
Observaţia şi experimentul sunt metodele fundamentale de
cercetare în fizică.
Pentru explicarea datelor experimentale se formulează ipoteze,
adică presupuneri ştiinţifice. La rândul lor ipotezele se verifică în
experienţe speciale, în care se explică concordanţa efectelor ce
rezultă din ipoteză cu efectele experimentale. Ipoteza demonstrată în
acest mod se transformă în teorie ştiinţifică. Teoria ştiinţifică este un
sistem de idei fundamentale, care generalizează datele experimentale
şi sunt o reflexie a legilor obiective ale naturii.
Fizica este o ştiinţă în dezvoltare. În zilele noastre continuă să se
dezvolte fizica nucleară, fizica particulelor elementare, fizica
corpului solid ş. a.
Fizica este strâns legată cu mai multe științe naturale. Aceste
legături au făcut ca fizica să pătrundă cu rădăcini adânci în
matematică, astronomie, geologie, chimie, biologie şi alte ştiinţe
naturale. Ca rezultat s-au format o serie de discipline noi cum ar fi
fizica matematică, astrofizica, chimia fizică, biofizica ş. a.
Fizica este strâns legată cu tehnica. Istoria dezvoltării fizicii şi
tehnicii demonstrează că o descoperire în fizică are o importanţă
enormă pentru crearea unor ramuri noi ale tehnicii. Fizica a
reprezentat fundamentul pe care au crescut ramuri ale tehnicii cum ar
8

fi electrotehnica, tehnica tele- şi radio-comunicațiilor, tehnica
electronică, tehnica de calcul, construcţia de instrumente,
microelectronica, tehnica nucleară, tehnica cosmică, ş. a. Pe bună
dreptate orice ramură a tehnicii reprezintă un şir neterminat de
aplicaţii ingenioase şi elegante ale Fizicii şi ale altor ştiinţe exacte.
La rândul său tehnica influenţează puternic progresul fizicii. De
exemplu, necesitatea motoarelor termice econome a condus la
dezvoltarea termodinamicii, iar necesitatea generatoarelor electrice la dezvoltarea teoriei magnetizării fierului. Datorită perfecționării
tehnicii acceleratoarelor s-a dezvoltat vertiginos fizica particulelor
elementare. Există multe alte astfel de exemple care arată că
dezvoltarea tehnicii conduce la perfecţionarea metodelor de cercetare
în fizică experimentală.
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Capitolul 1. Cinematica punctului
material
Vom începe studiul fizicii cu mecanica. Mecanica este
compartimentul fizicii care studiază forma cea mai simplă şi mai
generală de mişcare a materiei ce constă în deplasarea corpurilor sau
a părţilor acestora una faţă de alta. Această mişcare se numeşte
mişcare mecanică.
Originea dezvoltării mecanicii ţine de lucrările savantului din
antichitate Arhimede (282 - 212 î.e.n.) care a descoperit legile
echilibrului pârghiei şi a corpurilor flotante. Legile fundamentale ale
mecanicii au fost explicate în mare măsură de către fizicianul italian
G. Galilei (1564 - 1672) şi formulate definitiv de către fizicianul
englez I. Newton (1643 - 1727).
Mecanica lui Galilei – Newton studiază mişcarea corpurilor
macroscopice, a căror viteze sunt mici în comparaţie cu viteza luminii
în vid. Această mecanică se numeşte clasică. Mişcarea corpurilor cu
viteze comparabile cu viteza luminii în vid se studiază în teoria
relativităţii descoperită de către A. Einstein (1879 - 1955). Mişcarea
corpurilor microscopice (electroni, protoni, neutroni, atomi, ioni,
molecule ş. a.) se studiază în mecanica cuantică.
În prima parte a cursului vom studia mecanica clasică. În această
mecanică spaţiul şi timpul se consideră forme de existenţă a materiei,
dar separate una de alta şi de mişcarea corpurilor materiale ceea ce,
după cum se va vedea mai târziu, nu întotdeauna este corect. În afară
de aceasta geometria spaţiului se consideră euclidiană. Această
supoziţie a fost verificată. Experienţa demonstrează că geometria lui
Euclid (secolul III î.e.n.) este valabilă începând cu dimensiunile
subatomice (10-15 m) şi terminând cu dimensiunile părţii vizibile a
Universului ( 1026 m ). Acest fapt permite aplicarea în Fizică a
geometriei lui Euclid studiată deja în ciclul preuniversitar.
Mecanica se împarte în trei părţi: 1) cinematica, 2) dinamica,
3) statica.
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Cinematica punctului material
Cinematica studiază mişcarea corpurilor fără a analiza cauzele
care o provoacă.
Dinamica studiază mişcarea corpurilor şi cauzele care o
provoacă.
Statica studiază legile echilibrului unui sistem de corpuri. Cum
se va vedea ulterior, dacă se cunosc legile mişcării corpurilor, atunci
se pot stabili şi legile echilibrului sistemului de corpuri. De aceea
statica este un caz particular al dinamicii.
Problema fundamentală a mecanicii clasice constă în
determinarea poziţiei unui corp în mişcare la orice moment de
timp. Însă conceptul de mişcare sau deplasare în spaţiu are sens doar
dacă se indică un alt corp, în raport cu care se deplasează corpul
studiat. De aici rezultă o proprietate fundamentală a naturii: orice
mişcare este relativă. Din această cauză descrierea oricărei mişcări
este posibilă numai dacă se indică un sistem de referinţă.
Sistem de referinţă (referenţial) se numeşte ansamblul ce constă
din corpul de referinţă, sistemul de coordonate legat cu acesta
şi un instrument de măsurare a timpului (ceasornic), toate
considerându-se fixe.
Prin ceasornic sau instrument de măsurare a timpului se înţelege
orice corp sau sistem de corpuri în care se produce un proces periodic
ce serveşte pentru măsurarea timpului. În calitate de exemple vom
menţiona oscilaţiile unui pendul, rotaţia Pământului în jurul axei sale,
oscilaţiile atomilor în reţeaua cristalină ş. a.
Soluţia problemei fundamentale a mecanicii în cazul mişcării
unui corp real nu este o problemă simplă, întrucât orice corp real
posedă volum, iar părţile lui pot efectua mişcări distincte. Totuşi
există multe probleme în care dimensiunile corpului joacă un rol
puţin important, din care cauză în limitele anumitor erori de măsurare
pot fi ignorate. De exemplu, studiind mişcarea unui proiectil lansat
de un tun, putem să nu ţinem seama de dimensiunile lui. În acest caz
vom comite o eroare de ordinul  l xmax  100%   0,5 500  100% 
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= 0,1%, unde l este lungimea proiectilului, iar xmax este distanţa de
zbor. Este clar că dacă am dori să măsurăm poziţia proiectilului în
spaţiu cu o eroare mai mică de 0,1 %, atunci nu am putea neglija
dimensiunile acestuia. În acest caz este foarte dificil să se atingă o
precizie mai mare, dar în practică nici nu este necesar.
Astfel în multe probleme, în locul analizei mişcării corpurilor
reale, se poate analiza mişcarea punctelor materiale.
Se numeşte punct material corpul, a cărui dimensiuni pot fi
neglijate în comparaţie cu distanţa parcursă sau cu distanţele
până la alte corpuri.
Vom observa că mai există o clasă de probleme în care mişcarea
unui corp se substituie prin mişcarea unui punct. Acestea sunt
problemele în care corpurile execută o mişcare de translaţie.
Mişcarea unui corp se numeşte de translaţie, dacă orice dreaptă
legată de acesta se deplasează în decursul mişcării paralel cu
poziţia sa iniţială (fig. 1.1).
Într-o astfel de mişcare toate
punctele corpului execută deplasări
echivalente. De aceea este suficient să
studiem mişcarea unui punct al
corpului şi vom cunoaşte mişcarea
Fig. 1.1
întregului corp.
Starea unui punct material în mecanica clasică se consideră
cunoscută, dacă se cunosc coordonatele lui x, y, z şi componentele
vitezei acestuia vx, vy, vz. Astfel formularea problemei fundamentale
a mecanicii dată mai sus poate fi concretizată:
Cunoscând starea iniţială a unui corp (punct material) se cere
determinarea stării lui la orice alt moment de timp ulterior.
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Cinematica punctului material
Această formulare este un caz particular al problemei fundamentale
din fizică în general:
Cunoscând starea iniţială a unui sistem fizic şi condiţiile în care
se află acesta se cere determinarea stării lui la orice alt moment
de timp ulterior.
În calitate de exemplu considerăm sistemul solar. Cunoscând
poziţiile planetelor la un moment de timp considerat iniţial, se pot
determina poziţiile lor la orice moment ulterior de timp. Se cunoaşte
încă din timpuri străvechi capacitatea oamenilor de a prezice
eclipsele de Soare şi de Lună. Un alt exemplu: serverul de la un centru
de calcul care este un sistem fizic complicat. Din punctul de vedere
al utilizării practice este foarte important să cunoaştem în ce stare ar
putea să se afle serverul peste 1, 2 sau 3 ani de funcţionare
neîntreruptă. La vânzarea unor astfel de produse se dau anumite
garanţii. De exemplu, dacă vor fi îndeplinite condiţiile de exploatare,
serverul va funcţiona neîntrerupt cu probabilitatea de 0,999 timp de
3 ani. Această informaţie este nu altceva decât rezultatul soluţionării
problemei fundamentale a fizicii în acest caz. Putem intui şi multe
alte exemple de acest gen care se întâlnesc, mai ales, în tehnică.
Să analizăm acum rezolvarea problemei fundamentale a
mecanicii în cazul cel mai simplu al mişcării unui punct material.
Această problemă a fost soluţionată în cadrul cursului preuniversitar
de fizică pentru două cazuri particulare ale mişcării: rectiline
uniformă

x  x0  vt ,

(1.1)

şi rectiline uniform accelerată

x  x0  v0t 
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at 2
,
2

(1.2)

unde x şi x0 sunt coordonatele punctului material la momentul de
timp t şi, respectiv, la momentul iniţial de timp, v şi v0 sunt vitezele
acestuia, respectiv, la aceleaşi momente de timp, iar a este acceleraţia punctului material.
Cercetăm acum cazul general, când punctul material se mişcă pe
o curbă în spaţiu. Pentru descrierea mişcării vom lua un referenţial cu
un sistem tridimensional de
coordonate carteziene. În acest caz
poziţia punctului material este
determinată de trei coordonate
x  x  t  , y  y  t  şi z  z  t  .
Aceste trei mărimi scalare pot fi
înlocuite cu un vector r  t  ce uneşte
originea de coordonate O cu punctul
material M (fig. 1.2). Acest vector
este numit vector de poziţie. După
cum se observă din figura 1.2

Fig. 1.2

r t   x t   y t   z t  .

(1.3)

Direcţia fiecărei axe de coordonate poate fi indicată cu ajutorul
vectorilor i , j , k (fig. 1.2), a căror module sunt egale cu unitatea,
adică i  j  k  1 . Aceşti vectori se numesc vectori unitari sau
versori. Atunci x  t   x  t   i , y  t   y  t   j , z  t   z  t   k şi
relaţia (1.3) capătă aspectul:

r  t   x  t   i  y t   j  z t   k .
Aceasta este descompunerea vectorului r  t  după baza i , j , k .
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(1.4)

Cinematica punctului material
Presupunem că punctul material se mişcă pe o curbă arbitrară în
spaţiu şi, la momentul iniţial de timp t0 , îi corespunde vectorul de
poziţie r0 (fig. 1.3). Pentru a determina poziţia punctului material la un
moment ulterior de timp, după cum o
cere problema fundamentală, trebuie
să cunoaştem rapiditatea variaţiei
poziţiei acestuia. Pentru a o determina
observăm că după un interval de timp
t poziţia particulei este determinată
de vectorul de poziţie r  t  (fig. 1.3).

Fig. 1.3

Punctul material efectuează o deplasare r  r  t   r0 (se numeşte
deplasare vectorul care uneşte poziţia iniţială cu cea finală a
punctului material). Rapiditatea variaţiei poziţiei punctului material
poate fi caracterizată cu ajutorul vitezei medii
v 

r
.
t

(1.5)

Sensul vectorului v coincide cu sensul deplasării r (fig. 1.3). Din
(1.5) se observă că mărimea v nu este comodă pentru soluţionarea
problemei fundamentale, întrucât pentru diferite intervale de timp t
ea va avea nu numai sensuri diferite, dar şi valori diferite. Ea nici nu
conţine suficientă informaţie despre mişcarea particulei în fiecare
punct al traiectoriei. Mărimea ce ar asigura această informaţie este
viteza instantanee:
r
.
(1.6)
v  lim
t 0 t
Expresia (1.6) a căpătat denumirea de derivată a funcţiei r  t  în
raport cu timpul. Astfel în ştiinţă a apărut pentru prima dată noţiunea
de derivată. Acest fapt arată legătura strânsă între fizică şi matematică,
mai ales că noţiunea de derivată nu este unica în matematică ce a apărut
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în fizică din necesităţi practice. Sensul derivatei unei funcţii este, deci,
viteza de variaţie a acesteia. După cum se cunoaşte din matematică
derivata se notează după cum urmează.
v  lim

t 0

r dr

r.
t dt

(1.7)

Punctul situat deasupra vectorului r înlocuieşte semnul "prim" care
se utilizează în matematică la notarea derivatei şi indică faptul că
derivata se calculează în raport cu timpul. Când t  0 secanta r
tinde către tangenta la traiectorie. De aceea vectorul vitezei
instantanee v este orientat de-a lungul tangentei la traiectorie în
sensul mişcării punctului material (fig. 1.3). Pe măsură ce se
micşorează intervalul de timp t drumul parcurs s se apropie tot
mai mult de r . Din această cauză

r
r
s ds
 lim
 lim
 .
t 0 t
t 0 t
t 0 t
dt

v  v  lim

(1.8)

Astfel, valoarea numerică a vitezei instantanee este egală cu derivata
întâi a spaţiului parcurs s în raport cu timpul.
Substituind formula (1.3) în (1.7), obţinem
v

dx
dy
dz
i
j k.
dt
dt
dt

(1.9)

Însă vectorul vitezei v  t  ca şi oricare alt vector, de exemplu, vectorul de poziţie r  t  (1.4), poate fi descompus după baza i , j , k :

v  t   vx i  vy j  vz k .

(1.10)

Comparând (1.10) cu (1.9), obţinem:
vx 

dx
dy
dz
, v y  , vz  .
dt
dt
dt
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Cunoscând componentele vitezei vx , vy , vz , adică viteza v  t  , pot fi
determinate coordonatele punctului material x, y, z la orice moment
de timp. Într-adevăr, înmulţind prima ecuaţie din (1.11) cu dt ,
obţinem dx  vx  t  dt . Integrând partea stângă a ecuaţiei în limitele
de la x0 până la x şi cea dreaptă de la t0 până la t , obţinem următoarea soluţie
t

x  t   x0   vx  t  dt .

(1.12,a)

t0

Analogic,
t

y  t   y0   v y  t  dt ,

(1.12,b)

t0
t

z  t   z0   vz  t  dt .

(1.12,c)

t0

Din relaţiile (1.12) rezultă că pentru rezolvarea definitivă a problemei
fundamentale a mecanicii este necesară cunoaşterea vitezei
instantanee v  t  . Pentru aceasta, însă, trebuie să cunoaştem
rapiditatea variaţiei vitezei, adică
acceleraţia. Considerăm un punct
material care se mişcă pe o traiectorie
curbă (fig. 1.4) şi admitem că în
punctul A acesta are viteza v , iar în
punctul B – viteza v1  v  v .
Deplasând printr-o translaţie paralelă
vectorul v1 cu originea în punctul A,
aflăm vectorul diferenţă v după
Fig. 1.4
cum este indicat în figura 1.4.
Acceleraţia medie
a 

v
.
t
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(1.13)

Pentru a caracteriza mai detaliat mişcarea trebuie să cunoaştem
acceleraţia instantanee
v d v

v.
t 0 t
dt

a  t   lim

(1.14)

Astfel, acceleraţia este o mărime vectorială, egală cu derivata întâi a
vitezei în raport cu timpul, adică reprezintă viteza de variaţie a vitezei
punctului material.
Substituind (1.10) şi (1.11) în (1.14), obţinem:

a t  

d vy
d vx
dv
d 2x
d2y
d 2z
i
j z k  2 i  2 j 2 k.
dt
dt
dt
dt
dt
dt

(1.15)

Ţinând seama că a  t   ax i  a y j  az k , din comparaţia cu (1.15)
avem:

ax 

d vy d 2 y
d vx d 2 x
dv
d 2z
 2 , ay 
 2 , az  z  2 .
dt
dt
dt
dt
dt
dt

(1.16)

Cunoscând componentele acceleraţiei ax , a y , az , adică a , se pot
determina componentele vitezei punctului material. Într-adevăr
înmulţind cu dt prima ecuaţie din (1.16), obţinem d vx  ax dt .
Integrând partea stângă a ecuaţiei în limitele de la v0 x până la vx , iar
partea dreaptă de la t0 până la t , obţinem:
t

vx  t   v0 x   ax  t  dt .

(1.17,a)

t0

Analogic
t

vy  t   v0 y   a y  t  dt ,

(1.17,b)

t0
t

vz  t   v0 z   az  t  dt .
t0
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Substituind expresiile (1.17) în (1.12), obţinem soluţia problemei
fundamentale a mecanicii
t


x  t   x0   v0 x   ax  t  dt  dt ,

t0 
t0

t

t 
t

y  t   y0   v0 y   a y  t  dt  dt ,

t0 
t0

t 
t

z  t   z0   v0 z   az  t  dt  dt ,

t0 
t0


(1.18,a)

(1.18,b)

(1.18,c)

adică determinăm poziţia punctului material la orice moment de timp,
dacă cunoaştem coordonatele lui iniţiale x0 , y0 , z0 şi componentele
acceleraţiei acestuia ax , a y , az .
Să considerăm în calitate de exemplu mişcarea rectilinie uniform
accelerată a unui punct material. În acest caz ax  a  const. , iar
a y  az  0 . Vom admite că v0 x  v0 şi v0 y  v0 z  0 . Atunci,
conform relaţiei (1.17,a), viteza punctului material
t

t

t0

t0

vx  t   v  t   v0   a  t  dt  v0  a  dt  v0  a  t  t0  .
Substituind acest rezultat în (1.18,a), obţinem:

a  t  t0 
x  t   x0   v0  a  t  t0   dt  x0  v0  t  t0  
.
2
t0
2

t

Dacă momentul iniţial este considerat t0  0 , atunci

at 2
,
2
relaţie, care coincide cu (1.2), obţinută în alt mod în cursul
preuniversitar de fizică.
x  x0  v0t 
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Este de remarcat că soluţia generală obţinută mai sus ia în seamă
toate variantele posibile ale mişcării punctului material pe o curbă
spaţială cu acceleraţie constantă sau variabilă.
Din cele expuse până acum devine clar că pentru soluţionarea
problemei fundamentale a mecanicii este necesar să cunoaştem
acceleraţia corpului. Natural că se iscă întrebarea: cum să o
determinăm şi de ce depinde valoarea ei? Întrucât acceleraţia
caracterizează variaţia mişcării corpului, probabil ea trebuie să
depindă de cauzele care conduc la o asemenea variaţie. Acestea se
studiază în compartimentul „dinamica”, care se va examina în tema
următoare.
În final vom observa că la mişcarea curbilinie a punctului
material vectorul vitezei poate varia nu numai în modúl, cum este în
cazul mişcării rectilinii, dar şi după direcţie. Pentru a caracteriza
aceste două moduri de variaţie a vitezei, sunt necesare, probabil, două
tipuri de acceleraţie. Să le stabilim, descompunând vectorul v în
două componente. Pentru aceasta, din punctul A (fig. 1.4) în sensul
vitezei v trasăm vectorul AD egal în modúl cu vectorul v1 . Evident,
vectorul CD egal cu v reprezintă variaţia modulului vitezei în
timpul t : v  v1  v . A doua componentă a vectorului v , şi
anume vn , caracterizează variaţia direcţiei vitezei în acelaşi interval
de timp t .
Limita raportului v t când t  0 determină rapiditatea
variaţiei modulului vitezei la un moment de timp t şi constituie
derivata modulului vitezei în raport cu timpul. Această mărime este
orientată de-a lungul tangentei la traiectoria punctului material şi de
aceea se numeşte componentă tangenţială a acceleraţiei sau simplu
acceleraţie tangenţială, notându-se prin simbolul a :
a  lim

t 0

v
v d v
 lim

v.

t

0
t
t dt

(1.19)

Determinăm acum a doua componentă a acceleraţiei. Pentru
aceasta presupunem că punctul B se apropie destul de mult de punctul
20
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A. În acest caz se poate considera că s este un arc de cerc cu raza
R care diferă puţin de coarda AB. De aceea AB  s  vt . Din
asemănarea triunghiurilor ADE şi OAB se poate scrie:

vn v1
vn v1v
.



AB
R
t
R
Observăm că dacă t  0 , atunci v1  v . În acest caz unghiul
EAD tinde la zero şi întrucât EAD este isoscel,  ADE  90 .
Prin urmare, dacă t  0 , vectorii vn şi v sunt reciproc

perpendiculari. Cu alte cuvinte, dacă t  0 vectorul vn este
orientat spre centrul de curbură al traiectoriei în punctul dat. Acelaşi
sens îl va avea şi componenta corespunzătoare a acceleraţiei

an  lim

t 0

vn v 2

,
t
R

(1.20)

care se numeşte acceleraţie normală sau
centripetă.
Acceleraţia totală este egală cu suma
vectorială a componentelor tangenţială şi
normală (fig. 1.5):
a

dv
 a  an ,
dt

(1.21)

Fig. 1.5

iar modulul acceleraţiei totale, după cum se observă din figura 1.5,
este

a  an2  a2 .

