
Dinamica 
1) Dintr-o masina de sortare, 
particulele ies cu viteza orizontala AV

r
 

si trebue sa ajunga pe un plan inclinat 
(Fig alaturata). Cunoscand 
coordonatele XA=0; YA=0.82 m si 
XB=1.15 m; YB=0, sa se determine: 

1. Valoarea vitezei AV
r

 astfel 
incat particulele sa ajunga in 
punctual B. 

2. Timpul in care ajunge o 
particula din A in B. 

3. Unghiul α de inclinare a 
planului astfel incat directia 
lui sa coincide cu directia 
vitezei BV

r
. 

Rezistenta aerului se considera 
neglijabila. 
 

 
 

2) Un glonte porneste din punctul O 
cu viteza inutiala 0V

r
 spre tinta care se 

afla in pozitia A (a=150 m, b=100 m) 
(fig alaturata) In acelasi moment tinta 
incepe sa cada liber. 

1. Sa se arate ca pentru orice 
valoare a vitezei initiale 0V

r
, 

glontele intalneste tinta. 
2. Ce valoare trebue sa aiba 

viteza 0V
r

 pentru ca in 
momentul intalnirii viteza 
glontelui sa fie orizontala? 

3. Ce valoare trebue sa aiba 
viteza 0V

r
 pentru ca intalnirea 

sa aiba loc in punctual B (la 
acelasi nivel cu O)? 

4. Dupa cat timp glontele ajunge 
la tinta in cazurile 2 si 3? 

 

 



11.  Un punct material de masă m este lăsat liber 
dintr-un punct A situat la înălţimea h 
(necunoscută) pe un plan de lungime l înclinat cu 
unghiul α. Punctul material se deplasează cu 
frecare pe planul înclinat, coeficientul de frecare 
fiind μ. 
Să se determine: 
        a) Legea de mişcare a punctului material pe 
planul înclinat. 
        b) De la ce înălţime h trebuie lăsat punctul 
material astfel acesta să se oprească după ce 
parcurge distantă d pe orizontală, coeficientul de 
frecare cu planul orizontal fiind μ1 . 

 

 
 

12. Un punct material de masă m lansat de 
înălţimea h cu  viteza iniţială v0 care face unghiul 
α cu orizontala. Se neglijează rezistenţa aerului.  
Să se determine: 
         a) Legea de mişcare a punctului în aer. 
         b) Inălţimea maximă parcursă de punct pe 
verticală. 
        c) Distanţa parcursă de punct pe orizontală. 

 

 
 
 

13. Un punct material M având masa m este 
lansat pe un plan orizontal cu viteza iniţială v0, 
punctul de lansare fiind A. Punctul se mişcă pe 
plam cu frecare, coeficientul de frecare de 
alunecare fiind μ. Punctul material se mişcă pe 
plan pe distanţa d, ajungând în poziţia B, după 
care îşi continuă mişcarea într-un tub de formă 
circulară de rază R, tubul fiind situat în planul 
vertical ce conţine viteza iniţială şi este racordat 
în punctul B planului orizontal. Mişcarea 
punctului în tub se face fără frecare. Să se 
determine: 

a) Viteza punctului în poziţia B. 
b) Legea de variaţie a vitezei punctului 

material în funcţie de poziţia punctului dată de 
unghiul θ. 

c) Apăsarea exercitată de punctul 
material asupra tubului în poziţia respectivă. 
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14. Placa omogenă de masă m se roteşte în jurul 
axei verticale determinate de articulaţiile A şi B 
cu viteza unghiulară constantă ω. 
Să se determine reacţiunile din lagărele A şi B. 

 
 

 

15. Corpul de greutate P este ridicat pe verticală 
cu ajutorul unui motor care dezvoltă un moment 
M. Cunoscând Q, G, R, r să se determine 
acceleraţia corpului P, eforturile dinamice din 
fire şi reacţiunile din articulaţiile O1 şi O2. 

 
 

 



3) Sa se determine momentele de 
inertie în raport cu axele Ox, Oy si Oz 
ale corpului din figura, format din trei 
bare omogene, având fiecare 
lungimea l si masa m. 

 
4) Tubul circular din figura are masa 
M si dimensiunile indicate în figura. 
Sa se determine: 
a) momentul de inertie al acestui corp 
în raport cu axa lui de simetrie; 
b) raza interioara r în functie de raza 
exterioara R în asa fel încât momentul 
de inertie al tubului sa reprezinte 
jumtatea momentului de inertie al 
cilindrului plin în raport cu aceeasi 
axa. 
 

