
CAPITOLUL 2 
 

FORŢE   INTERIOARE.  EFORTURI. 
DIAGRAME  DE  EFORTURI. 

 
 2.1.Metoda secţiunilor 

 
 În orice corp solid există forţe interioare, de structură, care asigură păstrarea 
formei şi dimensiunilor corpului. Dacă un corp este solicitat mecanic în interiorul  său apar 
nişte forţe interioare suplimentare, care caută să se opună tendinţei de deformare a 
corpului. Calculul acestor forţe interioare suplimentare constituie obiectul fundamental al 
Rezistenţei  Materialelor. 
 Fie un corp solid deformabil, încărcat cu un sistem de forţe şi momente în 
echilibru (Fig.2.1). Secţionăm corpul cu un plan oarecare Q. 
 

 
Fig.2.1 

 
 Metoda secţiunilor este un procedeu de raţionament conform căruia, dacă un corp 
este în echilibru atunci fiecare parte a sa , după secţionare, trebuie să fie în echilibru sub 
acţiunea forţelor exterioare care solicită partea respectivă şi a unui sistem de forţe 
generalizate, pe secţiune, echivalent cu acţiunea celeilalte parţi a corpului secţionat. 
 Prin metoda secţiunilor s-au rezolvat două probleme importante: s-a  evidenţiat  
existenţa  acestor forţe interioare suplimentare şi s-au trecut aceste forţe din categoria 
forţelor interioare în categoria forţelor exterioare, cărora le putem aplica toate regulile 
cunoscute din statică. 
 
 2.2. Eforturi secţionale  
 
 Vom reduce forţele interioare suplimentare, care acţionează pe secţiunea fiecărei 
părţi a corpului secţionat în centrul de greutate al secţiunii G, la un torsor de reducere 
compus dintr-o forţă şi un moment: pentru partea stângă a corpului secţionat Ris şi Mis , 



                  Forţe interioare. Eforturi. Diagrame de eforturi. 17

respectiv pentru partea dreaptă Rid şi Mid. Elementele torsoarelor de reducere ale forţelor 
exterioare care acţionează fiecare parte a corpului secţionat vor fi: Res şi Mes, pentru partea 
stângă, respectiv  Red şi Med pentru partea dreaptă (Fig.2.2). 
 Se pot scrie următoarele ecuaţii de echilibru: 

 isR  = - idR , isM = - idM  şi   isR = - esR  , isM = - esM  
 idR = - isR  , idM = - isM  şi   idR = - edR  , idM = - edM  
 Din aceste ecuaţii va rezulta: 

 idR = esR  , idM = esM  şi  isR = edR  , isM = edM  
 

 
 

Fig.2.2 
  

 Deci pentru a calcula torsorul de reducere al forţelor interioare de pe o anumită 
faţă a secţiunii, se reduc în centrul de greutate G al secţiunii respective forţele exterioare 
care acţionează cealaltă parte a corpului secţionat. 
 De obicei, acest torsor de reducere al forţelor interioare se descompune în 6 
componente, după axele unui triedru de referinţă cu originea în centrul de greutate al 
secţiunii G, ca în Fig. 2.3: 

 
      zyid TTNR ++=  

 
iziyxid MMMM ++=  

 
 Aceste 6 componente ale torsorului de reducere se numesc  eforturi   secţionale. 

 S-a convenit că aceste eforturi sunt pozitive dacă au sensurile indicate în Fig.2.3. 
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Fig.2.3 
 