(1.22)

Aşadar:
componenta tangenţială a acceleraţiei caracterizează rapiditatea variaţiei modulului vitezei, fiind orientată de-a lungul
tangentei la traiectorie, iar cea normală – rapiditatea variaţiei
direcţiei vitezei, fiind orientată spre centrul de curbură al
traiectoriei în punctul considerat.
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Capitolul 2. Dinamica punctului material
şi a sistemului de puncte
materiale. Conservarea
impulsului
2.1. Principiul I al dinamicii. Inerţia şi masa corpurilor
După cum am observat, pentru rezolvarea problemei fundamentale a mecanicii, adică pentru determinarea poziţiei unui corp la orice
moment de timp, este necesar să cunoaştem acceleraţia corpului. Însă
acceleraţia caracterizează variaţia vitezei corpului. De aceea pentru a
determina acceleraţia unui corp trebuie să stabilim cauzele ce conduc
la variaţia vitezei acestuia. Experienţa demonstrează că viteza
oricărui corp poate varia numai dacă asupra lui acţionează alte
corpuri. Dacă nu există această influenţă, viteza nu trebuie să varieze
şi acceleraţia corpului trebuie să fie nulă. Primul care a ajuns la
această concluzie în urma analizei multor experienţe a fost G. Galilei.
Ulterior această deducţie a fost acceptată de către I. Newton în
calitate de principiul I al dinamicii sau legea inerţiei. Acesta poate
fi formulat în modul următor:
Orice corp îşi păstrează starea de repaus sau de mişcare
rectilinie uniformă atâta timp cât influenţa altor corpuri nu-l
obligă să-şi schimbe starea.
Asemenea corpuri sunt numite libere, iar mişcarea lor – mişcare
liberă sau după inerţie.
Riguros vorbind, este imposibil să verificăm direct în experienţă
principiul I al dinamicii. Totuşi, se poate situa un corp în astfel de
condiţii, încât influenţele externe să fie cât mai mici sau să se
compenseze între ele. Dacă vom admite că influenţa externă se
micşorează nelimitat, vom ajunge la reprezentarea unui corp liber sau
a unei mişcări libere. De exemplu, o piatră alunecă pe o suprafaţă cu
22
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atât mai mult, cu cât mai netedă este aceasta, adică cu cât mai mică
este influenţa exercitată din partea suprafeţei.
După cum am stabilit anterior orice mişcare mecanică este
relativă. De aceea apare întrebarea: în raport cu care sistem de
referinţă se analizează repausul şi mişcarea rectilinie uniformă?
Răspunsul la această întrebare ni-l oferă experienţa. Într-adevăr, un
corp aflat pe o poliţă absolut netedă a unui vagon ce se mişcă
rectiliniu, se poate afla în mişcare în raport cu vagonul fără ca să
existe vreo influenţă asupra lui din partea altor corpuri. Pentru aceasta
este suficient ca vagonul să înceapă să se mişte cu acceleraţie.
Conchidem că în acest caz principiul I al dinamicii nu este valabil în
sistemul de referinţă legat cu vagonul. Totuşi, în raport cu sistemul
de referinţă legat cu Pământul acesta este valabil. Rezultă că
principiul I al dinamicii nu este valabil în orice sistem de referinţă.
Sistemul de referinţă în raport cu care este valabilă legea
inerţiei se numeşte sistem inerţial de referinţă.
Din cele expuse până acum este clar că în calitate de cauză a variaţiei
vitezei corpului serveşte influenţa exercitată de alte corpuri asupra
celui studiat. Însă, după cum arată experienţa, gradul variaţiei vitezei
unui corp depinde, de asemenea, de proprietăţile corpului. De
exemplu, aceeaşi influenţă poate comunica unui corp mic o acceleraţie mare, iar unui corp masiv - o acceleraţie mică. Din acesta şi
multe alte exemple rezultă că orice corp posedă proprietatea de a se
opune variaţiei vitezei. Această proprietate se numeşte inerţie. La
diferite corpuri ea se manifestă diferit. În exemplul considerat mai
sus corpul mic posedă o inerţie mică, iar cel masiv - o inerţie mare.
Ca şi orice proprietate a corpurilor, proprietatea de inerţie trebuie să
se descrie cantitativ printr-o anumită mărime fizică. De exemplu,
proprietatea corpurilor de a ocupa un loc în spaţiu se descrie cantitativ
cu ajutorul mărimii fizice numită volum al corpului. Dar, care este
mărimea fizică ce descrie proprietatea de inerţie a corpurilor? Pentru
a răspunde la această întrebare este necesar să recurgem la
experiment şi să introducem conceptul de sistem închis sau sistem
izolat de corpuri (puncte materiale).
23

Un sistem de puncte materiale se numeşte izolat, dacă toate
corpurile sistemului sunt atât de îndepărtate de corpurile
externe, încât acestea nu exercită nici o influenţă asupra
sistemului. Punctele materiale ale sistemului pot interacţiona
numai între ele.
Considerăm un sistem izolat, compus din două puncte materiale
1 şi 2. Presupunem că înainte de interacţiune vitezele lor erau v1 şi,
respectiv, v2 , iar după interacţiune au devenit v1 şi v2 . Experimental
s-a stabilit că punctele materiale sunt caracterizate de constantele
pozitive m1 şi, respectiv, m2 , astfel încât:

m1v1  m2v2  m1v1  m2v2 ,

(2.1)

unde constantele m1 şi m2 nu depind de caracterul interacţiunii dintre
punctele materiale. Interacţiunea poate avea loc prin intermediul unei
ciocniri dintre punctele materiale, prin intermediul câmpului electric,
dacă lor li s-au transmis anticipat sarcini electrice, prin intermediul
unui resort, prin intermediul câmpului magnetic, dacă corpurile sunt
magnetizate etc. Să clarificăm sensul fizic al constantelor m1 şi m2 .
Din (2.1) avem

m1  v1  v1   m2  v2  v2  ,
iar de aici:

 v1  v1 
m2
.

m1  v2  v2 

(2.2)

Din formula (2.2) rezultă că m2 este de atâtea ori mai mare decât m1
de câte ori variaţia vitezei particulei a doua  v2  v2  este mai mică
decât variaţia vitezei primei particule  v1  v1  . Cu alte cuvinte, de
câte ori m2 este mai mare decât m1 de atâtea ori corpul al doilea se
va opune mai mult variaţiei vitezei în comparaţie cu primul corp.
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Astfel constantele m1 şi m2 descriu proprietăţile de inerţie ale
corpurilor 1 şi 2. Acestea se numesc mase sau, mai exact, mase
inerţiale ale corpurilor 1 şi 2.
Luând m1 în calitate de etalon de masă, adică considerând m1 egal
cu o unitate de masă, din (2.2) obţinem următoarea formulă pentru
masa corpului al doilea cunoscând variaţia vitezelor corpurilor 1 şi 2:
m2  m1

 v1  v1 
.
 v2  v2 

(2.3)

Conceptul de masă dedus din formula (2.3) are sensul de măsură a
inerţiei corpului în mişcarea lui de translaţie. Masa corpurilor se
măsoară în kilograme (kg). Unitatea de masă kg este o unitate
fundamentală a sistemului internaţional (SI) de unităţi.
În formula (2.1) intră mărimea exprimată cu produsul dintre
masa corpului şi viteza lui:
p  mv .

(2.4)

Această mărime vectorială se numeşte impuls sau cantitate de
mişcare a unui corp. Direcţia şi sensul impulsului coincide cu
direcţia şi sensul vitezei. Impulsul se măsoară în kg  m s .
Se numeşte impuls sau cantitate de mişcare a unui sistem de
puncte materiale mărimea vectorială egală cu suma impulsurilor tuturor punctelor materiale ce formează sistemul:
n

n

i 1

i 1

P =  pi   mi vi .

(2.5)

Pentru sistemul din 2 puncte materiale P  p1  p2  m1v1  m2v2 .
Acum expresia (2.1) poate fi scrisă sub forma

P  P .

(2.6)

unde P  p1  p2 şi P   p1  p2 sunt impulsurile sistemului înainte
şi după interacţiune. Astfel,
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impulsul sistemului izolat din două puncte materiale se
conservă, adică se menţine constant în timp oricare ar fi
interacţiunea dintre ele.
Această afirmaţie reprezintă legea conservării impulsului. Ea
este rezultatul experimentului şi a definiţiei date mai sus pentru masă.
2.2. Principiile al II-lea şi al III-lea ale dinamicii. Forţa
Proprietatea corpurilor de a se opune variaţiei vitezei de care
depinde acceleraţia lor se descrie cu ajutorul mărimii fizice numită
masă. Însă, cum am spus şi mai devreme, acceleraţia corpului
depinde, de asemenea, de influenţa sau, mai exact, de intensitatea
influenţei altor corpuri asupra corpului în cauză. Proprietatea
corpurilor de a exercita influenţă asupra altor corpuri, ca şi alte
proprietăţi ale corpurilor, trebuie să se descrie cu o anumită mărime
fizică. Pentru a clarifica ce reprezintă această mărime fizică
observăm că dacă asupra unui punct material nu acţionează alte
corpuri, atunci impulsul acestuia rămâne constant. Dacă, însă, asupra
lui acţionează alte corpuri, atunci impulsul său variază în timp.
Evident, variaţia impulsului odată cu scurgerea timpului va fi cu atât
mai mare, cu cât mai intensă va fi influenţa altor corpuri asupra celui
considerat. De aceea este natural să considerăm în calitate de măsură
a intensităţii influenţei altor corpuri asupra punctului material
rapiditatea variaţiei impulsului punctului material, adică prima
dp
derivată a impulsului acestuia în raport cu timpul:
 p.
dt
Experienţa demonstrează că în mecanica clasică derivata impulsului
punctului material p este determinată de poziţia acestuia faţă de
corpurile ce îl înconjoară, iar în unele cazuri şi de viteza lui. Aşadar,
derivata impulsului este o funcţie de vectorul de poziţie r şi de viteza
v a punctului material şi mai poate depinde, de asemenea, de
coordonatele şi vitezele punctelor materiale ce îl înconjoară ca
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parametri ai acestei funcţii. Notăm această funcţie prin F  r , v  şi
atunci putem scrie:
dp
F.
dt

(2.7)

Funcţia de coordonatele şi viteza punctului material F  r , v  ,
determinată de derivata impulsului acestuia în raport cu timpul a fost
numită forţă. Forţa este un vector, întrucât se obţine prin derivarea
vectorului p în raport cu argumentul scalar t . Forţa se consideră
cunoscută dacă se cunoaşte valoarea ei, direcţia şi sensul, precum şi
dacă se indică asupra cărui corp şi din partea cui acţionează.
Din (2.7), de asemenea, se mai observă că
derivata impulsului punctului material în raport cu timpul este
egală cu forţa (rezultanta forţelor) ce acţionează asupra lui.
În acest sens ecuaţia (2.7) intervine deja nu ca definiţie a unei mărimi
fizice – forţa, dar ca o lege fundamentală care a căpătat denumirea de
principiul al doilea (fundamental) al dinamicii sau legea a doua a
lui Newton. Cu ajutorul acestei legi se poate determina acceleraţia
corpului, necesară pentru rezolvarea problemei fundamentale a
mecanicii. Evident, pentru determinarea acceleraţiei trebuie să
cunoaştem forţele ce acţionează asupra corpului, care se pot stabili
din experiment (vezi, p.2.4). Admițând că masa punctului material nu
depinde de timp şi că prin F se subînţelege rezultanta tuturor forţelor
ce acţionează asupra acestuia, din (2.7) obţinem (la derivarea
produsului mv , m se scoate în afara derivatei ca fiind o constantă):
m

dv
 F  ma  F ,
dt

de unde
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(2.8)

F
.
(2.9)
m
Expresia (2.9) ne permite să dăm o altă formulare a legii a doua a lui
Newton:
a

Acceleraţia unui punct material este direct proporţională cu
rezultanta F a tuturor forţelor ce acţionează asupra lui, invers
proporţională cu masa m a punctului material şi orientată în
sensul rezultantei forţelor.
Din această formulare a principiului fundamental al dinamicii se
observă dependenţa acceleraţiei corpului de cauzele variaţiei mişcării
lui ( F ) şi de proprietăţile inerţiale ale acestuia ( m ). Ecuaţia (2.8)
permite definirea unităţii de forţă, numită în SI newton (N). Un
newton este forţa care comunică unui corp cu masa de 1 kg o
acceleraţie de 1 m s 2 :
1N = 1

kg  m
.
s2

Rezolvând diferite tipuri de probleme ale dinamicii, deseori
apare necesitatea de a utiliza o proprietate importantă a forţelor,
exprimată prin principiul al treilea al dinamicii sau legea a treia a
lui Newton. Pentru a stabili această proprietate considerăm un sistem
izolat constituit din două puncte materiale. Impulsul total al
sistemului se conservă:

p1  p2  const.
Derivând această expresie în raport cu timpul, obţinem:

p1  p2  0  p1   p2 ,
sau în baza legii a doua a lui Newton (2.7),

F1   F2 ,

(2.10)

unde F1 şi F2 sunt forţele, prin intermediul cărora punctele materiale
interacţionează între ele. Ţinând seama de faptul experimental că
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forţele F1 şi F2 sunt orientate de-a lungul dreptei ce uneşte punctele
materiale, ajungem la legea a treia a lui Newton (principiul al
treilea al dinamicii numit şi principiul acţiunii şi reacţiunii):
Forţele de interacţiune dintre două puncte materiale sunt egale
ca mărime, orientate de-a lungul dreptei ce le uneşte şi contrare
ca sens.
Legea a treia a lui Newton formulată în această formă este
valabilă pentru un sistem izolat constituit din două puncte materiale
ce interacţionează între ele. Însă experimentul demonstrează că ea
este valabilă şi pentru un sistem constituit dintr-un număr arbitrar de
puncte materiale. Fie Flk forţa cu care punctul material cu numărul k
acţionează asupra celui cu numărul l, iar Fkl este forţa cu care punctul
material cu numărul l acţionează asupra celui cu numărul k. Legea a
treia a lui Newton afirmă că aceste două forţe sunt orientate de-a
lungul dreptei ce le uneşte şi

Flk   Fkl .

(2.11)

Legea a treia a lui Newton generalizată sub această formă permite
trecerea de la mecanica unui punct material la mecanica unui sistem
de puncte materiale. În particular aceasta permite extinderea legii
conservării impulsului (2.6) şi pentru cazul unui sistem cu un număr
arbitrar de puncte materiale ce interacţionează. Vom analiza aceste
chestiuni în cele ce urmează.
2.3. Legea conservării impulsului. Mişcarea centrului
de masă
Forţele care acţionează asupra punctelor materiale ce constituie
un sistem pot fi divizate în interne şi externe. Forţele externe sunt
acele forţe, cu care corpurile externe acţionează asupra punctelor
materiale ale sistemului, iar cele interne, evident, sunt forţele cu care
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interacţionează între ele punctele materiale ale sistemului. Conform
legii a treia a lui Newton (2.11), pentru forţele interne de interacţiune
dintre două puncte materiale arbitrate l şi k ale sistemului

Flk  Fkl  0 . De aici rezultă că suma vectorială a tuturor forţelor
interne ce acţionează într-un sistem este egală cu zero. Scriem acest
rezultat sub forma:

F1(i )  F2(i )  F3(i ) 

 Fn(i )  0 ,

(2.12)

unde indicele superior (i) subliniază apartenenţa forţelor la cele
interne, iar cel inferior indică numărul punctului material asupra
căruia acţionează forţele. De exemplu, F1(i ) reprezintă forţa internă
rezultantă ce acţionează asupra primului punct material din partea
celorlalte care fac parte din sistem. Notăm acum prin

F1( e) , F2( e) , F3( e) ,

, Fn( e) forţele externe ce acţionează asupra punctelor

materiale corespunzătoare ale sistemului. Scriem legea a doua a lui
Newton pentru fiecare punct material al sistemului:

 dp1
(i )
(e)
 dt  F1  F1 ,

 dp2  F (i )  F ( e ) ,
2
2
 dt


 dpn  F (i )  F ( e ) .
n
n
 dt

(2.13)

Adunând aceste ecuaţii parte cu parte şi ţinând seama de expresia
(2.12), obţinem
d
 p1  p2  p3 
dt

 pn   F1( e)  F2( e)  F3( e) 

sau
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 Fn( e) ,

Dinamica punctului material

dP
 F (e) ,
dt
unde P = p1  p2  p3 

F (e)  F1( e)  F2( e)  F3( e) 

(2.14)

 pn este impulsul întregului sistem, iar
 Fn( e) este rezultanta tuturor forţelor

externe ce acţionează asupra tuturor punctelor materiale ale
sistemului. Astfel derivata impulsului sistemului de puncte materiale
în raport cu timpul este egală cu rezultanta tuturor forţelor externe ce
acţionează asupra tuturor particulelor sistemului. Ecuaţia (2.14) este
ecuaţia (2.7) generalizată pentru un sistem de puncte materiale. Pot
avea loc următoarele cazuri particulare:
1. Admitem că F ( e )  0 . Aceasta are loc, de exemplu, pentru un
dP
 0 , iar de aici se
sistem izolat. În acest caz din (2.14) rezultă că
dt
obţine
P  const. ,
(2.15)
cu alte cuvinte
dacă suma vectorială a tuturor forţelor externe este egală cu
zero, atunci impulsul sistemului se conservă, oricare ar fi
interacţiunile dintre particulele sistemului.
Aceasta este legea conservării impulsului pentru un sistem de puncte
materiale. În particular, ea are loc pentru un sistem izolat de corpuri.
2. Presupunem că F ( e )  0 , dar una din proiecţiile acestei
rezultante pe axele de coordonate este egală cu zero, de exemplu,
Fx ( e )  0 . Atunci din (2.14) rezultă:
d Px
 0  Px  const.
dt

(2.16)

Aşadar, impulsul total al sistemului nu se conservă, dar se conservă
proiecţia impulsului pe direcţia x .
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Astfel, presupunând că punctele materiale ale sistemului izolat
interacţionează între ele câte două şi că această interacţiune se
subordonează legii a treia a lui Newton am dedus legea conservării
impulsului pentru un sistem de puncte materiale. Însă, după cum se
vede din deducere, pentru valabilitatea legii este suficient să cerem
satisfacerea relaţiei mai puţin riguroase (2.12). Se poate demonstra,
că această condiţie este o consecinţă a proprietăţii fundamentale de
omogeneitate a spaţiului. De aceea se spune că
legea conservării impulsului este o consecinţă a omogeneităţii
spaţiului.
Omogeneitatea spaţiului înseamnă, că dacă în două zone arbitrare ale
acestuia vom stabili toate corpurile sistemului în condiţii identice,
atunci toate fenomenele fizice în sistem se vor produce la fel. Întrucât
fenomenele fizice se descriu prin legi fizice, omogeneitatea spaţiului
înseamnă, de asemenea, invarianţa legilor fizice în raport cu alegerea
originii de coordonate a sistemului de referinţă. Nu se poate exclude
şi faptul, că relaţia (2.12) nu este o condiţie necesară pentru
valabilitatea legii conservării impulsului. Experimentul arată că legea
conservării impulsului este valabilă nu numai în lumea macroscopică,
ci şi în cea microscopică, unde adesea divizarea sistemului în părţi îşi
pierde sensul şi este imposibilă utilizarea conceptului de forţe interne.
Astfel, legea conservării impulsului este o lege fundamentală a
naturii ce nu cunoaşte excepţii. Însă, în acest sens, ea nu mai poate
fi considerată ca o consecinţă a legilor lui Newton.
3. Să analizăm acum mai detaliat mişcarea unui sistem de puncte
materiale, când rezultanta tuturor forţelor externe ce acţionează
asupra tuturor punctelor materiale ale sistemului este diferită de zero,
adică F ( e )  0 . În acest caz mişcarea se descrie cu ajutorul ecuaţiei
(2.14). Reprezentăm impulsul total al sistemului sub forma:

P  m1v1  m2v2  m3v3 
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 mnvn 
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m

d  m1r1  m2 r2  m3r3 

dt 
m

 mn rn 
,


unde r1 , r2 , r3 , , rn sunt vectorii de poziţie ai punctelor materiale ale
sistemului, iar m  m1  m2  m3   mn este masa sistemului.
Notăm
RC 

m1r1  m2 r2  m3r3 
m

 mn rn



1 n
 mi ri .
m i 1

(2.17)

Punctul, a cărui vector de poziţie se exprimă prin relaţia (2.17)
se numeşte centru de masă sau centru de inerţie al sistemului de
puncte materiale. Cu această notaţie impulsul sistemului poate fi
reprezentat sub forma:
dR
P  m C  mvC ,
(2.18)
dt
unde
n

m v  m2v2  m3v3 
vC  1 1
m

 mnvn



mv

i i

i 1

m

este viteza centrului de masă al sistemului. Substituind (2.18) în
(2.14), obţinem
dv
m C  F (e) ,
dt
sau
maC  F ( e) .
(2.19)
Astfel, am demonstrat teorema despre mişcarea centrului de masă:
Centrul de masă al unui sistem de puncte materiale se mişcă ca
şi un punct material, a cărui masă este egală cu masa totală a
sistemului sub acţiunea unei forţe egale cu rezultanta tuturor
forţelor externe ce acţionează asupra tuturor particulelor
sistemului.
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În calitate de exemplu vom analiza mişcarea unui proiectil pe o
traiectorie parabolică. Dacă la un moment oarecare de timp
proiectilul se fragmentează în bucăţi mici, atunci aceste fragmente
sub acţiunea forţelor interne vor zbura în toate direcţiile. Însă centrul
de masă al fragmentelor şi gazelor ce se formează în timpul exploziei
îşi va continua mişcarea pe traiectoria parabolică, ca şi cum n-ar fi
avut loc explozia proiectilului.
2.4. Legi de acţiune a forţelor
Revenind la problema fundamentală a mecanicii, vom observa
că dacă se cunosc legile de acţiune a forţelor, acceleraţia corpului se
poate determina cu ajutorul legii a doua a lui Newton. Matematic
aceasta înseamnă cunoaşterea dependenţei explicite F  F  r , v  ,
care în diferite cazuri poate fi stabilită doar experimental. Să
considerăm câteva exemple.
1. Forţele de elasticitate. Din experienţă se cunoaşte că la
deformarea corpurilor apar forţe ce tind să restabilească forma şi
volumul anterior al acestora. Aceste forţe se numesc forţe de
elasticitate. Deformaţiile pot fi atât elastice, cât şi neelastice. Se
numesc elastice deformaţiile ce dispar complet după încetarea
acţiunii forţelor externe, corpul restabilindu-se atât ca formă cât şi ca
volum. În caz contrar deformaţiile se numesc neelastice. Experienţa
demonstrează că
în limitele elasticităţii corpurilor, forţa de elasticitate este direct
proporţională cu deformaţia şi orientată în sens opus acesteia.
Această afirmaţie reprezintă legea lui Hooke. Matematic ea se scrie
sub forma:

Fel .  kx .

(2.20)

Semnul „minus” în (2.20) subliniază faptul, că forţa de elasticitate
Fel . este orientată în sens opus deformaţiei x . Coeficientul de
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proporţionalitate k este numit constantă de elasticitate a corpului.
Trebuie sa menţionăm că formula (2.20) este valabilă numai în cazul
deformaţiilor elastice.
Dacă forţa externă deformează un anumit corp, de exemplu, un
resort, atunci conform legii a treia a lui Newton, forţa de elasticitate
ce apare este egală în modúl cu forţa externă. Dacă ţinem seama că
forţa de elasticitate este proporţională cu deformaţia (cu alungirea
resortului), este evident că elasticitatea resortului poate fi utilizată la
măsurarea forţelor externe. Dispozitivul confecţionat în acest scop se
numeşte dinamometru.
2. Forţele de frecare şi de rezistenţă. Dacă un corp alunecă pe
suprafaţa altuia, atunci din partea corpului inferior acţionează o forţă
asupra corpului superior care este orientată în sens opus mişcării,
adică vitezei. Această forţă se numeşte forţă de frecare la
alunecare. Experimental s-a stabilit că această forţă este
proporţională cu forţa de presiune normală exercitată de corpul
superior asupra celui inferior. Întrucât forţa de presiune normală a
corpului superior asupra celui
inferior, conform legii a treia
a lui Newton, este egală în
modúl cu forţa ce acţionează
din partea corpului inferior
asupra celui superior, adică cu
forţa de reacţiune normală N ,
atunci expresia pentru forţa de
Fig. 2.1
frecare poate fi scrisă sub
forma (fig. 2.1):
Ffr.al.   N ,

(2.21)

unde coeficientul de proporţionalitate μ este numit coeficient de
frecare. După cum se observă din (2.21) coeficientul de frecare 
este o mărime adimensională. Valoarea lui depinde de starea
suprafeţelor ce intră în contact. Sub formă vectorială expresia (2.21)
poate fi scrisă în modul următor:
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Ffr.al.    N

v
,
v

(2.22)

unde v  v este modulul vitezei. După cum se observă din (2.22),
forţa de frecare la alunecare nu depinde de mărimea vitezei, ci numai
de sensul acesteia. Semnul "minus" în (2.22) subliniază faptul că
Ffr.al. este orientată în sens opus vitezei v . Dacă v  0 (corpul se află
în stare de repaus), atunci conform legii a doua a lui Newton
Fext.  Ffr.rep.  0 , deoarece a  0 . De aici, obţinem:

Ffr.rep.   Fext. ,

(2.23)

unde Ffr.rep. este forţa de frecare de repaus. Sub formă scalară relaţia
(2.23) are aspectul:
Ffr.rep.  Fext.

Expresiile (2.23) şi (2.23,a)
subliniază faptul, că forţa de frecare
de repaus este orientată în sens
contrar forţei Fext. şi este egală cu
ea în modúl. Dependenţele forţei de
frecare la alunecare (2.21) şi forţei
de frecare de repaus (2.23) de forţa
exterioară sunt reprezentate grafic
în figura 2.2. Saltul din grafic arată
că la începutul alunecării corpului
are loc o micşorare mică a forţei de
frecare. În practică, însă, se consideră că

F 

fr.rep. max

 Ffr.al. .

