
CINEMATICA 
 
1. Se consideră mecanismul plan din figură, compus din 

manivelele O1A şi O2B, respectiv biela  BC legate intre 
ele prin articulaţiile cilindrice A şi B. Manivela O1A se 
roteşte cu viteza unghiulară constantă ω=5π rad/s in 
jurul axei o1z1 şi antrenează biela ABC respectiv 
manivela O2B care este articulată in O2. 
Să se determine traiectoriile, vitezele şi acceleraţiile 
punctelor A, B, C, D ale bielei, dacă: O1A=O2B=r=0.5 
m; AC=CB=d=0.7 m; AD=DC=0.35 m; AB=O1O2=1.2 
m. 

 

 
2. O pană având secţiunea un triunghi dreptunghic coboară 

pe verticală după legea s=s(t) şi deplasează o a doua 
pană pe orizontală. Dacă unghiul α e cunoscut, să se 
determine legile de mişcare, vitezele şi acceleraţiile 
punctelor pentru pana care se deplasează pe orizontală. 

 

 
3. Se considera mecanismul cu bare articulate din figura, 

unde O1A=O2B=r, O2C=O3D=R, 
O1O2=O2O3=AB=CD=l (l>R). Cunoscând viteza 
unghiulara constanta, ω, a manivelei, sa se determine 
traiectoriile, vitezele si acceleratiile punctelor A, B, C, 
D, M (M∈AB, BM=l/3) si N  (N∈CD, DN=l/2). 

 
4. Cama din figura, miscându-se cu viteza constanta u, 

pune în miscare un tachet, care se poate  deplasa numai 
pe directie verticala (P∈Oy, A∈Ox). Cama are 
lungimea l si înltimea h, iar ecuatia profilului camei 
este: 2/))/2cos(1( lxhy ⋅⋅−⋅= π . Sa se determine: 

a)   legea de miscare, viteza si acceleratia tachetului 
ca functie de timp; 

b)  pozitiile camei în care viteza tachetului ia valori 
extreme si valorile corespunzatoare ale vitezei; 

c)  pozitiile camei în care accelaratiatachetului ia 
valori extreme si valorile corespunzatoare ale  
acceleratiei. 

 
  

5. În figura se arată schema unei transmisii cu curea. 
Diametrul roţii 1 este d1=0.5 m, iar al roţii 2, d2=1 m. 
Roata 2 efectuează n2=60 rotaţii pe minut. 
Să se determine vitezele unghiulare ale celor două roţi, 
viteza punctelor curelei şi numărul de rotaţii pe minut al 
primei roţi. 

 

 



6. Un corp rigid se roteste în jurul unei axe ce trece prin 
originea sistemului de axe xOyz. Fie A(1,0,1) si B(3,4,0) 
doua puncte ale rigidului. Viteza punctului A are 
marimea vA= 4 m/s si face cu axa Ox  unghiul α=π/4. 
Cosinusul vitezei punctului B cu axa Ox este -0.8. Sa se 
determine vectorii vitezei unghiulare instantanee de 
rotatie si ai vitezelor punctelor A si B. 

 
7. Rotorul unui motor electric cu diametrul d=400 mm 

porneşte din repaus şi în 10 secunde, în mişcare uniform 
accelerată, ajunge la n=600 rot/min, după care se roteşte 
uniform timp de 200 secunde. Rotorul este apoi frânat şi 
se opreşte după ce efectuează N3=100 rotaţii complete 
din momentul începerii frânării, mişcarea fiind uniform 
încetinită. Se cere: 

a) timpul total în care rotorul este în mişcare 
b) numărul total de rotaţii efectuat de rotor 
c) viteza şi acceleraţia unui punct de pe periferia 

rotorului la fiecare jumătate din intervalul de 
timp corespunzător fiecărei etape de mişcare a 
rotorului.  

8. O prisma dreapta OABCDE cu baza triunghi 
dreptunghic se roteste în jurul unei axe fixe (∆), cu 
viteza unghiulara 00 ,εεω t⋅=  fiind o constanta strict 
pozitiva. Axa (∆) trece prin vârful O al  prismei si prin 
mijlocul M al laturii DE. Cunoscând lungimile OA=6, 
OB=8 si OC=12, sa se determine expresiile vectoriale si 
marimile vitezelor si acceleratiilor vârfurilor prismei. 

 
9. Paralelipipedul OABCDEFG din figură, de laturi OA=a, 

OC=b, OD=c se roteşte în jurul diagonalei sale OF cu 
viteza unghiulară constantă ω. Să se determine vitezele 
şi acceleraţiile vârfurilor paralelipipedului. 

 

 



10. Pe un tambur de rază R, care are ub ax fix orizontal, este 
înfăşurat un fir de care atârnă un corp C. Corpul C 
porneşte din repaus fără viteză iniţială şi are o mişcare 
uniform accelerată cu acceleraţia a0. Se cere: 

a) viteza şi acceleraţia unghiulară a tamburului în 
funcţie de distanţa h cu care a coborât corpul C 

b) viteza şi acceleraţia punctului P al tamburului 
(OP=r) în funcţie de h. 

 

 
11. În figură este reprezentată schema unei transmisii prin 

curele. Roţile 2 şi 3 se află pe acelaşi ax şi sunt solidar 
legate între ele. Diametrele roţilor sunt: d1=200 mm, 
d2=500 mm, d3=300 mm, d4=100 mm. Să se detremine 
turaţia roţii 4 dacă turaţia roţii 1 este n1=500 rot/min. 
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12. Se dă sistemul de corpuri care se mişcă în 
plan, unde se cunosc dimensiunile OA=O1B=l; 
OO1=AB=DC=l1; AD=BC=h. Legea mişcării de 
rotaţie a barei OA este dată de: θ=θ0 sin ωt, (θ0 şi 
ω sunt constante pozitive). Se cer:  
 a) Viteza şi acceleraţia punctului M  al 
plăcii OABCD (MC=MD); 
 b) Viteza şi acceleraţia punctului M, 

pentru momentele: t0=0; t1=
ω
π
2

 ; t2=
ω
π   .   
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13.Paralelipipedul OABCDEFG din figură, de 
laturi OA=OC=0,3m; OB=0,4m se roteşte în 
jurul diagonalei OE a feţei OAED cu turaţia 

n=
min

300 rot
π

 cu viteza unghiulară. Se cere să se 

determine vitezele şi acceleraţiile punctelor A, 
B, C, D, F, G.   
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14. Placa dreptunghiulară OABC cu 
dimensiunile OA=BC=0,3m, AB=OC=0,4 m se 
roteşte în planul său, în jurul lui O, cu turaţia 
n=120rot/min.  
Se cer vitezele şi acceleraţiile punctelor A, B, C 
şi M şi distribuţia de viteze şi acceleraţii pentru 
punctele situate pe latura OC. 
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15. Se dă bara O1AB, îndoită în unghi drept care 
se roteşte faţă de O1 cu viteza unghiulară 
ω=const, axa se rotaţie fiind perpendiculară pe 
planul barei. Se dau dimensiunile O1A=l; AB=2l 
şi se cer viteza şi acceleraţia punctului B al barei. 
 

 
 

 