 Fiecare dintre aceste eforturi, luat separat, produce asupra corpului o solicitare 
simplă: 
 a) Forţa axială N este aplicată pe axa barei şi are ca efect lungirea sau scurtarea 
tronsonului pe a cărui faţă acţioneză. Forţa axială este pozitivă dacă lungeşte tronsonul 
acţionat, caz în care corpul este solicitat la tracţiune. Dacă forţa axială este negativă, 
tronsonul este solicitat la compresiune. 
 b) Forţele tăietoare Ty şi Tz sunt orientate după axele Gy, respectiv Gz şi au ca 
efect o lunecare a secţiunii transversale a corpului solicitat în sensul de acţiune a forţei 
tăietoare. Aceste forţe produc solicitarea de forfecare sau tăiere. Pentru un sistem de forţe 
plane, de exemplu în planul xGy, sensul pozitiv al forţei tăietoare Ty se stabileşte astfel: Ty 
este pozitivă dacă roteşte tronsonul pe a cărui faţă acţionează în sensul acelor de ceasornic. 
 c) Momentul de răsucire sau torsiune Mx are ca efect o rotire a secţiunii în jurul 
axei geometrice Gx. Produce solicitarea de răsucire (torsiune). 
 

 
 

Fig.2.4 
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 d) Momentele încovoietoare Miy, Miz în raport   cu    axa   Gy,   respectiv   Gz   au 
 ca efect o  rotire  a  secţiunii  în  jurul  axei după  care este   orientat vectorul  moment   
încovoietor. O  parte a fibrelor  barei se lungesc, iar  o parte se scurtează.  Pentru un  sistem 
de  forţe plane, în planul xGy, momentul încovoietor Miz este pozitiv dacă întinde  fibrele  
de  jos  (dinspre observator)  şi le comprimă pe cele superioare (Fig.2.4). Momentul 
încovoietor produce solicitarea de încovoiere. 
 

 2.3.Diagrame de eforturi 
 

 Considerăm o grindă solicitată în planul xGy, ca în Fig.2.5. Pentru un sistem de 
forţe plane vom nota Ty cu T şi Miz cu M.  
 Diagramele de eforturi se trasează pe baza funcţiilor de eforturi, care reprezintă 
variaţia eforturilor N, T, M în lungul axei barei N(x), T(x) şi M(x).  
 

 
 

Fig.2.5 
 

 Pentru determinarea acestor funcţii de eforturi se parcurg următoarele etape: 
 (1) Se împarte grinda în tronsoane, limitele acestora fiind secţiunile în care apar 
variaţii de încărcare; 
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 (2) Se înlocuiesc reazemele cu reacţiunile corespunzătoare şi se calculează aceste 
reacţiuni din condiţia de echilibru static a grinzii sub acţiunea încărcărilor exterioare şi a 
reacţiunilor. În mecanică se utilizează sistemul de ecuaţii de echilibru:        
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 În Rezistenţa  Materialelor se utilizează sistemul de ecuaţii (2.2): 

 Ecuaţiile de momente din sistemul (2.2) se bazează pe observaţia că în articulaţiile 
reazemelor rotirea este permisă, deci momentul încovoietor este nul. Acest sistem permite 
verificare calculului reacţiunilor cu ajutorul ecuaţiei (2.3): 
 

 (3) Stabilirea funcţiilor de eforturi pe tronsoane utilizând metoda secţiunilor. Vom 
analiza partea din dreapta a grinzii, din  Fig.2.5.a. 
 - Forţa axială N(x) în secţiunea A dreapta este egală cu suma algebrică a 
proiecţiilor tuturor forţelor din stânga secţiunii pe axa longitudinală x a grinzii. N(x) este 
pozitivă dacă întinde partea din dreapta (A-5) a grinzii. 
 - Forţa tăietoare T(x) în secţiunea A dreapta este egală cu suma algebrică a tuturor 
forţelor din stânga secţiunii (1-A) pe axa y. T(x) este pozitivă dacă roteşte porţiunea A-5 a 
grinzii în sensul acelor de ceasornic. 
 - Momentul încovoietor M(x) în secţiunea A  dreapta este egal cu suma algebrică 
a momentelor tuturor forţelor generalizate din stânga secţiunii (1-A) în raport cu centrul de 
greutate al secţiunii. Momentul este pozitiv dacă întinde fibrele inferioare ale barei. Vom 
reprezenta întotdeauna momentul încovoietor pe fibra întinsă, deci valorile pozitive ale 
momentului în sensul pozitiv al axei y. 
 (4) Se reprezintă grafic funcţiile de eforturi pe axa longitudinală x a grinzii. Aceste 
reprezentări grafice constituie diagramele de eforturi. 

