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Introducere
Legătura indisolubilă care trebuie să existe între teorie și
practică, între cunoștințele oferite de cursul de fizică și modul în
care ele se aplică se bazează, în mare parte, pe rezolvarea de
probleme. În același timp, abilitatea de rezolvare independentă a
problemelor de fizică reprezintă o dovadă sigură a cunoașterii și
înțelegerii fenomenelor fizice, a legilor ce le descriu, a capacității
de a analiza, a compara, a aplica cunoștințele teoretice în situații
concrete. În baza acestor raționamente a apărut ideea elaborării
acestei lucrări metodice, care urmărește scopul ca, prin
familiarizarea cu problemele detaliat rezolvate, să aprofundeze
cunoștințele teoretice ale cititorului și, totodată, fiind folosite în
calitate de ghid, să-i dezvolte abilitatea de rezolvare independentă
a problemelor propuse.
Lucrarea

este

destinată

studenților

anului

I

din

învățământul tehnic superior și include probleme de mecanică
clasică nerelativistă, selectate din diverse culegeri de probleme
indicate în bibliografie, dar și probleme originale. Problemele au
fost astfel selectate și sistematizate pe paragrafe, încât s-a ținut
cont de logica internă a predării cursului de fizică și de necesitatea
de a-i oferi cititorului modele de rezolvare a celor mai răspândite și
mai inportante tipuri de probleme.
Lucrarea cuprinde 5 paragrafe. Fiecare paragraf conține:
breviarul celor mai importante noțiuni și legi fizice; clasificarea
problemelor și recomandări pentru rezolvarea lor; probleme cu
rezolvări și explicații; probleme propuse spre rezolvare cu
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răspunsuri, eventual și cu unele indicații. Pentru a pune accentul pe
raționamentul fizic, pe sensul fizic al proceselor analizate și al
formulelor utilizate, au fost doar detaliat explicate unele
transformări și calcule matematice necesare pentru soluționarea
problemelor. Sperăm că cititorul va fi interesat să le efectueze,
astfel devenind un participant activ la procesul de rezolvare a
problemelor.
Avem certitudinea că, în modul în care a fost elaborată,
această lucrare va contribui la pregătirea mai temeinică a
studenților la disciplina Fizică și la dezvoltarea gândirii lor științifice
în vederea abordării cu succes și a altor capitole din fizică, a
disciplinelor de specialitate. Încheiem această prefață cu unele
recomandări generale, valabile și utile în procesul soluționării
problemelor de fizică. Altfel spus, vom oferi un răspuns la
întrebarea: Cum abordăm o problemă de fizică?
Înainte de a începe rezolvarea problemei este necesar să se
citească cu atenție enunțul în totalitate pentru a avea o idee de
ansamblu asupra fenomenelor prezente, dar și pentru a clarifica ce
mărimi fizice pot fi găsite în tabele.
Analiza majorității problemelor trebuie însoțită de o schemă, o
figură, care să reproducă simplu și clar situația din problemă.
Rezolvarea unei probleme nu trebuie redusă la încercarea de a găsi
printre numeroasele formule din manual una din care ar rezulta
imediat soluția. Urmează să se cunoască și să se înțeleagă
fenomenul fizic, printr-un raționament logic să se determine care
sunt relațiile dintre mărimile necunoscute și cele date în problemă.
Marea majoritate a problemelor de fizică se rezolvă în condiții
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idealizate, impuse de enunț. De fiecare dată, pentru a găsi soluția
problemei urmează să clarificăm care procese fizice, mărimi fizice
pot și trebuie să fie neglijate, cu ce modele fizice putem substitui
corpurile reale. De exemplu, corpul numit mic se consideră punct
material, iar firul se consideră imponderabil și inextensibil. Peretele
are masa infinit de mare, iar o bară numită subțire are momentul
de inerție egal cu zero în raport cu axa, ce trece prin centrul de
masă al său și este paralelă cu bara. Pentru mărimi fizice se
folosesc notații explicite, aceleași în enunț, pe schemă și în
formule. Astfel se obține un sistem de ecuații care se rezolvă pe
cale analitică, uneori grafic.
Expresiile finale trebuie să fie, de preferință, literale, funcții de
datele din enunț, și nu de cele determinate în procesul rezolvării.
Forma literală a rezultatului permite verificarea dimensiunii
mărimii fizice căutate, dar și a corectitudinii formulei obținute
pentru ea. Calculul numeric urmează a fi precedat de alegerea
sistemului SI de unități și se efectuează în conformitate cu regulile
de lucru cu numere aproximative. De fiecare dată trebuie să se
evalueze ordinul de mărime al rezultatului pentru a determina
dacă valoarea obținută este verosimilă, astfel evitând rezultate
absurde.
În fiecare paragraf au fost incluse indicații și recomandări
concrete, referitoare la rezolvarea anumitor tipuri de probleme.
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§1. Cinematica
1.1 Indicații metodice
În acest paragraf sunt incluse probleme de cinematică a
mișcărilor de translație a punctului material și a rigidului, de rotație
a rigidului față de o axă fixă, cât și a mișcării lui plane. Pentru
rezolvarea majorității problemelor este necesară o figură cu
indicarea sistemului de coordonate. Deși nu există o regulă strictă,
sensul axelor se alege în sensul componentelor vitezei, sau o axă –
tangentă la traiectoria curbilinie, cealaltă axă – perpendiculară pe
prima. Reieșind din condițiile problemei, se determină tipul
mișcării, ceea ce permite scrierea legilor cinematice ale mișcării în
formă vectorială și în proiecții pe axele de coordonate.
Problemele de cinematică se divizează în următoarele
categorii, iar pentru rezolvarea lor se pot formula câteva
recomandări:
1.Cunoscând traiectoria, legile cinematice ale mișcării, se cere
determinarea vitezei, accelerației, a componentelor lor. Problema se
rezolvă, derivând în raport cu timpul legile mișcării, proiectate pe
axele de coordonate.
2. Sunt date ecuațiile funcțiilor de timp ale vitezei, accelerației
(liniare sau unghiulare) sau ale componentelor lor, se cere
determinarea legii mișcării, a ecuației traiectoriei. Rezolvarea se
bazează pe integrarea funcțiilor de timp.
3. Punctul material sau rigidul efectuează o mișcare compusă.
Urmează ca, aplicând principiul independenței mișcărilor, să se
determine mișcările simple în care aceasta se descompune și să se
scrie ecuațiile lor.
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1.2 Breviar
1. Vectorul de poziție (raza vectoare)
r  xi  yj  zk , r  x 2  y 2  z 2

determină poziția punctului material în spațiu. Deplasarea punctului
material este echivalentă cu modificarea în timp a coordonatelor
sale deci și a vectorului de poziție:
x  x( t ), y  y( t ), z  z( t ),
(1.1)

r  r( t ) .

(1.2)

Relațiile (1.1) și (1.2) reprezintă forma scalară, respectiv
vectorială, a ecuației cinematice a mișcării punctului material sau a
rigidului în translație. Vectorul deplasării

Δr  r( t )  r( t0 )
are originea în poziția punctului material la momentul inițial t0 , iar
vârful - în poziția la momentul de timp t.
2.Vectorul viteză medie se definește prin raportul dintre
vectorul deplasării și intervalul de timp corespunzător:

Δr
Δr
,
 v 
.
(1.3)
Δt
Δt
Viteza medie de drum este o mărime fizică scalară, ce reprezintă
drumul (distanța măsurată în lungul traiectoriei în sensul mișcării)
străbătut de punctul material în unitatea de timp:
Δs
 vd  
.
Δt
 v 

Menționăm că Δs  0 și Δs  Δr , unde semnul egalității se referă
exclusiv la mișcarea punctului material pe o traiectorie rectilinie în
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același sens. Vectorul viteză momentană (instantanee) reprezintă
limita vitezei medii când Δt  0,

v

dr
,
dt

dr dx
dy
dz
 i
j  k  vx i  v y j  vz k ,
dt dt
dt
dt
v  vx2  v y2  vz2 .

(1.4)

3.Vectorul accelerație medie se definește prin raportul dintre
variația vectorului viteză și intervalul de timp corespunzător:

 a 

Δv v( t )  v( t0 )

,
Δt
t  t0

iar accelerația momentană (instantanee)
accelerației medii când Δt  0,

a

(1.5)
reprezintă

limita

dv y
dv
dv
dv d 2 r
 2 ,a x i 
j  z k  ax i  a y j  az k ,
dt dt
dt
dt
dt
a  ax2  a y2  az2 .

(1.6)

În cazul mișcării punctului material pe o curbă accelerația
momentană se descompune în două componente, a și an ,
perpendiculare între ele:
a  a  an , a  a2  an2 ,

(1.7)

dv
 reprezintă accelerația tangențială determinată de
dt
variația în timp a modulului vitezei,  fiind un vector unitar,
tangent la traiectorie și orientat în sensul mișcării, adică al
unde a 

v2
n reprezintă accelerația normală
R
(centripetă) determinată de variația în timp a direcției vitezei, n
vectorului viteză, iar an 
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fiind vectorul unitar perpendicular pe  , orientat spre centrul de
curbură al porțiunii considerate de traiectorie, raza de curbură a
căreia este R.
4. Funcția de timp a unghiului de rotație  :

   (t )
reprezintă ecuația cinematică a rotației unui rigid față de o axă fixă
sau a unui punct material în mișcare circulară. Vectorul  este
axial, orientat perpendicular pe planul mișcării în sensul înaintării
burghiului drept, rotit în sensul mișcării punctului material.
Vectorul viteză unghiulară medie este egal cu raportul dintre
variația unghiului de rotație și intervalul de timp corespunzător, iar
viteza unghiulară momentană este limita vitezei unghiulare medii
când Δt  0,

Δ
Δ
d
,
 
, 
.
(1.8)
Δt
Δt
dt
Vectorul accelerație unghiulară medie    se definește prin
raportul dintre variația vitezei unghiulare și intervalul de timp
corespunzător, iar accelerația unghiulară momentană este limita
accelerației medii când Δt  0 :
 

  

Δ
Δ   0

;   
,
Δt
t  t0
Δt

d
d
, 
.
(1.9)
dt
dt
Vectorii  ,  sunt de asemenea axiali, cu aceleași direcție și
sens ca și a vectorului  , dacă au valori pozitive, și cu sens



contrar, dacă au valori negative.
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5. Fie un punct material al rigidului în rotație pe un cerc de rază
R. Alegem sistemul de coordonate astfel, încât planul cercului să fie
paralel cu xoy, iar centrul lui să se afle pe axa z. În raport cu
originea sistemului de coordonate punctul material are vectorul de
poziție r . Atunci se deduc următoarele relații dintre mărimile
cinematice v , a , an , a, numite liniare și mărimile cinematice ,

 ,  ,  , numite unghiulare:
v    r    R, a    r    R, an   2 R, (1.10)
v   R , an   2 R, a   R.

(1.11)

Vectorul R este orientat radial, de la centrul cercului descris de
punctul material în rotație.
6. Există o analogie evidentă între ecuațiile ce descriu mișcările
rectilinie și de rotație față de o axă fixă ale unui rigid sau punct
material. În tabelul 1.1 sunt prezentate legile ambelor mișcări în
două cazuri particulare.
Tabelul 1.1
1. Mișcare rectilinie uniformă 1. Mișcare uniformă de rotație
a  0,
  0,

    const, Δ  Δt

v  v  const, Δr  v Δt
Mișcare rectilinie uniform
variată a  const  0,

2. Mișcare de rotație
3. uniform variată   const  0 ,

at 2
x  x0  v0t 
, v  v0  at,
2

  0  0t 

t2

,  0   t,
2
 2  02  2 (   0 ) ,

v 2  v02  2a( x  x0 ) ,
v v
 v  0
2
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0  
2

.