 
5) Un crucior se misca fara frecare pe 
un plan înclinat (de-a lungul unei linii 
de cea mai mare panta), apoi pe o 
suprafata cilindrica de raza R. În 
momentul initial caruciorul se afla în 
pozitia A si porneste cu vitez initiala 
nula. 
a) Sa se determine pozitia în care 
cruciorul se desprinde de suprafata 
cilindrica si viteza în momentul 
desprinderii. 
b) Aplicatie numerica la punctu 1): 
l=10 m, R=20 m, α=30o. 

 



6) Din punctul A, situat la inaltimea 
h=1.5 m fata de suprafata podelei , se 
arunc oblic un corp cu viteza v0=10 
m/s. 
a) Tavanul fiind la înl'imea H=2.5 m, 
care este valoarea maxim posibila a 
distantei d=AB (bataia aruncarii)? 
b) Care este valoarea minima a lui H 
de la care bataia maxima nu depinde 
de H? Ce valoare are în acest caz 
bataia maxima? 

 
7) O bila de masa m=0.5 kg este 
legata de captul unui fir de lungime 
l=0.8 m. În momentul 
initial firul formeaza cu verticala 
unghiul α=60°. Din aceasta pozitie 
porneste bila fara viteza initiala. În 
momentul în care firul ajunge în 
pozitia verticala, întâlneste un perete 
(h=0.2 m) si bila îsi continu miscarea 
ca un pendul matematic de lungime  
l-h. Sa se determine: 
a) energia cinatica si viteza bilei în 
pozitia B; 
b) tensiunea din fir în aceeasi pozitie; 
c) unghiul β de deviere a firului spre 
dreapta. 

 

8) Placa omogena de masa M=150 kg 
din figura poate efectua miscare de 
translatie rectilinie în directia fortei 
F
r

, ce actioneaza în punctul A. 
Rolele pe care este asezata placa au 
mase neglijabile. Frecarile sunt 
neglijabile. Se cunosc dimensiunile 
d=75 cm, h=40 cm.Sa se determine: 
a) acceleratia plcii si reactiunile NB si 
ND ale planului orizontal în punctele 
B si D daca F=540 N; 
b) forta maxima Fmax aplicabila plcii 
fara ca aceasta sa se rastoarne în jurul 
punctului D, acceleratia 
corespunzatoare si valoarea rectiunii 
ND în acest caz. 



9) O bara AB rectilinie omogena 
avînd lungimea 2l si masa M este 
articulata la captul A de o axa fixa 
verticala  OO’, iar în punctul B este 
legata de punctul D al barei fixe cu un 
fir fexibil si inextensibil. Bara se 
roteste în jurul axei fixe cu viteza 
unghiular constanta ω, viteza 
unghiular de rotatie fiind suficient de 
mare astfel încât firul de legtura este 
întins si este perpendicular pe axa 
fixa, unghiul pe care îl face bara cu 
axa fixa fiind α. Sa se determine: 
a) forta de întindere a firului de 
legtura; 
b) forta de legtura din articulatia A; 
c) marimea vitezei unghiulare ω 
pentru care forta de întindere a firului 
este zero, bara facând unghiul α cu 
axa fixa. 

 

10) O bara AB de lungime 2l si 
greutate P aluneca fara frecare pe o 
semisfera cu centrul în O si raza R. Se 
cunosc: unghiul AOB=90° si pozitia 
de repaus a barei în momentul initial 
definite prin θ=45°. Sa se determine 
viteza unghiulara a barei si reactiunile 
din A si B. 

 



 
11) Un corp de greutate P este ridicat 
pe un plan înclinat cu unghiul α fata 
de orizontala; ridicarea corpului se 
face cu ajutorul unui motor prin 
intermediul unui toliu. Motorul 
dezvolta un cuplu motor avand 
momentul M constant ca marime, 
raza tamburului de înfsurare a 
cablului de ridicare este R1, iar 
momentul de inertie în raport cu axa 
de rotatie ce trece prin O1 al rotorului 
motorului împreuna cu tamburul este 
J1. Troliul are razele R si r, 
momentul de inertie în raport cu axa 
de rotatie ce trece prin O fiind J. 
Miscarea pe planul înclinat se face cu 
frecare, coeficientul de frecare de 
alunecare este µ. Sa se determine: 
a) acceleratia cu care se roteste 
rotorul motorului; 
b) forta de întindere a cablului dintre 
motor si troliu; 
c) forta de legtura din axa rotorului 
motorului considerând cablul de 
legtura dintre motor si troliu înclinat 

 

 