  
 2.4.Relaţii diferenţiale între eforturi şi sarcini 
 
 Considerăm o grindă dreaptă solicitată de o sarcină distribuită după o lege de 
variaţie oarecare p(x), ca în  Fig.2.6. 
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Fig.2.6 
 

 Dacă grinda este în echilibru, atunci şi elementul de lungime dx al grinzii va fi în 
echilibru sub acţiunea eforturilor prezentate în figură şi a sarcinii p, care datorită faptului 
că lungimea dx este infinit mică, poate fi considerată sarcină uniform distribuită (p = ct). 
Pentru elementul de lungime dx se pot scrie următoarele ecuaţii de echilibru: 
       

              
dx
dM=T  0=dM-M-

2
dxdxp-dxT+M  0=)M( K ⇒⋅⋅⋅⇒Σ               (2.5) 

 
 Din ecuaţiile (2.4) şi (2.5) se observă că: 
 - funcţia de efort T(x) este o funcţie cu un grad mai mare decât funcţia de 
distribuţie a sarcinii p(x); 
 - funcţia de efort M(x) este o funcţie cu un grad mai mare decât funcţia de efort  
T(x), deci, cu două grade mai mare decât funcţia p(x); 

 - din ecuaţia (2.5) se observă că dacă funcţia T(x) este o funcţie pozitivă pe 
domeniul de definiţie, funcţia  M(x) va fi o funcţie crescătoare, dacă T(x) este negativă, 
funcţia M(x) va fi descrescătoare, iar  dacă funcţia T(x) se  anulează într-un punct al 
domeniului de definiţie, în acel punct funcţia M(x) va avea un extrem local. 
 Din relaţiile (2.4) şi (2.5) rezultă relaţia (2.6), care permite determinarea sensului 
concavităţii diagramei de moment încovoietor: 
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Fig.2.7 
 

 Vom analiza în continuare ce se întîmplă în secţiunile grinzilor unde apar forţe sau 
momente concentrate. 
 În  Fig.2.7.a. s-a reprezentat   un   element  de lungime infinit  mică  dx dintr-o 
grindă pe care acţionează o forţă concentrată  F, respectiv   o porţiune din diagrama de 
efort T(x).  
 Pentru elementul de lungime dx putem scrie ecuaţia de echilibru a forţelor pe 
verticală: 

(ΣF)y = 0  ⇒  T1 - F - T2 = 0   ⇒ T2 = T1 – F, 
ecuaţie din care rezultă că în secţiunea în care lucrează o forţă concentrată, pe diagrama de 
efort T apare un salt finit (o discontinuitate finită), în acelaşi sens şi de aceeaşi valoare cu 
forţa concentrată. 
 În mod analog, vom analiza un element de lungime dx al unei grinzi, pe care 
acţionează un moment concentrat Mo (Fig.2.7.b). Scriem ecuaţia de echilibru de momente  
ΣM = 0, din care va rezulta: 

M1 + Mo - M2 = 0  ⇒  M2 = M1 + Mo 
 În concluzie, în secţiunea în care lucrează un moment încovoietor concentrat, pe 
diagrama de efort M apare un salt de aceeaşi valoare şi în acelaşi sens cu momentul 
concentrat. 