1.3 Probleme rezolvate
Problema 1.
Un corp începe mișcarea din originea axei x cu accelerație
constantă și cu viteza inițială orientată în sensul pozitiv al axei.
După un timp, corpul ajunge în punctul B, situat la distanța

de la

poziția lui inițială (figura1.1). Să se determine vitezele medie și
medie de drum ale corpului.

l

vо
x

o

B

Fig.1.1
Rezolvare
Corpul ajunge în punctul B, coordonata căruia este

 l  ,

doar în cazul în care vectorul accelerație este orientat opus
vectorului

o.

Ținând cont de condiția că a  const , devine clar că

corpul se mișcă uniform variat, conform ecuațiilor

at 2
v  vo  at ,
,
2
din care urmează timpul t1 în care viteza corpului descrește până la
x  v0t 

v2
vo
și coordonata lui la acest moment, x1  o . În
2a
a
continuare, datorită accelerației negative, corpul se mișcă contrar
zero, t1 

sensului pozitiv al axei

. Prin urmare, drumul străbătut de corp

vo 2
 l , iar deplasarea lui
până în punctul B este s  2 x1  l 
a
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r  l. Vom folosi aceste relații pentru a
 v 

r
t

și viteza medie de drum  vd 

afla viteza medie

s
, determinând în
t

prealabil întreg timpul de mișcare t prin substituirea coordonatei
finale

 l 

în ecuația mișcării:

v  v02  2al
a t2
.
t  o
2
a
Pentru viteza medie, respectiv viteza medie de drum,
obținem relațiile:
l  vot 

 v 

al
vo  vo 2  2al

,  vd 

vo 2  al
vo  vo 2  2al

.

Problema 2
Pentru a afla adâncimea unei fântâni se lasă să cadă în ea o
piatră și se măsoară timpul t de la începutul căderii până la
momentul în care se aude sunetul, produs de ciocnirea pietrei cu
fundul fântânii. Începând de la care valoare minimă a lui t trebuie
luat în considerație timpul deplasării sunetului cu viteza

vs  330 m , astfel ca eroarea relativă a determinării adâncimii
s
fântânii să nu depășească 5%?
Rezolvare
Dacă nu se ia în considerație timpul deplasării sunetului,
gt 2
se determină o valoare aproximativă h1 a
2
adâncimii fântânii. Dacă acest timp se ia în considerație, atunci

atunci din relația h1 
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t  t1  t2 , unde t1 

h
2h
este timpul căderii pietrei, iar t2 
vs
g

timpul deplasării sunetului,

h fiind adâncimea reală a fântânii.

h1  h
g t2
 0, 05, de unde h  0,95 h1  0,95
.
h
2
Acest rezultat se substituie în formulele pentru t1 și t2 , iar expresiile
obținute pentru t1 și t2 - în egalitatea pentru t. Rezultă următoarea
relație
Conform condiției,

t

0,95 gt 2
2
gt 2

 0,95
,
2vs
g
2

care permite calculul valorii căutate a timpului,
t





2 1  0,95 v
s
 1, 78s .
0,95
g

Problema 3
Dependența de timp a vectorului de poziție a punctului material
este dată de ecuația r  A sin 5t  i   cos2 t  j ,unde A  2m,
B  3m. Să se determine ecuațiile dependențelor de timp ale
vectorilor viteză și accelerație, cât și ecuația traiectoriei punctului
material.
Rezolvare
Punctul material efectuează o mișcare plană, compusă din două
mișcări oscilatorii în lungul axelor x și y, descrise de ecuațiile:

x  2sin 5t; y  3cos2 5t ,
ca rezultat al derivării cărora obținem ecuațiile (1) pentru
dependențele de timp ale proiecțiilor vitezei și accelerației pe x și y,
folosind formula 2sin  cos   sin 2 .
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dx
dy

v


10
cos
5
t
,
v

 15sin10t ,
x
y

dt
dt

a  dvx  50sin 5t , a  150 cos10t ,
y
 x dt
În rezultat, pentru vectorii viteză și accelerație rezultă relațiile

(1)

v  vx i  vy j  10cos5t  i  15sin10t ,
a  ax i  ay j  50sin 5t  i  150cos10t  j .
Pentru a obține ecuația traiectoriei
mișcării în lungul axei y,

y(x), se transformă ecuația

y  3cos2 5t  3(1  sin 2 5t ) și în ea se

x
substituie ecuația mișcării în lungul axei x, sin 5t  . Urmează:
2

x2
).
(2)
4
Formula (2) reprezintă ecuația unei parabole cu vârful în punctul
y  3(1 

cu coordonatele xo  0 , yo  3m, cu ramurile în jos. Din ecuațiile
mișcărilor în lungul axelor x și y urmează valorile minime și cele
maxime ale coordonatelor x și y ale punctului material,
xmin  2m

ymin  0

xmax  2m

ymax  3m,

Fig.1.2
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ceea ce permite trasarea graficului traiectoriei (figura.1.2) și
formularea următoarei concluzii: particula efectuează o mișcare
periodică în lungul parabolei, între punctele cu coordonatele (-2,0)
și (2,0).
Problema 4
Un punct material se mișcă pe un cerc cu viteza v  kt ,
unde k  0,50 m

. Să se afle accelerația totală în primul moment
s2
de timp, până la care punctul material a parcurs n  0,10 din
lungimea cercului.
Rezolvare
Din condițiile problemei urmează că punctul material se
mișcă uniform accelerat pe un cerc de rază R, deci are accelerația
totală, formată din accelerația tangențială constantă în modul,
dv
a 
 k , și accelerația normală dependentă de timp:
dt

v 2 k 2t 2

, a  an  a , a  an2  a2 .
R
R
Valoarea timpului ce satisface condiția problemei se poate
afla, determinând în prealabil dependența drumului de timp prin
integrarea relației diferențiale ds  vdt  ktdt :
an 

st

t

o

o

 ds   ktdt  st 

2s
kt 2
 t2  t .
2
k

Conform condiției problemei st  n  2 R. , Atunci t 2 
și an  4 nk.
15

4 nR
k

Accelerația totală în momentul de timp considerat este

a  an 2  a 2  k (4 n)2  1  0,8 m

s2

.

Problema 5
Un balon urcă pe verticală cu viteza constantă vo . Din
cauza vântului apare o componentă orizontală a vitezei vx  ky,
unde k=const, iar y - coordonata pe verticală. Să se determine
ecuațiile dependențelor de y ale coordonatei pe orizontală,
accelerațiilor normală, tangențială și totală ale balonului.
Rezolvare
Mișcarea balonului pe verticală este uniformă, deci ay = 0,

y  vot. Vom folosi această ecuație, condiția problemei vx  ky și
expresia diferențială dx  vx dt pentru a obține legea mișcării pe x:
t

dx  k ydt , dx  kvo tdt , x(t )   k vot dt  kvo
o

Conform

t2
.
2

formulei obținute, mișcarea balonului pe

orizontală este uniform accelerată, cu vox  0 și cu accelerația

ax  kvo , care este, totodată, și accelerația totală a balonului. Prin
urmare, accelerația totală nu depinde de y. Dependența x( y) se
obține ușor, substituind t 

y
în x(t ). Rezultă ecuația
vo
x

k 2
y ,
2vо

conform căreia traiectoria balonului este o parabolă cu vârful în
punctul x  0, y  0 și cu ramurile în sensul pozitiv al axei x. Din
acest rezultat urmează că balonul are și accelerație normală. Pentru
16

a determina accelerația tangențială a 

dv
, trebuie să cunoaștem
dt

dependența de timp a modulului vitezei, v(t )  vx 2  v y 2 . Se

vy  vo , iar

vx  axt  kvоt. Atunci:
d
a 
dt

Substituind

știe:





vо  k vо t
2

2

2 2

k 2vо 2t
vо 2  k 2vо 2t 2

.

y  vоt , rezultă expresia dependenței accelerației

tangențiale de y,
a ( y ) 

k2y
 ky 
1  
 vо 

2

.

Deoarece cunoaștem accelerația totală a  ax  kvо , determinăm
accelerația normală din relația a 2  an 2  a 2 , după cum urmează:
an  a 2  a 2 

kvо
 ky 
1  
 vо 

2

.

Problema 6
Să se calculeze modulele vitezei și accelerației punctului
material în momentul t  2s , dacă acesta se deplasează conform
legii: r  kt 2  i  b sin  t  j , unde k  2 m

s2

, b  3m.

Rezolvare
Punctul material efectuează o mișcare plană, compusă dintro mișcare uniform accelerată cu viteza inițială și coordonata inițială
nule în lungul axei x, x  kt 2 , cât și dintr-o mișcare oscilatorie
17

armonică cu amplitudinea b în lungul axei y,

y  b sin  t.

Cunoscând legile mișcării, putem determina prin derivare proiecțiile
vitezei și ale accelerației pe axele de coordonate:
dv
dx
vx 
 2kt , ax  x  2k ,
dt
dt

dv y
dy
 b 2 sin  t   2 y.
 b cos  t , a y 
dt
dt
Pentru modulele vitezei și accelerației punctului material în
momentul de timp considerat obținem:
vy 

vt  vx 2  vy 2  12,6 m ,
s

at  ax 2  a y 2  4 m

s2

.

Problema 7
Un punct material se deplasează uniform, cu viteza v pe o
traiectorie plană.Să se determine accelerația punctului material și
raza de curbură a traiectoriei lui în punctul cu coordonata x  0 ,
dacă
2

traiectoria

este:

parabola y  kx 2 ;

a)

b)

elipsa

2

 x  y
      1. Mărimile k, c, b sunt constante cunoscute.
c b

Rezolvare
Din ecuația traiectoriei,

y  kx 2 , urmează că punctul cu

coordonata x  0 este vârful parabolei (figura. 1.3), pentru care

y  0, vy  0,

v  vx  const ,

ax  0.