(2.23,a)

Fig. 2.2

(2.24)

Este de reţinut că cele menţionate se referă numai la forţele de frecare
uscată, când între suprafeţele ce intră în contact nu se află diferiţi
lubrifianţi.
36

Dinamica punctului material
Să analizăm acum forţele de rezistenţă ce apar la mişcarea
corpurilor în lichide şi gaze. Experienţa demonstrează că aceste forţe
depind de viteza relativă a mişcării corpului în raport cu lichidul sau
gazul, de forma suprafeţei lui şi de proprietăţile mediului în care
acesta se mişcă. Pentru viteze relative mici forţa de rezistenţă se
determină cu ajutorul legii lui Stokes:
Forţa de rezistenţă este proporţională cu viteza relativă a
mişcării corpului în raport cu lichidul sau gazul:

Frez.   v ,
(2.25)
unde coeficientul de proporţionalitate  depinde de dimensiunile
corpului, forma lui şi de proprietăţile mediului în care acesta se
mişcă. În SI    N  s m . Semnul minus în (2.25) arată că forţa de
rezistenţă ca şi cea de frecare este orientată în sens opus mişcării.
Pentru viteze mari ale corpului în mişcare forţa de rezistenţă se
determină cu ajutorul legii lui Newton:
Forţa de rezistenţă este proporţională cu pătratul vitezei
relative a corpului în raport cu lichidul sau gazul:
Frez.    v 2

v
   vv .
v

(2.26)

Coeficientul de proporţionalitate  este o constantă ce depinde de
dimensiunile corpului, forma lui şi de proprietăţile mediului în care
acesta se mişcă.
3. Forţa de gravitaţie universală. Studiind mişcarea Lunii în
jurul Pământului cu ajutorul principiului al doilea al dinamicii,
Newton a ajuns la concluzia că
orice două puncte materiale se atrag între ele cu o forţă direct
proporţională cu produsul dintre masele lor m1 şi m2 , invers
proporţională cu pătratul distanţei dintre ele r 2 şi este orientată
de-a lungul dreptei ce le uneşte:
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FK

m1m2
.
r2

(2.27)

Aceasta este legea atracţiei universale. Coeficientul de
proporţionalitate K reprezintă constanta gravitaţională. Valoarea
numerică a acestei constante a fost determinată pentru prima dată de
către savantul englez G. Cavendish în 1878, măsurând în laborator
forţele de atracţie dintre două corpuri sferice. Conform datelor
recente în SI

K  6, 6745(8) 1011

m3
.
kg  s 2

După cum se observă din (2.27) constanta gravitaţională K este
numeric egală cu forţa de atracţie dintre două puncte materiale cu
masele de 1 kg fiecare situate la distanţa de 1 m unul de altul. După
cum au demonstrat experimentele, interacţiunea descrisă de legea
atracţiei universale a lui Newton (2.27) are loc pentru orice două
puncte materiale şi nu poate fi explicată cu ajutorul unor legi mai
simple. Interacţiunea gravitaţională aparţine categoriei celor mai
simple, adică interacţiunilor fundamentale. Ulterior se va vedea că
celelalte interacţiuni analizate pot fi explicate în baza unor legi mai
simple şi de aceea nu pot fi considerate fundamentale.

Capitolul 3. Energia şi lucrul mecanic
3.1. Energia cinetică şi lucrul mecanic. Lucrul forţei
variabile. Puterea. Teorema despre variaţia
energiei cinetice
După cum se ştie, proprietatea fundamentală a materiei este
mişcarea. Din toate tipurile de mişcare am studiat deocamdată
mişcarea mecanică care reprezintă o simplă modificare a poziţiei
corpurilor în spaţiu şi timp. Această mişcare a fost descrisă cu
ajutorul mărimii fizice, numită viteză ( v ). Să vedem în ce măsură
această mărime poate servi pentru descrierea mişcării mecanice.
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Pentru aceasta considerăm două corpuri de mase diferite ce se mişcă
rectiliniu cu viteze egale. Din punct de vedere cinematic, mişcările
ambelor corpuri nu diferă între ele. Însă din punct de vedere dinamic,
aceste mişcări sunt diferite, întrucât corpurile posedă diferite
impulsuri. Dacă fiecărui corp i se aplică una şi aceeaşi forţă în sens
contrar mişcării, atunci corpul de masă mai mare se va opri
parcurgând o distanţă mai mare în comparaţie cu cel de masă mai
mică. Aceasta înseamnă că produsul dintre forţa de frânare a corpului
şi drumul parcurs de acesta până la oprire este mai mare pentru corpul
de masă mai mare decât pentru cel de masă mai mică. Din aceste
raţionamente rezultă că trebuie să existe o anumită măsură a mişcării
corpului ce depinde de masa lui şi de viteza cu care se mişcă şi care
poate fi determinată cu produsul dintre forţa ce frânează corpul şi
spaţiul parcurs de acesta până la oprire. Această măsură a mişcării
corpurilor se numeşte energie cinetică. Mărimea egală cu produsul
dintre forţă şi deplasare se numeşte lucru mecanic al acestei forţe. În
locul forţei de frânare F f este mai comod să se utilizeze forţa ce
acţionează din partea corpului frânat asupra celui ce îl frânează, care,
conform legii a treia a lui Newton, este F   Ff . De aceea energia
cinetică poate fi definită ca măsură a mişcării corpului egală cu
lucrul mecanic pe care acesta îl poate efectua până la oprirea lui
definitivă.
Înainte de a deduce formula pentru energia cinetică a unui corp
în mişcare utilizând aceste definiţii, vom analiza mai detaliat
noţiunea de lucru al forţei. După cum am notat deja,
lucrul unei forţe constante ca mărime şi sens este produsul
dintre această forţă şi deplasarea corpului realizată sub
acţiunea acestei forţe
adică
L  F  s  Fs cos  ,

(3.1)

unde β este unghiul dintre sensul forţei şi cel al deplasării corpului.
Din (3.1) se observă:
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1. Dacă   0 , adică sensul forţei coincide cu sensul deplasării,
atunci lucrul forţei este pozitiv şi are valoare maximă L  Fs .
2. Dacă 0     2 , atunci lucrul mecanic este pozitiv L  0 ,
deoarece cos   0 .
Forţele, a căror lucru mecanic este pozitiv, se numesc forţe
motrice.
3. Dacă    2 , atunci cos   0 şi L  0 . Aşadar,
forţele care acţionează perpendicular pe direcţia mişcării nu
efectuează lucru mecanic.
4. Dacă  2     , atunci cos   0 şi lucrul mecanic este
negativ L  0 .
5. Dacă    , atunci cos   1 şi lucrul mecanic este negativ
având valoare maximă în modúl L   Fs .
Forţele, a căror lucru mecanic este negativ, se numesc forţe de
rezistenţă (la mişcarea corpurilor în diverse medii) sau forţe de
frecare (la contactul dintre suprafeţele a două corpuri).
Este necesar să reţinem, că formula (3.1) este valabilă numai
pentru forţe F constante ca mărime şi sens. În cazul unei forţe
variabile formula (3.1) poate fi utilizată numai pentru deplasări ds
infinit mici, de-a lungul cărora forţa F nu va suferi modificări
considerabile. Notând acest lucru elementar prin dL , obţinem:

dL  Fds .

(3.2)

În cazul general, când punctul material, mişcându-se pe o traiectorie
curbilinie, parcurge un drum de lungime finită, traiectoria se divizează
în elemente atât de mici, încât forţa F să poată fi considerată
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constantă şi lucrul elementar se calculează
cu formula (3.2). Pentru a obţine lucrul
total al forţei variabile F pe porţiunea
traiectoriei de la poziţia 1 până la poziţia
2 (fig. 3.1) este necesar să adunăm toate
lucrurile elementare şi să trecem la limită,
Fig. 3.1
astfel încât lungimile deplasărilor elementare să tindă la zero. Pentru a calcula această limită construim graficul
dependenţei proiecţiei forţei pe deplasare Fs  F cos  de modulul
deplasării s (fig. 3.2). Lucrului elementar dL  Fds  Fds cos   Fs ds
îi corespunde în acest grafic fâşia colorată cu baza ds şi înălţimea
Fs . Aria acestei fâşii este egală numeric cu lucrul elementar dL . Prin
urmare, limita sumei lucrurilor elementare poate fi substituită prin
suma ariilor franjelor elementare ce acoperă trapezul curbiliniu din
figura 3.2. Este clar, că această
limită se reduce la aria trapezului
curbiliniu. De aceea lucrul forţei
variabile este egal numeric cu aria
trapezului curbiliniu, care, după
cum se ştie, se calculează cu
Fig. 3.2
ajutorul integralei definite:
s2

2

L   Fs ds   Fds .
s1

(3.3)

1

Pentru a caracteriza rapiditatea de efectuare a lucrului mecanic
se introduce noţiunea de putere, care, conform definiţiei, este egală
cu viteza de efectuare a lucrului mecanic:
P

dL
.
dt

În cazul unei forţe constante, din (3.1) şi (3.4) obţinem:
41

(3.4)

P  F v cos   F v .

(3.5)

Definiţiile lucrului mecanic (3.1) şi a puterii (3.4) permit
definirea unităţilor acestor mărimi în SI. Unitatea de lucru a fost
numită joul: 1J = 1N  m , iar unitatea de putere – watt: 1W = 1J s .
Acum, după ce ne-am familiarizat cu noţiunea de lucru mecanic,
să utilizăm definiţia energiei cinetice şi să stabilim formula de calcul
a acesteia. Analizăm mai întâi cazul, când asupra corpului ce se mişcă
cu o viteză constantă v acţionează o forţă constantă de frânare.
Conform definiţiei energia cinetică Ec este egală cu lucrul mecanic
pe care acest corp îl poate efectua, adică
Ec  F  s   Ff  s  mas .

Aici am utilizat faptul că forţa exterioară de frânare, conform legii a
doua a lui Newton, este egală cu produsul dintre masa corpului şi
acceleraţia lui: Ff  ma . Dacă aplicăm formula lui Galilei

2as  v2f  vi2 , unde v f este viteza finală a corpului (în cazul nostru
v f  0 ), iar vi este viteza lui iniţială (în cazul nostru vi  v ),

obţinem:

 v 2  mv 2
Ec  m    
.
2
 2

(3.6)

Din (3.6) se observă că măsura mişcării corpului depinde nu numai
de masa lui ci şi de viteza corpului, ceea ce confirmă concluziile
analizei calitative a mişcării realizate la început. Fiind o măsură
cantitativă a mişcării corpului, expresia pentru energia cinetică Ec nu
trebuie să depindă de metoda de stabilire a ei. Dacă frânarea corpului
ce se mişcă cu viteza v se realizează cu ajutorul unei forţe variabile,
atunci conform (3.3)
2

2

1

1

Ec   Fds   
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dp
ds .
dt
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Ţinând seama că p  mv şi v 

ds
, scoțând factorul constant m în
dt

afara integralei, obţinem:
0

Ec  m  vd v .
v

Pentru a calcula această integrală, observăm că v 2  v2 . Diferenţiind
această expresie, obţinem 2vd v  2vd v , sau vd v  vd v . Atunci
0

Ec  m  vd v  
v

m 2 0 mv 2
,
v| 
2 v
2

ceea ce coincide cu (3.6), după cum şi trebuie să fie.
Ţinând seama că impulsul unui punct material p  mv , formula
pentru energia cinetică poate fi scrisă şi sub forma:
p2
.
(3.6,a)
Ec 
2m
Să analizăm acum acţiunea unei forţe arbitrare F (nu
obligatoriu de frânare) asupra unui corp ce se mişcă cu viteza v1 .
Într-un anumit interval de timp această forţă efectuează asupra
corpului lucrul L12 şi corpul se deplasează din poziţia 1 în poziţia 2.
Folosind relaţia (3.3), obţinem:
2

v

2

2
mv22 mv12
dp
.
L12   Fds   ds  m  vd v 

dt
2
2
1
1
v1

(3.7)

Aşadar,
lucrul mecanic efectuat de o forţă arbitrară pentru deplasarea
unui punct material este egal cu variaţia energiei lui cinetice.
Această afirmaţie reprezintă teorema despre variaţia energiei
cinetice. Ea poate fi scrisă şi sub forma:
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L12  Ec 2  Ec1 .

(3.8)

În concluzie vom observa, că la deducerea formulei (3.6) s-a
presupus că mişcarea se realizează într-un sistem inerţial de referinţă,
întrucât în caz contrar ar fi fost imposibilă utilizarea legilor lui
Newton. În diferite sisteme inerţiale de referinţă vitezele aceluiaşi
corp nu sunt egale, prin urmare, şi energiile lui cinetice nu vor fi
egale. Rezultă că valoarea energiei cinetice depinde de alegerea
sistemului de referinţă.
3.2. Energia potenţială
După cum am constatat în paragraful precedent, proprietatea
fundamentală de mişcare a corpurilor se descrie cu ajutorul mărimii
fizice numită energie cinetică. Însă corpurile din natură mai posedă o
proprietate fundamentală, şi anume, proprietatea de a interacţiona
între ele. Această proprietate a fost descrisă în dinamică cu ajutorul
noţiunii de forţă. Dar, să analizăm interacţiunea corpurilor şi din
punctul de vedere al lucrului mecanic pe care corpul îl poate efectua,
adică din punctul de vedere, din care am analizat mişcarea corpurilor.
Chiar de la început vom observa că forţele de interacţiune dintre
corpuri depind de distanţa dintre ele. De aceea şi lucrul pe care aceste
forţe îl pot efectua va depinde de poziţiile reciproce ale corpurilor.
Aceasta, la rândul său, înseamnă că noua mărime fizică ce va
caracteriza măsura interacţiunii corpurilor, de asemenea, trebuie să
depindă de poziţiile reciproce ale corpurilor. Ea a căpătat denumirea
de energie potenţială. Astfel,
energia potenţială reprezintă măsura interacţiunii corpurilor,
egală numeric cu lucrul mecanic, pe care corpurile ce interacţionează îl pot efectua.
Trebuie, însă, să observăm că interacţiunile dintre corpuri sunt
diverse, după cum diverse sunt şi formele de manifestare ale acestora.
De aceea vom analiza mai întâi noţiunea de interacţiune a corpurilor
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în general. Experimentul demonstrează că interacţiunea poate avea
loc prin contactul direct al corpurilor sau la distanţă. Să analizăm mai
întâi interacţiunile la distanţă. Acestora le aparţin interacţiunile
gravitaţionale, precum şi cele ale corpurilor electrizate şi
magnetizate. La prima vedere ele se realizează fără vreo participare
a mediului intermediar. Acestea există chiar şi atunci când corpurile
sunt separate de un spaţiu vidat. Totuşi, corpul nu poate exercita
influenţă în acele locuri, unde el nu se află şi de care este separat de
un spaţiu gol. Toate interacţiunile se pot realiza numai printr-un
mediu intermediar, întrucât admiterea interacţiunii fără mediu ar
însemna posibilitatea mişcării fără materie, ceea ce este absurd. Acest
mediu intermediar a primit denumirea de câmp fizic. Conform
concepţiei câmpului fizic, corpurile care participă la interacţiune
creează în fiecare punct al spaţiului înconjurător o stare specială
numită câmp de forţe, care se manifestă prin influenţa de forţă
asupra altor corpuri situate în orice punct al acestui spaţiu. Se poate
da următoarea definiţie a câmpului:
Câmpul este o formă particulară de existenţă a materiei, care
realizează interacţiunea de forţă între particulele substanţei,
unindu-le în sisteme.
Este imposibil a formula o definiţie mai concretă şi completă a
câmpului utilizând noţiuni mai simple, întrucât însăşi noţiunea de
câmp fizic aparţine numărului realităţilor fizice celor mai simple şi
primare. Aşa cum în Geometrie este imposibil a da o definiţie a
punctului utilizând noţiuni geometrice mai simple, întrucât ele nu
există, tot aşa şi noţiunea de câmp fizic nu poate fi definită prin
noţiuni fizice mai simple.
Este de remarcat că fizica modernă nu recunoaşte alte
interacţiuni decât interacţiunea la distanţă, adică prin intermediul
câmpului fizic. Interacţiunile prin contact direct a corpurilor sunt un
caz particular al interacţiunii prin intermediul câmpului fizic. Acestea
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se realizează prin intermediul câmpurilor moleculare, intensitatea
cărora se reduce rapid cu distanţa. Câmpurile moleculare se
manifestă la distanţe dintre corpuri ce nu întrec 107 cm . Iată de ce
aceste interacţiuni prin intermediul câmpului se manifestă ca
interacţiuni prin contact direct.
După cum vom vedea mai târziu, important pentru înţelegerea
fenomenelor ce se produc în natură este stabilirea vitezei de
propagare a interacţiunilor prin intermediul câmpurilor fizice.
Experienţa demonstrează că această viteză nu poate fi infinită. Ea nu
poate fi mai mare decât viteza luminii în vid.
Dacă forţa ce acţionează asupra corpului aflat în câmp nu
depinde de punctul câmpului, adică este aceeaşi pentru toate punctele
lui, atunci câmpul se numeşte omogen. În caz contrar câmpul este
numit neomogen. Dacă forţa ce acţionează din partea câmpului
asupra punctului material în fiecare punct al spaţiului nu depinde de
timp, atunci câmpul se numeşte staţionar. În caz contrar el se
numeşte nestaţionar.
Să considerăm acum câteva exemple de câmpuri staţionare de
forţă şi să determinăm în fiecare caz concret măsura interacţiunii
corpurilor determinată de lucrul mecanic pe care sistemul în cauză îl
poate efectua, adică energia potenţială.
1. Câmpul forţelor de greutate. Dacă un punct material se află
în apropierea suprafeţei Pământului, în fiecare punct al spaţiului va
acţiona asupra lui forţa de greutate
mg . Cu alte cuvinte, punctul material se va afla în câmpul forţelor de
greutate. Să calculăm lucrul
efectuat de forţele câmpului, când
corpul va trece din poziţia 1 în
poziţia 2 (fig. 3.3) de-a lungul
segmentului rectiliniu 1→2. În
calitate de exemplu poate servi
alunecarea fără frecare a unui corp
Fig. 3.3
pe planul înclinat. Acest lucru este:
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L12  mgs cos  ,

unde  este unghiul dintre direcţia deplasării s şi cea a forţei mg .
Din figura 3.3 se observă că s cos   h1  h2 . De aceea

L12  mg  h1  h2   mgh1  mgh2 .

(3.9)

Dacă deplasarea se realizează pe traiectoria 1→3→2, atunci utilizând
(3.9) pentru fiecare porţiune rectilinie, obţinem

L123  L13  L32  mg  h1  h3   mg  h3  h2  
 mg  h1  h3  h3  h2   mg  h1  h2  .
Dacă forma traiectoriei punctului material este încă mai complicată,
de exemplu 1→4→2, atunci divizând-o în porţiuni mici rectilinii cu
plane orizontale şi aplicând rezultatul (3.9) pentru fiecare din ele,
vom ajunge din nou la formula (3.9). Aşadar, lucrul forţei de greutate
nu depinde de forma traiectoriei punctului material, ci numai de
poziţia lui iniţială şi finală. Forţele ce posedă această proprietate se
numesc forţe conservative.
Să determinăm lucrul pe care îl poate efectua un corp ce se află
la înălţimea h de la suprafaţa Pământului, adică energia potenţială E p
a corpului. În conformitate cu relaţia (3.9), avem

E p  mg  h  0   mgh .

(3.10)

Acum (3.9) poate fi scrisă sub forma
L12  E p1  E p 2    E p 2  E p1  .

(3.11)

Relaţia (3.11) arată că
lucrul mecanic efectuat la deplasarea unui corp în câmpul
forţelor de greutate este egal cu variaţia energiei potenţiale a
acestuia luată cu semnul minus.
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2. Câmpul forţelor de elasticitate. Dacă un corp deformează alt
corp elastic, atunci acesta va fi supus din partea corpului deformat
acţiunii forţei de elasticitate Fel  kx .
Cu alte cuvinte, corpul ce realizează
deformaţia se află în câmpul forţelor de
elasticitate. Dacă deformaţia corpului se
micşorează de la x1 până la x2 , atunci
forţele elastice efectuează un lucru
mecanic egal numeric cu aria colorată a
Fig. 3.4
trapezului din figura 3.4, adică

L12 

kx12 kx22

.
2
2

(3.12)

De aici rezultă că forţele de elasticitate sunt forţe conservative.
Conform definiţiei, lucrul total ce poate fi efectuat de un corp elastic
având deformaţia x este energia lui potenţială:

Ep 

kx 2
.
2

(3.13)

Acum relaţia (3.12) poate fi scrisă sub forma:
L12  E p1  E p 2    E p 2  E p1  .

(3.14)

Aceasta înseamnă că şi în cazul câmpului forţelor de elasticitate
lucrul forţelor acestui câmp este egal cu variaţia energiei potenţiale
luată cu semnul minus.
3. Câmpul forţelor de frecare. Dacă pe suprafaţa unui corp
alunecă un alt corp, atunci asupra corpului superior din partea celui
inferior acţionează forţa de frecare Ffr   N , orientată întotdeauna
în sens opus mişcării. Admitem că la alunecare corpul, deplasânduse din poziţia 1 în poziţia 2, parcurge spaţiul s1 . Atunci forţele de
frecare vor efectua lucrul L1   Ns1 cos    Ns1 . Dacă, însă,
corpul alunecă între aceleaşi poziţii, dar de-a lungul altei traiectorii,
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lucrul forţelor de frecare va fi L2   Ns2 , unde s2 este spaţiul
parcurs de corp în cazul al doilea. De aici rezultă că lucrul forţelor
câmpului în acest caz depinde de forma traiectoriei de-a lungul căreia
se realizează deplasarea şi întotdeauna este negativ. Forţele ce posedă
această proprietate se numesc neconservative sau disipative. Este
evident că în acest caz nu are sens să vorbim despre lucrul pe care îl
poate efectua sistemul de corpuri la trecerea dintr-o stare în alta. De
aceea
în cazul câmpului forţelor de frecare şi, în general, a câmpului
forţelor neconservative noţiunea de energie potenţială nu poate
fi utilizată.
4. Câmpul forţelor centrale. Forţele se numesc centrale dacă
ele sunt orientate spre un punct sau de la un punct şi depind numai de
distanţa până la acest punct numit centru al forţelor. În calitate de
exemplu servesc forţele de interacţiune gravitaţională între două
mase punctiforme sau forţele de interacţiune electrostatică dintre
două sarcini punctiforme. Să determinăm lucrul forţelor câmpului
central, la deplasarea punctului material din starea 1 cu vectorul de
poziţie r1 în starea 2 cu vectorul de poziţie r2 . Pentru aceasta
presupunem că unul din punctele
materiale este fixat şi î-l considerăm
în calitate de centru al forţelor (fig.
3.5). Întrucât forţa nu este constantă,
pentru calcularea lucrului mecanic
divizăm traiectoria în elemente mici
ds . Lucrul elementar, la deplasarea
celui de-al doilea punct material pe
distanţa ds este





dL  Fds  Fds cos 
Fig. 3.5

în cazul respingerii punctelor
materiale, şi
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dL  Fds cos    
în cazul atracţiei lor. Din figura 3.5 observăm că ds cos   dr , iar

ds cos      ds   cos    dr . Atunci relaţiile precedente pot fi
scrise sub forma

dL   F  r  dr ,
unde semnul „plus” corespunde forţei de respingere, iar semnul
„minus” – celei de atracţie. Lucrul mecanic efectuat la deplasarea
punctului material din starea iniţială 1 în cea finală 2 este:
r2

L12    F  r  dr .

(3.15)

r1

Întrucât forţa F  r  , fiind centrală, depinde numai de distanţa r până
la centrul de forţe, atunci L12 , de asemenea, va depinde numai de
distanţele r1 şi r2 ale poziţiilor 1 şi 2 de la centrul de forţe O şi nu
va depinde de forma traiectoriei pe care punctul material realizează
tranziţia. Se poate demonstra că acest rezultat, de asemenea, este
valabil şi în cazul când se mişcă ambele puncte materiale ce
interacţionează. Prin urmare, forţele centrale sunt forţe conservative.
Să analizăm mai detaliat câmpul gravitaţional. Conform legii
gravitaţiei universale, forţa de atracţie a unui punct material de masă
m spre centrul de forţe creat de un corp de masă M este:
F r   K

Mm
.
r2

Lucrul forţelor câmpului pentru deplasarea punctului material de
masă m din starea 1 în starea 2, conform (3.15), este
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r

2
1 1
dr
 1
L12   KMm  2   KMm      KMm    . (3.16)
r
 r  r1
 r1 r2 
r1

r2

La deplasarea punctului material aflat la distanţa r de la centrul de
forţe până la o distanţă infinită de la el, unde nu există interacţiune cu
centrul, lucrul forţelor câmpului are valoarea


Lr   KMm 
r

dr
KMm
.

2
r
r

Conform definiţiei date mai sus, această mărime este egală cu energia
potenţială a punctului material de masă m în câmpul forţelor centrale
de gravitaţie ale corpului de masa M , adică
Ep  

KMm
.
r

(3.17)

Atunci cu ajutorul expresiei (3.17) formula (3.16) poate fi scrisă sub
următoarea formă:
L12    E p 2  E p1  .

