
CURS 7 

SISTEME DE BARE ARTICULATE 

NOTIUNI PRACTICE RECAPITULATIVE 

 

 Un sistem format din bare rectilinii si rigide legate intre ele prin articulatii 

se numeste sistem de are articulate sau grinda cu zabrele. Articulatiile dein bare 

se numesc noduri. Daca toate nodurile sunt continute in acelasi plan, sistemul 

articulat se numeste plan. Daca nodurile nu sunt toate in acelasi plan, sistemul 

se numeste spatial.  

NE VOM OCUPA DOAR DE STUDIUL BARELOR ARTICULATE PLANE !!! 

 Dupa pozitia pe care o ocupa barele in structura grinzii, acestea se 

grupeaza in urmatoarele categorii: 

 - TALPI, sunt barele ce unesc nodurile marginii superioare si nodurile 

marginii inferioare ale grinzii; 

 - ZABRELE, sunt barele care unesc nodurile talpii superioare cu nodurile 

talpii inferioare. ZABRELELE verticale se numesc MONTANTI, iar  

ZABRELELE inclinate se numesc DIAGONALE. 

 

 



 

 Grinzile cu zabrele REPREZINTA ELEMENTE DE REZISTENTA 

incorporate in cadrul diferitelor structuri (sisteme de transport a energiei 

electrice,acoperisuri, poduri). 

 



 



 

  

CONDITIA DE INDEFORMABILITATE GEOMETRICA SI DE 

FIXARE 

(FOARTE IMPORTANTA!!!) 

 

 Rolul principal al GRINZILOR CU ZABRELE, este de a prelua incarcarile 

(REPREZENTATE SUB FORMA DE FORTE) de la alte elemente (de rezistenta 

sau NU) ale structurii si de ale transmite mai departe sub forma de reactiuni altor 

elemente de rezistenta. 



 Pentru o abordare mecanica corecte fiecare bara a grinzii cu zabrele se 

considera ca fiind perfect rigida (corp rigid) si trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii geometrice pentru a asigura rolul lor de transmitere a 

incarcarilor. 

CONDITIA 1. 

Prin alcatuirea lor grinzile cu zabrele trebuie sa fie INDEFORMABILE DIN 

PUNCT DE VEDERE GEOMETRIC INDIFERENT DE MARIMEA FORTELOR 

CARE LE SUNT APLICATE. 

CONDITIA 2. 

Prin legaturile exterioare care le sunt aplicate, grinzile cu zabrele TREBUIE SA 

AIBA O POZITIE FIXA FATA DE CORPUL DE REAZEM INDIFERENT DE 

FORTELE CARE LE SUNT APLICATE. 

Conditiilor geometrice enuntate trebuie sa li se dea forma unor relatii pe care sa 

le indeplineasca elementele grinzilor cu zabrele (bare, noduri, legaturi 

exterioare). 

 S-au adoptat 2 MODELE MECANICE prin care se pot schematiza grinzile 

cu zabrele. 

 1. Sub forma unui sistem plan indeformabil de puncte materiale (nodurile), 

legate intre ele prin bare si fixat fata de corpul de reazem prin legaturi exterioare. 

 2. Sub forma unui sistem plan indeformabil de bare legate intre ele prin 

articulatii si fixat fata de corpul de reazem prin legaturi exterioare. 

 CONDITIA DE INDEFORMABILITATE GEOMETRICA SI DE FIXARE A 

GRINZILOR CU ZABRELE ESTE CA INDIFERENT DE MODELUL MECANIC 

ADOPTAT, NUMARUL GRADELOR DE LIBERTATE ALE SISTEMULUI SA FIE 

ZERO 

 Daca adoptam primul model mecanic (de puncte materiale), tinand seama 

ca in plan fiecare punct material are 3 grade de libertate, atunci NUMARUL de 

grade de libertate ale sistemului va fi: 

)(2 rbnm   

 m- numarul de grade  de libertate al sistemului de bare articulate (grinda 

cu zabrele) 



 n-  numarul barelor (barele pot fi considerate ca fiinf legaturi simple 

interioare intre punctele materiale) 

 b- numarul de bare al grinzii. 