(1)

Prin urmare, în vîrful parabolei a  a y și totodată accelerația este
numai normală, a  an . Definițiile proiecțiilor accelerațiilor
axele de coordonate
18

pe

dv y d 2 y
dvx d 2 x
ax 
 2,
ay 
 2
(2)
dt
dt
dt
dt
sugerează ideea că pentru a determina relația dintre ele trebuie să
aplicăm operația de derivare în raport cu timpul a ecuației
traiectoriei,

d2y
dx dx
d 2x

2
k


2
kx
.
dt 2
dt dt
dt 2
dx
Substituind a doua relație din (2) și
 vx în ultima egalitate de
dt
mai sus, obținem:
dy
dx
 2kx ,
dt
dt

a y  2kvx 2  2kxax .
Deoarece în vârful parabolei

(3)

ax  0 , egalitatea (3) devine

a y  2kvx 2 . Prin urmare:

a  a y  an  2kv 2 .
Din (4) și formula de calcul a accelerației normale, an 

(4)

v2
,
R

urmează raza de curbură a traiectoriei în vârful parabolei:
1
R .
2k
b) În cazul traiectoriei eliptice există 2 puncte pentru care x  0
:
x  0
;

 y  b

x  0
,

 y  b

în care vy = 0, v  vx  const , ax  0, deci a  a y (vezi figura1.4).
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Fig. 1.3
Fig.1.4
Procedând ca și în cazul a),ca rezultat al derivării ecuației elipsei,
obținem:

1 dx dx x d 2 x 1 dy dy y d 2 y
   
    
 0.
c 2 dt dt c 2 dt 2 b2 dt dt b2 dt 2
Pentru cele două puncte considerate această expresie devine
1 2 y
vx  2 a y  0,
c2
b
deoarece

d 2x
dy
 0,
 0. Exprimând din aceasta accelerația,
2
dt
dt

obținem:
b

y  b  a y  a   2 v 2 ,

b v 
c
ay   2 , 
b
c y 
y  b  a y  a  2 v 2 .

c
2

2

Problema 8
Un solid rigid începe a se roti față de o axă fixă cu accelerația
rad
unghiulară   kt , unde: k  2, 0 102 2 . Peste cât timp de la
s
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începutul rotației vectorul accelerației totale a unui punct arbitrar
al

rigidului formează unghiul  


3

cu vectorul vitezei

momentane a aceluiași punct?
Rezolvare

Fig.1.5
Reprezentăm în figura1.5 traiectoria circulară a unui punct
oarecare a rigidului, vectorii viteză, accelerație normală, tangențială
și totală. Conform condițiilor problemei, accelerația unghiulară,
deci și cea tangențială, sunt pozitive, modulul vitezei crește cu
timpul, vectorii coliniari a și v au același sens. Din figură avem
expresia tg 

an
în care se substituie următoarele relații pentru
a

accelerațiile normală și tangențială: an   2 R,

a   R  ktR ,

ambele dependente de timp prin mărimile  ,  . Obținem:

tg 

2 2

.

kt
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(1)

Vom putea determina momentul de timp în care  



, dacă vom
3
determina ecuația dependenței de timp a vitezei unghiulare. Această
ecuație se obține ca rezultat al integrării formulei ce definește
d
accelerația unghiulară,  
, știind că în momentul tо  o viteza
dt
unghiulară este o  0 :
d
 kt ,
dt



t

o

o

 d   ktdt,



kt 2
.
2

Substituind relația (2) în formula (1), rezultă tg 
Valoarea căutată a timpului este t 

3

(2)

k 2t 4
.
4kt

4 tg
 7 s.
k

Problema 9
Un rigid se rotește față de o axă fixă conform ecuației
rad
rad
  a t  bt 3 , unde a  6, 0
, b  2, 0 3 . Să se determine:
s
s
a) valorile medii ale vitezei unghiulare și accelerației unghiulare
pentru intervalul de timp de la tо  o până la oprire;
b) accelerația unghiulară la momentul în care viteza unghiulară
este nulă.
Rezolvare
a) Din ecuația mișcării urmează că în momentul

to  0

unghiul de rotație o  0. Atunci, în baza definiției vitezei
unghiulare medii, avem:
22

 
 ,
t
t
unde timpul t până la oprire se află egalând cu zero ecuația
dependenței de timp a vitezei unghiulare momentane:
d
a
 t  
 a  3bt 2  0,  t 2  .
dt
3b
Pentru valoarea vitezei unghiulare medii obținem,
  

at  bt 3
a 2a
rad
  
 a  bt 2  a  b 
4
.
t
3b 3
s
Din ecuația   t  urmează că viteza unghiulară inițială

o  a, iar

cea finală este   0 . Atunci, pentru accelerația unghiulară medie
avem
  o
a
rad
  

 6 2 .
t
s
a
3b
a)
Ecuația dependenței de timp a accelerației unghiulare se
d
 6bt.
obține prin derivarea vitezei unghiulare,  
dt
Substituind t 

a
, rezultă accelerația unghiulară la momentul în
3b

care viteza unghiulară este nulă,   12

rad
.
s2

Problema 10
Centrul de masă al unei bile cu raza R  10,0 cm , ce se
rostogolește fără alunecare pe un plan orizontal, se deplasează cu
cm
accelerația constantă ac  2,50 2 , viteza inițială fiind voc  0 .
s
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a)Pentru momentul de timp t  2,00s de la începutul mișcării bilei
să se determine vitezele și accelerațiile liniare ale punctelor A,B,D.
b)Fie un punct P pentru care vectorul de poziție r , trasat din
punctul D de contact cu planul, formează cu diametrul vertical
unghiul  (  0). Să se afle dependența vitezei acestui punct de
valoarea unghiului  .

Fig.1.6
Rezolvare
În raport cu sistemul de referință, legat cu planul orizontal, punctele
materiale ale bilei efectuează o mișcare plană, compusă din
translație rectilinie cu viteza centrului de masă vc ox și rotație cu
viteza tangentă la traiectorie v . Astfel, viteza rezultantă este

v  vc  v .
a) Centrul de masă al bilei se deplasează în lungul axei
orizontale ox cu viteza vc  act. În absența alunecării punctul D,
punct de contact între bilă și planul orizontal. nu se deplasează față
de plan, adică:
24

vD  vc  v  o, vD  vc  v , v  vc  act.
În același moment de timp punctele A, B, D ale rigidului au

v  vc se

aceeași viteză tangențială, adică rezultatul obținut

generalizează pentru toate punctele ce formează cercul din
figura1.6. Atunci, cunoscând orientarea v și vc , pentru punctele A
și B (figura1.7) obținem:
vA  vc  v  2act  0,10 m ,
s

vB  vc 2  v 2  at 2  7,0 102 m .
s

ac

A

a

an

an

ac

B

a
an
a

ac

D
Fig. 1.7

Fig.1.8

Fiecare punct al rigidului are accelerație tangențială a mișcării
rectilinii, egală cu ac , accelerație tangențială a rotației a ,
25

determinată de variația în timp a modulului v , cât și accelerație
normală, determinată de variația în timp a direcției v :

d v
v 2 a 2t 2
 ac ; an    c .
dt
R
R
În baza orientării reciproce a acestor trei accelerații, reprezentată în
figura1.8, obținem formulele de calcul al accelerațiilor totale ale
punctelor A,B,D,
a 

 ac  a   an 2  4ac 2 

aA 

2

 ac 4 

aB 

 ac  an 

aD 

ac 4t 4

R2

ac 2t 4
 5,59 102 m 2 .
2
s
R
2

2

 a

 ac  a 

2

2

 a t2 
 ac 1  1  c   2,50 102 m 2 .
s
R 


 an

2

ac 2t 2
 an 
 2,50 102 m 2 .
s
R

b) Folosind rezultatul din p.a), v  vc și figura1.9, obținem
următoarele expresii pentru viteza punctului P:

v p  vc  v , v p  2vc cos

Vom determina



.
2
 pe cale geometrică, în baza figurii1.9, după

cum urmează:

CPF 


2
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CPK 


2

 .

Fig.1.9
În triunghiul dreptunghic DPK avem:




            2 .
2
2

Astfel, unghiul dintre v p și vc este egal cu  . Prin urmare, viteza
punctului P depinde de valoarea unghiului  conform relației:

vP  2vc cos  .
Din acest rezultat urmează, în particular,relațiile obținute în p.a):
  o, vA  2vc  2act ,



2
 2vc  vc 2  act 2.
4
2
Totodată, din figura1.9 este evident că v p  r.



, vB 
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1.4 Probleme cu răspunsuri
1.Să se afle ecuația traiectoriei unui punct material, dacă ecuațiile
de mișcare pe axele x și y sunt:
a) x  4t , y  2t  6; b) x  5sin 2t , y  5cos 2t.

( a) y  0,5x  6, b) x2  y 2  25) .
2. Un mobil parcurge un drum rectiliniu de lungime L, care
continuă cu un drum de forma unui arc de cerc de rază L, arc ce


radiani. Să se afle
2
distanța totală parcursă de mobil și modulul vectorului deplasare.

( d  (1  ) L ; r  L 3  2 ) .
2
3. Un corp este aruncat orizontal de la o înălțime, cu viteza inițială
v0 =24m/s. Să se determine accelerațiile tangențială și cea normală
a corpului după t= 1s de la începutul mișcării considerând
g  10 m 2 .
s
corespunde unghiului la centru egal cu

(a 

g 2t
v g t
2
0

2 2

 3,84 m

s

2

, an 

v0 g
v g t
2
0

2 2

 9, 23 m

s2

).

4. Dependența de timp a drumului, parcurs de un mobil în mișcare
rectilinie, este s  At  Bt 2  Ct 3 , unde A  1 m ,B  2 m 2 ,
s
s

C  3m

. Să se afle legile variației în timp ale vitezei și
s3
accelerației mobilului.

( v  1  4t  9t 2 , a  4  18t ).
5. Să se determine cum depind de timp distanța parcursă de un
mobil în mișcare rectilinie și viteza lui, dacă accelerația mobilului în
28

funcție de viteză este a  kv 2 , k  const , și la momentul inițial de
timp t0  0 se cunosc v  v0 , s  s0 .
(v 

v0
1
, s  ln(kv0t  1)  s0 ).
kv0t  1
k

6. Un punct material se mișcă conform legii s  a ek t , unde a, k constante, astfel încât unghiul dintre accelerația totală și cea
tangențială este constant în timp și egal cu



. Să se determine
3
viteza, accelerațiile tangențială, normală și totală ale punctului
material, precum și raza de curbură a traiectoriei în funcție de
drumul s.
3
s) .
3
7. Un mobil se mișcă pe o traiectorie circulară de rază R, astfel încât
dependența de timp a unghiului descris de raza vectoare a mobilului
(v  a k ekt  ks; a  a k 2ekt  k 2 s; an  3k 2 s ; R 

este dată de ecuația   kt 2  bt  c , k,b,c fiind constante. Să se afle
funcțiile de timp ale : a) vitezei unghiulare și a celei liniare; b)
accelerațiilor unghiulară, normală, tangențială, totală.
(  2kt  c ;   2k; v  k (2kt  b);
a  2kR ;

an  R(2kt  b)2 ;

a  R 4k 2  (2kt  b)4 ) .

8. Pe un cilindru orizontal de rază R=4m, ce se poate roti fără
frecare față de axa sa de simetrie, orizontală, fixă, este înfășurat un
fir. De capătul liber al firului se leagă un corp care, fiind eliberat,
începe să se miște uniform accelerat și coboară cu h= 1,5m în 3s. Să
se determine accelerația unghiulară a cilindrului.
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( 

2h
rad
 8,33 2 ).
2
Rt
s

9. Un disc de rază R=20 cm se rotește conform ecuației
rad
rad
  A  Bt  Ct 3 , unde A  3rad , B  1
, C  0,1 3 . Să se
s
s
afle accelerațiile tangențială, normală și totală pentru un punct de pe
obada discului în momentul de timp egal cu 10 s.
m
m
(a  6CtR  1, 2 2 ; an  ( B  3Ct 2 ) R  168, 2 2 ;
s
s
m
a  a2  an2  168, 2 2 ) .
s
rad
10. Un disc se rotește cu accelerația unghiulară   2 2 . În
s
timpul a N rotații frecvența de rotație variază de la n1= 240min-1
până la n2=90min-1. Să se determine numărul de rotații N și timpul
în care ele au fost efectuate.