 
 2.5.Concluzii 
 
 (1) Pe tronsoanele neîncărcate ale unei grinzi forţa tăietoare este întotdeauna 
constantă, iar momentul încovoietor variază liniar. 
 (2) Pe tronsoanele încărcate cu o forţă uniform distribuită, forţa tăietoare  variază   
liniar,  iar   momentul  încovoietor   variază  după  o parabolă  de  gradul 2. 
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 (3) În secţiunea în care lucrează o forţă concentrată pe diagrama de efort T apare  
un  salt  de  aceeaşi  valoare şi în  acelaşi  sens cu  forţa concentrată, iar pe  
diagrama de efort  M  apare o schimbare de pantă. 
 (4) În secţiunea în care lucrează un moment încovoietor concentrat pe diagrama T 
nu se observă nimic, iar pe diagrama M apare un salt de aceeaşi valoare cu momentul 
concentrat.  
 Observaţie: Pe diagrama de efort M nu apar salturi decât în secţiunile în care 
lucrează momente concentrate!  
 (5) În secţiunile în care forţa tăietoare se anulează pe diagrama de moment apare 
întotdeauna un extrem local (maxim sau minim). 

  
 2.6.Grinzi simplu rezemate la capete. Aplicaţii. 
 

(1) Grinda simplu rezemată încărcată cu sarcină uniform distribuită  
 

 
 

Fig.2.8 
 

 Grinda din  Fig.2.8. este încărcată cu o sarcină uniform distribuită de intensitate p 
[KN/m]. Forţa totală aplicată grinzii este F = pl , iar reacţiunile din reazemele 1 şi 2 , din 
motive de simetrie vor fi  egale şi Y1 = Y2 = = pl/2 . 



  Capitolul 2 24

Într-o secţiune oarecare, definită prin argumentul x, forţa tăietoare este : 
T(x) = Y1 - px = pl/2 - px 

Forţa tăietoare variază liniar pe lungimea l a grizii.  
 În reazeme forţa tăietoare va avea următoarele valori: 

- în 1, pentru  x = 0 ⇒ T1(0) = pl/2 = Y1 
                                  - în 2, pentru  x = l  ⇒ T2(l) = - pl/2 = - Y2 
 Se  observă  că  funcţia   T(x) se anulează pe domeniul de   definiţie  [0 , l]  într-o 
secţiune x0: T(x0) = 0 ⇒  x0 = l / 2. In această  secţiune, funcţia   M(x) are un extrem local. 

 Momentul    încovoietor în secţiunea  x  este dat de relaţia: 
M(x) = Y1x - px⋅x/2 = (pl/2)x - (p/2)x2  

 În secţiunile de capete se observă că momentul încovoietor este nul: 
 M1(0) = M2(l) = 0, iar pentru  x = x0 , momentul are o valoare maximă: 

 Mmax = M(x0) = pl2/8. 
 Pe diagrama T se observă două salturi în dreptul celor două reazeme, egale în 
valoare cu reacţiunile din reazeme şi în acelaşi sens cu aceste reacţiuni. Pe diagrama de 
moment M nu apare nici un salt deoarece în nici o secţiune a grinzii nu acţionează un 
moment concentrat. 

  
 (2) Grinda simplu rezemat, încărcată cu o forţă concentrată 
 
 Grinda din  Fig.2.9. este articulată în 1, simplu rezemată în 3 şi încărcată cu o forţă 
concentrată F în secţiunea 2.  
 Scriind ecuaţiile de momente în reazeme se obţin cele două reacţiuni Y1, Y3: 

(Σ M)1 = 0 ⇒ Fa - Y3l = 0 ⇒ Y3 = Fa/l   
(Σ M)3 = 0 ⇒ Fb - Y1l = 0 ⇒ Y1 = Fb/l 

Dacă suma proiecţiilor tuturor  forţelor  pe  axa    y   este nulă,  reacţiunile  sunt  calculate   
corect.  Vom   efectua această verificare:  

(Σ F)y = Fa/l + Fb/l - F = 0 
 Pentru   stabilirea  funcţiilor de   eforturi  pe   tronsoane  vom parcurge, cu 
argumentul  x,  tronsonul (1-2) de la stânga spre dreapta, iar tronsonul (3-2) de la dreapta 
spre stânga. Vom analiza pe rând cele două tonsoane:  