 r- numarul legaturilor simple echivalente exterioare. (reazemul simplu 

introduce 1 legatura simpla pe directia verticala, sub forma unei forte V, ce 

impiedica deplasarea corpului pe directia verticala), (reazemul articulat sau 

articulatia introduce 2 legaturi simple pe directia verticala si orizontala, sub forma 

a doua forte V si H, ce impiedica deplasarea corpului pe directiile respective), 

(incastrarea introduce 3 legaturi simple, reprezentate prin 2 forte V si H si un 

momente M, ce impiedica deplasarea corpului pe directiile orizontala si verticala 

si rotirea in plan in jurul axei OZ) 

 CONDITIA DE INDEFORMABILITATE GEOMETRICA SI DE FIXARE 

FATE DE CORPUL DE REAZEM SE POATE SCRIE 

m=0 

2n=b+r 

 Tinand cont de faptul ca orice corp deci si grinda cu zabrele pentru a fi 

fixata in plan avem nevoie de un numar minim de 3 legaturi exterioare, prin 

urmare r=3, CONDITIA DE INDEFORMABILITATE GEOMETRICA DEVINE 

2n=b+3 

 Daca se adopta cel de al doilea MODEL MECANIC, cel mai simplu sistem 

de bare indeformabil si fixat prin numarul minim de lagaturi exterioare r=3, este 

sub forma unui triunghi (format din trei bare legate intre ele prin trei articulatii). 

 

b=3, n=3, r=3, sistemul indeplineste conditia: 

2n=b+3 

 Sistemul se dezvolta prin alaturarea a cate 2 bare si a unei articulatii. 



 

b=5, n=4, r=3, este indeplinita conditia de indeformabilitate geometrica si de 

fixare fata de teren. 

 Prin urmare, relatia care prezinta numarul de bare necesar la un sistem 

plan indeformabil este de forma 

b=2n-3 

 Relatiile 2n=b+3, b=2n-3, reprezinta conditiile necesare dar NU SI 

SUFICIENTE PENTRU INDEFORMABILITATEA GEOMETRICA SI FIXARE CU 

NUMARUL MINIM DE LEGATURI A GRINZILOR CU ZABRELE. 

 Dispunerea corecta a barelor, constituie CONDITIA SUFICIENTA DE 

INDEFORMABILITAE GEOMETRICA. 

 EXEMPLE DE GRINZI GRESIT CONSTRUITE  

 

b=7, n=5, r=3. GRINDA CU ZABRELE ESTE DEFORMABILA GEOMETRIC 

DATORITE DISPUNERII INCORECTE A BARELOR. 

 



IPOTEZE DE CALCUL A GRINZILOR CU ZABRELE. 

 

 1. Barele se reprezinta prin axele lor de simetrie (au sectiunea 

transversala neglijabila in raport cu lungimea). 

 2. Nodul este punctul de articulatie a barelor. Prin urmare barele pot fi 

inlocuite prin forte de legatura dupa directiile barelor. ACESTE FORTE 

ACTIONEAZA IN FIECARE NOD CA SI UN SISTEM DE FORTE 

CONCURENTE. 

 3. Fortele exteriaore se considera ca fiind aplicate doar in nodurile grinzii. 

LA CALCULUL STATIC AL GRINZILOR CU ZABRELE GREUTATEA BARELOR 

SE NEGLIJEAZA!!! 

 

CALCULUL GRINZILOR CU ZABRELE 

 

 Rezolvarea problemei grinzilor cu zabrele consta in determinarea 

reactiunilor din legaturile exterioare si interioare. 

 



 In nodul 1 este dispus reazemul articulat (articulatia exterioara) ce 

introduce 2 forte de legatura V1 (pe verticala) si H1 (pe orizontala). In nodul 2 

avem reazemul simplu ce introduce o singura forta de legatura pe verticala V2. 

 Se izoleaza nodul 1 si se introduc pe directiile barelor fortele de legatura 

exterioare si interioare (N12 - pe directia barei 12, N13 pe directia barei 13) 

 

 

 

EXEMPLU. SCRIEREA ECUATIILOR DE ECHILIBRU PENTRU NODUL 1. 

  0XF , 012cos13  NNH   

  0YF , 0sin13  NV  

 Din ecuatiile de echilibru scrise pentru fiecare nod se determina eforturile 

din bare (N12, N13,etc). Eforturile ce apar in bare sunt doar eforturi de intindere 

si compresiune.  

