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REZUMAT:  În literatura română şi străină de 
rezistenţa materialelor, problema regulii de semne 
pentru eforturile din secţiunea transversală a unei bare 
– forţă axială, forţă tăietoare şi moment încovoietor – 
nu este suficient de bine lămurită pentru a putea servi 
scopului imediat de trasare a diagramelor de eforturi. 

  
CUVINTE CHEIE: forţă axială, forţă tăietoare, 
moment încovoietor  
 
1. INTRODUCERE  
În nici o carte de specialitate  nu se clarifică 
problema de a se introduce în rezistenta 
materialelor o regula de semne pentru eforturi 
N,T,M, eforturi care ar putea fi reprezentate 
prin vectori ca în mecanică şi pentru care 
semnele, plus sau minus , s-ar putea lua in 
funcţie de sensul pozitiv al unei axe 
exterioare, legat de convenţie de semne 
introdusă pentru eforturile interioare [1].  
 Apoi sursele bibliografice deşi introduc 
regulile de semne pentru eforturi după 
aceleaşi convenţii (fig.1), nu precizează nimic 
cu privire la forţele exterioare, legat de 
convenţia de semne introdusă pentru 
eforturile interioare. Ori acest lucru este 
absolut necesar pentru nevoile trasării 
practice a diagramelor de eforturi.  
Datorită ultimului neajuns trasarea 
diagramelor de eforturi se face prin metode 
nu prea uşoare de urmat: considerarea părţii 
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1. INTRODUCTION  
First, none of the literature sources do not 
clarify the issue of the need to introduce a 
rule of signs for N, T, M efforts that could be 
represented by vectors, as in mechanical, and 
plus or minus sign could be take by the 
positive direction of an axis [1]. 
Then, the bibliography, while introducing the 
signs rules for efforts by the same 
conventions (fig. 1) does not say anything  
about the external forces, linked to the sign 
convention for the internal efforts.  
Either, this is absolutely necessary for the 
needs of practical trace of efforts diagrams. 
Due to latest lack effort diagrams is not so 
easy to trace: considering the left part of the 
section and sign changing when we work at 
the right side, choosing a direction for cover, 
etc. 
Than those showed we can make the follow 
precisations:  



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 4/2012 
 
 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 4/2012 

 
200 

 

din stânga secţiunii şi schimbarea semnului 
când se trece la cea din dreapta,alegerea unui 
sens de parcurs , etc. 
Faţă de cele arătate se pot face următoarele 
precizări: 
 În rezistenţa materialelor nu pot fi păstrate 
regulile de semne pentru eforturi ale 
mecanicii pentru că nu este convenabil ca 
într-o secţiune oarecare a unei bare eforturile 
N,T şi M să aibă semne diferite pe o faţă şi pe 
cealălaltă a secţiunii (fig .2) 

in Strength of Materials it can be keept the 
signes rule for mechanical efforts because it 
is not convenient that in a section of the bar 
yhe efforts N, T, M having different signs on 
the section faces (fig. 2). 
 
 

 
Fig. 1 

 

 
Fig. 2 

 
    Regulile de semne pentru eforturi specifice 
rezistenţei materialelor urmăresc ca eforturile 
de pe faţa din stânga si cea din dreapta ale 
unei sectiuni (ambele feţe ale unei secţiuni) 
să aibă acelaşi sens totdeauna[2] (fig,3). Într-
adevăr, regulile convenţionale de semne care 
se introduc rezolvă perfect această problemă. 
Forţa axială fie că este de compresiune fie că 
este de întindere pentru feţele aceleiaţi 
sectiuni au mereu acelaşi sens; în mecanică 
semnele ar fi contrare. Forţa tăietoare care în 
mecanică ar avea semne diferite pe cele doua 

    The signs rules for specific efforts of 
Strength of Materials pursues that the efforts 
of the left and right side of the section have 
always the same direction   (fig. 3) [2].  
Indeed, conventional rules of signs that are 
introduced perfectly solve this problem. Axial 
force for the same faces of the section always 
has the same direction; in mechanic the signs 
would be contrary. 
    The shear force, which in mechanic would 
have different signs on the two faces, it has, 
too, one sign in the same section, whether it 
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feţe ale aceleiaşi secţiuni, are şi ea în 
rezistenţă un singur semn in aceaşi secţiune, 
indiferent că este faţa din stanga sau cea din 
dreapta secţiunii, deoarece ambele tronsoane 
sunt contrar. Momentul încovoietor pentru 
una şi aceaşi sectiune are deasemeni unul şi 
acelaşi semn, pozitiv sau negativ, indiferent 
dacă se referă la faţa din dreapta sau cea din 
stânga secţiunii în mecanică semnele ar fi 
diferite. 

is the left or the right side of the section 
because both sections are contrary.  
    Bending moment for one and the same 
section has one and the same sign, positive or 
negative, whether it refers to the right or to 
the left section, compared to mechanics, 
where signs would be different. 