  Tronsonul (1-2) ; x ∈ [0,a] : 
  T(x) = Y1 = Fb/l 

  M(x) = Y1x   ⇒    M1(0) = 0;   M2(a) = Fba/l   
 Tronsonul (3-2) ; x ∈ [0,b] : 

  T(x) = - Y3 = - Fa/l 
  M(x) = Y3x   ⇒    M3(0) = 0;  M2(b) = Fab/l  
 Se observă că forţa tăietoare este constantă pe ambele tronsoane, iar diagrama T are 
salturi în secţiunile în care lucrează forţele T, Y1, Y3, egale şi în acelaşi sens cu acestea. De 
asemenea, se constată că momentul încovoietor are o variaţie liniară pe ambele tronsoane, iar 
diagrama de moment nu are nici un salt deoarece grinda nu este încărcată cu nici un moment 
concentrat. 
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Fig.2.9 
 

(2) Grinda simplu rezemată încărcată cu un moment concentrat 
 
 Grinda din  Fig.2.10. este încărcată cu un moment concentrat M0  în secţiunea 2.  
 Vom determina reacţiunile din reazeme din ecuaţiile de moment în reazeme:  

(Σ M)1 = 0 ⇒ M0 - Y3l = 0 ⇒ Y3 = M0/l  
   (Σ M)3  = 0 ⇒ M0 +Y1l = 0 ⇒ Y1 = - M0/l  

 Funcţiile de eforturi pe tronsoane sunt: 
 Tronsonul (1-2); x∈[0,a]:   T(x) = Y1 = - M0/l 
                                                       M(x) = Y1x ⇒ M1(0) = 0  
                                                                                        M2(a) = - M0 a/l 

 Tronsonul (3-2); x∈[0,b]:            T(x) = - Y3 = - M0/l 
                                                       M(x) = Y3x ⇒ M3(0) = 0 

                                                    M2(b) = M0 b/l 
 Se observă că pe diagrama de moment apare un salt egal cu M0 în secţiunea 2, în care 
acţionează momentul concentrat. 
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Fig.2.10 

 
 2.7.Grinzi cu articulaţii (Gerber) 
 
 Grinzile Gerber sunt grinzi pe mai multe reazeme, care prezintă articulaţii 
interioare pe deschiderea dintre reazeme. Numărul acestor articulaţii interioare este egal cu 
numărul forţelor de legătură în exces, faţa de numărul ecuaţiilor de echilibru static. 
 Vom analiza grinda Gerber din Fig.2.11. În aparenţă problema este static 
nedeterminată, adică numărul reacţiunilor necunoscute este 5 (reacţiunile din reazeme Y1, 
Y3 şi cele trei reacţiuni din încastrare X6, Y6, Mr6), iar numărul de ecuaţii  de  echilibru   
static  este 3. Se ştie că articulaţiile au proprietatea importantă că nu transmit momente, 
deci în articulaţiile 2 şi 4 se pot pune două condiţii suplimentare: 
 (Σ M)2  =  0  şi  (Σ M)4 =  0. 
  Astfel, problema este rezolvabilă şi se reduce  la  rezolvarea  unui   sistem de  5 
ecuaţii cu 5 necunoscute.  
 Practic, problema  se   rezolvă după cum urmează:  
 Grinda  Gerber  se   descompune în grinzi componente, desfăcând articulaţiile   
Gerber,   obţinându-se   două   tipuri   de  grinzi: grinzi principale, care sunt perfect 
rezemate, cum ar fi grinda (4-6) şi grinzi secundare, pentru care înlocuim articulaţiile 
Gerber cu reazeme, de exemplu grinzile (1-2) şi (2-4). 
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Fig.2.11 
 