(N 

 (n22  n12 )
 21,6;


t 

2 (n2  n1 )



 7,85s).

11. Fie A un punct de pe obada unei roți de rază R = 0,5m, care se
rostogolește fără alunecare, cu viteza v =1,00m/s pe o suprafață
orizontală. Să se determine: a) modulul, direcția și sensul vectorului
accelerație liniară a punctului A; b) drumul străbătut de punctul A
între două atingeri consecutive cu suprafața.

((a) a 

v2
 2, 0 m / s 2 orientată radial spre centrul roții;
R
b) s  8R  4,0 m).
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§2. Dinamica punctului material și a
rigidului în mișcare de translație
2.1 Indicații metodice
Problemele incluse în acest paragraf se referă la mișcarea de
translație a corpurilor în sisteme de referință inerțiale, față de care
accelerația unui corp este condiționată exclusiv de interacțiunile
dintre corpul considerat și alte corpuri, adică de forțe. Pentru
rezolvarea majorității problemelor este necesară o schiță, pe care se
indică sistemul de coordonate cu una din axe orientată în sensul
forței motoare (forță ce provoacă mișcarea corpului). În cazul în
care în mișcare sunt puse câteva corpuri se indică pe schiță și se
analizează forțele ce acționează asupra fiecăruia, ceea ce permite
scrierea legilor fundamentale ale dinamicii în formă vectorială și în
proiecții pe axe pentru fiecare corp. De regulă, se obține un sistem
de ecuații pentru rezolvarea căruia deseori se apelează la relații,
legi cinematice.
Se evidențiază câteva tipuri de probleme de dinamică, pentru
rezolvarea cărora se pot formula următoarele recomandări: 1) fiind
cunoscute legile cinematice ale mișcării, se cere determinarea
forțelor ce acționează asupra corpului; problema se rezolvă prin
derivarea legilor cinematice cu scopul determinării accelerației și
aplicarea legii dinamice fundamentale ;. 2) sunt cunoscute forțele ce
acționează asupra sistemului de corpuri, se cere determinarea legilor
cinematice; aplicând legea fundamentală a dinamicii și operația de
integrare se determină mărimile cinematice, în baza cărora se scriu
legile cinematice; 3) pentru rezolvarea unor probleme ce se referă
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la corpuri supuse acțiunii forțelor variabile, este necesară scrierea
legii fundamentale în formă diferențială cu scopul obținerii unei
ecuații diferențiale cu variabile separabile ce urmează a fi integrată.

2.2 Breviar
La rezolvarea problemelor de mecanică se folosesc două
modele distincte ale corpurilor reale, numite punct material și solid
rigid sau rigid. Însă un rigid în mișcare de translație poate fi
considerat punct material chiar dacă nu are dimensiuni negligabile.
Această extindere a modelului punctului material permite afirmația
că legile dinamice pentru puncte materiale, expuse în continuare, se
referă în egală măsură și la corpuri rigide în translație.
1. Fie un punct material de masă m, supus acțiunii forțelor
F1 , F2 ,..., FN . Conform ecuației dinamice fundamentale (legii a doua

a lui Newton),

dv
,
dt

F  ma , F  m

(2.1)

accelerația punctului material este direct proporțională cu forța
N

rezultantă F   Fi , având direcția și sensul acestei forțe și este
i 1

invers proporțională cu masa m a punctului material. Folosind
noțiunea de impuls al punctului material

p  mv această lege se

scrie și în următoarele forme diferențială (2) și integrală (3),

Fdt  d (mv ),

(2.2)

t2

 Fdt  (mv )  mv

2

t1
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 mv1 ,

(2.3)

t2

unde Fdt ,

 Fdt

se numesc impuls elementar al forței, respectiv

t1

impuls al forței. Conform (3) impulsul forței este egal cu variația
impulsului punctului material.
În proiecții pe axele de coordonate (2.1) devine:

max  Fx , may  Fy , maz  Fz .

(2.4)

În cazul traiectoriei curbilinii a punctului material legea
fundamentală (1) se proiectează pe direcțiile normală și tangentă la
traiectorie în punctul considerat,
dv
v2
(2.5)
F  ma  m , Fn  man  m ,
dt
R
unde R este raza de curbură a porțiunii considerate de traiectorie.
2. Principiul acțiunii și reacțiunii (legea a III a lui Newton )
reprezintă o descriere cantitativă a interacțiunii mecanice a
corpurilor: două puncte materiale acționează unul asupra altuia cu
forțe egale în modul și orientate în sensuri opuse în lungul dreptei
ce trece prin punctele materiale,

F12   F21 .
Forțele

(2.6)

F21 , F12 au punctele de aplicație pe corpul 1,

respectiv pe corpul 2, de aceea nu au rezultantă egală cu zero.
Rezultanta lor este egală cu zero numai în cazul în care corpurile 1
și 2 fac parte din același sistem, acțiunea și reacțiunea fiind forțe
interne.
3. Rezultanta Fe a forțelor elastice ce apar într-o bară supusă
acțiunii forței deformatoare de alungire–comprimare este egală cu
valoarea acestei forțe și are sens contrar deformației l ,
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SE
(2.7)
,
l
unde constanta de elasticitate k depinde de lungimea l , secțiunea
transversală S și de modulul de elasticitate E (modulul lui Young )
al materialului din care este confecționată bara.
4. Forțele atracției universale (gravitaționale ) ce acționează
între două corpuri punctiforme sau sferice sunt direct proporționale
cu produsul maselor lor, invers proporționale cu pătratul distanței
dintre centrele de masă ale corpurilor și sunt orientate în lungul
dreptei ce trece prin aceste centre,
Fe  k l , k 

2
m1m2
11 Nm
F12   F21   2 ,   6, 67 10
.
r
kg 2

(2.8)

Forța de atracție exercitată de către Pământ cu masa M și raza
R asupra unui corp de masă m, aflat la altitudinea h  R, este
F 

mM
M
m
 mg , g   2  9,8 2 .
2
( R  h)
R
s

5. Forța de frecare la alunecarea unui corp pe suprafața altuia
este direct proporțională cu forța de reacțiune normală a suprafeței
de contact asupra corpului în mișcare și este orientată opus vitezei
corpului:

Ff   N .
Coeficientul de frecare   1 este o mărime adimensională,
dependentă de natura corpurilor aflate în contact și de calitatea
suprafețelor în contact.
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2.3 Probleme rezolvate
Problema 1
La capetele unei bare de masă m si lungime l actionează în
sensuri opuse forţele F1 şi F2, F1>F2. a) Să se calculeze forţa de
tensiune în secţiunea transversală a barei, aflată la distanţa x ( 0 ≤
x ≤ l ) de punctul de aplicaţie a forţei F1. b) Cum depinde forţa de
tensiune de x, dacă F1=F2?

Fig.2.1
Rezolvare
a)Problema se rezolvă în baza principiului fundamental al
dinamicii, aplicat întregii bare, ceea ce permite calculul accelerației
întregii bare,
F1  F2
.
m
dar și a unei părți a ei cu lungimea x și cu masa mx (figura2.1),

F 1  F 2  ma, F1  F2  ma, a 

F1  T  m x a , unde mx  m

x
.
l

Din relațiile (2) și ultima relație din (1) rezultă T(x):
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(1)

(2)

F  F2
mx
a  F1  1
x.
l
l
Pentru x= 0 obţinem T=F1 , iar pentru x=l urmează T=F2. Astfel,
forţa de tensiune scade liniar în lungul barei de la F1 la F2.
b) Dacă F1=F2=F pentru orice secţiune transversală a barei vom
avea F-T=0 , F=T, adică forţa de tensiune nu depinde de x.
T  F1 

Problema 2
Un corp de dimensiuni mici începe să alunece din vârful
unui plan înclinat, baza căruia are lungimea l0=2,10 m.
Coeficientul de frecare dintre corp și suprafaţa planului μ=0,140.
Pentru ce valoare a unghiului α dintre planul înclinat și baza sa
orizontală timpul de alunecare este minim? Să se calculeze
valoarea acestui timp.
Rezolvare

Fig.2.2
Timpul minim de alunecare poate fi determinat dacă, în prealabil, se
determină ecuația dependenței timpului de unghiul α. Pentru a o
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găsi vom aplica metoda dinamică. În figura 2.2 sunt reprezentate
forţele care acţionează asupra corpului în timpul alunecării: de
frecare F f , de reacţiune N și de greutate G , proiectată pe axele
de coordonate x si y. Principiul fundamental al dinamicii în formă
vectorială, G  Ff  N  ma

se proiectează pe axe (figura2.2).

Urmează relațiile scalare:

Gx  Ff  ma ; N  Gy  0 ; N  Gy .
Din figura 2.2 avem: Gy = mg cos α; Gx = mg sin α. Prin urmare,

Ff   N  Gy   mg cos . În rezultat, ecuația ce reprezintă
principiul fundamental proiectat pe x , devine

mg sin    mg cos  ma , g (sin    cos )  a
și indică o mișcare uniform accelerată a corpului. Deoarece viteza
inițială a corpului este nulă, distanţa parcursă în lungul planului
înclinat se calculează conform formulei

l

at 2 g
 (sin    cos  ) t 2 .
2
2

Din figura2.2 avem l 

l0
. Egalând ambele relaţii pentru l
cos 

urmează dependenţa timpului de alunecare de unghiul α,
t

2l0
.
g (sin    cos  )cos 

Pentru a determina valoarea unghiului α ce corespunde timpului
minim de alunecare, se egalează cu zero derivata de ordinul întâi a
timpului în raport cu unghiul α:
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dt
d

d d

2l0
 0.
g  sin  cos    cos 2  

Efectuând calculul acestei derivate, pe parcursul căruia se apelează
la formulele sin 2   1  cos2  , 2cos2   1  cos 2 , obţinem:

tg 2  

1



   49o .