Aceasta înseamnă că, la fel ca şi pentru alte câmpuri de forţe
conservative,
lucrul forţelor câmpului gravitaţional este egal cu variaţia
energiei potenţiale a punctului material luată cu semnul minus.
Din (3.17) se observă că energia potenţială a punctului material
de masă m în câmpul forţelor centrale de gravitaţie este negativă.
Apare întrebarea: ce înseamnă aceasta? După cum se vede din
deducerea formulei (3.17), energia potenţială este egală în modúl cu
lucrul forţelor externe pentru deplasarea punctului material la o
distanţă infinită de la centrul forţelor, unde nu există atracţie, şi unde
energia potenţială se consideră egală cu zero. Astfel caracterul
negativ al energiei potenţiale înseamnă că punctele materiale care
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interacţionează se află în stare legată. De exemplu, energia potenţială
a Pământului în câmpul de atracţie al Soarelui sau energia potenţială
a electronului în atom sunt negative.
Trebuie să remarcăm că formula (3.17) poate fi aplicată, de
asemenea, pentru un punct material (corp) în câmpul gravitaţional al
Pământului. În acest caz r  R  h , unde R este raza Pământului, iar
h este înălţimea corpului de la suprafaţa Pământului. Astfel,
Ep  

KMm
,
Rh

(3.18)

ceea ce nu coincide cu (3.10). Aceasta se întâmplă deoarece în primul
exemplu am considerat energia potenţială egală cu zero la suprafaţa
Pământului, în timp ce în al patrulea exemplu aceasta se ia egală cu
zero la infinit. În afară de aceasta raţionamentele ce se utilizează la
deducerea formulei (3.10) sunt valabile numai în cazul când h R ,
adică numai în apropierea suprafeţei terestre. Acum devine clar că
energia potenţială a corpului ce se află la înălţimea h de la suprafaţa
Pământului, când se consideră E p  0 pentru h  0 , este

Ep  h  

KMm  KMm 
KMmh

.

Rh 
R  R  R  h

Ţinând seama că g  KM R 2 şi luând în considerare că h
(neglijând în numitor h în comparaţie cu R ) obţinem:
Ep  h 

R,

KMmh
 mgh ,
R2

ceea ce coincide cu (3.10).
Din exemplele analizate rezultă că interacţiunea corpurilor prin
intermediul câmpurilor de forţă conservative se poate descrie cu
ajutorul noţiunii de energie potenţială. De aceea astfel de câmpuri se
mai numesc şi câmpuri potenţiale. Interacţiunea corpurilor prin
intermediul câmpurilor de forţă neconservative nu poate fi descrisă
cu ajutorul acestei noţiuni. De aceea astfel de câmpuri se numesc
nepotenţiale.
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Prin urmare,
interacţiunea corpurilor
ţiale poate fi descrisă
potenţială şi de forţă,
câmpurilor nepotenţiale
noţiunii de forţă.

prin intermediul câmpurilor potencu ajutorul noţiunilor de energie
iar interacţiunea prin intermediul
poate fi descrisă doar cu ajutorul

De aici rezultă că între forţă şi energia potenţială trebuie să existe
o anumită relaţie de legătură. Să o stabilim. Pentru aceasta utilizăm
faptul că lucrul forţelor câmpului pentru deplasarea unui punct
material este egal cu variaţia energiei potenţiale luată cu semnul
minus. Acest rezultat este valabil pentru orice deplasare, incluzândule şi pe cele elementare:

dL  Fds  dE p .

(3.19)

În cazul câmpului de forţe centrale Fds  F  r  dr şi, prin urmare,

F  r  dr  dE p , de unde avem:
F r   

dE p
dr

.

(3.20)

Dacă forţele nu sunt centrale, atunci ţinând seama că
F  Fx i  Fy j  Fz k şi că ds  dxi  dy j  dzk
 din (3.19) obţinem
Fx dx  Fy dy  Fz dz  dE p .

Presupunem că deplasarea se produce de-a lungul oricăreia din axele
de coordonate, de exemplu, de-a lungul axei x a sistemului de
coordonate. Atunci dy  dz  0 şi Fx dx    dE p  sau
y,z

 dE p 
Fx   
 .
 dx  y , z
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Indicii y şi z semnifică faptul că, pe parcursul deplasării şi, prin
urmare, la derivare coordonatele y şi z trebuie să se menţină
constante. Mărimile ce se obţin ca rezultat al unei astfel de derivări
se numesc derivate parţiale ale funcţiei E p . Acestea se reprezintă
prin simbolul „∂” spre deosebire de simbolul „d”. Raţionamente
analogice sunt valabile şi pentru proiecţiile forţei pe axele y şi z .
Astfel, pentru proiecţiile forţei pe axele de coordonare, avem:

Fx  

E p
x

, Fy  

E p
y

, Fz  

E p
z

,

iar sub formă vectorială –

E p
E p 
 E p
F  
i
j
k .
y
z 
 x
Vectorul a cărui componente sunt egale cu derivatele parţiale ale unei
funcţii scalare se numeşte gradient al acestei funcţii şi se notează cu
simbolul „ grad E p ”. Astfel,

F   grad E p .

(3.21)

Pentru gradientul funcţiei scalare se mai foloseşte şi simbolul „ E p ”.

 (nabla) reprezintă un vector simbolic numit şi operatorul Hamilton
sau operatorul nabla:





i
j k.
x
y
z

(3.22)

Sensul fizic al gradientului energiei potenţiale se poate stabili
introducând noţiunea de suprafaţă echipotenţială. Aceasta
reprezintă o suprafaţă în toate punctele căreia energia potenţială E p
are una şi aceeaşi valoare. Este evident, că fiecărei valori a energiei
E p îi corespunde suprafaţa sa echipotenţială. Proiecţia vectorului
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grad E p pe orice direcţie tangentă la
suprafaţa echipotenţială este nulă,
întrucât derivatele parţiale ale mărimii
E p  const. sunt egale cu zero. De aici

rezultă că vectorul E p este orientat
de-a lungul normalei la suprafaţa
echipotenţială. Să clarificăm în ce
sens. Pentru aceasta realizăm o deplasare s  0 de-a lungul normalei de la
suprafaţa E p1 spre suprafaţa E p 2  E p1

Fig. 3.6

(fig. 3.6). În acest caz E p  0 şi valoarea E p nu-şi schimbă
semnul. Prin urmare,
vectorul E p este orientat de-a lungul normalei la suprafaţa
echipotenţială în sensul celei mai rapide creşteri a energiei
potenţiale.
Ţinând seama de semnul minus în (3.21) tragem concluzia că forţele
câmpului potenţial sunt orientate în sensul celei mai rapide
descreşteri a energiei potenţiale a punctului material din acest câmp
de forţe.

3.3. Legea conservării energiei mecanice
pentru un punct material
După cum am văzut mai devreme, lucrul efectuat de forţele unui
câmp potenţial pentru deplasarea unui punct material poate fi
exprimat atât prin variaţia măsurii mişcării lui, adică a energiei lui
cinetice (vezi (3.8)), cât şi prin variaţia măsurii interacţiunii lui cu
câmpul de forţe, adică a energiei sale potenţiale (vezi, de exemplu
(3.14)). Prin urmare, se poate scrie că Ec 2  Ec1    E p 2  E p1  sau
Ec 2  E p 2  Ec1  E p1 .
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(3.23)

De aici rezultă că mărimea E  Ec  E p pentru un punct material aflat
într-un câmp potenţial de forţe se menţine constantă pe parcursul
timpului. Mărimea E se numeşte energie mecanică a punctului
material. Ea are sensul de măsură a mişcării şi a interacţiunii
punctului material prin intermediul câmpului potenţial de forţe.
Ecuaţia (3.23) exprimă legea conservării energiei mecanice:
energia mecanică a unui punct material aflat într-un câmp
potenţial de forţe se menţine constantă pe parcursul timpului.
Poate avea loc doar transformarea energiei potenţiale în cinetică şi
invers, însă rezerva totală de energie nu variază.
Cu ajutorul legii conservării energiei mecanice care poate fi
scrisă sub forma

E

mv 2
 E p  const. ,
2

(3.24)

se poate trata chestiunea despre limitele mişcării punctului material
într-un câmp potenţial. Întrucât mv2 2  0 , punctul material se poate
afla în astfel de stări, în care este îndeplinită condiţia:

E p  x, y, z   E  const.

(3.25)

Prin urmare, dacă într-un anumit domeniu E p  x, y, z   E , atunci
acest domeniu, după cum rezultă din (3.25), este interzis pentru
punctul material şi mişcarea are loc într-o zonă limitată sau
nelimitată, unde E p  x, y, z   E . Mişcarea punctului material întrun domeniu limitat se numeşte finită, iar într-un domeniu nelimitat
se numeşte infinită.
Să analizăm proprietăţile mişcării finite într-un exemplu de
mişcare unidimensională a unui punct material în câmpul potenţial
E p  E p  x  , al cărui grafic este reprezentat în figura 3.7. Această
curbă a energiei potenţiale se numeşte groapă de potenţial. Denumi56
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rea respectivă îşi are originea în limitarea mişcării punctului material
într-un câmp potenţial de o asemenea formă. Presupunem că
E  E1  0 . În acest caz (3.25) este satisfăcută numai dacă a  x  b .
De aceea punctul material
se va afla într-o groapă de
potenţial şi mişcarea va fi
finită. În afară de aceasta
mişcarea se va repeta în
timp,
adică
va
fi
periodică. Punctele, în
care E p  x   E1 ne indică

Fig. 3.7

limitele mişcării şi, de aceea, se numesc puncte de întoarcere. În
punctele de întoarcere viteza punctului material se anulează. Dacă
variază energia E , atunci variază şi dimensiunea domeniului de
mişcare a punctului material. De exemplu, dacă E  E2  0 , atunci
dimensiunile domeniului sunt infinite, ceea ce înseamnă că şi
mişcarea este infinită. În punctul x  c energia potenţială este
minimă şi forţa ce acţionează asupra punctului material este egală cu
zero:
dE p
F 
 0.
dx
La deplasarea punctului material spre stânga sau spre dreapta, el este
dE p
supus acţiunii forţei de revenire F  
. De aceea punctul de
dx
minim al energiei potenţiale determină poziţia echilibrului stabil.
În calitate de exemplu vom analiza dependenţa energiei
potenţiale E p a unui corp elastic de deformaţia x a acestuia:

E p  x   kx 2 2 . Această dependenţă are forma unei parabole (fig.
3.8). Energia totală E este reprezentată printr-o dreaptă orizontală
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paralelă axei absciselor.
Energia
potenţială
se
determină prin segmentul
vertical
dintre
axa
absciselor
şi
graficul
E p  x  , iar cea cinetică

Ec  x  – prin segmentul
vertical

dintre graficul
E p  x  şi dreapta orizontală

Fig. 3.8

EE . După cum se observă din figura 3.8, odată cu creşterea
deformaţiei x energia potenţială a corpului creşte, iar cea cinetică
descreşte. Abscisa xmax determină deformaţia maximă posibilă de
dilatare a corpului, iar  xmax - deformaţia maximă posibilă de
comprimare a corpului. Dacă x   xmax , atunci Ec  0 , iar
2
E p  E  kxmax
2 , adică energia potenţială atinge valoarea sa

maximă, egală cu energia totală. Din figura 3.8 se mai observă că
dacă energia totală a corpului este E , atunci acesta nu poate să
posede deformaţii mai mari de xmax şi nici mai mici de  xmax .
În caz general curba energiei potenţiale poate avea o formă mai
complicată, de exemplu, ca în figura 3.9. Aici groapa de potenţial
este separată de partea
dreaptă a figurii prin
„creasta” funcţiei E p  x  ,
care de regulă se numeşte
barieră de potenţial.
Dacă energia totală a punctului material E  E1 ,
atunci acesta se poate afla
numai
în
domeniile
a1  x  b1 şi x  b2 . În
Fig. 3.9
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primul domeniu mişcarea este finită cu punctele de întoarcere x  a1
şi x  b1 , iar în al doilea – infinită cu punctul de întoarcere x  b2 .
Punctul material nu poate trece din primul domeniu în al doilea,
întrucât el este împiedicat de bariera de potenţial, a cărei înălţime
este determinată de diferenţa  E p   E1 . Pentru ca punctul material
max

să poată trece bariera de potenţial, lui trebuie să i se comunice o
energie suplimentară mai mare sau egală cu înălţimea barierei. Dacă
energia totală a punctului material E  E2 , atunci mişcarea lui va fi
numai infinită cu punctul de întoarcere x  a2 . Punctul x  c1 ca şi
în exemplul din figura 3.7 este un punct de echilibru stabil. În punctul
x  c2 forţa ce acţionează asupra punctului material, de asemenea,
este egală cu zero, dar la o mică deplasare a acestuia de la poziţia
dE p
ce îl îndepărtează şi mai mult de
x  c2 apare o forţă F  
dx
această poziţie. De aceea punctul de maxim al energiei potenţiale
determină poziţia punctului de echilibru nestabil.
3.4. Legea conservării energiei mecanice pentru un
sistem de puncte materiale
Să analizăm acum din punct de vedere energetic comportamentul
unui sistem de puncte materiale. Acesta poate fi orice corp, un
mecanism, sistemul solar, un atom etc. În cazul general punctele
materiale ale sistemului pot să interacţioneze atât între ele, cât şi cu
unele care nu intră în sistemul considerat. Să cercetăm mai întâi un
sistem ce nu este supus acţiunii forţelor externe. Un astfel de sistem
se numeşte izolat sau închis. Presupunem că interacţiunea dintre
punctele materiale ale sistemului se realizează numai prin
intermediul forţelor centrale, adică prin intermediul unor forţe ce
depind numai de distanţa dintre acestea şi sunt orientate de-a lungul
dreptelor ce le unesc. După cum am demonstrat mai devreme
(exemplul 4 din p.3.2), câmpul staţionar al forţelor centrale este
potenţial. Ţinând seama de acest aspect, vom demonstra că lucrul
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tuturor forţelor centrale la trecerea sistemului dintr-o poziţie în alta
este egal cu variaţia luată cu semnul minus a unei funcţii ce depinde
numai de poziţiile relative ale punctelor materiale ale sistemului.
Această funcţie a căpătat denumirea de energie potenţială proprie.
Cercetăm mai întâi un sistem din două puncte materiale.
Presupunem că într-un anumit sistem de referinţă la momentul iniţial
de timp poziţiile punctelor materiale se determină de vectorii de
poziţie r1 şi r2 . Dacă în timpul dt punctele materiale au realizat
deplasările dr1 şi dr2 , atunci lucrul forţelor de interacţiune F12 şi F21
este dL12  F12 dr1  F21dr2 . Conform legii a treia a lui Newton

F12   F21 .

De

aceea

dL12  F12  dr1  dr2   F12 dr12 ,

unde

dr12  dr1  dr2  d  r1  r2  . Forţa F12 este centrală şi, prin urmare,
conservativă. De aceea lucrul acestei forţe este egal cu variaţia
energiei potenţiale de interacţiune a acestei perechi de puncte
materiale luată cu semnul minus:
dL12  d  E p  .
12

(3.26)

Pentru sistemul din trei puncte materiale lucrul forţelor de
interacţiune poate fi reprezentat ca suma lucrurilor forţelor de
interacţiune a fiecărei perechi aparte:
dL123  dL12  dL13  dL23 .
Însă, pentru fiecare pereche de puncte materiale, conform (3.26),
avem:

dLik  d  E p  .
ik
De aceea

dL123  d  E p    E p    E p    d  E p  ,
12
13
23 
123


unde energia potenţială proprie a sistemului din trei puncte materiale
este
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E 

p 123

  Ep    Ep    Ep  .
12

13

23

(3.27)

Raţionamente asemănătoare sunt valabile şi pentru un sistem din
orice număr de puncte materiale. Prin urmare, fiecărei configuraţii a
unui sistem arbitrar de puncte materiale îi este inerentă o energie
potenţială proprie E p , iar lucrul tuturor forţelor centrale interne L la
variaţia acestei configuraţii este egal cu variaţia energiei potenţiale
proprii a sistemului luată cu semnul minus:
dL  d  E p  .

(3.28)

Pentru o deplasare finită

L   Ep    Ep  .
1

Ţinând seama că

E   E 
p ik

p ki

2

, formula (3.27) pentru energia

potenţială proprie a sistemului din trei puncte materiale se poate scrie
sub forma:

E 

p 123







1
 E p 12   E p 21   E p 13   E p 31   E p 23   E p 32  
2



1 
 E p 12   E p 13    E p 21   E p 23    E p 31   E p 32  .
2 

Fiecare sumă dintre parantezele pătrate reprezintă energia potenţială
de interacţiune a unui punct material cu celelalte două. De aceea
ultima expresie capătă aspectul:

 Ep 

123



1
1 3

E

E

E

 p 1  p 2  p 3  2   E p i .
2
i 1

Raţionamente analogice sunt valabile şi pentru un sistem dintr-un
număr arbitrar de puncte materiale. Prin urmare, energia potenţială
proprie a unui sistem din n puncte materiale este
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Ep 

1 n
  E p i ,
2 i 1

(3.29)

unde  E p  constituie energia potenţială de interacţiune a punctului
i

material i cu toate celelalte.
Considerăm acum un sistem arbitrar de puncte materiale.
Presupunem că punctul material i la un anumit moment de timp
posedă energia cinetică  Ec i . Variaţia energiei lui cinetice, conform
relaţiei (3.8), este egală cu lucrul tuturor forţelor ce acţionează asupra
punctului material considerat, adică

d  Ec i  dLi .
Lucrul elementar efectuat de toate forţele ce acţionează asupra tuturor
punctelor materiale ale sistemului este
n

n

n

i 1

i 1

i 1

dL   dLi  d  Ec i  d   Ec i  dEc .

(3.30)

n

unde Ec    Ec i este energia cinetică a sistemului. Deducând
i 1

formula (3.30) am schimbat consecutivitatea operaţiilor de diferenţiere şi sumare, întrucât aceste operaţii sunt independente. Pentru o
deplasare finită a sistemului avem:

 Ec 2   Ec 1  L .

(3.31)

Ţinând seama că dLi  Fi vi dt , ecuaţia (3.30) se poate
reprezenta sub forma:





n
dEc
  Fi vi .
dt
i 1

Aceasta înseamnă, că
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(3.32)
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viteza de variaţie (derivata în raport cu timpul) a energiei cinetice
a sistemului este egală cu puterea tuturor forţelor ce acţionează
asupra tuturor punctelor materiale ale sistemului.
Forţele ce acţionează într-un sistem de puncte materiale se
împart în interne şi externe. Totodată ele se mai divizează în
conservative sau potenţiale şi neconservative sau nepotenţiale.
Forţelor nepotenţiale le aparţin forţele de frecare şi de rezistenţă, care
se mai numesc forţe disipative. După cum s-a demonstrat în p.3.2
lucrul forţelor disipative interne întotdeauna este negativ, adică
Ldis.
int.  0 .
Revenind la relaţia (3.30) putem scrie:
dis.
dEc  dLext.  dLint.  dLext.  dLpot.
int.  dLint. .

pot.
Ţinând seama că dLint.  dE p (vezi (3.28)), obţinem:

dEc  dE p  dLext.  dLdis.
int. ,

(3.33)

dE  dLext.  dLdis.
int. ,

(3.34)

sau
unde E  Ec  E p este energia mecanică totală a sistemului. Pentru o
deplasare finită a sistemului (3.34) capătă forma:
E2  E1  Lext  Ldis
int .

(3.35)

Prin urmare,
variaţia energiei mecanice a unui sistem de puncte materiale
este egală cu suma algebrică a lucrurilor mecanice ale tuturor
forţelor externe şi ale tuturor celor disipative interne.
Din (3.35) rezultă legea conservării energiei mecanice:
Într-un sistem inerţial de referinţă energia mecanică a unui
sistem izolat de puncte materiale ( Lext.  0 ) în care nu acţionează
forţe disipative ( Ldis.
int.  0 ) se conservă în decursul mişcării, adică
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E  Ec  E p  const.

(3.36)

Sistemele pentru care este valabilă legea conservării energiei
mecanice se numesc sisteme conservative. În calitate de exemplu
poate servi sistemul solar. Din (3.35) rezultă, de asemenea, că dacă
într-un sistem izolat există forţe disipative, atunci energia mecanică
a sistemului descreşte:
(3.37)
E2  E1  Ldis.
int.  0 .
Astfel de sisteme se numesc disipative.
În concluzie vom remarca:
1. Legea conservării energiei mecanice a fost obţinută pornind
de la principiul fundamental al dinamicii şi presupunând că punctul
material sau sistemul de puncte materiale se află într-un câmp
staţionar de forţe. Caracterul staţionar al câmpului înseamnă că
energia potenţială a sistemului de puncte materiale nu depinde
explicit de timp. Aceasta la rândul său înseamnă că pentru sistemul
în cauză toate momentele de timp sunt fizic echivalente. Dacă la două
momente de timp diferite toate particulele sistemului se situează în
condiţii complet identice, atunci începând cu aceste momente toate
fenomenele din sistem se vor produce complet la fel. Această
proprietate se numeşte omogeneitate a timpului. Prin urmare,
legea conservării energiei mecanice este o consecinţă a
proprietăţii fundamentale de omogeneitate a timpului.
Întrucât fenomenele fizice se descriu prin legi fizice, omogeneitatea
timpului înseamnă, de asemenea, invarianţa legilor fizice în raport cu
alegerea originii de măsurare a timpului.
2. Energia mecanică a fost definită ca măsură a mişcării şi
interacţiunii punctelor materiale, limitându-ne doar la studiul
mişcării mecanice. Însă materiei le sunt inerente şi alte tipuri de
mişcări şi interacţiuni. Pe măsură ce vom studia alte tipuri de mişcări
şi interacţiuni ne vom familiariza şi cu alte tipuri de energie. Totuşi,
deja acum, se poate da o definiţie mai completă a energiei ca măsură
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a mişcării şi interacţiunii materiei. După cum s-a observat mai
devreme (vezi (3.37)), întru-un sistem în care acţionează forţe de
frecare şi/sau rezistenţă, energia mecanică a sistemului descreşte în
decursul mişcării. Prin urmare, în acest caz legea conservării energiei
mecanice nu este valabilă. Însă când dispare energia mecanică
întotdeauna apare o cantitate echivalentă de energie de altă formă.
Energia niciodată nu dispare şi nici nu apare din nou, ea numai
se transformă dintr-o formă în alta.
Deoarece energia exprimă măsura mişcării şi interacţiunii, legea
conservării şi transformării energiei exprimă indestructibilitatea
materiei şi a mişcării sale. Ea reprezintă o lege fundamentală a
naturii, valabilă pentru sisteme de corpuri atât macroscopice, cât şi
microscopice.
3. S-a constatat că energia cinetică este o funcţie de vitezele
corpurilor sistemului, iar cea potenţială este o funcţie de poziţiile lor.
Întrucât starea unui sistem mecanic este determinată de poziţiile şi
vitezele punctelor materiale ce îl compun, devine clar că energia
mecanică a sistemului este o funcţie de stare a acestui sistem. Prin
urmare, dacă se ştie legea, conform căreia variază energia sistemului,
se poate prezice starea acestui sistem pe parcursul timpului, adică, se
poate rezolva problema fundamentală a mecanicii.

