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UTILIZAREA PRINCIPULUI LUCRULUI MECANIC VIRTUAL 
 

Lucrul mecanic poate fi exprimat ca distanța parcursă de către o forță: 
 

L = Forță x Deplasare 
 
În statica construcțiilor termenii din dreapta relației sunt noțiuni generalizate (forțe înseamnă 
orice tip de încărcare sau effort, iar deplasarea poate fi orice translație sau rotire). Fiind vorba de o 
relație vectorială, deplasarea trebuie considerată pe direcția forței. În cazul în care unul din acești 
termeni este virtual (imaginar), vorbim de lucru mecanic virtual. 
Pentru a putea aplica principiul lucrului mecanic virtual, schema structurală statică trebuie 
transformată într-o schemă cinematică, adică într-un mecanism aflat într-o stare dinaintea 
mișcării. Acest fapt se realizează reducând numărul de legături din structură, înlocuind legăturile 
eliminate cu forțele corespunzătoare. Prin transformarea schemei statice în schemă cinematică, 
devin ”posibile” anumite deplasări, însă, având în vedere că ele nu se produc în realitate (nefiind 
permise de schema statică inițială), acestea vor fi deplasări virtuale. Evident, aceste deplasări 
virtuale trebuie să fie compatibile cu legăturile existente în schema cinematică și se pot imagina ca 
”infinitul mic” de la începutul mișcării mecanismului (când mecanismul este încă întro-o stare 
aparentă de echilibru și direcția deplasării unui punct coincide cu direcția vitezei în acel punct). 
Dacă, asupra unui mecanism acționează un sistem de forțe în echilibru, atunci nu se produce nici o 
deplasare cinematică reală. 
În consecință, când ansamblul de forțe (aflat în echilibru) de pe o structură parcurge o deplasare 
virtuală, atunci vorbim de lucrul mecanic virtual generat prin relația prezentată la începutul 
capitolului. 
Condiția necesară și suficientă pentru echilibrul structural este, ca pentru orice deplasare virtuală 
(infinit mică) compatibilă cu legăturile, lucrul mecanic virtual al tuturor forțelor ce acționează pe 
structură să rezulte nul. 
 
Cazul unui corp ce se poate roti: 

 
Mi reprezintă momentul forțelor Pi în raport cu punctul O (semnul este pozitiv doar dacă Mi și θ au 
aceeași sens). Ecuația generalizată a condiției de echilibru va fi astfel: 

 
Observații: 

- Deplasările au un caracter cinematic (corpurile nu se deformează), fără frecări, deci lucrul 
mecanic va fi produs doar de către forțe exterioare. 

- Ansamblul forțelor exterioare este reprezentat de către încărcări și reacțiuni.  Lucrul 
mecanic al reacțiunilor este nul (pentru că deplasările sunt compatibile cu legăturile 
sistemului și punctele de rezemare nu-și modifică pozițiile), astfel în ecuația generală a 
echilibrului apar doar încărcările aplicate pe schema cinematică. 
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- În cazul unui mecanism, numărul ecuațiilor distincte care se pot scrie este egal cu numărul 
deplasărilor distincte (corespunzător cu numărul gradelor de libertate cinematică). 

Transformarea unei scheme structurale în schemă cinematică: 
 
 
 
 

 
Suprimarea unor legături permite transformarea schemei statice în schemă cinematică 
(mecanism). O legătură suprimată va introduce un grad de libertate cinematică, dând posibilitatea 
la o deplasare virtuală. Deși, din punct de vedere cinematic vom avea un mecanism, din punct de 
vedere static vom avea echilibru. Ansamblul forțelor ce va acționa pe sistem va fi compus din 
încărcările existente (cunoscute) și forța necunoscută (reacțiune sau efort) corespunzătoare 
legăturii suprimate. Scriind condiția de echilibru (nulitatea lucrului mecanic virtual generat de 
toate forțele exterioare) vom avea o ecuație cu o necunoscută. 
 

Aplicarea principiului lucrului mecanic virtual pentru determinarea reacțiunilor: 

 
După cum se poate observa, deplasarea virtuală (fie rotirea θ a barei, fie deplasarea dB a capătului 

B) s-a dat astfel încât deplasarea dB să pe direcția forței exterioare necunoscute VB, dar în sens 

contrar. Astfel, în exprimarea echilibrului prin ecuația lucrului mecanic virtual, forța necunoscută 
VB va participa ca termen negativ, ceea ce va ușura exprimarea relației prin care i se poate afla 
valoarea (trecând necunoscuta în partea cealaltă a egalității, semnul i se va schimba). 
 
Exemple simple, ilustrative: 

 

Un sistem cu 1 grad de libertate 
cinematică va avea 1 deplasare 
distinctă (compatibilă cu legăturile). 

Un sistem cu 2 grade de libertate cinematică va avea 2 
deplasări distincte (compatibile cu legăturile), chiar dacă 
se pot considera mai multe configurații ale acestora. 
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De regulă, parametrul considerat (în cazurile de mai sus θ sau dB) se alege cu valoarea 1. 

 
Aplicarea principiului lucrului mecanic virtual pentru determinarea eforturilor: 

 
Pentru determinarea unui effort dintr-o secțiune, se introduce un mecanism corespunzător care 
permite evidențierea efortului ca forță exterioară necunoscută: 

 
Exemple simple, ilustrative: 

 
De regulă, parametrul considerat (în cazurile de mai sus rotirea relativă dintre fețele secțiunii, 
adică θr = θ + θ) se alege cu valoarea 1. La fel, ca în cazurile anterioare, deplasarea virtuală s-a ales 
pe direcția efortului necunoscut și în sens contrar cu acesta. 
 

Diagrame de deplasări: 
 
Deplasarea ”infinit mică” a unui corp în plan poate fi considerată ca o rotire în jurul unui punct 
(centrul instantaneu absolut de rotație) articulat. În cazul unui mecanism alcătuit din mai multe 
corpuri, vor apărea și centre instantanee relative de rotație (marcând rotirea unui corp față de alt 
corp) ca articulații. Modalitatea determinării acestor centre instantanee de rotație ar trebui să fie 
cunoscută de la disciplina de Mecanică 1. În figura următoare este ilustrat un exemplu pentru 
determinarea pozițiilor centrelor instantanee de rotație: 
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Example simple, ilustrative: 

 
Exemplificarea utilizării principiului lucrului mecanic virtual în rezolvarea unei probleme, fiind 
cerute eforturile din secțiunea i în cazul cadrului triplu articulat din figură:  
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În cazul forței tăietoare, deplasare relativă (dr = 1) dintre fețele secțiunii i trebuie considerat pe 

direcția forței (în sens contrar cu ea), proiecțiile vericale și orizontale rezultând prin funcții 
trigonometrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca și în cazul anterior, deplasare relativă (dr = 1) dintre fețele secțiunii i trebuie considerat pe 

direcția forței (în sens contrar cu ea), proiecțiile vericale și orizontale rezultând prin funcții 
trigonometrice. 