Substituind α=49o în dependenţa timpului de unghi, urmează
valoarea timpului minim de alunecare t ≈ 1s.
Problema 3
Asupra unui corp mic de masă m, ce se află în repaus pe o
suprafaţă orizontală netedă, începe să acţioneze o forţă ce depinde
de timp conform legii F=kt, k=constantă cunoscută. Direcţia
acestei forţe nu variază cu timpul, formând unghiul α cu orizontala.
Să se afle: a)viteza corpului în momentul în care se separă de
suprafaţă; b)distanţa străbătută de corp până la momentul de timp
determinat în punctul a).
Rezolvare
a) În figura 2.3 sunt reprezentate toate forţele ce acţionează asupra
corpului până la momentul separării lui de suprafaţă: forța variabilă

F , de greutate G , de reacțiune a suprafeței N . Menţionăm că
suprafaţa este netedă, deci forţa de frecare lipseşte. Legea
fundamentală a dinamicii
F  N  G  ma
se proiectează pe axele de coordonate (figura2.3).Obținem relațiile:

Fx  max , Fy  N  G  0.
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Fig.2.3
Din figura2.3 urmează: Fx=F cos α , Fy=F sin α. Folosind aceste
relații, condiţia problemei F =kt, cât și G=mg, a  ax 

dv
,
dt

relațiile de mai sus devin

kt cos   m

dv
mg  N
,
; kt sin   mg  N  t 
dt
k sin 

(1)

Din relația a doua s-a determinat timpul de mișcare.
Din momentul separării corpului de plan, forța Fy ce creşte
direct proporţional cu timpul devine mai mare în modul decât G.
Corpul nu mai apasă pe suprafaţă, prin urmare devine nulă forţa de
reacţiune a suprafeţei, N=0. Substituind această condiție în ultima
relație din (1), obținem momentul de timp în care are loc separarea,

ts 

mg
. Pentru a afla valoarea vitezei corpului în momentul
k sin 

separării această valoare a timpului trebuie substituită în ecuația
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dependenţei vitezei corpului de timp. Vom obține această ecuație
prin integrarea legii dinamice a mişcării proiectată pe x, adică a
primei egalități din (1). Integrarea este necesară, deoarece Fx creşte
direct proporţional cu timpul, în mod analog creşte şi acceleraţia,
mișcarea corpului până la separare este rectilinie accelerată. Ca
rezultat al integrării (efectuând în prealabil separarea variabilelor) și
a substituirii valorii ts a timpului urmează ecuația dependenței de
timp a vitezei, respectiv valoarea vitezei în momentul ts :
t

v

0

0

k t dt cos  mdv , k cos   tdt  m  dv ,

k cos  2
mg 2 cos 
v(t ) 
t , vs 
.
2m
2k sin 2 

(2)

b) Dependența de timp a distanţei, parcurse până la separare de
corpul în mişcare rectilinie accelerată, se determină prin integrarea
expresiei diferenţiale, ce rezultă din definiţia vitezei momentane,

v

ds
, ds  vdt , în care se substituie ecuația v( t) din (2).
dt

Obținem relația S (t),

k cos  2
k cos  2
k cos  3
t
dt
dS 
t dt ,  dS 
S

t .
,
2m 0
2m
6m
0
s

t

Distanţa străbătută până în momentul separării , S s , se calculează
substituind ts în relația de mai sus,

k cos  3 m2 g 3 cos 
Ss 
ts 
.
6m
6k 2 sin 3 
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Problema 4
Pentru instalaţia de pe figura 2.4 se consideră cunoscute
unghiul α de înclinare a planului, coeficientul de frecare μ între
corpul de masă m1 şi planul înclinat, iar masele scripetelui, a
firului şi frecarea în scripete se neglijează. În momentul de timp,
considerat iniţial, corpurile de mase m1, respectiv m2, sunt în
m
repaus. Să se calculeze raportul 2 , pentru care corpul de
m1
masă m2:

a)coboară; b) urcă.

y
N

m1 a

T’

x
T

Gx
Ff

α

Fig.2.4

m2

α Gy

a
G2

G1

Fig.2.5

Rezolvare
a)Pe figura 2.5 sunt reprezentate toate forţele ce acţionează
asupra fiecărui corp, forţa G1 fiind proiectată pe axele de
coordonate, orientate în sensul mişcării și perpendicular pe plan.
Astfel, putem scrie principiul fundamental al dinamicii în proiecții
pe axe pentru corpul m1 :
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T  Gx  Ff  m1a ; N  Gy  0

(1)

şi pentru corpul m2 :

G2  T  m2 a.

(2)

Menționăm, că în condițiile problemei date T  T ' . Din figura2.5
urmează Gx  m1 g sin  , Gy  m1 g cos  , iar din a doua egalitate
(1)

avem

N  Gy  m1 g cos  , deci forța de frecare este

Ff   N   m1 g cos  . Substituind formulele pentru Gx, , Ff în
prima egalitate (1) şi adunând-o parte cu parte cu relația (2), rezultă
o egalitate, din care se determină accelerația corpurilor:

m2 g  m1 g sin    m1 g cos   a(m1  m2 ) ,
a

g (m2  m1 sin    m1 cos  )
.
m1  m2

(3)

Deoarece accelerația calculată este pozitivă, urmează

m2  m1 sin    m1 cos  0 ,

m2
 sin    cos  .
m1

b)Procedăm ca şi în cazul a), orientând axele x în sensul
mişcării corpurilor şi proiectând pe x şi y forţa de greutate a
corpului m1 (figura2.6). Principiul fundamental al dinamicii,
proiectat pe axe pentru corpul m1, respectiv m2, se scrie:
Gx –T -Ff = m1a , N - Gy=0,
(4)
T-- G2= m2a .
(5)
Pentru Gx, Gy, Ff obţinem aceleaşi expresii ca şi în cazul a).

42

x
y

a
Ff

N
T

T’

Gx
a

α

x

α

m2
Gy

G1

G2

Fig.2.6
Substituindu-le in prima egalitate (4) , urmează egalitatea

m1 g sin   T   m1 g cos   m1a
pe care o adunăm parte cu parte cu (5). Rezultă o expresie din care
se determină accelerația corpurilor:

a

m1 g sin    m1 g cos   m2 g
0.
m1  m2

Pentru ca corpul m2 să urce trebuie ca numărătorul acestei
inegalităţi să fie pozitiv, prin urmare, pentru raportul maselor
corpurilor obținem:

m2 g  m1 g (sin    cos  ) ,

m2
 sin    cos  .
m1
În baza rezultatelor obţinute în cazurile a) şi b), devine evident că
corpurile sunt în repaus sau în mișcare rectilinie uniformă, dacă

sin    cos  

m2
 sin    cos  .
m1
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Problema 5
O bilă mică cu masă m, suspendată de un fir şi abătută până
la poziţia în care firul este orizontal, a fost eliberată. Să se
determine acceleraţia totală a bilei şi tensiunea din fir în
dependenţă de unghiul α de abatere a firului faţă de verticală.
Rezolvare

Fig.2.7
Bila efectuează o mişcare circulară accelerată: acceleraţia
tangenţială apare sub acţiunea forţei Gτ - proiecţie a forţei de
greutate G =mg pe direcţia vitezei; acceleraţia normală apare în
urma acţiunii rezultantei forţelor de tensiune T şi Gn - proiecţie a
forţei de greutate pe direcţia firului (figura 2.7).
Folosind figura2.7, scriem pentru bila, ce trece printr-o
poziție arbitrară 2 principiul fundamental în proiecții pe axele
tangentă și normală la traectorie:

T  Gn  man sau T  mg cos  man , (1)

G  ma sau mg sin   ma , a  g sin  . (2)
44

A doua egalitate din (2) reprezintă ecuația dependenței de unghiul
de abatere a accelerației tangențiale. Din egalitatea (1) se poate afla
T dacă, în prealabil, se determină accelerația normală. Determinarea
acestei accelerații este posibilă în cazul în care se cunoaște viteza
bilei. Vom obține o expresie a vitezei bilei aplicând legea
conservării energiei mecanice. Considerând nulă energia potenţială
a bilei în poziţia (3) , scriem această lege pentru poziţiile (1) şi (2)
(figura2.7):

mgl  mgh 
unde

mv 2
,
2

h  l (1  cos  ) . Obţinem v  2 gl cos 

. Rezultă

expresiile dependențelor de unghiul de abatere ale accelerației
normale și forței de tensiune din fir, determinată din relația (1),

v2
 2 g cos  , T  3mg cos  .
(3)
l
Cunoscând dependențele de unghi ale accelerațiilor tangențială și
normală putem determina ecuația aceastei dependențe pentru
accelerația totală a bilei:
an 

a  an2  a2  g sin 2   4cos2   g 1  3cos2  .
Constatăm că tensiunea din fir și accelerația totală a bilei au
valori minime când firul este orizontal (poziția 1 a sistemului) și au
valori maxime când firul este vertical, adică sistemul trece prin
poziția 3.
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Problema 6
Motorul unei şalupe de masă m, în mişcare cu viteza v0 pe
apa unui lac, este deconectat. Considerând forţa de rezistenţă a
apei direct proporţională cu viteza şalupei,

Fr  r v , unde r-

const, să se afle: a)ecuația dependenţei de timp a vitezei şalupei
după deconectarea motorului; b)ecuația dependenţei vitezei şalupei
de distanţa parcursă, cât şi distanţa parcursă până la oprire.
Rezolvare
Asupra şalupei cu motorul deconectat acţionează pe direcţia
mişcării doar forţa de rezistenţă a apei, pentru care sunt valabile
relaţiile

Fr  r v , Fr  ma , din care urmează că şalupa se mişcă

rectiliniu încetinit cu acceleraţia variabilă, dependentă de viteză,

r
v . Deoarece accelerația șalupei este numai tangențială,
m
dv
r
dv
a  a  , obținem următoarea expresie diferenţială,
 v
dt
dt
m
dv
r
;
  dt , ca rezultat al integrării căreia rezultă ecuația
v
m
a

dependenţei vitezei de timp, v(t)
v

t

r
 t
dv
r
v
r
m
v v   m 0 dt  ln v0   m t  v  v0e .
0

(1)

Conform (1), viteza şalupei descreşte exponenţial cu timpul cu atât
mai rapid, cu cât este mai mare raportul
avea viteză nulă în momentul

t .
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r
. Teoretic, şalupa va
m

b) În baza definiţiei modulului vitezei , v 

formula (1), obținem

ds
, în care se substituie
dt

ds  v  dt , ds  v0 e

r
 t
m

dt . Relaţia

diferenţială obţinută se integrează și astfel obținem ecuația
dependenței de timp a distanței parcurse de șalupă:
t

S  v0  e
0

r
 t
m


m
dt   (v0e
r

r
t
m

 v0 ) .

(2)

Substituind (1) în (2), urmează ecuația dependenței vitezei șalupei
de distanță:

v  v0 

r
S.
m

Am obţinut că viteza şalupei scade liniar odată cu creşterea
distanţei S. Dacă în (2) se substituie v =0, urmează întreaga distanţă
parcursă de şalupa cu motorul deconectat,

St  v0

m
.
r

Problema 7
O particulă cu masa m se mişcă în planul xoy conform
legilor: x  A sin wt , y  B cos wt , unde A , B , w sunt constante.
Să seDe afle legea variației în timp a modulului forței ce acţionează
asupra particulei, cât și direcția forței.
Rezolvare
E simplu a constata că traiectoria particulei este o elipsă cu
semiaxele A și B:
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x2
y2
x2 y 2
2
2
 sin wt , 2  cos wt , 2  2  1.
A2
B
A
B
Cunoscând masa particulei, din legea a doua a lui Newton urmează
că determinarea forţei se reduce la determinarea acceleraţiei
particulei. Astfel, vom determina proiecțiile accelerației pe axele de
coordonate, calculând derivata de ordinul doi de la legile mişcării:

ax 

d 2x
  Aw2 sin wt   w2 x şi
2
dt

ay 

d2y
  Bw2 cos wt   w2 y .
dt 2

Acceleraţia particulei este a  ax2  a y2  w2 x 2  y 2  w2 r , unde r
reprezintă vectorul trasat din originea axelor de coordonate până la
particulă, adică vectorul de poziţie al ei, modulul căruia este
r  A2 sin 2  t  B 2 cos2  t . Urmează că forţa

F  ma  mw2 r
are direcţia și sensul vectorului de poziţie, iar modulul ei depinde de
timp conform legii:
F  ma  m 2 A2 sin 2  t  B 2 cos2  t .