Capitolul 4. Mişcarea de rotaţie a
rigidului
4.1. Cinematica mişcării de rotaţie
În temele precedente a fost studiată mişcarea punctelor materiale
şi cea de translaţie a corpurilor. Vom începe acum studiul mişcării de
rotaţie. Ca şi la studiul mişcării punctelor materiale şi a celei de
translaţie a corpurilor, mai întâi vom analiza mişcarea de rotaţie fără
a lua în considerare cauzele ce conduc la această mişcare. Cu alte
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cuvinte, vom considera mai întâi cinematica mişcării de rotaţie şi
vom rezolva ca şi mai înainte problema fundamentală a mecanicii:
cunoscând poziţia iniţială a unui corp vom afla poziţia lui la
momentele ulterioare de timp. Pentru rezolvarea acestei probleme
în diferite cazuri, vom clarifica mai întâi ce reprezintă mişcarea de
rotaţie. În cazul unui punct material aceasta este mişcarea pe o
traiectorie circulară.
Prin mişcare de rotaţie a unui corp se subînțelege mişcarea, în
care toate punctele materiale ale corpului descriu cercuri cu
centrele situate pe o dreaptă numită axă de rotaţie.
La prima vedere această definiţie este lipsită de sens, întrucât în
orice corp moleculele (atomii) permanent efectuează mişcări
oscilatorii sau chiar mai complicate şi de aceea acestea nu se mişcă
în mod riguros pe cercuri. În afară de aceasta mişcarea corpurilor de
obicei are loc sub acţiunea unor anumite forţe ce pot deforma
corpurile. Acest aspect din nou conduce la modificarea traiectoriilor
de mişcare a diferitor părţi ale corpului din cercuri în alte curbe.
Totuşi, în multe probleme practice deformaţiile corpurilor, precum şi
oscilaţiile atomilor şi moleculelor, se pot neglija. Ca şi în cazul
mişcării de translaţie a corpurilor, la mişcarea de rotaţie vom face
abstracţie de detaliile secundare ale acesteia şi vom analiza mişcarea
unui corp fizic idealizat. Studiind mişcarea de translaţie a corpurilor
am utilizat modelul punct material. La cercetarea mişcării de rotaţie
vom utiliza modelul corp absolut rigid.
Corpul, ale cărui părţi componente îşi păstrează fixe poziţiile
relative când acesta este supus influenţei forţelor externe, se
numeşte corp absolut rigid.
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Înainte de a studia mişcarea de rotaţie
a unui corp absolut rigid vom analiza
mişcarea de rotaţie a punctului material
(fig. 4.1). Dacă la momentul iniţial de timp
t = 0 punctul material are poziţia A, atunci
pentru determinarea poziţiei lui la
momentele ulterioare de timp se poate
Fig. 4.1
utiliza drumul s parcurs de acesta. Întradevăr, deja cunoaştem că rapiditatea variaţiei poziţiei punctului
material se caracterizează cu ajutorul vitezei liniare v = s ,
rapiditatea variaţiei modulului vitezei – cu ajutorul acceleraţiei
tangenţiale a  v , iar cea a direcţiei vitezei – cu ajutorul acceleraţiei
normale an  v2 r . S-ar părea că în acelaşi mod poate fi descrisă şi
mişcarea de rotaţie a rigidului, întrucât acesta este compus din puncte
materiale ce se mişcă pe cercuri. Însă, punctele materiale ale
rigidului, ce se află la diferite distanţe de la axa de rotaţie, vor
parcurge în acelaşi interval de timp distanţe diferite şi, prin urmare,
vor avea diferite viteze şi acceleraţii. Astfel, pentru descrierea
mişcării unui rigid ar fi nevoie de o infinitate de perechi ale mărimilor
s şi v , ceea ce nu este acceptabil. Probabil, este necesar să găsim o
mărime fizică care ar descrie poziţia corpului în întregime. Pentru a
stabili această mărime trasăm imaginar din fiecare punct al rigidului
segmente de dreaptă perpendiculare pe axa
de rotaţie. În figura 4.2 sunt indicate două
dintre aceste segmente, OA şi OB. Se
observă, că fiecare dintre ele descrie într-un
anumit interval de timp al mişcării de
rotaţie a corpului unul şi acelaşi unghi  .
Anume această mărime poate fi utilizată
pentru determinarea poziţiei rigidului în
întregime, ea fiind aceeaşi pentru toate
Fig. 4.2
punctele lui. Rotaţia corpului poate avea loc
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în două sensuri. Sensul rotaţiei contra acelor ceasornicului (sensul
trigonometric) se consideră pozitiv, iar după acele ceasornicului –
negativ. Unghiul de rotaţie se măsoară în radiani (rad).
Radianul este unghiul central ce se sprijină pe un arc de cerc,
având lungimea egală cu raza cercului.
Rezultă că unghiul în radiani poate fi
calculat cu ajutorul relaţiei:
s
r

 .

(4.1)

Pentru determinarea unghiului de rotaţie al
Fig. 4.3
unui corp la orice moment de timp este
necesar să cunoaştem rapiditatea rotaţiei lui.
Această mărime se introduce în mod analogic cu viteza în mişcarea
de translaţie şi se numeşte viteză unghiulară. Dacă la momentul de
timp t1 segmentul OA formează cu axa Ox unghiul 1 , iar la
momentul de timp t 2 – unghiul  2 (fig. 4.3), atunci viteza
unghiulară medie este
   
.
(4.2)
  2 1
t2  t1
t
Viteza unghiulară instantanee se determină cu limita de la relaţia
(4.2), când t  0 , adică
 d
(4.3)
  lim

 .
t 0 t
dt
Dacă se cunoaşte dependenţa de timp a vitezei unghiulare   t  ,
unghiul de rotaţie se determină după cum urmează:

d
   d   dt 
dt



t

t

0

t0

t0

 d   dt    0   dt .
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De aici se observă că pentru determinarea unghiului de rotaţie 
trebuie să cunoaştem legea de variaţie a vitezei unghiulare  . Dacă
viteza unghiulară variază, atunci pentru determinarea acesteia este
necesară cunoaşterea rapidităţii acestei variaţii, adică a acceleraţiei
unghiulare. Presupunem că la momentele de timp t1 şi t2 punctul
material are vitezele unghiulare 1 şi, respectiv, 2 . Atunci
acceleraţia unghiulară medie este

 

2  1
t2  t1




,
t

(4.4)

iar acceleraţia unghiulară instantanee –
 d

 .
t 0 t
dt

  lim

(4.5)

Cunoscând acceleraţia unghiulară  , viteza unghiulară  se poate
determina după cum urmează:

d
   d   dt 
dt



t

0

t0

 d    dt

t

   0    dt .
t0

Observăm că



d  d  d 2
 ,


dt  dt  dt 2

adică acceleraţia unghiulară este egală cu derivata a doua a unghiului
de rotaţie în raport cu timpul. După cum se vede din definiţiile vitezei
unghiulare  şi a acceleraţiei unghiulare  , acestea în SI au unităţile
s 1 şi, respectiv, s 2 .
Caracteristicile unghiulare ale mişcării  ,  şi  au fost
introduse în mod analogic celor liniare x sau s , v şi a ale mişcării
rectilinii. Corespondenţa dintre mărimile  şi x sau s , dintre  şi
v , precum şi dintre  şi a trebuie să conducă la coincidenţa ca formă
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a relaţiilor dintre  ,  şi  cu relaţiile dintre x sau s , v şi a . Astfel,
pentru mişcarea de rotaţie cu acceleraţie unghiulară  constantă se
pot obţine relaţii corecte prin următoarele substituţii x   , v  
şi a   în formulele ce descriu mişcarea rectilinie uniform
accelerată:

at 2
t2
,
   0  0t 
2
2
v  v0  at    0   t ,

x  x0  v0t 

v2  v02  2ax   2  02  2 .

(4.6)
(4.7)
(4.8)

d
,
dt
obţinem d   dt . Presupunem că la momentul iniţial de timp t0  0

Într-adevăr, pornind de la definiţia acceleraţiei unghiulare  

viteza unghiulară este 0 . Atunci, integrând partea stângă a ecuaţiei
în limitele de la 0 până la  şi cea dreaptă de la 0 până la t:


t

0

0

 d    dt ,

obţinem   0   t , de unde
căpătăm formula (4.7). Analogic se
deduc şi celelalte expresii.
Fig. 4.4
Observăm că la cercetarea
mişcării de rotaţie a unui punct
material, pentru descrierea ei pot fi utilizate atât caracteristicile
unghiulare  ,  şi  , cât şi cele liniare x sau s , v şi a . Aceasta
înseamnă că între ele trebuie să existe nişte relaţii sau ecuaţii de
legătură. Pentru a le obţine considerăm un punct material A al
rigidului care se roteşte în jurul unei axe fixe (fig. 4.4). În timpul
rotaţiei rigidului cu un unghi φ punctul material se mişcă pe un cerc
de rază r, parcurgând o distanţă s, care, conform relaţiei (4.1),
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s  r .

(4.7)

Aceasta este prima ecuaţie de legătură. Ţinând seama că r  const. ,
derivăm (4.7) în raport cu timpul şi obţinem:
ds d

r.
dt dt
ds
d
este viteza liniară v a punctului material A , iar
– viteza
dt
dt
lui unghiulară. Aşadar:

Însă

v  r .

(4.8)

Aceasta este a doua ecuaţie de legătură. Ea leagă viteza liniară v a
punctului material al rigidului cu viteza lui unghiulară  . Derivând
(4.8) în raport cu timpul, obţinem:
d v d

r.
dt
dt
dv
este componenta tangenţială a acceleraţiei a a punctului
dt
d
material, iar
– acceleraţia unghiulară  . De aceea
dt
a   r .
(4.9)

Dar

Aceasta este a treia ecuaţie de legătură. Componenta normală a
acceleraţiei este

v2
an 
  2r ,
r

(4.10)

a  an2  a2  r  4   2 .

(4.11)

iar acceleraţia totală –
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4.2. Momentul forţei în raport cu o axă fixă
Începem studiul mişcării de rotaţie a rigidului, analizând cauzele
ce conduc la această mişcare. Studiul mişcării de translaţie din acest
punct de vedere ne-a condus la stabilirea legii a doua a lui Newton –
lege fundamentală a dinamicii unui punct material şi a mişcării de
translaţie a corpurilor. Ecuaţia legii a doua a lui Newton F  ma
pentru mişcarea de rotaţie, probabil, este mai indicat s-o exprimăm
prin caracteristici unghiulare. Am văzut că acceleraţiei liniare a îi
corespunde acceleraţia unghiulară  . Să clarificăm acum care este
mărimea ce corespunde forţei F . Pentru aceasta realizăm următorul
experiment mintal. Presupunem că avem o bară omogenă care se
poate roti liber fără frecare în jurul unei axe fixe ce trece prin
extremitatea O perpendicular barei (fig. 4.5). Dacă se aplică forţa F1
în centrul barei, atunci
aceasta va începe să se
rotească cu o anumită
acceleraţie unghiulară.
Dacă, însă, se acţionează
cu această forţă în extremitatea barei (fig. 4.5),
Fig. 4.5
atunci ea se va roti cu o
acceleraţie unghiulară mai mare decât în cazul precedent. Prin
urmare, forţa nu este unica cauză a mişcării de rotaţie, deci şi a
influenţei asupra acceleraţiei unghiulare, cum era în cazul mişcării de
translaţie. Cauza acceleraţiei unghiulare este o mărime fizică care
depinde nu numai de valoarea forţei, dar şi de punctul ei de aplicare.
Această mărime trebuie să depindă, de asemenea, de direcţia forţei.
Într-adevăr, dacă aplicăm forţa F2 de-a lungul barei, după cum este
indicat în figura 4.5, ea nu va declanşa vre-o mişcare de rotaţie.
Aceasta înseamnă că mişcarea de rotaţie este rezultatul acţiunii doar
a forţelor perpendiculare pe bară. De exemplu, dacă aplicăm în mod
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arbitrar forţa F (fig. 4.5), mişcarea de rotaţie se produce numai
datorită acţiunii componentei F a forţei.
Observăm că dacă menţinem neschimbat punctul de aplicaţie al
forţei F1 şi variem valoarea ei, atunci acceleraţia unghiulară se
modifică proporţional cu valoarea forţei F1 . Dacă, însă, menţinem
invariabilă forţa F1 , dar modificăm poziţia punctului de aplicare,
atunci acceleraţia unghiulară variază proporţional cu distanţa până la
axa de rotaţie. Cu alte cuvinte, noua mărime fizică care trebuie să
reflecte cauza apariţiei mişcării de rotaţie este proporţională cu
produsul dintre componenta forţei F perpendiculară barei şi distanţa
r a punctului ei de aplicare până la axa de rotaţie. Această mărime
fizică se numeşte moment al forţei şi se notează prin M:

M  F r .

(4.12)

Din fig. 4.5 se observă că F  F sin  , unde  este unghiul dintre
sensul forţei F şi cel al vectorului de poziţie al punctului de aplicare
a forţei. Acum (4.12) poate fi scrisă sub forma:

M  Fr sin   Fr ,

(4.13)

unde mărimea r  r sin  se numeşte braţul forţei.
Braţul forţei r este distanţa de la linia de acţiune a forţei AA
până la axa de rotaţie O.
Aşadar:
Momentul forţei este egal cu produsul dintre forţă şi braţul ei.
Observăm că dacă 0     , atunci M  0 . În acest caz corpul se
roteşte în sens opus acelor de ceasornic. Dacă, însă,     2 ,
atunci M  0 şi corpul se roteşte în sensul acelor de ceasornic.
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4.3. Energia cinetică a mişcării de rotaţie. Momentul de
inerţie
În paragraful precedent s-a constatat că variaţia mişcării de
rotaţie a unui rigid se descrie cu ajutorul acceleraţiei unghiulare ε, iar
cauza ce provoacă această variaţie este momentul forţei M. Aceste
mărimi fizice substituie mărimile a şi, respectiv, F în ecuaţia legii
a doua a lui Newton pentru mişcarea de translaţie F  ma . Mai
rămâne o mărime nedeterminată care corespunde masei m, adică
mărimea ce exprimă măsura inerţiei corpului în mişcarea de rotaţie.
Dacă notăm această mărime cu litera I, atunci legea a doua a lui
Newton pentru mişcarea de rotaţie poate fi scrisă sub forma:

M  I .

(4.14)

Mărimea I este numită moment de inerţie al corpului. Să clarificăm
de ce parametri depinde I. Pentru aceasta efectuăm un alt experiment
mintal. Considerăm o bară, una din jumătăţile căreia este de fier, iar
alta de lemn. Presupunem că axa de rotaţie trece prin extremitatea de
lemn perpendicular pe bară. Dacă aplicăm extremităţii opuse a barei
în direcţie perpendiculară o anumită forţă, atunci bara va căpăta o
anumită acceleraţie unghiulară 1 . Dacă, însă, axa de rotaţie trece
prin extremitatea de fier, de asemenea, perpendicular barei şi aplicăm
aceeaşi forţă extremităţii de lemn, atunci acceleraţia unghiulară a
barei  2 va fi mai mare decât în cazul anterior. Întrucât masa barei
nu a variat, ajungem la concluzia, că măsura inerţiei corpului la
mişcarea de rotaţie (momentul de inerţie) este nu pur şi simplu masa
m a corpului, ci o mărime care depinde de masa corpului, dar şi de
distribuţia ei în raport cu axa de rotaţie. Pentru a clarifica cum se
calculează momentul de inerţie, determinăm energia cinetică a unui
corp ce se roteşte cu viteza unghiulară ω în jurul unei axe fixe.
Formula pentru această energie poate fi scrisă reieşind din
considerente de analogie cu formula pentru energia cinetică a unui
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corp ce efectuează o mişcare de translaţie. La mişcarea de translaţie
Ec  mv2 2 . La mişcarea de rotaţie formula trebuie să se păstreze,
numai că viteza v trebuie înlocuită cu cea unghiulară  , iar masa m
cu momentul de inerţie I . Astfel, expresia pentru energia cinetică a
unui corp ce se roteşte în jurul unei axe fixe trebuie să posede forma:

Ec 

I 2
.
2

(4.15)

Pe de altă parte energia cinetică a unui corp în mişcare de rotaţie este
egală cu suma energiilor cinetice ale punctelor materiale ce compun
acest corp, adică

Ec 

m1v12 m2v22 m3v32



2
2
2



mnvn2
.
2

Ţinând seama că v1   r1 , v2   r2 , v3   r3 , , vn   rn ,
obţinem:
1
1 n

Ec   m1r12  m2 r22  m3r32   mn rn2   2    mi ri 2   2 .
2
2  i 1

Comparând rezultatul obţinut cu relaţia (4.15) ajungem la concluzia că
momentul de inerţie al corpului este egal cu suma produselor
maselor punctelor materiale ale acestui corp cu pătratele
distanţelor lor până la axa de rotaţie:
n

I   mi ri 2 ,

(4.16)

i 1

de unde se observă că momentul de inerţie depinde nu numai de masa
corpului, ci şi de distribuţia ei în raport cu axa de rotaţie. Pentru un
punct material, suma din (4.16) conţine doar un singur termen şi
I  mr 2 .
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(4.16,a)

Formula (4.16) permite calcularea momentului de inerţie pentru orice
sistem de puncte materiale. Însă, când substanţa corpului este
distribuită continuu formula (4.16) capătă altă formă. În acest caz,
pentru calculul momentului de inerţie, corpul se divizează în
elemente mici de masă dm, se scrie momentul de inerţie elementar
dI  r 2 dm , se sumează toate momentele elementare şi, pentru ca
rezultatul să se obţină exact, se calculează limita când dimensiunile
elementelor tind la zero. Această procedură, după cum se ştie, se
numeşte integrare. În rezultat se obţine:

I

 r dm ,
2

(4.16,b)

V 

unde integrarea se realizează după volumul corpului V.
Să analizăm acum un şir de exemple de calcul ale momentelor
de inerţie ale unor corpuri omogene.
1. Momentul de inerţie al unui inel subţire omogen de masă
m şi rază R în raport cu axa perpendiculară planului inelului şi
care trece prin centrul lui (fig. 4.6).
Pentru calcularea momentului de inerţie
împărţim inelul în porţiuni mici cu masele
m1 , m2 , , mi , , mn şi utilizăm formula
(4.16). Obţinem:
Fig. 4.6
I  m1R2  m2 R2   mi R 2   mn R 2 

  m1  m2 

 mi 

 mn  R 2  mR 2 ,

(4.17)

unde m este masa inelului.
2. Momentul de inerţie al unui disc subţire omogen de masă
m şi rază R în raport cu axa perpendiculară planului discului şi
care trece prin centrul lui (fig. 4.7).
Împărţim imaginar discul în inele înguste de grosime dr şi masă
dm. Dacă σ este densitatea superficială a discului, adică masa unei
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unităţi de arie a acestuia, atunci masa
inelului dm   dSinel    2 rdr .
Utilizând formula (4.17), pentru
momentul de inerţie elementar al inelului,
obţinem
Fig. 4.7

dI  r 2 dm  2 r 3dr .

Pentru a obţine momentul de inerţie al discului este necesar să
integrăm partea stângă a ecuaţiei obţinute în limitele de la 0 până la
I, iar cea dreaptă – de la 0 până la R:
R

R4
I  2  r dr  2
.
4
0
3

Ţinând seama că masa discului este egală cu densitatea superficială
 înmulţită cu aria sa, adică m   Sdisc   R2 , în final obţinem:

I

mR 2
.
2

(4.18)

3. Momentul de inerţie al unui cilindru masiv omogen
circular de masă m şi rază R în raport cu axa paralelă cu
generatoarea şi care trece prin centrul lui de masă (fig. 4.8).
Dacă împărţim imaginar acest cilindru în
discuri elementare (în figura 4.8 este arătat unul din
ele) şi utilizăm pentru fiecare formula (4.18),
atunci pentru întreg cilindrul, obţinem:

I

m1R 2 m2 R 2 m3 R 2



2
2
2

  m1  m2  m3 

 mn 



mn R 2

2

R 2 mR 2

,
2
2

(4.19)
Fig. 4.8

unde m este masa cilindrului.
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4. Momentul de inerţie al unui cilindru găunos omogen
circular de masă m şi raze interioară R1 şi exterioară R2 în raport
cu axa paralelă cu generatoarea şi care trece prin centrul lui de
masă (fig. 4.9).
Observăm că cilindrul găunos se obţine prin
decuparea imaginară din interiorul unui cilindru
plin de rază R2 a altui cilindru plin de rază R1.
Astfel, momentul de inerţie al cilindrului găunos
este egal cu diferenţa dintre momentele de inerţie
ale celor doi cilindri plini. Folosind relaţia (4.19)
pentru momentul de inerţie al acestora, avem:

I  I 2  I1 

m2 R22 m1R12
,

2
2

Fig. 4.9

unde m1 şi m2 sunt masele cilindrilor plini de raze R1 şi, respectiv, R2.
Notând prin  densitatea materialului din care sunt confecţionaţi
cilindrii, masele m1 şi m2 pot fi scrise sub forma m1   R12 H şi
m2   R22 H . Atunci

I

 H
2

R

4
2

 R14  

 H

Ţinând seama că  H  R  R
2
2

2
1

2

R

2
2

 R12  R22  R12  .

  m este masa cilindrului găunos,

pentru momentul de inerţie al acestuia, obţinem

I

m  R22  R12 
2

.

(4.20)

5. Momentul de inerţie al unei bile omogene de masă m şi
rază R în raport cu unul din diametrele sale.
Divizăm bila în discuri elementare de grosimea dh, rază r şi masă
dm după cum este arătat în figura 4.10. Momentul de inerţie al unuia
din aceste discuri conform (4.18) este
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dmr 2 r 2
dI 
  r 2 dh ,
2
2
unde  este densitatea bilei. Ţinând seama că
r 2  R2  h2 şi integrând relaţia precedentă
după h, obţinem

I


2

R

 R

2

 h 2  dh 
2

Fig. 4.10

R



R

2 1

   R 4  2 R 2 h2  h4  dh   R5 1      R5 .
 3 5  15
0
8

4
Masa bilei este m  V    R3 şi
3
2
(4.21)
I  mR 2 .
5
6. Momentul de inerţie al unei bare omogene subţiri de masă
m şi lungime l în raport cu axa perpendiculară barei şi care trece
prin centrul ei de masă (fig. 4.11).

Divizăm bara în porţiuni
elementare de masă dm şi
lungime dr (fig. 4.11). Pentru
una din ele, conform (4.16,a),
avem:
dI  r 2 dm .

Fig. 4.11

Notând prin τ densitatea liniară a barei, pentru elementul de masă se
poate scrie dm   dr şi integrând, obţinem:

r 3 l 2   l 3 l 3   l 3
I    r dr   |     
.
3 l 2 3  8 8  12
l 2
Întrucât masa barei m   l , atunci
l 2

2
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1 2
ml .
(4.22)
12
7. Momentul de inerţie al unei plăci rectangulare omogene
subţiri de masă m, lăţime a şi lungime b (fig. 4.12).
I

Aflăm mai întâi momentul
de inerţie al plăcii în raport cu
axa Ox (fig. 4.12). Pentru aceasta divizăm placa în fâşii elementare (bare subţiri) paralele cu
axa Oy cu masele m1 , m2 , m3 ,

Fig. 4.12

, mn . Conform relaţiei (4.22) pentru fâşia indicată în figura 4.12,
avem:
1
I1x  m1a 2 ,
12
unde m1 este masa fâşiei. Pentru toată placa obţinem:
I x  I1x  I 2 x  I 3 x 

 I nx 

 m1  m2  m3 
12

 mn  a 2

,

sau

Ix 

1
ma 2 ,
12

(4.23)

unde m este masa întregii plăci.
Pentru a afla momentul de inerţie al plăcii I y în raport cu axa
Oy, observăm că rotaţia plăcii faţă de această axă este echivalentă cu
rotaţia ei faţă de axa Ox, însă cu o rotire preventivă a plăcii cu 90o.
Formal, aceasta corespunde substituţiei a cu b. Astfel se obţine:

1
mb 2 .
(4.24)
12
Calculul momentelor de inerţie se simplifică dacă utilizăm
teorema lui Steiner:
Iy 
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Momentul de inerţie în raport cu o axă arbitrară de rotaţie este
egal cu suma dintre momentul de inerţie a corpului I C în raport
cu axa paralelă ce trece prin centrul de masă C al corpului şi
produsul dintre masa lui şi pătratul distanţei a dintre axe:
I A  IC  ma 2 .

(4.25)

Pentru a demonstra această teoremă
divizăm corpul în porţiuni elementare de
masă dm. Notăm vectorii de poziţie ai
uneia din ele, trasaţi de la axele paralele O
şi A, cu r şi, respectiv, r  . Axele paralele
O şi A se află la o distanţă a una de alta şi
sunt perpendiculare planului figurii 4.13,
Fig. 4.13
iar porţiunea elementară de masă dm se
află în planul acestei figuri. Din figura 4.13 observăm că r  r  a .
Prin urmare, r 2  r 2  a 2  2  a  r  şi, utilizând formula (4.16,b),
pentru momentul de inerţie al corpului în raport cu axa A, obţinem:

IA 



r 2 dm 

V 



r 2 dm  a 2

V 




dm

2
a
rdm

  .

V
V
 
  


Utilizăm, în continuare, formula (2.17) pentru vectorul de poziţie al
centrului de masă
RC 

1 n
 mi ri 
m i 1

n

 m r  mR
i i

i 1

C

.

Dacă în această formulă trecem la limită când dimensiunile maselor
mi tind la zero, atunci semnul sumei va trece în cel al integralei,
obţinându-se

 rdm  mR

C

V 
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.