 Problema se rezolvă de la grinda secundară (1-2) spre dreapta. Pentru grinda (1-2), 
reprezentată în  Fig.2.11.b, Y2 este reacţiune şi poate fi determinată din ecuaţiile de  
echilibru  cunoscute. Pentru grinda (2-4) Y2 va deveni o forţă exterioară cunoscută, egală şi 
de semn contrar cu reacţiunea Y2 determinată pe grinda (1-2). În continuare, grinda (2-4) 
din Fig.2.11.c. va fi considerată ca o grindă simplu rezemată în secţiunile 3 şi 4 încărcată 
cu forţa exterioară Y2, cunoscută şi  cu sarcina  exterioară  uniform  distribuită   p. Se va 
determina apoi reacţiunea Y4, care va deveni o forţă exterioară pentru grinda principală (4-
6). 
 Se trasează diagramele de eforturi pentru fiecare grindă în parte, iar diagramele 
finale, pentru întreaga grindă Gerber se obţin desenând pur şi simplu diagramele parţiale 
una lângă cealaltă. 

                                                
 2.8. Cadre plane 
 
 Dacă axa grinzii este o linie poligonală plană formată din drepte sau (şi) curbe, 
grinda se numeşte grindă cotită sau cadru plan. Punctele de legătură dintre două sau mai 
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multe bare se numesc noduri şi pot fi de două tipuri: noduri rigide şi noduri articulate 
(noduri Gerber). 
.                 

 
 

Fig.2.12 
 
 Vom analiza cadrul încastrat din Fig.2.12., bazându-ne pe următoarele observaţii 
generale: 
 - Orice grindă dreaptă sau cadru încastrate se parcurg cu argumentul x de la 
capătul liber spre încastrare (nu se calculează reacţiunile din încastrare, acestea fiind egale 
cu valorile eforturilor determinate în încastrare cu semn schimbat). 
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 - În nodurile rigide, în care nu acţionează momente concentrate (nodul 2), 
momentele încovoietoare se transmit în valoare şi semn de la o bară la cealaltă, iar în 
nodurile articulate, momentele încovoietoare vor fi nule. 
 - Pentru a determina funcţiile de eforturi N(x), T(x), M(x) pe tronsoanele unui 
cadru ne fixăm ca  observator în interiorul cadrului, aplicând toate regulile cunoscute de la 
bare drepte 
 Se   vor  stabili  funcţiile de eforturi pe tronsoanele cadrului din Fig.2.12, ţinând   
cont   de   observaţiile de mai sus : 
 

 Tronsonul (1-2), x ∈ [0,l]: N(x) = 0 
                                             T(x) = px ⇒ T1(0) = 0  
                                                       T2(l) = pl 
                                              M(x) = - px2/2 ⇒ M1(0) = 0  
                                                               M2(l) = - pl2/2 
 Tronsonul (2-3), x ∈ [0,l]: N(x) = - pl  

                                             T(x) = 0 
                                             M(x) = - pl2/2 
 Tronsonul (3-4), x ∈ [0,l]: N(x) = - pl 
                                             T(x) = - 3pl 

                                             M(x) = - pl2/2 +3plx ⇒  M3(0) = - pl2/2  
                                                                                              M4(l) = 5pl2/6 

 Pe baza funcţiilor de eforturi stabilite mai sus s-au trasat diagramele de eforturi N, 
T, M. 
 
 2.9. Bare curbe plane 
 
 Vom analiza bare curbe plane cu raza de curbură constantă, ca cea din Fig.2.13. 
 

 
 