2.4 Probleme cu răspunsuri
1. Un corp cu masa m alunecă de pe un plan înclinat cu
unghiul  față de orizontală. Mișcarea corpului este descrisă de
ecuația x  Ag t 2 , unde g este accelerația gravitațională, iar A – un
coeficient constant adimensional.. Să se afle valoarea forței de
frecare a corpului cu planul.
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( Ff  mg (sin   2 A) )
2. Un punct material cu masa m se mișcă pe o elipsă, ecuația
x2 y 2

 1 , unde A și B sunt semiaxele elipsei. În
A2 B 2
poziția inițială: x = 0, y = B, v= v0, iar în timpul mișcării a = ay, ax
= 0. Să se determine forța care acționează asupra punctului
material.

căreia este

( F  Fy  

mv02 B 4
)
A2 y 2

3. Forța de tracțiune dezvoltată de motorul unui automobil cu
masa m depinde liniar de timp, F = kt. Forța de rezistență la
mișcarea automobilului este F = nmg, unde n și g sunt constante
cunoscute. Să se determine ecuația dependenței de timp a distanței
parcurse de automobil în mișcare rectilinie în sensul forței de
tracțiune, dacă viteza inițială v0 = 0.
k
ng
(x 
(t   )3  (t   )2 . Timpul t este măsurat din momentul
6m
2
în care începe să acționeze forța de tracțiune, iar  - momentul de
timp în care începe mișcarea- se determină din relația
nmg
F  Ff  0, k  nmg  0   
).
k
4. Un corp cu masa m este lansat pe verticală în sus, de la
suprafața solului, cu vtteza inițială v0. Să se determine înălțimea y
la care viteza corpului este de 2 ori mai mică decât cea inițială.
Forța de rezistență a aerului este F = -m k2 v2, unde k – const.
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( În expresia legii fundamentale a dinamicii, proiectată pe direcția
mișcării y, g  k 2v 2  

dy
dv
, se substituie dt 
.Ca rezultat al
v
dt

integrării expresiei obținute,obținem y 

g  k 2v02
1
ln
4
).
2k 2
4 g  k 2v02

5. La capătul de sus al unui plan înclinat cu unghiul  față de
orizontală este fixat un scripete de masă neglijabilă peste care este
trecut un fir inextensibil. De un capăt al firului este legat un corp de
masă m, plasat pe planul înclinat, iar de celălalt capăt este suspendat
un corp de masă M. Coeficientul de frecare dintre corpul m și plan
este  . Sistemul de corpuri se lasă liber. Să se determine accelerația
corpurilor și tensiunea din fir. Să se analizeze posibilitățile de
mișcare ale sistemului de corpuri.
(Corpul m urcă uniform accelerat pe planul înclinat, atunci când
M  m(sin    cos  ) , accelerația fiind

M  m(sin    cos  )
.
M m
forța
de
tensiune
din

ag
În

acest
caz
fir
este
mMg
M  m(sin    cos  )
T
(1  sin    cos  ).
Dacă
M m
corpul
m
coboară
pe
plan
cu
accelerația
m(sin    cos  )  M
ag
. În această situație, forța de tensiune
M m
Mgm
(1  sin    cos  ). Sistemul rămâne în repaus
este T 
M m
sau în mișcare rectilinie uniformă dacă
m(sin    cos  )  M  m(sin    cos  )).
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6. Pentru determinarea masei unui tren de marfă între
locomotivă și primul vagon s-a intercalat un dinamometru. În
intervalul de timp t  2min dinamometrul a indicat forța medie F
= 105 N, iar trenul a atins viteza v  57,6km / h , plecând din repaus.
Să se calculeze masa trenului dacă coeficientul de frecare
(m 

  0,1.

F t
 89,5t ).
v   gt

7. O scândură cu masa m1 se află pe o suprafață orizontală pe
care poate aluneca fără frecare. Pe scândură se află un corp de masă
m2 asupra căruia acționează forța orizontală F. Coeficientul de
frecare dintre corp și scândură este  . . Să se calculeze valoarea
forței F pentru care corpul începe să alunece pe scândură.

(F  

m2
(m1  m2 ) g ).
m1
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§3. Lucrul mecanic. Legi de variație și de
conservare ale energiei mecanice și ale
impulsului
3.1 Indicații metodice
Unele probleme incluse
în acest paragraf
sunt
asemănătoare celor din paragraful precedent și pot fi soluționate
aplicând principiile dinamicii, adică prin metoda dinamică.
Totodată, soluționarea acestor probleme, cât și a altora, pentru care
nu putem obține soluții prin metoda dinamică, este posibilă în baza
legilor (teoremelor ) de variație și de conservare ale energiei
mecanice și ale impulsului. Astfel, există probleme pentru
soluționarea cărora aplicarea legilor sus -numite reprezintă unica
metodă, dar și probleme pentru care această metodă este mai
eficientă, optimă. Vom formula câteva recomandări utile pentru
soluționarea în baza legilor de variație și de conservare ale energiei
mecanice și ale impulsului a problemelor ce se referă la mișcarea de
translație a corpurilor.
1. Se indică în figură sistemul considerat de corpuri (sau
puncte materiale ), sistemul de coordonate, forțele ce acționează
asupra fiecărui corp și se determină caracterul lor conservativ sau
neconservativ.
2. Se analizează sistemul considerat de corpuri cu scopul de a
determina dacă este sau nu izolat. Sistemul poate fi izolat în lungul
unei axe și neizolat în lungul alteia.
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3. În funcție de caracterul forțelor și de faptul dacă sistemul
este sau nu izolat se determină posibilitatea aplicării legilor de
variație sau de conservare a energiei mecanice și a impulsului.
Legile de variație sau conservare a impulsului, aplicate în formă
vectorială unui corp în mișcare de translație, se proiectează pe axele
de coordonate.
Diversitatea problemelor ce se soluționează în baza legilor de
variație și de conservare a energiei mecanice și a impulsului permite
doar o clasificare convențională a lor expusă în continuare
a)Cunoscând forțele ce acționează asupra corpului se cere
determinarea lucrului mecanic al unei anumite forțe sau a forței
rezultante. Problema se rezolvă prin integrarea formulei pentru
lucrul mecanic sumar al forței, în general variabile. b) Se cunosc
forțele și se pot ușor determina mărimile fizice ce caracterizează
stările inițială și finală ale corpului, se cere calculul variației
energiei lui mecanice. Se determină lucrul mecanic al forței
rezultante și se aplică teoremele de variație a energiei cinetice și a
celei potențiale. c) Se cunosc mărimi fizice ce caracterizează stările
inițiale ale corpurilor în interacțiune, tipul interacțiunii, se cere
determinarea unor mărimi fizice ce caracterizează stările corpurilor
după interacțiune. Se aplică una sau ambele legi de conservare.

3.2 Breviar
1. Considerăm un sistem mecanic format din N puncte
materiale care interacționează cu forțe numite interioare și asupra
cărora acționează forțe exterioare din partea corpurilor ce nu fac
parte din sistem. În baza principiilor dinamicii se deduce legea
(teorema )variației impulsului unui sistem mecanic:
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dp
 Fe,
dt

(3.1)

N

n

i 1

i 1

unde p   mi vi reprezintă impulsul sistemului, F e   Fi e 
rezultanta forțelor exterioare asupra punctelor materiale ale
sistemului. Pentru un corp de masă m în mișcare de translație cu
viteza v și supus acțiunii forței exterioare F ecuația (3.1) devine
lege dinamică fundamentală:

d (mv )
 F e.
dt

(3.2)

Dacă sistemul mecanic este izolat, atunci impulsul sistemului este
constant în timp,
dp
F e  0,
(3.3)
 0 , p  const.
dt
Egalitatea (3.3), numită lege a conservării impulsului unui sistem
izolat, se scrie și în formă scalară:
e
 Fx  0
;

 px  const

e
 Fze  0
 Fy  0
;
.

 p y  const  pz  const

(3.3)

După cum urmează din egalitățile (3.3/) conservarea impulsului se
poate realiza parțial și pentru sisteme neizolate. De exemplu, fie că
doar pe direcția y rezultanta forțelor exterioare este nulă, Fy = 0,
atunci numai pe această direcție impulsul se conservă, py = const.
2. Se numește centru de masă (centru de inerție) al sistemului
de puncte materiale punctul C, vectorul de poziție al căruia este egal
cu suma produselor maselor punctelor materiale și vectorilor lor de
poziție, împărțită la masa întregului sistem:
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N

rc 

 mi ri
i 1
N

m

N



m r

i i

i 1

m

(3.4)

.

i

i 1

În raport cu sistemul de referință cu originea în centrul de masă,
numit sistem al centrului de masă, obținem

N

m r  0
i 1

i i

și totodată

impulsul întregului sistem este egal cu zero. În cazul unei distribuții
continue a masei sistemului mecanic (de exemplu, în cazul unui
rigid ) relația (3.4) devine
m

rc 

1
rdm ,
m 0

(3.4)

unde r este vectorul de poziție al unui volum infinit mic cu masa
dm . Din formulele (3.1) și (3.4) rezultă legea mișcării centrului de
masă al unui sistem de puncte materiale:
d
(mvc )  F e ,
(3.5)
dt
unde vc este viteza centrului de masă. Din legea (3.5) urmează că
centrul de masă al unui sistem de puncte materiale se mișcă ca un
punct material cu masa egală cu masa sistemului și asupra căruia
acționează aceeași forță rezultantă exterioară ca și asupra întregului
sistem. Conform (3.5), dacă sistemul este izolat,atunci viteza
centrului de masă nu variază în timp,
F e  0  vc  const .

(3.6)

3.Unica măsură a diverselor forme de mișcare și de interacțiune
a materiei este mărimea fizică scalară numită energie. Măsura
mișcării mecanice a unui sistem de puncte materiale ( sau de
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corpuri), cât și a interacțiunii mecanice dintre părțile sistemului,
dintre aceste părți și corpurile exterioare, este energia mecanică.
Variația mișcării mecanice a sistemului, deci și a energiei lui
mecanice, se produce sub acțiunea forțelor aplicate sistemului și
este caracterizată cantitativ de mărimea fizică numită lucru mecanic
al forței.
Se numește lucru elementar  L al forței F , efectuat la
deplasarea infinit mică dr a punctului de aplicație a forței, mărimea
fizică scalară egală cu produsul scalar dintre F și dr

 L  Fdr  F v dt  F dr cos   F ds ,

(3.7)

unde ds  dr este drumul parcurs de punctul material (corpul în
mișcare de translație) în timpul dt,   ( F , dr ) , F  F cos  este
proiecția forței pe direcția dr . În raport cu sistemul cartezian de
coordonate se deduce

 L  Fx dx  Fy dy  Fz dz ,

(3.7)

unde dx, dy, dz și Fx, Fy, Fz sunt proiecțiile deplasării, respectiv ale
forței pe axele de coordonate. Lucrul sumar al forței F , efectuat la
deplasarea punctului ei de aplicație din starea 1 cu vectorul de
poziție r1 până în starea 2 cu vectorul de poziție r2 , este
r2

s2

L12   Fdr   F ds ,
r1

(3.8)

s1

unde s este coordonata curbilinie calculată în lungul traiectoriei
punctului de aplicație a forței. Pentru a calcula L12 , în definiția (3.8)
trebuie să se substituie ecuația dependenței F ( s).
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Dacă forțele de interacțiune dintre corpuri sau puncte
materiale depind numai de poziția lor reciprocă, adică de
coordonatele lor, atunci lucrul acestor forțe nu depinde de forma
traiectoriei, de legea cinematică a mișcării punctului lor de aplicație
, dar depinde de pozițiile lui inițială 1 și finală 2, iar în lungul unei
traiectorii închise lucrul mecanic este egal cu zero,

L1a 2  L1b 2 ; L1a 2b1  0.