Mai observăm, că

 r dm  I
2

V 

O

şi

 dm  m .

Acum pentru

V 

momentul de inerţie al corpului I A în raport cu axa A, obţinem:





I A  IO  ma 2  2m a  RC .
Dacă axa O trece prin centrul de masă C al corpului, atunci RC  0
şi formula precedentă capătă forma (4.25), ceea ce şi trebuia să
demonstrăm.
Să analizăm acum câteva exemple de aplicare a teoremei lui
Steiner.
1. Momentul de inerţie al unei bare omogene subţiri de masă
m şi lungime l în raport cu axa perpendiculară barei şi care trece
prin una din extremităţile sale (fig. 4.14).
Conform relaţiei (4.22)
momentul de inerţie al barei în
raport cu axa OO este

IC 

1 2
ml .
12

Fig. 4.14

Folosind teorema lui Steiner, obţinem
2

ml 2 ml 2 1 2
l
I A  IC  m   

 ml .
12
4
3
2

(4.26)

2. Momentul de inerţie al unei plăci rectangulare omogene
subţiri de masă m, lăţime a şi lungime b (fig. 4.12).
În exemplul 7 am aflat momentele de inerţie ale plăcii în raport
cu axele Ox şi Oy ce se află în planul plăcii. Să determinăm acum
momentul de inerţie al plăcii în raport cu axa perpendiculară planului
plăcii şi care trece prin centrul ei de inerţie O. Conform teoremei lui
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Steiner momentul de inerţie al fâşiei arătate în figura 4.12 în raport
cu această axă este
a 2 dm
dI z 
 x 2 dm .
12
Însă dm   adx , unde  este densitatea superficială a plăcii. Prin
urmare,
a3 dx
dI z 
 a x 2 dx .
12
Integrând această expresie în limitele de la  b 2 până la b 2 ,
obţinem
a3 b a b3
Iz 

.
12
12
Luând în considerare că masa întregii plăci m   a b , pentru
momentul de inerţie al plăcii în raport cu axa Oz avem:
Iz 

1
m  a 2  b2  .
12

(4.27)

Comparând (4.27) cu (4.23) şi (4.24) observăm că
Iz  Ix  I y .

(4.28)

Această egalitate nu este întâmplătoare. Se poate demonstra că
ea are loc pentru orice figură materială plană.
3. Momentul de inerţie al unui inel subţire omogen de masă
m şi rază R în raport cu unul din diametrele sale.
Să aplicăm formula (4.28) pentru a afla momentul de inerţie al
unui inel subţire în raport cu unul din diametrele sale. Ţinând seama
de simetria figurii, observăm că I x  I y . Atunci, folosind formula
(4.17) pentru I z , obţinem mR 2  2I x . De aici
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mR 2
.
Ix  I y 
2

(4.29)

4. Momentul de inerţie al unui disc subţire omogen de masă
m şi rază R în raport cu unul din diametrele sale.
Raţionamente analogice sunt valabile şi pentru un disc subţire:
2
mR
 2 I x , de unde se obţine
2

Ix  I y 

mR 2
.
4

(4.30)

Aceste raţionamente se pot aplica, de asemenea, pentru a afla
momentele de inerţie ale figurilor de formă pătrată şi rombică în
raport cu diagonalele lor.
4.4. Dinamica mişcării de rotaţie
În calitate de ecuaţie fundamentală a dinamicii se utilizează legea
a doua a lui Newton. Sub forma F  ma această ecuaţie este folosită
pentru descrierea mişcării de translaţie. În cazul mişcării de rotaţie
este mai comod să se utilizeze ecuaţia (4.14) M  I  , scrisă în
variabile unghiulare. Ea a fost scrisă aplicând raţionamente de
analogie cu ecuaţia legii a doua a lui Newton pentru mişcarea de
translaţie (se obţine prin substituţiile:

F  M , m  I , a   ). Să
deducem acum această ecuaţie. Pentru
aceasta considerăm un rigid ce se
roteşte fără frecare sub acţiunea forţei
F (fig. 4.15). Într-un interval infinit
mic de timp dt punctul A se

84

Fig. 4.15

Mişcarea de rotaţie a rigidului
deplasează pe arcul de cerc cu raza r , parcurgând o distanţă ds care
conform (4.1) este
ds  rd .

Forţa F în acest caz efectuează lucrul mecanic





dL  F  ds  Fds cos  Fr cos d .
Însă Fr cos  M este momentul forţei F în raport cu axa
perpendiculară planului figurii 4.15. Atunci,
dL  Md  L   Md .

(4.31)





Această formulă este analogică formulei dL  F  ds pentru lucrul
forţei efectuat la mişcarea de translaţie (se obţine prin substituţiile:
s   şi F  M ).
Viteza de efectuare a lucrului mecanic, adică puterea (vezi
formula (3.4)) este

P

dL
d
M
 M .
dt
dt

(4.32)





Formula (4.32) este analogică formulei P  F v pentru putere la
mişcarea de translaţie. Ea se obţine din aceasta prin substituţiile
formale: F  M şi v   .
Observăm că viteza de efectuare a lucrului mecanic când nu
există pierderi datorate frecării trebuie să coincidă cu viteza de
creştere a energiei cinetice, adică

M 

d  I 2 

.
dt  2 
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Tabelul 4.1. Analogia mărimilor şi formulelor ce descriu mişcările
de translaţie şi rotaţie

Mişcare de translaţie
Coordonata sau drumul
parcurs x sau s
dx
Viteza
v
dt
dv
Acceleraţia
a
dt

Mişcare de rotaţie
d
dt
d
Acceleraţia unghiulară  
dt

Momentul de inerţie

m

Forţa

F  ma

Momentul forţei

mv 2
2

Energia cinetică

Lucrul mecanic L   Fds

Lucrul mecanic

Puterea
Impulsul



P  F v



Viteza unghiulară

Masa

Energia cinetică Ec 



Unghiul de rotaţie



p  mv

Puterea

I

M  I
Ec 

I 2
2

L   Md
P  M

Momentul impulsului L  I

I
d
Ţinând seama că I  const. , obţinem M    2
, de unde
2
dt

M  I ,

(4.33)

ceea ce coincide cu (4.14)
Studiind mişcarea de rotaţie a corpului rigid în jurul unei axe fixe,
am introdus mărimi fizice şi am obţinut formule analogice mărimilor
şi formulelor ce descriu mişcarea de translaţie. Confruntăm aceste
mărimi şi relaţii în tabelul 4.1.
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4.5. Momentul forţei şi momentul impulsului.
Legea conservării momentului impulsului
Studiind mişcarea de rotaţie a unui corp în jurul unei axe fixe,
am văzut că această mişcare este determinată de momentul forţelor
externe în raport cu această axă fixă (vezi relaţia 4.13). Însă, în natură
şi tehnică deseori ne întâlnim cu sisteme mecanice capabile să
efectueze o mişcare de rotaţie în raport cu un punct fix, numit origine
sau pol. Mai întâi vom analiza rotaţia unui punct material în raport
cu un pol. Este clar că această mişcare este determinată de o mărime
fizică analogică momentului forţei în raport cu o axă fixă, dar care nu
coincide cu acesta.
Pentru a clarifica diferenţele dintre aceste mărimi ne imaginăm
un rigid capabil să se rotească în jurul unei axe fixe şi observăm că,
oricare ar fi unghiul sub care acţionează forţa asupra unui punct
material ce aparţine rigidului, acesta se va roti în unul şi acelaşi plan.
Dacă acţionăm asupra unui punct material ce aparţine rigidului,
capabil să se rotească în jurul unui punct fix cu forţe de diferite
direcţii, atunci acesta se va mişca în diferite plane în raport cu
originea sau polul. Prin urmare, mărimea fizică ce determină
mişcarea unui punct material în jurul unui pol fix trebuie să
caracterizeze poziţia planului în care are loc mişcarea, caracteristică
de care nu era nevoie în cazul mişcării acestuia în jurul unei axe fixe.
Este clar că toate planele în care au loc mişcările punctului material
vor trece prin polul fix.
Poziţiile acestor plane pot fi indicate în mod diferit, însă este mai
comod să se utilizeze pentru aceasta un vector perpendicular planului
respectiv. Acest vector trebuie să fie egal în modúl cu momentul
forţei în raport cu axa ce trece prin pol perpendicular planului, în care
are loc mişcarea punctului material. Vectorul ce satisface această
condiţie se numeşte moment al forţei în raport cu un punct fix sau
produs vectorial al vectorului de poziţie r al punctului material şi
forţei F ce acţionează asupra lui. Acesta se notează cu M . Prin
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urmare, produsul vectorial  r  F  este
un vector perpendicular planului în care
se află vectorii r şi F , fiind egal în
modúl cu Fr sin  , ceea ce reprezintă
numeric aria paralelogramului construit
pe aceşti doi vectori (fig. 4.16). Sensul
vectorului
M   r  F 

Fig. 4.16

(4.34)

se determină conform regulii mâinii drepte:
dacă rotim cu patru degete ale mâinii drepte vectorul r (care se
află pe primul loc în produs) spre vectorul F (se află pe al doilea
loc în produs) pe drumul cel mai scurt, atunci sensul vectorului
M va fi indicat de degetul mare îndoit sub un unghi de 90o.
Din această regulă rezultă că, dacă schimbăm cu locul vectorii r şi
F în produsul vectorial, atunci acesta îşi schimbă sensul în invers
(fig. 4.16), rămânând neschimbat în modúl:

 F  r    r  F  .

Ca orice alt vector, produsul vectorial a doi vectori poate să se
înmulţească cu alt vector scalar sau vectorial. Se poate demonstra că

a bc   c ab   b ca  ;

 

a bc    b  ac   c ab . (4.35)
  

Părţile stângi ale relaţiilor (4.35) se numesc produs mixt şi, respectiv,
produs dublu vectorial. Dacă se cunosc componentele vectorilor a şi

b , atunci produsul vectorial al acestor doi vectori poate fi calculat cu
ajutorul determinantului:
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i
 ab   ax
 
bx

j
ay
by

k
az ,
bz

(4.36)

unde i , j , k sunt vectorii unitari ai axelor de coordonate (vezi
Capitolul 1) ale sistemului cartezian, ax , a y , az şi bx , by , bz sunt
proiecţiile vectorilor a şi, respectiv, b pe axele de coordonate.
Prin analogie cu momentul forţei (4.34) se poate introduce şi
noţiunea de moment al impulsului (numit şi moment cinetic) unui
punct material în raport cu un punct fix:

L  r  p .

(4.37)

Introducerea acestei mărimi fizice este justificată de o relaţie
importantă care există între mărimile L şi M . Pentru a o obţine,
derivăm (4.37) în raport cu timpul utilizând regula derivării
produsului:

dL  dr   dp 

p  r
.
dt  dt   dt 
dr
 v şi p  mv , pentru modulul primului termen
dt
al acestei egalităţi, obţinem:

Ţinând seama că

 dr 
 dt  p   v  mv   mv  v sin 0  0 .
dp
În termenul al doilea avem derivata
, care, conform (2.7),
dt
reprezintă forţa F ce acţionează asupra punctului material, adică
 dp  
 r  dt    r  F   M .
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Prin urmare,

dL
M .
dt

(4.38)

Viteza de variaţie a momentului impulsului unui punct material
în raport cu o origine fixă este egală cu momentul forţelor ce
acţionează asupra punctului material în raport cu aceeaşi
origine.
Deducând ecuaţia (4.38) nu am presupus că masa particulei este
constantă. Din această cauză ea este valabilă şi pentru cazul masei
variabile a punctului material. Observăm că ecuaţia (4.38) este
dp
analogică cu ecuaţia
 F a dinamicii mişcării de translaţie şi se
dt
obţine din ultima prin substituţiile formale: p  L şi F  M .
Ecuaţia (4.38) se poate generaliza şi pentru cazul unui sistem
arbitrar de puncte materiale.
Suma vectorială a momentelor impulsurilor tuturor punctelor
materiale ale sistemului în raport cu o anumită origine se
numeşte moment al impulsului sistemului în raport cu aceeaşi
origine.
Analogic,
suma vectorială a momentelor tuturor forţelor ce acţionează
asupra tuturor punctelor materiale ale sistemului în raport cu
o origine fixă se numeşte moment rezultant al forţelor ce
acţionează asupra sistemului în raport cu aceeaşi origine.
Dacă scriem acum ecuaţia momentelor (4.38) pentru fiecare
punct material şi adunăm vectorial aceste ecuaţii, atunci obţinem din
nou ecuaţia (4.38) în care L este momentul cinetic al sistemului de
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puncte materiale în raport cu originea fixă, iar M este momentul
rezultant al forţelor interne şi externe ce acţionează asupra tuturor
punctelor materiale ale sistemului. Însă, forţele interne pot să nu fie
luate în seamă. Aceasta se explică prin faptul, că ele întotdeauna
acţionează în pereche. De exemplu, forţei Fik ce acţionează din partea
particulei i asupra particulei k îi corespunde forţa Fki egală cu
prima, dar de sens opus ce acţionează din partea particulei k asupra
particulei i . Întrucât aceste forţe sunt orientate de-a lungul aceleiaşi
drepte, momentul lor rezultant este egal cu zero. Astfel, legea a treia
a lui Newton permite excluderea din analiză a forţelor interne. Acum
ecuaţia momentelor pentru un sistem de puncte materiale capătă
aspectul

dL
 M ext .
dt

(4.39)

Viteza de variaţie a momentului cinetic al unui sistem de puncte
materiale în raport cu o origine arbitrară fixă este egală cu
suma vectorială a momentelor tuturor forţelor externe ce
acţionează asupra tuturor punctelor materiale ale sistemului în
raport cu aceeaşi origine fixă.
Din ecuaţia (4.39) rezultă că
dacă suma vectorială a momentelor tuturor forţelor externe ce
acţionează asupra tuturor punctelor materiale ale sistemului în
raport cu originea fixă este egală cu zero, atunci momentul
cinetic al sistemului în raport cu aceeaşi origine se menţine
constant în timp, adică se conservă, indiferent de interacţiunile
care au loc în interiorul sistemului.
Această afirmaţie reprezintă legea conservării momentului
cinetic. În particular, momentul cinetic se conservă pentru un sistem
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izolat de corpuri, adică pentru un sistem asupra căruia nu acţionează
forţe externe. Un alt exemplu este sistemul aflat în câmpul forţelor
centrale. În acest câmp direcţiile tuturor forţelor ce acţionează asupra
punctelor materiale ale sistemului trec prin centrul fix şi momentul
acestor forţe în raport cu centrul este egal cu zero (întrucât sin   0 ,
unde  este unghiul dintre vectorii r şi F ). Din această cauză
momentul cinetic al sistemului în raport cu centrul se conservă.
Deducând ecuaţia (4.39) s-a presupus că pentru forţele interne
este valabilă legea a treia a lui Newton: Fik   Fki . Una din
consecinţele acesteia este legea conservării momentului cinetic al
sistemului, pentru care M ext  0 . Ca şi în cazul legii conservării
impulsului, pentru conservarea momentului cinetic este suficientă
respectarea unei condiţii mai puţin riguroase

M1(i )  M 2(i )  M 3(i ) 
unde M1(i ) , M 2(i ) , M 3(i ) ,

 M n(i )  0 ,

(4.40)

, M n(i ) sunt momentele forţelor interne ce

acţionează asupra punctelor 1, 2, 3,.., n . Se poate demonstra că
această condiţie este o consecinţă a proprietăţii fundamentale de
izotropie a spaţiului. Din această cauză se mai afirmă că legea
conservării momentului cinetic este o consecinţă a izotropiei
spaţiului. Izotropia spaţiului înseamnă că dacă orientăm sistemul de
puncte materiale în două direcţii arbitrare în spaţiu şi toate corpurile
sistemului le situăm în condiţii identice, atunci toate fenomenele din
sistem se vor produce complet la fel. Însă, deoarece fenomenele
fizice se descriu prin legi fizice, izotropia spaţiului mai înseamnă şi
invarianţa legilor fizice în raport cu alegerea direcţiei sistemului de
referinţă.
Condiţiile (2.12) ( F1(i )  F2(i )  F3(i ) 

 Fn(i )  0 ) şi (4.40) ce
intervin în calitate de condiţii suficiente pentru îndeplinirea legilor de
conservare a impulsului şi a momentului cinetic pot fi obţinute în
modul următor. Pornind de la omogeneitatea şi izotropia spaţiului,
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presupunem că sistemul mecanic este izolat. Atunci toate forţele ce
acţionează în sistem F1 , F2 , F3 , , Fn sunt interne. Deplasăm
sistemul dintr-o poziţie arbitrară 1 în alta, tot arbitrară 2, astfel încât
toate punctele materiale să efectueze aceeaşi deplasare r şi vitezele
lor să se menţină constante ca modúl şi direcţie. Ţinând seama de
omogeneitatea spaţiului, pe parcursul acestei deplasări nu trebuie să
se efectueze lucru mecanic, adică

F  F  F 
1

2

3



 Fn r  0 .

Însă r  0 . De aceea pentru un sistem izolat F1  F2  F3 

 Fn  0 .
Aceasta este exact ecuaţia (2.12) care permite împreună cu legea a
doua a lui Newton să se obţină legea conservării impulsului. Condiţia
(4.40) poate fi obţinută în mod analogic, utilizând formula (4.31)
pentru lucrul mecanic.
Ecuaţia momentelor (4.39) este o ecuaţie vectorială. Ea este
echivalentă cu următoarele trei ecuaţii scalare
 dLx
 dt   M ext  x ,

 dLy
  M ext  y ,
(4.41)

dt

 dLz
 dt   M ext  z ,

care se obţin prin proiectarea ecuaţiei (4.39) pe axele fixe ale
sistemului de coordonate carteziene, a cărui origine coincide cu
centrul fix, în raport cu care se calculează vectorii L şi M ext . Din
(4.41) rezultă că
dacă momentul forţelor externe în raport cu oricare axă fixă
este egal cu zero, atunci momentul cinetic al sistemului în raport
această axă se menţine constant, oricare ar fi interacţiunile din
interiorul sistemului.
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Aceasta este legea conservării momentului cinetic în raport cu o
axă fixă.
Să aplicăm ecuaţia momentelor în cazul mişcării de rotaţie a unui
sistem mecanic în raport cu o axă fixă, de exemplu Oz . Pentru un
punct material ce se roteşte în jurul acestei axe pe un cerc de rază r
cu viteza unghiulară  avem:
Lz1  mvr sin 90  mvr  mr 2 ,

iar pentru întregul sistem de puncte materiale
n

Lz   mi ri 2  I z ,

(4.42)

i 1

n

unde I z   mi ri 2 este momentul de inerţie al sistemului în raport cu
i 1

axa fixă Oz . Expresia (4.42) pentru momentul cinetic s-ar fi putut
scrie utilizând analogia în descrierea mişcărilor rectilinie şi de rotaţie
în jurul unei axe fixe (vezi Tabelul 4.1). Pentru aceasta în expresia
pentru impulsul unui punct material p  mv este suficient să
efectuăm substituţiile formale m  I şi v   .
Substituind (4.42) în ultima ecuaţie (4.41), obţinem:
d
 I z    M ext  z .
dt

(4.43)

Dacă sistemul de puncte materiale analizat reprezintă un rigid, atunci
I z  const. şi ecuaţia (4.43) capătă forma:
Iz

d
  M ext  z ,
dt

care coincide cu ecuaţia (4.33), obţinută din alte considerente. Din
cele menţionate rezultă că mişcarea sistemului în raport cu un punct
fix este determinată de momentul tuturor forţelor externe în raport cu
acest punct, care este o mărime vectorială. Mişcarea sistemului în
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raport cu o axă fixă este determinată de momentul tuturor forţelor
externe în raport cu această axă, care este o mărime scalară.
Consecinţa acestui fapt este că mişcarea în raport cu un punct fix se
descrie cu ecuaţia vectorială (4.39), iar mişcarea în jurul unei axe fixe
- cu ecuaţia scalară (4.33), care este ecuaţia (4.39) scrisă în proiecţii
pe axa fixă de rotaţie.
La finele acestui capitol vom reveni la ecuaţia de
legătură (4.8) v   r , care
exprimă valoarea vitezei
liniare v a unui punct
material al rigidului prin
viteza unghiulară  a
acestuia la rotaţia sa în jurul
unei axe fixe. În diferite
aplicaţii practice, însă,
deseori este necesară şi
Fig. 4.17
forma vectorială a ecuaţiei
(4.8). Pentru obţinerea acesteia vom observa că, la rotaţia rigidului în
jurul unei axe fixe OO΄, toate punctele acestuia se mişcă pe cercuri cu
centrele situate pe axă în plane perpendiculare acesteia. Cu alte
cuvinte, în acest caz vectorul de poziţie r al punctului M se află în
planul cercului şi este perpendicular pe axa de rotaţie    2 (fig.
4.17, a). Totodată, vectorul vitezei v , fiind tangent la cercul descris de
punctul M al rigidului în mişcare de rotaţie, este perpendicular pe
vectorul de poziţie r .
Deoarece viteza liniară v este o mărime vectorială, produsul
vectorilor  şi r trebuie să fie unul vectorial. Astfel, în conformitate
cu definiţia produsului vectorial, dată la începutul acestui paragraf,
vectorul vitezei unghiulare  trebuie să se afle împreună cu vectorul
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de poziţie r în acelaşi plan, pe care trebuie să fie perpendicular
vectorul vitezei liniare v . Rezultă că vectorul vitezei unghiulare 
este orientat de-a lungul axei de rotaţie a rigidului şi, în corespundere
cu regula mâinii drepte, are sensul avansării burghiului de dreapta
rotit în sensul rotaţiei rigidului.
Dacă rigidul efectuează mişcarea de rotaţie în raport cu un punct
fix O (fig. 4.17, b), atunci vectorul vitezei unghiulare  de asemenea
se află în acelaşi plan cu vectorul de poziţie r , însă este orientat dea lungul unei axe momentane de rotaţie, perpendiculară pe planul
cercului de-a lungul căruia se mişcă punctul M al rigidului la acel
moment.
Aşadar, forma vectorială a ecuaţiei (4.8) are aspectul

v    r  .

(4.44)

Modulul vectorului v este numeric egal cu aria paralelogramului
(evidenţiat în figura 4.17, a şi b) construit pe vectorii  şi r şi are
valoarea
v   r    r sin  .

De aici rezultă că, în cazul rotaţiei rigidului în jurul unei axe fixe,
când    2 , sin   1 şi modulul vitezei liniare devine v   r
după cum şi trebuie să fie.
În acelaşi mod poate fi introdus şi vectorul unghiului de rotaţie
 , precum şi cel al acceleraţiei unghiulare  . Întrucât unghiul de
rotaţie φ şi acceleraţia unghiulară ε se exprimă cu ajutorul relaţiilor
(4.3) şi (4.5) prin viteza unghiulară , vectorii corespunzători  şi
au acelaşi sens cu cel al vitezei unghiulare  . Totodată
d
d

  şi  
.
dt
dt
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Capitolul 5. Teoria relativităţii restrânse
5.1 Transformările Galilei. Principiul mecanic al
relativităţii
După cum am menţionat în capitolul 2, mişcarea corpurilor poate
fi studiată numai în raport cu un anumit sistem de referinţă (SR).
Conform principiului I al dinamicii, în infinitatea de SR există astfel
de sisteme în raport cu care corpul considerat se mişcă rectiliniu şi
uniform, dacă asupra lui nu acţionează corpuri externe. Astfel de SR
se numesc sisteme inerţiale de referinţă (SIR). Principiile dinamicii
(legile lui Newton) sunt valabile numai în SIR. Principiul
fundamental al dinamicii (legea a II a lui Newton) se poate utiliza şi
în sisteme neinerţiale de referinţă (SNIR), adică în sisteme ce se
mişcă cu acceleraţie, dar este necesar să se ia în seamă forţele de
inerţie.
Apare următoarea întrebare: prin ce se vor deosebi legile
fundamentale ale mecanicii (legile lui Newton) ce descriu acelaşi
fenomen mecanic în raport cu diferite SIR?
Pentru a răspunde la această întrebare considerăm un SIR S şi un
SR Sʹ ce se mişcă în raport cu sistemul S cu o viteză constantă u .
Presupunem că mişcarea unui punct material în raport cu SIR S este
cunoscută şi vom determina mişcarea lui în raport cu SR Sʹ. Această
problemă se reduce la determinarea relaţiilor ce exprimă
coordonatele punctului material x, y, z măsurate în SR Sʹ prin
coordonatele lui x, y, z măsurate în SIR S la acelaşi moment de timp.
Originea coordonatelor şi a timpului, precum şi direcţiile axelor de
coordonate, pot fi alese arbitrar atât în SIR S, cât şi în SR Sʹ. Dacă
sistemele de referinţă sunt imobile unul în raport cu altul şi se
deosebesc prin poziţiile originilor cu vectorul de poziţie r0 şi cu
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intervalul de timp t0 , atunci coordonatele punctului material în SIR
S se exprimă prin coordonatele acestuia în SR Sʹ cu ajutorul
formulelor

r  r0  r ,

 t  t0  t .