Fig.2.13 
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 Se aplică  metoda secţiunilor, făcând secţiuni definite prin unghiul  ϕ   la   centrul 
de   curbură   O  al barei    curbe.   Se   utilizează   convenţia    de semn stabilită de 
Winckler: momentul încovoietor  este pozitiv dacă deschide bara (micşorează curbura   sau 
  măreşte raza de curbură). La stabilirea funcţiilor de eforturi stau la bază următoarele 
observaţii: 
 - Ca observator ne plasăm întotdeauna în interiorul barei curbe, aplicând toate 
regulile cunoscute de la bare drepte. 
           - Se determină reacţiunile din reazeme, după care se analizează în primul rând 
funcţia de efort T(ϕ). Dacă aceasta se anulează pe domeniul de definiţie, se determină 
unghiul ϕ0 pentru care se anuleză funcţia T, adică unghiul care satisface ecuaţia T(ϕ0)=0. 
În secţiunea definită de unghiul ϕ0, atât funcţia N(ϕ) cât şi funcţia M(ϕ) vor avea un 
extrem local care trebuie determinat. 
 - Valorile funcţiilor de eforturi trebuie calculate în toate secţiunile pentru care 
unghiul ϕ este multiplu de π/2, chiar dacă în acele secţiuni nu apar variaţii de încărcare, 
deoarece funcţiile trigonometrice sin ϕ şi cos ϕ îşi schimbă semnul pentru aceste unghiuri. 
 Pentru bara curbă din  Fig.2.13. se observă atât simetria geometrică cât şi simetria 
încărcării. Datorită acestui fapt, reacţiunile din reazemele 1 şi 3 vor fi egale şi Y1 = Y3 = F. 
 Vom analiza variaţia funcţiilor de eforturi pe tronsonul (1-2), parcurs cu 
argumentul ϕ ∈ [0,π/2]. Forţa Y1 se reduce în punctul K, definit de unghiul ϕ, obţinându-
se: 
 -proiecţia pe direcţia radială  (tt) în punctul K, care reprezintă forţa tăietoare T(ϕ) 
din secţiunea K: 
 
 T(ϕ) = F⋅sinϕ ⇒ T1(0) = 0 ; T2(π /2) = F 
 
 -proiecţia pe direcţia tangentei  (nn) la bara curbă în punctul K, care este chiar 
efortul axial N(ϕ): 
 
 N(ϕ) = - F⋅cosϕ ⇒ N1(0) = - F;  N2(π /2) = 0 
 
 -momentul dat de forţa Y1 = F în punctul K, reprezentând chiar funcţia  de  efort 
M(ϕ): 
 
 M(ϕ) = Fa = F(R - R⋅cosϕ) ⇒ M1(0) = 0; M2(π /2) = FR 
 
 Tronsonul (3-2) se va analiza de la dreapta spre stânga. Datorită simetriei 
eforturile simetrice N şi M vor avea aceeaşi variaţie ca pe tronsonul (1-2), iar efortul 
antisimetric T de asemenea, dar cu semn schimbat: 
 

T(ϕ) = - F⋅sinϕ ⇒ T3(0) = 0  şi  T2(π /2) = - F 
Diagramele de eforturi s-au reprezentat în  Fig.2.14. 
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Fig.2.14 
 

 2.10. Cadre spaţiale 
 
 Dacă axa  geometrică  a barei este o linie frântă în spaţiu (Fig.2.15.a) sau dacă 
forţele exterioare sunt perpendiculare pe planul structurii de rezistenţă (Fig.2.15.b), se 
spune că  structura este spaţială, respectiv avem de-a face cu o stare de solicitare spaţială. 
 Se alege un sistem de axe propriu  pentru   fiecare bară: axa x este întotdeauna axa 
longitudinală a   barei, având  sensul  de  la   capătul liber (1) spre încastrare (4). Axa y se 
alege arbitrar, perpendiculară pe axa x, iar sensul axei  z rezultă rotind axa x peste axa y pe 
drumul cel mai scurt (regula burghiului drept). La trecerea de la o bară la alta, sistemul de 
axe trebuie să aibă cea mai mică rotaţie posibilă. 
 