(3.9)

Notațiile 1a 2 și 1b2 reprezintă traiectorii diferite între aceleași stări
inițială și finală. Sunt numite conservative acele forțe ce depind
numai de coordonatele punctului de aplicație, iar lucrul mecanic al
lor respectă condițiile (3.9).Forțele ce depind de viteza punctului
material asupra căruia acționează, de exemplu forța Lorentz, sunt
neconservative chiar dacă satisfac condițiile (3.9). Respectarea
condițiilor se explică prin faptul că lucrul mecanic al acestor forțe
este identic egal cu zero pe orice traiectorie a corpului asupra
căruia acționează. Forțele de frecare, de rezistență a mediului de
asemenea sunt forțe neconservative, numite și disipative, deoarece
nu satisfac condițiile (3.9) și pe orice traiectorie, inclusiv închisă a
punctului asupra căruia acționează, efectuează un lucru mecanic
negativ.
Raportul dintre lucrul elementar și intervalul de timp în care
acest lucru a fost efectuat reprezintă puterea momentană P:
L
L
P
 F v ;  P  12 .
(3.10)
dt
t
A doua egalitate din (3.10) definește puterea medie pe intervalul de
timp t .
4. Energia mișcării mecanice a unui punct material sau sistem
mecanic este numită energie cinetică Ec . Variația energiei cinetice
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se produce sub acțiunea forței(conservativă sau neconservativă) ce
îi este aplicată și este egală cu lucrul mecanic efectuat de ea:

dEc   L ;

Ec  L12 .

(3.11)

Conform relațiilor (3.11), numite lege (teoremă) a variației energiei
cinetice în formă diferențială, respectiv integrală, lucrul mecanic al
forței rezultante ce acționează asupra punctului material este egal
cu variația energiei cinetice, ce are loc în același interval de timp. În
baza (3.11) se obțin formulele de calcul ale energiei cinetice pentru
un punct material sau rigid în mișcare de translație, cât și pentru un
sistem format din N puncte materiale,
Ec 

N
N
m v2
mv 2
; Ec   Eci  i i ,
2
2
i 1
i 1

(3.12)

unde mi , vi sunt masa, respectiv, viteza unui punct material din
sistem.
5. Din condițiile (3.9) respectate de forțele conservative,
urmează: lucrul L12 este determinat de pozițiile inițială și finală ale
punctului de aplicație a forței; lucrul mecanic L12 este egal cu
diferența dintre valorile unei funcții scalare de stare ce depinde
univoc de coordonate și se numește energie potențială, Ep (x,y,z):

 L  dE p ; L12  E p  E p  E p .
1

2

(3.13)

Conform relațiilor (3.13) lucrul forței conservative este egal cu
variația, luată cu semnul opus, a energiei potențiale a punctului de
aplicație a forței la deplasarea lui din poziția 1 în poziția 2. Relațiile
(3.13) se numesc legi (teoreme) de variație a energiei potențiale,
scrise în formă diferențială, respectiv integrală și, evident, definesc
doar variația acestei energii. Alegerea convențională a poziției,
adică a coordonatelor punctului de aplicație a forței, în care energia
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lui potențială este egală cu zero, permite a obține o dependență
univocă a energiei potențiale de coordonate. Astfel, în baza
relațiilor
x2

y2

z2

(E p ) x    Fx dx ; (E p ) y    Fy dy ; (E p ) z    Fz dz
x1

y1

(3.14)

z1

se obțin formule de calcul ale energiei potențiale a punctului
material sau a corpului supus acțiunii forțelor conservative, incluse
în tabelul 3.1
Tabel 3.1
Forța conservativă
Ep
Forța centrală

F

 r
2

r r

,

 GM m
 r
Ep   
r  k q q0
 r



GM m
unde   
k q q0

Forța elastică

F  k x

Ep 

k x2
2

Ep  m g h

Forța gravitațională omogenă

F  mg
Relațiile ce urmează permit rezolvarea problemei inverse, adică
calculul forței conservative dacă se cunoaște dependența de
coordonate a energiei potențiale,

F   grad E p  Fx  

E p
x

; Fy  

E p
y

; Fz  

E p
z

. (3.15)

6. Energia mecanică a unui sistem mecanic arbitrar, asupra
punctelor materiale ale căruia acționează atât forțe conservative, cât
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și neconservative (externe și interne), respectă următoarea lege
(teoremă) de variație:

dEm   Lnc .
unde

(3.16)

Em este energia mecanică a sistemului, egală cu suma

energiilor cinetică Ec și potențială Ep de interacțiune a punctelor
materiale ale sistemului, cât și în câmpuri externe staționare de forțe
conservative, Em = Ec+ Ep,, dEm este variația ei, iar  Lnc reprezintă
lucrul elementar al forțelor neconservative ce acționează asupra
sistemului. Relația (16) reprezintă forma diferențială a legii variației
energiei mecanice care se utilizează și în formă integrală:

Em  Lnc

(3.16)

Un sistem de puncte materiale se numește conservativ dacă forțele
interne, de interacțiune dintre punctele materiale ale sistemului sunt
conservative, iar forțele externe – conservative și staționare. Pentru
un sistem conservativ relația (3.16) devine

dEm  0  Em  const .

(3.17)

Egalitatea (3.17) se numește lege a conservării energiei mecanice :
energia mecanică a unui sistem conservativ este constantă în timp.

3.3 Probleme rezolvate
Problema 1
Viteza unei locomotive în mișcare rectilinie variază conform
legii v  k s , unde k=const, s- drumul parcurs. Să se afle lucrul
rezultant al forțelor ce acționează asupra locomotivei efectuat în
primele t secunde de la începutul mişcării ei.
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Comparând

v  k s,

Rezolvare
dependența vitezei

locomotivei

de

drum,

cu legea vitezei corpului în mişcare uniform accelerată

cu viteză iniţială nulă,

v 2  2as , constatăm:

2a  k ,

k2
a
 const . Prin urmare: mişcarea locomotivei este uniform
2
accelerată; forţa rezultantă ce acţionează asupra ei este constantă,

F  ma 

mk 2
; drumul parcurs în primele t secunde de mişcare
2

at 2 k 2 2
 t .În rezultat, pentru lucrul forţei rezultante
este s 
2
4
obținem

L  Fs cos 00 

mk 2t 2
.
8

Problema 2
Unui corp mic cu masă m, situat pe o suprafaţă orizontală, i
se comunică viteza orizontală v0. Să se calculeze: a) puterea medie
dezvoltată de forţa de frecare pe parcursul întregii mişcări a
corpului, dacă coeficientul de frecare μ=0,27, m=1,0 kg , v0=1,5
m/s; b) modulul maxim al puterii momentane dezvoltate de forţa de
frecare pe parcursul mişcării corpului, dacă coeficientul de frecare
variază în dependenţă de coordonata x a corpului conform legii

  0 x , unde μ0=const.
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Rezolvare

Fig.3.1
a) Analizând forţele ce acţionează asupra corpului si aplicând
pentru ele principiul fundamental al dinamicii, proiectat pe axele de
coordonate (figura 3.1), N  G  0 , Ff   N   mg , constatăm
că corpul se mişcă rectiliniu uniform încetinit sub acțiunea forței
constante de frecare, deci viteza lui descreşte liniar cu timpul,
v
v  v0  a t , până la zero. Prin urmare,  v  0 . Puterea medie
2
dezvoltată de forţa de frecare pe toată durata mişcării este
 mgv0
 P  Ff  v   Ff  v  
.
2
b) Forţa de frecare depinde direct proporţional de coordonata x,
egală cu distanţa parcursă de corp. Din relaţiile Ff  0 xmg ,

d 2x
Ff  ma urmează a  0 gx , sau 2   0 gx ,
dt
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d 2x
 0 gx  0.
(1)
dt 2
Am obținut o ecuaţie diferenţială omogenă de ordinul doi. Soluţia
ei, x(t), ne va permite să determinăm ecuațiile, conform cărora
variază în timp forța de frecare și viteza corpului, Ff  Ff (t ) şi v(t).
În

rezultat,

vom

putea

calcula

puterea

momentană

P  Ff v cos ,    . Folosind condițiile inițiale, t0=0, x0=0,
v=v0, partea reală a soluţiei (1) este

x  A sin 0 g  t .

(2)

Relația (2) reprezintă ecuaţia unei oscilaţii armonice cu perioada
2
. În cazul problemei date, timpul t nu poate depăși
T
0 g
valoarea t 

T


4 2 0 g

pentru care x  xmax  A , iar viteza

dx
devine nulă, ceea ce rezultă din următoarea
dt
expresie a dependenţei vitezei de timp,
dx
v
 A 0 g cos 0 g  t .
(3)
dt
corpului

v

Relațiile (2) şi (3) conţin mărimea necunoscută A  xmax , pe care o
vom afla după cum urmează din formulele modificate (2) și (3),

x2
 sin 2 0 g  t

2
A
1  2 v2 

 2 x 
 1 .
v2
A 
0 g 
2

 cos 0 g  t

A2  0 g
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(4)

x0  0, v  v0 în ultima egalitate din (4) urmează

Substituind
A2 

v02
. Expresia pentru A se substituie în (2) și (3), iar cea
m0 g

obținută pentru x - în relația de mai sus, a  0 gx , pentru
accelerație. În rezultat, obținem Ff  Ff (t ) , v(t), ceea ce permite
calculul puterii momentane:
Ff  m 0 g  v0  sin 0 g  t 


v  v0 cos 0 g  t



P  m 0 g  v02 sin 0 g  t  cos 0 g  t .

(5)

Formula (5) reprezintă ecuația dependenţei de timp a puterii
momentane, P(t). Pentru a calcula modulul maxim al acestei puteri
dP
urmează să egalăm cu zero derivata
. Se ajunge la egalitatea
dt

cos2 0 g  t  sin 2 0 g  t  0 , posibilă doar în cazul în care
cos 0 g  t 


4

. Efectuând această substituţie, (5) devine

Pmax  m 0 gv02 sin


4

cos



1
  m 0 gv02 .
4
2

Problema 3
Un corp de masă m este suspendat de un fir de lungime l0.
La ce înălţime minimă trebuie ridicat corpul, pentru ca, în
rezultatul căderii lui, firul să se rupă? Se cunoaşte: dacă de fir se
suspendă un corp de masă minimă M (M>m), atunci firul se rupe,
fiind alungit cu lr=0,1 l0 ; pentru alungiri mai mici decât alungirea
de rupere lr forţa elastică din fir respectă legea lui Hook.
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Rezolvare
Forţa P , numită greutate a corpului suspendat de masă m,
este forţa cu care corpul acţionează asupra firului, adică este forţa
deformatoare, P  k l , unde l este alungirea, iar k – constanta
elastică a firului. Pentru ca sub acţiunea acestei forţe firul să se
rupă, trebuie ca forţa P să efectueze lucrul mecanic de deformare a
firului până la alungirea de rupere, calculat în baza definiției
lucrului mecanic sumar,
lr

L   k l dl  k
0

lr2
,
2

unde lr  0,1 l0 . Conform condiţiei problemei, greutatea corpului de
masă M provoacă ruperea firului, M g  k lr . Din această egalitate
urmează k 