 Initial toate eforturile din bare se introduc la scrierea echilibrului nodurilor 

ca si eforturi de intindere (care ies din noduri). Daca din calcule rezulta ca fiind 

negative se schimba sensul lor de actiune (devin eforturi de compresiune ce intra 

in noduri). 

 Exista 2 metode de determinarea a eforturilor din noduri. 

  

 

 

 

 

 



METODA IZOLARII NODURILOR 

 ALGORITMUL DE CALCUL AL EFORTURILOR DIN 

NODURILE BARELOR. 

 1. Folosind ecuatiile de echilibru static (ecuatii de forte si ecuatii de 

momente) scrise pentru intreaga grinda cu zabrele se determina fortele de 

legatura din reazemele grinzii. 

 a - lungimea barei 

   ,01M  05,122  aFaV , 22 5,1 FV   (Se schimba sensul  fortei de 

legatura) 

   ,02M  05,0 21  aFaV , 21 5,0 FV   

 2. Se izoleaza fiecare nod, incepand cu nodul 1 in care concura cel mult 

doua bare. (nodul 1). Se scriu ecuatiile de echilibru pe directiile axelor X si Y de 

unde se determina eforturile din noduri. 

 3. Se scriu succesiv ecuatiile de echilibru pentru fiecare din urmatoarele 

noduri in care numarul necunoscutelor este maxim 2 (eforturile sectionale). 

 EFORTURILE SECTIONALE NECUNOSCUTE SE INTRODUC IN 

SCHEMA FORTELOR PENTRU FIECARE NOD CA EFORTURI DE 

INTINDERE. 

 IN TIMPUL REZOLVARII EFORTURILE CUNOSCUTE DEJA SE VOR 

INTRODUCE IN NODURILE URMATOARE CONFORM NATURII LOR, ADICA 

DACA SUNT EFORTURI DE INTINDERE SE VOR INTRODUCE CA IESIND 

DIN NODURI, IAR DACA SUNT EFORTURI DE COMPRESIUNE SE VOR 

INTRODUCE CA INTRAND IN NODURI.  

 

STABILIREA BARELOR DE EFORT NUL 

 

 Cazul 1. Izolând un nod în care converg numai două bare, nodul fiind 

neîncărcat, atunci în ambele bare este efortul nul. 



 

 Cazul 2. Nodul format din două bare şi încărcat cu o forţă F pe direcţia 

uneia, are cealaltă bară de efort nul (fig. 1b). Tot în acest caz se încadrează şi 

situaţia particulară a nodului alcătuit din două bare şi care are un reazem simplu 

pe direcţia unei bare. Atunci în cealaltă bară efortul este nul deoarece reacţiunea 

corespunzătoare reazemului are rolul forţei F. 

 

 Cazul 3. Dacă un nod este neîncărcat şi este alcătuit din trei bare dintre 

care două sunt în prelungire, atunci în cea de-a treia bară efortul este nul 

 

 

METODA SECTIUNILOR 

ALGORITMUL DE CALCUL AL EFORTURILOR DIN BARELE 

GRINZII CU ZABRELE. 

 Metoda sectiunilor este o metoda mai rapida prin care se permite 

determinarea eforturilor necunoscute din maxim 3 bare. 



 

 1. Se determina fortele de legatura din reazemele grinzii cu zabrele 

folosind ecuatiile de chilibru static (SCRISE ANTERIOR IN CADRUL 

PREZENTARII METODEI IZOLARII NODURILOR) 

 2. Se sectioneaza grinda cu zabrele in doua parti, prin sectionarea a cel 

mult 3 bare de eforturi necunoscute si care sa NU FIE TOATE PARALELE SAU 

CONCURENTE INTR-UN PUNCT. 

 

 3. In locul celor 3 bare sectionate se vor introduce eforturile necunoscute 

considerate ca eforturi de intindere. 

 4. Se scriu cele 3 ecuatii scalare de echilibru pentru una dintre cele 2 

parti, determinandu-se eforturile din barele sectionate. Ecuatia de momente 

poate sa fie scrisa si pentru noduri ce NU APARTIN PARTII SECTIONATE 

CONSIDERATE (ECUATIA SCRISA PENTRU NODUL 5) 
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