 

 
 

Fig.2.15 
 
 Fiind vorba de o stare de solicitare spaţială, se urmăreşte determinarea 
următoarelor eforturi secţionale: forţa axială N, momentele încovoietoare Miy, Miz, 
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momentul de torsiune Mx = Mt (forţele tăietoare Ty şi Tz sunt neglijabile). Se aplică regula 
de semne pentru starea de solicitare spaţială (momente pozitive în sensul pozitiv al axelor 
de coordonate, iar forţe pozitive în sensul negativ al axelor de coordonate - Fig.2.3, 
paragraful 2.2). 
 Vom analiza structura spaţială din Fig.2.15.a. Funcţiile de eforturi sunt prezentate 
în tabelul 2.1. 
 
 

 
 

Fig.2.16 
 

 De obicei pentru structurile spaţiale simple problema se simplifică, diagramele 
trasându-se din aproape în aproape. 
 Diagramele de momente încovoietoare se reprezintă pe fibra întinsă a barelor, fără 
semn.  
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                                                                                                                      Tabelul 2.1 
Tronson Limitele 

tronsonului 
N(x) 

 
Miy(x) Miz(x) Mx = Mt 

(1 - 2) [0, l] 0 0 -Fx  ⇒ Mz1 = 0 
             Mz2 = -Fl 

0 

(2 - 3) [0, l] 0 0 -Fx  ⇒ Mz2 = 0 
             Mz3 = -Fl 

Fl 

(3 - 4) [0, l] -F -Fl -Fl 0 
  
 Pe baza funcţiilor de eforturi din tabelul 2.1, s-au reprezentat diagramele de 
eforturi din  Fig.2.16. 
 
 2.11. Aplicaţie  
 
 Pentru grinda din Fig.2.17 se cer: 

a. Reacţiunile din reazeme 
b. Funcţiile de eforturi pe tronsoane 
c. Diagramele de eforturi 
 
a. Pentru calculul reacţiunilor din reazeme se rezolvă următorul sistem de 

ecuaţii: 

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )30M

20M

10F

4

2

x

=

=

=

∑
∑
∑

 

 Se observă că grinda nu este încărcată cu nici o forţă în lungul axei longitudinale 
x, deci din ecuaţia (1) rezultă că reacţiunea axială X4 din reazemul 4 este nulă şi pe grindă 
nu există forţă axială (N=0). 
 Din ecuaţia (2) rezultă: 

b. Funcţiile de eforturi pe tronsoane: 
Tronsonul 21→ , [ ]m2,0x∈  
T(x) = 0 
M(x) = -M0 = -268 KNm 
Tronsonul 32→ , [ ]m6,0x∈  

 T(x) = Y2 – px = 321-86x ⇒  T2(0) = 321 KN 
              T3(6) = -195 KN 
 M(x) = -M0 + Y2x – px2/2 = -268+321x-43x2 ⇒  M2(0) = -268 KNm 
                                                          M3(6) = 110 KNm 
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Fig.2.17 
 

KN55
8

61408618268Y08Y6F3p6M 440 =
⋅−⋅+−

=⇒=⋅−⋅−⋅⋅+−  

 Din ecuaţia (3) rezultă: 

( ) KN321
8

21405866268Y02F32p68YM 220 =
⋅−⋅⋅+

=⇒=⋅++⋅−⋅+−  

 Ecuaţia de verificare a calculului reacţiunilor: 
 ( ) 086614055321p6FYYF 42y =⋅−++=−++=∑  

 Se observă că funcţia T(x) se anulează pe domeniul de definiţie. Valoarea extremă 
a funcţiei M(x) se obţine în secţiunea în care forţa tăietoare T este nulă: 
 T(x0) = 0 ⇒  321-86x0 = 0 ⇒  x0 = 321/86 = 3,73 m 
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 M(x0) = max
2 MKNm1,33173,34373,3321268 ==⋅−⋅+−  

Tronsonul 34→ , [ ]m2,0x∈  
 T(x) = -Y4 = -55 KN 
 M(x) = Y4x = 55x ⇒  M4(0) = 0 
              M3(2) = 110 KNm 
 c. Pe baza funcţiilor de eforturi T(x), respectiv M(x) se trasează diagramele de 
eforturi din Fig.2.17. 