(5.1)

Dacă sistemele de referinţă sunt imobile unul în raport cu altul şi se
deosebesc prin direcţiile axelor de coordonate în planul xOy cu
unghiul φ, atunci coordonatele punctului material în SIR S se
exprimă prin coordonatele lui în SR Sʹ cu ajutorul formulelor

 x  x cos   y sin  ,

 y  x sin   y cos .

(5.2)

Astfel rămâne de clarificat care sunt transformările coordonatelor
punctului material în cazul mişcării unui SR în raport cu altul. Pentru
simplitate considerăm că axele x, y, z ale SR Sʹ sunt paralele cu
axele x, y, z ale SIR S şi la momentul iniţial de timp t  0 originea
Oʹ coincide cu O (fig. 5.1). În afară de aceasta, considerăm că viteza
u este paralelă axei x . În acest caz axa x întotdeauna va coincide
ca direcţie cu axa x . Aceste simplificări în formularea problemei nu
o lipsesc de generalitate, întrucât tranziţia originilor de coordonate şi
a timpului, precum şi rotaţia axelor de coordonate pot fi realizate
concomitent cu ajutorul formulelor (5.1) şi (5.2). În afară de aceasta,
după cum s-a remarcat în capitolele 1, 3 şi 4, proprietăţile
fundamentale de omogeneitate ale spaţiului şi timpului şi de izotropie
a spaţiului conduc la invarianţa legilor fizice, inclusiv a celor
mecanice, în raport cu tranziţiile menţionate ale originilor de
coordonate şi originii timpului, precum şi a direcţiilor axelor de
coordonate ale SR. Astfel, căutarea soluţiei problemei formulate este
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de interes numai pentru
tranziţiile de la un SIR la un
SR, excluzând tranziţiile
originilor şi rotaţia axelor de
coordonate.
Dacă punctul material în
mişcare la momentul de timp t
se află în poziţia M (fig. 5.1),
atunci

OM  OO  OM .

Fig. 5.1

În intervalul de timp t originea SR Sʹ trece din poziţia O în Oʹ şi

OO  ut . De aceea relaţia precedentă capătă forma
r   r  ut ,

t   t ,

(5.3)

unde r  OM şi r   OM sunt vectorii de poziţie ai punctului
material în mişcare în SR S şi, respectiv, Sʹ. În proiecţii pe axele de
coordonate ecuaţiile (5.3) capătă forma
 x  x  ut ,
 y  y,


 z  z,
t   t.

(5.4)

Formulele transformării inverse sunt

r  r   ut ,

t  t ,
sau
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(5.5)

 x  x  ut ,
 y  y,


 z  z ,
t  t .

(5.6)

Aceste relaţii rezolvă problema formulată de exprimare a
coordonatelor x, y, z ale punctului material în mişcare măsurate în
SR Sʹ prin coordonatele sale x, y, z măsurate în SIR S şi viceversa.
Ele se numesc transformările lui Galilei.
Din punctul de vedere al experienţei cotidiene, transformările lui
Galilei par evidente. Însă la baza deducerii lor se află presupunerea
că lungimile şi intervalele de timp sunt absolute. Caracterul absolut
(invariabil) al timpului este menţionat explicit în ecuaţia t = tʹ. La
deducerea celorlalte ecuaţii am utilizat supoziţia privind caracterul
absolut al lungimilor. Într-adevăr în formulele (5.3) – (5.6) se
presupune măsurarea coordonatelor x, y, z în SIR S şi x, y, z – în
SR Sʹ. Subordonându-ne experienţei cotidiene, am presupus că
distanţele dintre două puncte sunt aceleaşi în ambele sisteme de
referinţă. După cum vom vedea mai târziu, ipoteza despre caracterul
absolut al lungimilor şi al intervalelor de timp în general nu este
exactă.
Derivăm (5.3) în raport cu timpul t, ţinând seama că u  const. :
dr  dr

 u,
dt dt

sau

v  v  u ,

(5.7)

unde v este viteza punctului material măsurată în SIR S, iar v măsurată în SR Sʹ. Formula (5.7) exprimă legea compunerii
vitezelor în mecanica clasică.
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Derivând (5.7) în raport cu timpul şi ţinând seama că u  const. ,
obţinem
d v d v

dt
dt



a  a ,

(5.8)

unde a şi a sunt acceleraţiile punctului material măsurate în
sistemele de referinţă S şi, respectiv, Sʹ. Astfel, transformările lui
Galilei nu conduc la variaţia acceleraţiei punctului material.
Un punct material liber se mişcă în SIR S fără acceleraţie,
întrucât acesta este inerţial. Conform (5.8) acest punct material se va
mişca fără acceleraţie şi în SR Sʹ. Prin urmare, SR Sʹ, de asemenea,
este un SIR. Astfel,
un sistem de referinţă ce se mişcă rectiliniu şi uniform în raport
cu un SIR reprezintă, de asemenea, un SIR.
Forţa (vezi capitolul 2) reprezintă o funcţie ce depinde numai de
diferenţele coordonatelor şi vitezelor punctelor materiale ce
interacţionează. Conform (5.4), (5.6) şi (5.7) în transformările lui
Galilei aceste diferenţe nu variază (sunt invariante). De aceea
F   F . Conform (5.8) acceleraţia, de asemenea, este invariantă:
a  a . Prin urmare, dacă în SIR S ecuaţia legii a doua a lui Newton
are forma F  ma , atunci în SR Sʹ ea va avea aceeaşi formă

F   ma . Cu alte cuvinte, legea a doua a lui Newton este invariantă
în raport cu transformările lui Galilei. Caracterul invariant al forţei
( F   F ) permite a trage concluzii analogice privind şi celelalte legi
ale mecanicii. Prin urmare,
legile mecanicii lui Newton sunt invariante în raport cu
transformările lui Galilei.
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Această afirmaţie reprezintă principiul relativităţii al lui
Galilei sau principiul mecanic al relativităţii.
Principiul relativităţii al lui Galilei indică echivalenţa totală a
tuturor SIR. Însă această echivalenţă nu înseamnă că orice mişcare
va fi aceeaşi în toate SIR. Într-adevăr, mişcarea unui corp ce cade de
pe o poliţă a unui vagon ce se mişcă rectiliniu şi uniform este
rectilinie în raport cu vagonul şi parabolică în raport cu suprafaţa
Pământului, necătând la faptul că legile mecanicii lui Newton sunt
aceleaşi în ambele SIR. Mişcările sunt diferite, întrucât legile lui
Newton se reprezintă prin ecuaţii diferenţiale, iar aceste ecuaţii sunt
insuficiente pentru a determina complet mişcarea. Pentru a o stabili
complet, mai este necesar să li se adauge condiţiile iniţiale, adică să
se indice poziţia iniţială a corpului şi viteza lui iniţială. În exemplul
menţionat ecuaţiile diferenţiale ale mişcării corpului sunt aceleaşi în
ambele SIR, însă condiţiile iniţiale sunt diferite. În raport cu vagonul
corpul cade fără viteză iniţială, iar în raport cu suprafaţa Pământului
– cu viteză iniţială orientată orizontal. Aceasta explică caracteristicile
diferite ale mişcării în ambele SIR. Pentru ca mişcările să fie aceleaşi
este necesar a crea condiţii iniţiale echivalente în ambele SIR.
În calitate de exemplu vom considera două sisteme izolate de
corpuri ce constituie două laboratoare, situate în două nave de
investigaţii ştiinţifice ce se mişcă unul faţă de altul rectiliniu şi
uniform. Fiecare dintre aceste nave (laboratoare) poate servi în
calitate de SIR. Dacă ambele laboratoare sunt complet echivalente,
atunci fenomenele ce au loc în interiorul lor nu depind de ceea ce se
întâmplă în lumea înconjurătoare, întrucât laboratoarele conform
supoziţiei sunt izolate. Principiul lui Galilei afirmă că legile
fundamentale mecanice ce determină mişcarea corpurilor în ambele
laboratoare sunt aceleaşi. Prin legi fundamentale mecanice se înţeleg
legile care, prin valorile iniţiale ale coordonatelor şi vitezelor
punctelor materiale, determină univoc mişcarea sistemului. Dacă în
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ambele laboratoare se creează aceleaşi condiţii iniţiale pentru toate
corpurile, atunci toate mişcările ulterioare vor fi identice în ambele
laboratoare. Anume în acest sens înţelegea principiul relativităţii
însuşi Galilei.
Astfel,
cu nici o experienţă mecanică realizată într-un sistem izolat de
corpuri nu se poate stabili dacă acesta se mişcă rectiliniu şi
uniform sau se află în repaus.
Aceasta este o altă formulare a principiului mecanic al
relativităţii. Acest postulat se poate formula şi altfel:
mişcarea rectilinie şi uniformă a unui sistem izolat de corpuri
ca un tot întreg nu influenţează asupra legilor fenomenelor
mecanice ce au loc în acest sistem.
Să revenim acum la legea compunerii vitezelor (5.7). La prima
vedere această lege este evidentă şi trebuie să se confirme de toate
experimentele. Însă din punct de vedere istoric anume această lege a
servit drept punct de pornire în înţelegerea caracterului limitat al
ideilor clasice privind proprietăţile spaţiului şi timpului. Drept punct
de pornire a servit rezultatul experimental că viteza luminii în vid
este aceeaşi în diferite SIR. Acest fapt intră în contradicţie cu legea
compunerii vitezelor (5.7). Conform acestei legi, viteza luminii în SR
mobil trebuie să fie mai mică decât în SR imobil. În realitate, însă,
aceasta nu se observă.
Pentru prima dată constanţa vitezei luminii în diferite SIR a fost
observată în experimentele efectuate de Michelson şi Morley în
perioada anilor 1881 – 1887. În aceste experimente în calitate de
sistem mobil de referinţă a fost utilizat Pământul care se mişcă în
jurul Soarelui cu o viteză de 3 104 m s . Viteza luminii măsurată în
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sensul mişcării Pământului pe orbită a fost comparată cu viteza
luminii în sensul perpendicular (transversal) acestei direcţii.
Măsurările au fost efectuate în diferite anotimpuri ale anului, astfel
încât sensul vectorului vitezei Pământului se modifica de la un
experiment la altul. S-a stabilit că în limitele erorilor experimentului
vitezele "transversală" şi "longitudinală" întotdeauna sunt egale.
Aceasta înseamnă că mişcarea Pământului nu influenţează asupra
vitezei de propagare a semnalelor luminoase.
5.2 Postulatele lui Einstein. Transformările lui Lorentz
Experimentele efectuate de Michelson şi Morley au demonstrat
că ideile clasice despre spaţiu şi timp sunt aproximative. A apărut
necesitatea de a crea o nouă teorie, mai generală, a spaţiului şi
timpului. Această problemă a fost rezolvată în anul 1905 de către
fondatorul teoriei relativităţii A. Einstein (1879 – 1955). Analizând un
material experimental enorm, Einstein a stabilit două afirmaţii
neîndoielnice şi a construit în baza lor noua sa teorie. Aceste afirmaţii
se numesc postulate ale teoriei relativităţii restrânse (TRR).
Primul postulat al TRR reprezintă principiul mecanic al
relativităţii extins asupra tuturor fenomenelor fizice:
mişcarea rectilinie şi uniformă a unui sistem izolat de corpuri
ca un tot întreg nu influenţează asupra legilor oricăror
fenomene fizice (mecanice, termice, electromagnetice etc.) ce au
loc în acest sistem.
Cu alte cuvinte,
cu nici un experiment realizat într-un sistem izolat de corpuri
nu se poate stabili dacă acest sistem se află în repaus sau
efectuează o mişcare rectilinie şi uniformă.
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Acest postulat este confirmat de toate experimentele cunoscute
în prezent. Din el rezultă echivalenţa fizică a tuturor SIR. Din acest
postulat rezultă, de asemenea, că noţiunile de mişcare rectilinie
uniformă şi de repaus absolute sunt lipsite de sens.
Al doilea postulat al TRR este o conjectură genială a lui
Einstein. În 1905 el a propus să se renunţe la căutarea explicaţiilor
fenomenului constanţei vitezei luminii în toate SIR. Einstein a
exprimat ideea îndrăzneaţă, potrivit căreia constanţa vitezei luminii
este o proprietate fundamentală a naturii care trebuie constatată ca un
fapt experimental. Astfel, al doilea postulat al TRR poate fi formulat
în modul următor:
viteza luminii în vid nu depinde de viteza sursei de lumină şi
este aceeaşi în toate sistemele inerţiale de referinţă.
Vom începe studiul TRR cu deducerea noilor transformări care
trebuie să ia locul transformărilor lui Galilei şi care vor lega
coordonatele şi momentele de timp în diferite SIR. Pentru aceasta
observăm următoarele proprietăţi ale acestor transformări:
1. La viteze mici ale SR Sʹ în comparaţie cu viteza luminii ( u c  0 )
noile transformări trebuie să treacă în transformările lui Galilei.
2. Noile transformări trebuie să îndeplinească condiţia ca unui
eveniment într-un SIR să-i corespundă numai un eveniment în alt
SIR. Matematic aceasta înseamnă că noile transformări trebuie să
fie liniare, adică coordonatele evenimentelor x, y, z, t şi
x, y, z, t  trebuie să intre în aceste relaţii la puterea întâi. De
exemplu, dacă aceste transformări ar fi fost pătratice, atunci la
inversarea lor, adică la soluţionarea ecuaţiilor ce exprimă
x, y, z, t  prin x, y, z, t în raport cu x, y, z, t am obţine două
soluţii, ceea ce ar însemna că unui eveniment într-un SIR i-ar
corespunde două evenimente în alt SIR. Întrucât aceasta este
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absurd, rezultă că noile transformări trebuie să fie liniare.
Liniaritatea noilor transformări rezultă, de asemenea, şi din
proprietăţile fundamentale de omogeneitate şi izotropie ale
spaţiului şi de omogeneitate a timpului.
3. Noile transformări trebuie să fie juste şi pentru SR coincidente, cu
alte cuvinte dacă t  0 şi x  0 , atunci trebuie să fie x  0 şi
t  0 .
Transformările ce satisfac aceste proprietăţi pot fi reprezentate
sub următoarea formă:

 x    x  ut  ,

 y  y,

 z  z,
t   a  t  bx  ,


(5.9)

unde γ, a şi b sunt nişte constante care trebuie determinate, iar u este
viteza SIR Sʹ în raport cu SIR S (fig. 5.1). Pentru a determina aceste
constante presupunem că la momentul de timp t  t   0 ambele SIR
coincid, ceasornicele în ele funcţionează ideal şi sunt sincronizate.
Fie că la momentul de timp t  t   0 un semnal de lumină a ieşit din
originea comună a ambelor SIR şi că punctul M, în care a ajuns
lumina, are în S şi Sʹ coordonatele x, y, z, t şi, respectiv, x, y, z, t  .
În corespundere cu al doilea postulat a lui Einstein viteza luminii în
ambele SIR este aceeaşi. De aceea

r  ct ,

r   ct .

(5.10)

Aici ne-am văzut obligaţi să considerăm intervalele de timp t şi t 
diferite, cu toate că aceasta contrazice experienţei cotidiene. Ridicând
la pătrat ecuaţiile (5.10), obţinem
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2
2 2
2
2
2
2 2
r  c t ,
 x  y  z  c t ,
  2
 2
2 2
2
2
2 2
r   c t  ,
 x  y  z  c t  .

(5.11)

SR Sʹ se mişcă conform supoziţiei iniţiale în sensul axei Ox al SR S.
De aceea y  y şi z  z . Ţinând seama de aceasta, obţinem
x2  c2t 2  x2  c2t 2 .

(5.12)

Substituind formulele transformărilor (5.9) în (5.12) şi trecând toţi
termenii în partea stângă a ecuaţiei, grupându-i pe lângă x 2 , 2xt şi
t 2 , obţinem următorul polinom
x 2  2  a 2c 2b2  1  2 xt  a 2c 2b   2u   t 2  2u 2  c 2  c 2 a 2   0 .

Dar un polinom este egal cu zero dacă coeficienţii de pe lângă x 2 ,
2xt şi t 2 sunt egali cu zero, adică

 2  a 2 c 2b 2  1  0,
 2 2
2
a c b   u  0,
 2u 2  c 2  c 2 a 2  0.


(5.13)

Determinând b din ecuaţia a doua (5.13)

b

 2u

(5.14)

a 2c 2

şi substituindu-l în prima ecuaţie (5.13), obţinem

2 

 4u 2
a 2c 2

1  0 .

(5.15)

c 2 a 2c 2
Împărţim ecuaţia a treia (5.13) la u :   2  2  0 . De aici
u
u
2
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2

a 2c 2
c2
2
  2 .
u2
u

(5.16)

Substituind (5.16) în (5.15), obţinem

2 

4

1  0 .

c2
  2
u
2

Soluţia acestei ecuaţii este



1
1  2

,

unde   u c . Substituind (5.17) în (5.16) obţinem a 2 
adică a   .
Atunci, conform (5.14)

b

 2u
2 2

ac



(5.17)

1
  2,
2
1 

u
.
c2

Astfel transformările (5.9) capătă forma:

x  ut
 
,
x 
2
1



 y  y,

 z  z,

u

t 2 x
t  
c .

1  2


(5.18)

Soluţionând ecuaţiile (5.18) în raport cu x, y, z, t , obţinem formulele
transformărilor inverse:
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x  ut 

,
x 
2
1



 y  y,

 z  z ,

 t   u x
t 
c2 .

1  2


(5.19)

Formulele (5.19) pentru transformările inverse pot fi obţinute şi
altfel. Relaţiile (5.18) ca şi toate legile fizice trebuie să satisfacă
principiul relativităţii, adică trebuie să fie juste şi pentru SIR Sʹ dacă
acesta va fi considerat imobil. Însă imobilitatea sistemului Sʹ
înseamnă mişcarea sistemului de referinţă S în sens opus, adică cu
viteza u . Astfel, transformările inverse pot fi obţinute prin
substituţia formală u  u în (5.18) şi a coordonatelor cu semnul
"prim" în coordonate fără acest semn.
Formulele transformărilor directe şi inverse (5.18) şi (5.19) au
fost obţinute pentru prima dată în 1904 de către fizicianul olandez
H.A.Lorentz (1853 – 1928), din care cauză se numesc transformările
lui Lorentz. Aceste transformări conţin ca un caz particular
transformările lui Galilei. Într-adevăr, la viteze mici ale mişcării
(   u c  0 ) numitorii în (5.19) tind la 1 şi se obţin transformările
lui Galilei:
 x  x  ut ,
 y  y,


 z  z ,
t  t .
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5.3 Consecinţe din transformările Lorentz
Din transformările lui Lorentz rezultă un şir de consecinţe. Să
analizăm cele mai importante dintre ele.
1. Relativitatea simultaneităţii
Admitem că în SIR S, în punctele cu coordonatele x1 şi x2 la
momentele de timp t1 şi t2 au loc două evenimente. În SIR Sʹ aceste
evenimente se produc în punctele cu coordonatele x1 şi, respectiv,

x2 la momentele de timp t1 şi, respectiv, t2 . Dacă în SIR S
evenimentele au loc în acelaşi punct ( x1  x2 ) şi sunt simultane
( t1  t2 ), atunci conform transformărilor Lorentz (5.18) x1  x2 şi

t1  t2 , adică aceste evenimente sunt simultane şi coincidente spaţial
în orice SIR.
Dacă evenimentele în SIR S sunt separate spaţial ( x1  x2 ), dar
simultane ( t1  t2 ), atunci în SIR Sʹ conform (5.18)

u
u
x
t  2 x2
2 1
c
c
x1 
, x2 
; t1 
, t2 
,
2
2
2
1 
1 
1 
1  2
x1  ut

t

x2  ut

unde   u c . De aici este clar că x1  x2 şi t1  t2 , adică în SIR Sʹ
evenimentele considerate spaţial separate sunt, de asemenea,
nesimultane. Semnul diferenţei t2  t1 este determinat de semnul
expresiei u  x1  x2  , întrucât, după cum rezultă din relaţiile
precedente
t2  t1 

u x1  x2
c2 1   2
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Din (5.20) rezultă că dacă u  0 , adică SIR Sʹ se mişcă în sensul
pozitiv al axei Ox al SIR S, evenimentul al doilea îl anticipă pe primul
( t2  t1 ) dacă x1  x2 şi primul îl anticipă pe cel de-al doilea ( t2  t1 )
dacă x1  x2 . Dacă u  0 , adică SIR Sʹ se mişcă în sensul negativ al
axei Ox al SIR S, totul are loc invers. Astfel,
noţiunea de simultaneitate este relativă. Ea are sens numai
atunci, când se indică sistemul de referinţă.
2. Dilatarea timpului
Fie într-un punct al SIR S ( x1  x2 ) se produce un fenomen care,
pentru observatorul aflat în acest sistem, începe la momentul t1 şi se
termină la momentul t 2 , adică are o durată   t2  t1 . Pentru
observatorul din SIR Sʹ ce se mişcă în raport cu SIR S fenomenul
începe la momentul t1 şi se termină la momentul t2 , deci are durata

   t2  t1 . Utilizând (5.18), obţinem
   t2  t1 

t2 

u
u
x  t1  2 x1
2 2
t t

c
c
 2 1 
. (5.21)
2
2
1 
1 
1  2

Aici am utilizat şi faptul că fenomenul se produce în SIR S ( x1  x2 ).
Întrucât 1   2  1 , din (5.21) rezultă că

  .

(5.22)

Această relaţie demonstrează că durata fenomenului măsurată în SIR
Sʹ este mai mare decât cea măsurată în SIR S.
Dacă fenomenul are loc în SIR Sʹ ( x1  x2 ), având durata   ,
atunci durata  măsurată în SIR S apare dilatată, întrucât cu ajutorul
(5.19) se obţine
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  t2  t1 


t2  t1
1 

2

t2 



u
u
x  t1  2 x1
2 2
c
c

2
1 


1  2

  .

(5.23)

Această relaţie poate fi obţinută şi reieşind din principiul relativităţii,
adică substituind formal în (5.21) u  u ,     şi     .
Relaţiile (5.22) şi (5.23) arată că
durata fenomenului este mai mică pentru observatorul din SR,
în care acesta are loc, şi apare dilatată pentru observatorul ce
se mişcă în raport cu acesta.
Acest efect relativist se numeşte dilatarea duratei. El arată că
durata fenomenelor este relativă, depinzând de SIR în care se
măsoară. SIR în care fenomenul se produce se numeşte sistem
propriu, iar durata fenomenului în acest sistem se numeşte durată
proprie. Durata proprie este cea mai mică. În toate SIR ce se mişcă
faţă de sistemul propriu durata apare dilatată.
3. Contracţia lungimilor
Fie o bară situată de-a lungul axei Ox în SIR S, care pentru
observatorul din acest sistem are coordonatele extremităţilor x1 şi x2 .
Deci, lungimea barei în acest sistem este l  x2  x1 . În SIR Sʹ, care
se mişcă rectiliniu şi uniform în raport cu SIR S, coordonatele
măsurate de observatorul din acest sistem sunt x1 şi x2 . Observatorul
din SIR Sʹ la determinarea lungimii barei este obligat să măsoare
coordonatele x1 şi x2 la acelaşi moment de timp t2  t1 , pentru ca
mişcarea ei să nu modifice rezultatele. Astfel, lungimea barei
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măsurată în SIR Sʹ este l   x2  x1 . Utilizând transformările lui
Lorentz (5.19), obţinem

x2  x1  u  t2  t1 

l  x2  x1 


x2  x1
1  2

1  2



l
1  2



 l  l .

