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• Experimentele efectuate de Galileo 
Galilei cu bile lansate pe suprafete 
lucioase si orizontale arata ca 
miscarea lor se apropie de o 
miscare rectilinie uniforma.

• Astfel prin idealizare, Newton 
formuleaza principiul I astfel:

Fizician, astrolog, 

astronom,  si filozof 

de origine italiana, 

Galileo Galilei a fost 

cu adevarat un 

“renascentist”. A 

excelat in deverse 

domenii incluzand 

scluptura si pictura. 

“E pur si muove!” 

sunt faimoasele 

cuvinte rostite de el 

atunci cand 

inchizitia l-a 

constrans sa-si 

retracteze afirmatiile 

despre miscarea de 

rotatie a Pamantului.



ISAAC NEWTON 

(1643-1727)
• Mare matematician, 

fizician si astronom englez 
membru si presedinte al 
Societatii Regale din 
Londra.

• In “Principiile matematice 
ale filozofiei naturale” 
defineşte noţiunile de baza 
si formuleaza enunţul celor 
trei legi fundamentale ale 
dinamicii. 

• Tot aici este cuprinsă şi 
legea atracţiei universale.



Principiul inerţiei sau principiul I

Acest principiu a fost 

descoperit de Galileo 

Galilei (in 1632) si 

formulat de IsaacNewton 

drept principiul I al 

dinamicii (lex prima) in 

1686.



Enuntul principiului inerţiei

Un punct material isi mentine 

starea de repaus sau de 

miscare rectilinie uniforma atat 

timp cat asupra lui  nu 

actioneaza alt corp care sa-I  

modifice acea stare.



Definitia inertiei:

• Proprietatea corpurilor 

de a se opune schimbarii 

starii de repaus sau de 

miscare rectilinie 

uniforma se numeste

inertie.



Efectele inerţiei se pot observa cu uşurinţă

la pornirea si oprirea bruscă a unui vehicul.



Definiţia S.R.I.

• Sistemele de referinţă in care este 

valabil principiul inerţiei se numesc 

sisteme de referinţă inerţiale (S.R.I).



Principiul fundamental

sau principiul al II-lea al dinamicii

•Enuntul principiului:

Forţa aplicata unui corp este 

direct proporţională cu produsul 

dintre masa corpului si acceleraţia 

imprimată.



Ecuaţia principiului 

fundamental al dinamicii

F=ma   
Semnificaţia marimilor fizice:

F- forţă

m- masa

a- acceleraţie



Unitatea de masură pentru 

forţă in S.I.

[F]si=[m]si [a]si=1Kg1m/s²=1N



Definiţia newtonului 1N

◼1N reprezinta forţa 
care aplicata unui corp 
cu masa de 1Kg, îi 
imprimă acestuia o 
acceleraţie de 1m/s².
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