 

 

 
Fig. 3 

 
2. CONVENTII DE SEMNE 
 
Odată introduse  convenţiile de semne pentru 
eforturi, este necesar să se precizeze pentru o 
forţă exterioara când se va lua cu semn plus şi 
când se va lua cu semn minus în expresia 
forţei axiale, forţei tăetoare şi a momentului 
încovoietor. Pentru aceasta este suficient să 
se examineze ca în (fig.4) un tronson de bară 
în echilibru secşionat de forţele exterioare F1 
si F2 , iar în sectiunea de eforturi N,T,M  
        Se deduce uşor că : 
       -O forţă exterioară axială intră cu semn 
plus in expresia forţei axiale N daca este 
orientata înafară spre secţiunea înafară şi cu 
semn minus dacă este orientată dinafara spre 
secţiune, indiferent de care parte a sectiuni se 
află. 
       -O forţă exterioara transversală intră cu 
semn plus in expresia forţei tăietoare daca 

2. SIGN CONVENTIONS     
 
Once introduced the signs convention for 
efforts, it is necessary to specify for an 
external force when they take the plus sign 
and the minus sign in the expression of axial 
force, shear force and bending moment. 
For this is sufficiently exams, like in fig.4, an 
equilibred bar section cut by the F1 and F2 
external forces and by the N, T, M efforts in 
the section. 
 It is easily deduced that: 
    - An external force enters with a plus sign 
in the expression of N axial force if it is 
directed outward and with minus sign if it is 
oriented outside to the section, regardless of 
which part of the section is located. 
    - An external cross force enters with plus 
sign in the expression of shear force it is 
rotates in the positive direction (clockwise) 
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roteşti faşă de centrul secşiunii în sensul 
pozitiv ales (sensul acelor de ceasornic) şi cu 
semn minus când roteşte în sens invers 
semnului pozitiv indiferent de care marte a 
secţiunii se gaseşte. 
     -O forţa exterioară transversală intră cu 
semn plus în expresia momentului 
încovoietor dacă tinde să încovoaie porti-
unea de bara dintre ea si sectiune astfel ca 
fibră de referinşă (fibra care se punctează ) a 
barei sa fie întinsă şi cu semn minus în caz 
contrar, indiferent de care parte a sectiunii se 
afla. 

and with a minus sign when riverse rotates 
from clockwise. 
- A transverse external force enters with a 
plus sign in the expression of bending 
moment if it tends to bend the portion of the 
bar between it and the section so that the 
reference fiber of the bar being stretched and 
with minus sign otherwise, regardless of 
which is part of the section where it is. 
 
 
 

 

 
 

Fig.4 
 

  Făcând precizările de mai sus asupra 
regulilor de semne pentru eforturi se pot 
renunţă la termenii de ”stânga” şi ”dreapta 
secţiunii”sau ”parte superioara si inferioară a 
barei” care incomodează sau îşi pierd semnul 
atunci când barele în discuţie nu mai sunt 
orizontale. 
3. CONCLUZII 
     
Se propun următoarele definişii pentru 
eforturile din secşiunea transversală a unei 
bare. 

By the above explanations on thesign rules 
for efforts we can give up the terms „left” and 
„right section” or „top and bottom bar” that 
disturb or lose their sign when the bar is no 
longer horizontaly. 
 
 
3. CONCLUSIONS 
 
Finally, the following definitions are 
proposed for the efforts of a beam cross 
section. 
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    Forta axială în secşiunea transversală a 
unei bare este egala cu suma algebrică a 
proiecşiilor pe axa barei a tuturor forşelor 
exterioare , inclusiv reacţiunile, aflate de o 
parte si de alta a secţiunii (şi numai de o parte 
sau numai de cealaltă parte) , cu semn plus 
intrând proiecţile orientate dintre sectiune 
înafară si cu semn minus proiecţiile orientate 
invers. 
    Forta taietoare în sectiunea transversală a 
unei bare este egala cu suma algebrică a 
proiecţiilor pe normală la axa barei a tuturor 
forţelor exterioare, inclusiv reactiunile, aflate 
pe de o parte si de alta a secţiunii (şi numai 
de o parte sau numai de cealaltă parte), cu 
sens plus intrând proiecţiile care rotesc faţă 
de secţiunea in sensul pozitiv ales (sensul 
acelor de ceasornic), şi cu sens minus 
proiecţiile care rotesc invers. 
     Momentul încovoietor în secţiunea 
transversală a unei bare este egal cu suma 
algebrică a momentelor tuturor forţelor 
exterioare, inclusiv reactiunilor, aflate de o 
parte si de cealaltă parte a sectiuni (şi numai 
de o parte sau numai de cealaltă parte), cu 
semn plus intrând momentelor forţelor care 
întind prin încovoiere fibra de referinţă a 
barei prinsă intre ele şi secţiune şi cu semn 
minus momentele forţelor care exprima 
această fibră. 
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    Axial force in a beam cross section is equal 
to the algebric sum of the projections on the 
axis bar of all external forces, including the 
reactions, on either sides of the section, with 
plus sign entering the projections outward 
oriented and with minus sign the projection 
backward oriented. 
     Shear force in a beam cross section is 
equal to the algebric sum of the projections 
on the normal axis bar of all external forces, 
including the reactions, on either sides of the 
section, with plus sign entering the 
projections that rotates in the positive 
direction (clockwise) and with minus sign the 
projection that rotates in the opposite 
direction. 
     Bending moment in a beam corss section 
is equal to the algebraic sum of the moments 
of all external forces, including reactions, on 
either sides of the sections, with plus sign 
entering forces that streched the reference 
fiber and with minus sign entering the forces 
moments that compress this fiber. 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCES 
 
[1] Mihăiţă Gh., Modernizarea proceselor 
tehnologice în construcţia de maşini, Sesiune 
de comunicări ştiinţifice, Craiova, 1983 
[2] Buzdugan Gh., Rezistenţa materialelor, 
Editura Tehnică Bucureşti, 1970  
[3] Ştefan T, s.a, Notiuni fundamentale de 
rezistenta materialelor si teoria plasticitatii, 
Ed. Eftimie Murgu, ISBN 9786066310086, 
2012. 

 

 