(5.24)

Astfel, pentru observatorul în mişcare bara apare mai scurtă, adică ea
se contractă.
Dacă bara se află în SIR Sʹ şi lungimea este determinată de doi
observatori, dintre care unul în SIR Sʹ, iar altul în SIR S, în raport cu
care bara se mişcă uniform şi rectiliniu, atunci se obţine o relaţie
reciprocă:
l 

l
1 

2

 l  l .

(5.25)

Din relaţiile (5.24) şi (5.25) rezultă că
lungimea barei are valoarea cea mai mare în SIR, în care se află
bara şi că lungimea barei apare mai mică, adică se contractă
pentru toţi observatorii în raport cu care bara se află în
mişcare.
SIR în care se află bara se numeşte sistem propriu, iar lungimea
barei în acest sistem - lungime proprie. Astfel, lungimea, ca şi
timpul, este relativă, valoarea ei având sens numai dacă se indică
SIR în raport cu care s-a măsurat. Procesul de contracţie a barei nu
este determinat de acţiunea vreounei forţe, ci de proprietăţile
spaţiului şi timpului.
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4. Intervalul dintre două evenimente
După cum am demonstrat mai devreme, distanţele şi intervalele
de timp dintre evenimente nu sunt absolute. Acestea variază la
trecerea de la un SIR la altul, din care cauză au sens numai dacă se
indică SIR în raport cu care se măsoară. Însă relativitatea acestor
mărimi nu înseamnă că în general nu există mărimi fizice absolute,
adică mărimi ce ar rămâne invariante la trecerea de la un SIR la altul.
Deja cunoaştem o astfel de mărime. Aceasta este viteza luminii în vid
c. Ea are aceeaşi valoare c  3 108 m s în toate SIR.
O altă mărime ce se păstrează invariantă la trecerea de la un SIR
la altul este intervalul dintre două evenimente 1 şi 2:

S12  c 2t122  l122 ,

(5.26)

unde t12  t2  t1 este intervalul de timp dintre evenimente, iar

l12 

 x2  x1    y2  y1    z2  z1 
2

2

2

este distanţa dintre aceste

evenimente.
Să demonstrăm că intervalul dintre două evenimente este
invariant în raport cu transformările Lorentz, adică intervalul dintre
două evenimente este acelaşi în toate SIR. Notând x2  x1  x ,

y2  y1  y , z2  z1  z şi t2  t1  t , pentru SIR S obţinem:
S122  c2 t 2  x 2  y 2  z 2 .

(5.27)

În SIR Sʹ intervalul dintre evenimente este:
S122  c 2  t     x    y    z  .
2

2

2

2

(5.28)

Conform (5.18)

x 

x  ut
1  2

, y  y, z  z, t  
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Substituind aceste mărimi în (5.28), obţinem
S122  c2 t 2  x 2  y 2  z 2 ,

ceea ce coincide cu (5.27), adică
S122  S122 .

Generalizând rezultatele obţinute se poate trage concluzia că
intervalul, care determină legăturile spaţial-temporale între
evenimente este invariant la trecerea de la un SIR la altul.
Invarianţa intervalului dintre două evenimente înseamnă că în
pofida relativităţii lungimilor şi a intervalelor de timp mersul
evenimentelor îşi menţine caracterul obiectiv şi nu depinde de
sistemul de referinţă.
Astfel teoria relativităţii a dat o nouă viziune asupra spaţiului şi
timpului. Legăturile spaţial-temporale nu sunt absolute, după cum se
afirmă în mecanica clasică, ci relative. Prin urmare, viziunile asupra
spaţiului şi timpului absolute sunt nefondate. În afară de aceasta,
invarianţa intervalului dintre două evenimente evidenţiază faptul că
spaţiul şi timpul sunt strâns legate între ele şi constituie o formă
unică de existenţă a materiei care este spaţiu-timp.
5. Legea relativistă de compunere a vitezelor
În teoria relativităţii restrânse trebuie să aibă loc altă lege de
compunere a vitezelor în comparaţie cu cea clasică. Această lege
trebuie să conţină în sine invarianţa vitezei luminii în raport cu
transformările Lorentz şi pentru   0 trebuie să treacă în legea
clasică de compunere a vitezelor a lui Galilei (5.7). Pentru a deduce
această lege, adică pentru a obţine formulele transformărilor
componentelor vitezei la trecerea de la un SIR la altul, considerăm
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un punct material M ce se mişcă cu viteza v în raport cu SIR Sʹ şi
cu viteza v în raport cu SIR S (fig. 5.1). A determina relaţia dintre v
şi v înseamnă a afla relaţia dintre componentele acestor viteze. Dacă
în SIR S la momentul de timp t mişcarea punctului material se
determină de coordonatele x, y, z , iar în SIR Sʹ la momentul de timp
t  - de coordonatele x, y, z , atunci
vx 

dx
dy
dz
, v y  , vz 
dt
dt
dt

şi
dx
dy
dz
, vy 
, vz 
dt 
dt 
dt 
reprezintă proiecţiile vitezei punctului material pe axele x, y, z ale
SIR S şi, respectiv, pe axele x, y, z ale SIR Sʹ. Conform
vx 

transformărilor Lorentz (5.19)

dx 

dx  udt 
1  2

, dy  dy, dz  dz , dt 

u
dx
c2
.
1  2

dt  

Cu ajutorul acestor expresii obţinem:

v  u

dx  udt 
 x
,
vx 
u
u
dt   2 dx 1  2 vx

c
c

2

dy 1   2 vy 1  

v


,
 y
u
u

dt   2 dx 1  2 vx
c
c


2
2
v  dz  1    vz 1   .
u
u
 z
dt   2 dx 1  2 vx

c
c
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Expresiile (5.29) reprezintă transformările vitezei punctului material
de la SIR Sʹ la SIR S. Din aceste transformări se observă existenţa
dependenţei componentelor y şi z ale vitezei măsurate în SIR S de
componenta x a acesteia, măsurată în SIR Sʹ ( vx ).
Transformările inverse ale vitezei pot fi obţinute reieşind din
principiul relativităţii, adică prin substituţiile formale v  v ,
v  v şi u  u :

vx  u

,
vx 
u
1  2 vx

c


vy 1   2

,
vy 
u

1  2 vx
c


2
v  vz 1   .
u
 z
1  2 vx

c

(5.30)

Dacă punctul material se mişcă paralel cu axa Ox , atunci viteza v în
raport cu SIR S coincide cu vx şi viteza v în raport cu SIR Sʹ
coincide cu vx . În acest caz legea compunerii vitezelor capătă forma:
v

v  u
vu
.
, v 
u
u
1  2 v
1 2 v
c
c

(5.31)

Dacă vitezele v , v şi u sunt mici în comparaţie cu viteza luminii c ,
atunci formulele (5.29) şi (5.30) trec în legea compunerii vitezelor
din mecanica clasică (5.7). Astfel,
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legile mecanicii relativiste în cazul limită a vitezelor mici în
comparaţie cu viteza luminii în vid c trec în legile mecanicii
clasice. Prin urmare, mecanica clasică este un caz particular al
mecanicii lui Einstein pentru viteze mici.
Legea relativistă de compunere a vitezelor trebuie să satisfacă
postulatul al doilea al lui Einstein. Într-adevăr, dacă v  c , atunci din
cu
(5.31) obţinem v 
 c . Chiar, dacă v  c şi u  c , atunci
1  cu c 2
cc
v
c.
1  c2 c2
5.4 Principiul fundamental al dinamicii relativiste
Conform principiului relativităţii expresia matematică a oricărei
legi fizice trebuie să fie aceeaşi în toate SIR. Aceasta înseamnă că
ecuaţiile ce descriu un anumit fenomen în SIR Sʹ se obţin din ecuaţiile
ce descriu acelaşi fenomen în SIR S prin simpla substituţie în ultimele
ecuaţii a mărimilor fără semnul "prim", adică măsurate în SIR S, prin
mărimile cu semnul "prim", adică măsurate în SIR Sʹ. Această
condiţie se numeşte condiţie de invarianţă a legilor fizice în raport
cu transformările Lorentz şi reprezintă o altă formulare a
principiului relativităţii.
După cum am văzut în p.5.1, ecuaţia legii a doua a lui Newton,
adică a principiului fundamental al dinamicii
m

dv
F
dt

(5.32)

este invariantă în raport cu transformările lui Galilei. Însă această
ecuaţie nu este invariantă faţă de transformările Lorentz. În afară de
aceasta, legea conservării impulsului pentru un sistem izolat de
puncte materiale
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n

mv
i 1

i i

 const. ,

(5.33)

care este o consecinţă a proprietăţii fundamentale de omogeneitate a
spaţiului, în general nu se respectă. Însă mişcarea corpurilor cu viteze
comparabile cu viteza luminii în vid nu trebuie să conducă la
nerespectarea proprietăţii fundamentale de omogeneitate a spaţiului
şi, prin urmare, a legii conservării impulsului. Care este, atunci, cauza
acestei nerespectări? Analizând expresia (5.33) pentru legea
conservării impulsului, observăm că numai viteza a fost analizată din
punct de vedere al transformărilor Lorentz. Se poate întâmpla că
masa corpurilor să nu fie o mărime absolută, ci una relativă, adică
dependentă de viteza corpului. Luând această supoziţie în calitate de
ipoteză, vom cere respectarea legii conservării impulsului. Vom
realiza această cerinţă în următorul exemplu simplu. Considerăm în
SIR mobil Sʹ două corpuri elastice A şi B, fiecare având masa de
repaus m0 . Admitem că în SIR Sʹ corpurile se mişcă cu vitezele

vA  u şi vB  u paralel cu axa Ox şi se ciocnesc, oprindu-se în
raport cu SIR Sʹ. Observatorul din SIR S înainte de ciocnire
înregistrează vitezele:
vA 

vA  u
v  u
2u

, vB  B
 0.
2
vA 1  
vB
1 
1 
c
c

Evident, după ciocnire ambele corpuri în SIR S vor avea viteze egale
cu viteza SIR Sʹ în raport cu SIR S, adică cu u. Conform legii
conservării impulsului în SIR S:

mAvA   mA  mB  u .
Utilizând expresia pentru v A din ultima ecuaţie obţinem:
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2u
u
mB vA  u 1   2
1  2



.
mA
u
u
1  2
Însă,

1  2

1  2

Astfel,

1   
1   

2 2
2 2

 1

4 2

 1

1   

2 2

4u 2

c 2 1   2 

2

vA2
 1 2 .
c

mB
v2
 1  2A . Întrucât în SIR S corpul B se află în repaus
mA
c

( vB  0 ), avem mB  m0 . De aceea, notând mA  m şi vA  v ,
obţinem
m

m0
1  v2 c2

.

(5.34)

Astfel, am demonstrat că masa corpurilor este o mărime relativă, care
are sens să fie indicată numai dacă se indică şi sistemul de referinţă
în care a fost măsurată. Masa exprimată prin relaţia (5.34) se numeşte
masă relativistă.
Ţinând seama de formula (5.34), obţinem următoarea expresie
pentru impulsul relativist:
p  mv 

m0v
1  v2 c2

.

(5.35)

Dacă în (5.33) se ţine seama de dependenţa masei corpurilor de viteza
lor, atunci se respectă legea conservării impulsului relativist:
Impulsul relativist al unui sistem izolat de corpuri măsurat întrun SIR se conservă pe parcursul timpului, oricare ar fi
procesele ce au loc în interiorul lui.
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Din această lege rezultă şi legea conservării masei relativiste:
Masa relativistă a unui sistem izolat de corpuri măsurată întrun SIR se conservă pe parcursul timpului, oricare ar fi
procesele ce au loc în interiorul lui.
Forţa relativistă, adică intensitatea acţiunii altor corpuri asupra
corpului în cauză, se defineşte ca şi în mecanica lui Newton cu viteza
variaţiei impulsului său relativist:
F

dp
.
dt

(5.36)

Atunci principiul fundamental al dinamicii relativiste a unui punct
material poate fi reprezentat în forma:

d  m0v

dt  1  v 2 c 2



F.



(5.37)

Generalizată astfel, ecuaţia legii a doua a lui Newton pentru cazul
relativist este invariantă în raport cu transformările lui Lorentz, după
cum o cere principiul relativităţii.
Analiza formulelor (5.34), (5.35) şi (5.37) demonstrează că
pentru viteze mult mai mici decât viteza luminii în vid ( v c ) m
practic nu se deosebeşte de m0 şi poate fi considerată constantă. În
acest caz impulsul p  mv  m0v , iar ecuaţia (5.37) trece în
principiul fundamental al mecanicii clasice (2.7). Prin urmare,
condiţia respectării legilor mecanicii clasice este v c . Astfel,
mecanica clasică (newtoniană) este mecanica corpurilor ce se
mişcă cu viteze mici.
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5.5. Energia cinetică relativistă. Legea corelaţiei dintre
masă şi energie
Dependenţa masei corpului de viteza sa (5.34) conduce la faptul
că expresia mv 2 2 pentru energia lui cinetică în mecanica clasică nu
mai este valabilă pentru viteze mari. De aceea apare necesitatea de a
obţine o expresie nouă pentru energia cinetică, care pentru viteze mici
( v c ) ale corpului trebuie să treacă în expresia mv 2 2 . Pentru a
obţine această expresie, ne imaginăm că asupra unui corp liber, care
iniţial se afla în repaus începe să acţioneze o anumită forţă F , care
îl pune în mişcare. Conform legii conservării energiei lucrul acestei
forţe efectuat asupra corpului este egal cu variaţia energiei cinetice a
acestuia, adică

dL  dEc .

(5.38)

Lucrul elementar al forţei este dL  F  ds , unde ds este
deplasarea elementară a corpului sub acţiunea forţei F . Utilizând
dp
principiul fundamental al dinamicii relativiste F 
, precum şi
dt
ds
definiţiile v 
şi p  mv , obţinem
dt
dL 

dp
1
 ds  v  dp  p  dp .
dt
m

1
1
d  p 2   d  p 2  . Pentru a afla p 2 substituim
2
2
p
m0
în formula m 
.
v
m
1  v2 c2

Însă, p  dp 
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Înmulţind părţile stângă şi dreaptă ale ultimei ecuaţii cu

1  v2 c2

şi ridicând la pătrat, obţinem


p2 
m2 1  2 2   m02 ,
 mc 
de unde p 2  m02c 2  m2c 2 , sau
p 2  m2c 2  m02c 2 .

(5.39)

Diferenţiind ultima expresie, obţinem d  p 2   2mc 2 dm . Atunci
p  dp  d  p 2  2  mc 2 dm şi
dL  c 2 dm .

(5.40)

Astfel, în mecanica relativistă lucrul forţei conduce numai la
creşterea masei corpului (punctului material). Ţinând seama de
(5.38), obţinem
dEc  c 2 dm .

(5.40,a)

Integrând partea stângă a ecuaţiei (5.40,a) în limitele de la 0 până la
Ec şi cea dreaptă de la m0 până la m , se obţine:

Ec  mc 2  m0c 2   m  m0  c 2 .

(5.41)

Utilizând relaţia (5.34), pentru energia cinetică a corpului în cazul
relativist obţinem expresia:



 1

1
Ec  m0c 2 
 1  m0c 2 
 1 ,
 1  2

 1  v2 c2
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(5.42)

valabilă pentru orice viteze. Expresia (5.42) trebuie să treacă în cea
clasică la viteze mici. Într-adevăr, dacă v c , adică  1, atunci
are loc formula aproximativă
1

1
 1  2 .
2
1 
2

Atunci

 1 v 2  m0v 2
Ec  m0c 2 1 
 1 
,
2
2
 2c

după cum şi trebuie să fie.
Formula (5.40,a) permite transformarea ecuaţiei (5.37) într-o
formă potrivită pentru stabilirea relaţiei explicite dintre acceleraţia
dv
punctului material a 
şi forţa F ce o cauzează:
dt
F

Însă,

dE v
d
dm
 mv   v  ma  c  2  ma .
dt
dt
dt c

dEc dL F  ds


 F v . De aceea,
dt
dt
dt
a

F F v

v .
m mc 2

Din această relaţie rezultă că acceleraţia punctului material a
coincide ca sens cu forţa F ce acţionează asupra lui numai în două
cazuri:
1. F  v (forţă transversală). În acest caz F  v  0 şi

a

F F

1  v2 c2 .
m m0
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F v
v2 F
2. F || v (forţă longitudinală). În acest caz
şi
v = 2
mc 2
c m
a

32
F
F
1  v2 c2  
1  v2 c2  .


m
m0

Din formulele obţinute se observă că forţa transversală comunică
punctului material o acceleraţie mai mare decât forţa longitudinală,
egală cu prima în modúl. Aceste regularităţi relativiste se iau în
considerare, de exemplu, la proiectarea acceleratoarelor liniare şi
circulare de particule elementare.
Din relaţia (5.41) conchidem că dacă unui corp i se comunică o
energie cinetică Ec , atunci masa lui creşte cu
m  m  m0 

Ec
.
c2

Este cunoscut, însă, că, în timpul proceselor ce au loc în natură şi
tehnică, unele forme de energie pot să se transforme în altele. De
exemplu, energia cinetică a mişcării de translaţie a unui corp poate să
se transforme în energie internă. De aceea este natural să presupunem
că masa unui corp trebuie să crească nu numai la comunicarea
energiei cinetice, ci şi la orice creştere a energiei totale E, indiferent
pe seama cărei forme de energie a avut loc creşterea. În calitate de
exemplu considerăm o ciocnire centrală absolut elastică a două
corpuri identice ce se mişcă liber unul în întâmpinarea celuilalt cu
vitezele v şi v . Fie că înainte de ciocnire masa de repaus a fiecărui
corp este m0 . După ciocnire corpurile se opresc şi energia lor cinetică

2Ec   m  m0  c 2 se transformă în energie internă. În corespundere
cu legea conservării energiei, creşterea energiei interne a fiecărui
corp este U  Ec . Sistemul constituit din cele două corpuri este
izolat, din care cauză trebuie să se respecte legea conservării masei
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relativiste: suma maselor corpurilor în repaus după ciocnire trebuie
să fie aceeaşi ca şi înainte de ciocnire, adică egală cu 2m :

2m  2m0  2m .
Prin urmare, în rezultatul ciocnirii masa de repaus a fiecărui corp
creşte cu
m  m  m0 

Ec U
 2 .
c2
c

Însă, aceeaşi creştere a energiei interne şi, prin urmare, a masei
corpului se poate realiza prin încălzirea directă a corpului aflat în
repaus, adică
m 

Q
,
c2

unde Q este cantitatea de căldură transmisă corpului.
Dacă ciocnirea corpurilor considerate este absolut elastică,
atunci pe durata interacţiunii, care începe la momentul contactului şi
se termină la momentul opririi complete a corpurilor, are loc
transformarea energiei cinetice a corpurilor în energie potenţială a
deformaţiilor lor elastice: 2Ec  2E p , unde E p este variaţia
energiei potenţiale a deformaţiei elastice a unui corp. La momentul
opririi complete a corpurilor trebuie să se respecte legea conservării
masei:

2m  2m0  2m .
De aici m  m  m0 , unde m0 este masa de repaus a unuia din
corpuri înainte de ciocnire. Pe de altă parte, conform (5.41)
m  Ec c 2 . Dar, întrucât Ec  E p , se obţine

126

Teoria relativităţii restrânse

m 

E p

.
c2
Se pot analiza şi alte exemple, însă, în toate cazurile se obţine
acelaşi rezultat: dacă energia totală E a unui corp sau a unui sistem de
corpuri creşte cu dE , atunci masa acestuia sau a sistemului creşte cu
dm 

dE
.
c2



E  E0  mc 2  m0c 2 .

Integrăm această ecuaţie:
E

m

2
 dE  c  dm
E0

m0

De aici se obţine următoarea relaţie universală dintre masa corpului
m şi energia lui totală E:
E  mc 2 .

(5.43)

Mărimea E0  m0c 2 se numeşte energie de repaus. Relaţia (5.43)
exprimă una din cele mai importante legi ale naturii numită legea
corelaţiei dintre masă şi energie:
Energia totală a unui sistem este egală cu produsul dintre masa
lui relativistă totală şi pătratul vitezei luminii în vid.
Energia totală a unui corp poate fi exprimată prin impulsul său
p . Pentru aceasta înmulţim ecuaţia (5.39) cu c 2 şi, utilizând (5.43),
obţinem:

E 2  p 2c 2  m02c 4



E  p 2c 2  m02c 4  p 2c 2  E02 . (5.44)

La rândul său şi impulsul corpului poate fi exprimat prin energia lui
totală:
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1
E 2  E02 .
c

p

(5.45)

Din relaţia (5.44) rezultă, că mărimea E 2  p 2c 2  m02c 4 este
invariantă în raport cu transformările Lorentz, deci, ca şi intervalul
dintre două evenimente, este aceeaşi în toate SIR.
Observăm că energia de repaus E0 a oricărui sistem de particule ce
interacţionează (de exemplu, a unei molecule, atom, nucleu atomic,
etc.) şi posedă o anumită stabilitate, nu este egală cu suma energiilor
n

de repaus

m
i 1

0i

c 2 a tuturor n particule ce intră în componenţa

acestui sistem. Pentru fragmentarea sistemului în părţi componente
(de exemplu, a nucleului atomic în protoni şi neutroni liberi, a
atomului în electroni şi nucleu etc.) este necesar să se efectueze un
anumit lucru L împotriva forţelor de coeziune dintre particule. De
aceea, conform legii conservării energiei:
n

m
i 1

0i

c 2  E0  L ,

sau
n

E0   m0i c 2  Eleg ,

(5.46)

i 1

unde Eleg   L  0 este energia de legătură a sistemului care
determină gradul său de coeziune. Respectiv, masa de repaus m0 a
sistemului este mai mică decât suma maselor de repaus a tuturor
particulelor libere:
n
Eleg
m0   m0i  2  0 .
(5.47)
c
i 1
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Legea corelaţiei dintre masă şi energie a fost verificată cu
exactitate în numeroase experimente din fizica nucleară. Efectele
energetice ale diferitor reacţii nucleare, precum şi transformările
particulelor elementare prezise de această lege sunt în acord deplin
cu rezultatele experimentelor.
În concluzie vom remarca:
1. Studiind TRR am văzut că această teorie ca şi alte mari
descoperiri a revizuit multe închipuiri stabilite şi habituale. Astfel,
masa unui corp nu rămâne constantă ci depinde de viteza lui,
lungimea unui corp şi duratele fenomenelor nu sunt mărimi absolute
ci au caracter relativ, masa unui corp şi energia lui rezultă relaţionate
între ele în pofida faptului că acestea reprezintă proprietăţi calitativ
diferite ale materiei.
2. Concluzia fundamentală a TRR se reduce la faptul că spaţiul
şi timpul corelează organic între ele iniţiind o formă unică de
existenţă a materiei numită spaţiu-timp. Anume din această cauză
intervalul spaţial-temporal dintre două evenimente este absolut, în
timp ce intervalele spaţiale şi temporale sunt relative. Prin urmare,
consecinţele ce rezultă din transformările Lorentz sunt expresia
existenţei relaţiilor spaţial-temporale a materiei în mişcare.
3. În afară de TRR Einstein în 1915 a creat teoria generală a
relativităţii (TGR) care reprezintă teoria spaţiului, timpului şi
gravitaţiei. La baza TGR se află principiul echivalenţei maselor
inerţială şi gravitaţională. Einstein a demonstrat că în apropierea
corpurilor masive spaţiu-timpul rezultă curbat. Aceasta înseamnă că
în spaţiul tridimensional geometria în general nu este euclidiană
(suma unghiurilor într-un triunghi nu este egală cu 180o , raportul
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dintre lungimea cercului şi diametrul lui nu este egal cu  etc.) şi
timpul în diferite puncte se scurge diferit. Conform teoriei lui
Einstein câmpul gravitaţional reprezintă o manifestare a modificării
curburii spaţiu-timpului care este cvadridimensional. În cazul
câmpurilor gravitaţionale slabe geometria spaţiu-timpului diferă
puţin de cea euclidiană şi teoria lui Einstein trece în teoria lui Newton
pentru câmpul gravitaţional. În TRR se trage concluzia că viteza
luminii este finită. În TGR această concluzie se generalizează pentru
toate tipurile de interacţiuni. Conform lui Einstein variaţia câmpului
gravitaţional se propagă în vid cu viteza luminii c . TGR prezice
existenţa undelor gravitaţionale. În experimente directe acestea
deocamdată nu au fost observate, dar au fost observate consecinţe ale
radiaţiei lor de către sistemele de corpuri cereşti.
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