Mg
şi expresia de mai sus pentru lucrul mecanic
lr

Mglr
. Corpul de masă m posedă energia necesară
2
pentru ca în rezultatul căderii să efectueze lucrul de rupere dacă
este ridicat la înălţimea minimă h, la care energia lui potentială
Mglr
satisface egalitatea mgh  L , mgh 
. Din ultima egalitate
2
urmează înălțimea minimă
Ml
M lr
h
 0,1 0 .
2m
2m
Evident, firul se rupe și în cazul în care corpul m este ridicat la o
înălțime mai mare decât cea calculată.

devine L 
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Problema 4
Un corp de masă m este ridicat din punctul A până în
punctul B pe un drum oarecare (figura 3.2), astfel încât în fiecare
moment de timp proiecţia acceleraţiei corpului pe direcţia mişcării
este egală cu zero. Coeficientul de frecare dintre corp şi suprafaţa
drumului μ=const. Se cere: a) lucrul mecanic efectuat la ridicarea
corpului, distanţele h, b fiind cunoscute; b) viteza cu care ajunge
corpul în punctul A, deplasându-se în lungul drumului, dacă este
lansat cu viteza v0 din punctul B.
Rezolvare
B

h

A
b

Fig.3.2
a) Conform condiţiei problemei a  0 , corpul este deplasat
uniform, fiind supus acţiunii forţelor: de greutate G , de reacţiune

N , de frecare F f si de tracţiune Ft . Considerăm o porţiune li a
drumului AB, atât de mică încât poate fi considerată liniară
(figura3.3).Vom calcula lucrul mecanic al forţei de tracţiune în
baza definiţiei lucrului mecanic. Principiul fundamental al
dinamicii, proiectat pe axele de coordonate, permite determinarea
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Fig.3.3
forţelor F f , Ft (figura3.3):

N  G y  0 , N  G y , Ff   N   G y ,
Ft  Ff  Gx  Gy  Gx   mg cos i  mg sin i  const (1)
Folosind

relaţiile ce urmează din figura 3.3, li cos i  bi ,

li sin i  hi , pentru lucrul mecanic al forței de tracțiune,
constante pe porțiunea liniară considerată, obţinem:

Li  Ft li  ( Ff  Gx )li   m g bi  m g hi .
Relaţia obţinută este valabilă pentru fiecare din cele N porţiuni în
care poate fi divizat drumul AB. Prin urmare, lucrul Ft pe AB este:
N

N

i 1

i 1

Lt    m g bi   m g hi   mg b  m g h
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(2)

Din rezultatul (2) urmează că forţa de tracţiune efectuează lucru
mecanic pentru a ridica corpul, comunicându-i energia potenţială
mgh , dar și pentru a învinge forţa de frecare, lucrul mecanic al
căreia este Lf =  m g b .
b) Corpul lansat din punctul B cu viteza iniţială v0 se deplasează pe
AB sub acţiunea forţei conservative de greutate şi a forţei
neconservative disipative de frecare, pentru lucrul căreia şi în acest
caz este valabilă expresia L=  m g b . În poziția inițială (punctul
B), corpul are energia mecanică egală cu suma energiilor cinetică și
potențială, iar în poziția finală (punctul A) – numai energie cinetică.
În baza teoremei variaţiei energiei mecanice obţinem expresia
pentru viteza corpului în punctul A:

EmA  EmB  Af ,


mv 2  mv02

 m g h    m b ,
2  2


v  v02  2 g (h  b).

(3)

Conform formulelor (2) şi (3) lucrul forţei de tracţiune la ridicarea
corpului si viteza lui finală la lansarea corpului în jos în lungul
drumului nu depind de forma drumului, dar depind numai de h, b, μ.
Din (3) mai urmează: viteza creşte, dacă h  b ; se menţine egală
cu cea de lansare, dacă h  b ; descreşte, dacă h  b .
Problema 5
La capetele unei bărci cu masa M şi lungimea l, aflată în
repaus pe suprafaţa lacului, se află doi oameni cu masele m1, m2.
Neglijând forţa de rezistenţă a apei, să se determine deplasarea x a
bărcii dacă, parcurgând în același intervai de timp lungimea
bărcii, oamenii schimbă locurile între ei.
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Rezolvare

Fig.3.4
Reprezentăm pe figura 3.4 starea iniţială şi cea finală a sistemului
de corpuri, format din barcă şi cei doi oameni. Fără a afecta
generalitatea rezolvării, considerăm m1>m2. Deoarece în lungul axei
x, originea căreia coincide cu capătul din stânga al bărcii aflată în
poziţia iniţială, nu acţionează forţe externe, Fxe  0 , adică sistemul
de corpuri este izolat, vom rezolva problema prin următoarele două
metode.
1) Prima metodă se bazează pe legea conservării impulsului
sistemului izolat de corpuri, px  const. În starea iniţială px  0.
Fie o stare intermediară în care: omul cu masa m1 se deplasează faţă
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l
de barcă spre stânga cu viteza v1  , iar faţă de axa x- cu viteza (v
t
x
-v1), unde v este viteza pozitivă a bărcii egală cu ; omul cu masa
t
l
m2 se deplasează față de barcă spre dreapta cu viteza v2  , iar faţă
t
de axa x- cu viteza (v + v2). Scriem în proiecție pe x legea
conservării impulsului sistemului pentru stările inițială și
intermediară,

m1 (v  v1 )  m2 (v  v2 )  Mv  0 .
Substituind expresiile pentru viteze, rezultă:
l (m1  m2 )
x
.
m1  m2  M
Conform formulei obținute barca se deplasează spre dreapta,
deoarece am considerat m1>m2.. În caz contrar, barca s-ar deplasa
spre stânga, iar dacă m1= m2 barca rămâne în repaus.
2) A doua metodă se bazează pe aplicarea legii mişcării
centrului de masă al unui sistem izolat: Fxe  0 , vcx  const.
Deoarece în starea iniţială centrul de masă al sitemului este în
repaus vcx= 0, urmează că poziţia lui rămâne neschimbată şi în
oarecare altă stare, adică xc=const. Calculând conform figurii3.4
coordonatele centrului de masă al sistemului în stările iniţială şi
finală şi egalându-le, obţinem:
M l  m1l m1 x  m2 ( x  l )  M ( x  l )
2
2 ,

m1  m2  M
m1  m2  M

de unde rezultă aceeași formulă pentru x.
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Problema 6
Două bile mici, perfect elastice, cu masele m1, m2 şi vitezele
v1, respectiv v2, se deplasează în acelaşi sens, în lungul aceleaşi
drepte orizontale. Să se afle valoarea maximă a energiei potenţiale
a sistemului de bile, aparută în timpul ciocnirii lor.
Rezolvare
În momentul în care, pe durata ciocnirii, deformarea bilelor
perfect elastice este maximă, energia potențială de deformare de
asemenea atinge valoarea maximă și bilele se mişcă împreună, cu
aceeaşi viteză v. Deoarece pe durata ciocnirii perfect elastice a
bilelor asupra lor nu acţionează forţe externe cu componente pe
direcţia mişcării, putem aplica legile conservării energiei mecanice
şi a impulsului unui sistem de puncte materiale
m1v12 m2v22 (m1  m2 )v 2


 Ep ,
2
2
2

m1v1  m2v2  (m1  m2 )v .

(1)
(2)

Părţile din stânga ale relațiilor (1) și (2) se referă la starea sistemului
nemijlocit înainte de ciocnire, iar părţile din dreapta – pentru starea
ce corespunde ciocnirii. Exprimând din (2) viteza v a bilelor în
timpul ciocnirii şi substituind-o în (1), urmează expresia pentru
valoarea maximă a energiei potenţiale de deformare,
1 m1m2
EP 
(v1  v2 )2 .
2 m1  m2
Ulterior, datorită forţelor elastice apărute în bile, deformarea dispare
şi ele se separă, iar energia EP se regăseşte în energia lor cinetică.
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Problema 7
Un proiectil cu masa m=50g zboară orizontal și ciocnește
un corp de masă M=400g, legat de un resort orizontal cu
constanta elastică k = 80 N/m și cu celălalt capăt fixat ( figura3.5).
Să se calculeze: a) viteza v1 a proiectilului dacă în rezultatul
ciocnirii el rămâne în corpul M, iar resortul se comprimă cu
l  0,1m, coeficientul de frecare între corp și plan fiind   0,1;
b) viteza

v2 a proiectilului dacă în rezultatul ciocnirii elastice cu

corpul M, proiectilul se deplasează în sens invers cu viteza
v  1 m s , iar resortul se comprimă cu l   0,8m, coeficientul de
frecare fiind

  0,1; c) în condițiile punctului b), neglijând

frecarea, să se explice ce mișcare efectuează sistemul corpul Mresort după ciocnire.

Fig.3.5
Rezolvare
a) Sistemul format din proiectil, corpul M și resort este izolat pe
direcția axei x, iar interacțiunea dintre proiectil și corpul M –
plastică. Vom utiliza unica lege de conservare care se realizează în
cazul ciocnirii plastice, anume legea conservării impulsului
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proiectată pe axa x, din care
ciocnire:

urmează viteza v a corpurilor după

mv1
(1)
.
mM
După ciocnirea plastică, pe parcursul mișcării corpurilor, energia lor

mv1  (m  M )v,

cinetică

(m  M ) v 2
2

v

se transformă parțial în energie potențială de

k (l ) 2
, iar cealaltă parte, numeric egală cu
2
lucrul forței constante de frecare  (m  M ) g l , se transformă în
comprimare a resortului

căldură,

(m  M ) v2 k (l ) 2

  (m  M ) g  l.
(2)
2
2
Substituind ultima egalitate din (1) în (2) rezultă o relație din care se
exprimă v1,
k (m  M )(l )2
mM 
m
 2 g 
 l  12, 7 s .
2
m
 m 
2

v1 

b) Pe durata ciocnirii elastice energia mecanică a sistemului se

m(v) 2
, iar
conservă. După ciocnire proiectilul are energia cinetică
2
energia cinetică, obținută în rezultatul ciocnirii de corpul M, suportă
calitativ aceeași transformare ca și în p. a), o parte transformându-se
în energie potențială de deformare a resortului, iar cealaltă parte –
în căldură, numeric egală cu lucrul forței de frecare. Astfel, în baza
legii conservării energiei obținem egalitatea:
mv22 m(v)2 k (l )2


  Mg  l .
2
2
2
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Din această relație rezultă viteza v2 a proiectilului,

k
Mg l
(l ) 2  2
 3,5 m s .
m
m
c) În cazul interacțiunii elastice proiectil-corp și a absenței forței
de frecare energia mecanică a sistemului se conservă atât pe durata
ciocnirii, cât și pe parcursul mișcării ulterioare a corpurilor. Prin
urmare, sistemul corp M-resort, care reprezintă un pendul elastic,
trebuie să oscileze armonic datorită energiei cinetice a corpului M,
obținute în rezultatul ciocnirii.
v2  (v)2 

3.4 Probleme cu răspunsuri
1. Un corp punctiform de masă m = 1 kg se află sub acțiunea
forței F , paralele cu planul xoy, F  4i  5 j . Să se calculeze: a)
lucrul mecanic al forței când corpul se deplasează din originea
sistemului de coordonate în punctul M ( -2 ,4, 6 ); b) puterea medie,
dacă deplasarea se face în timpul t = 0,1 s; c)variația energiei
cinetice a corpului la deplasarea lui din originea sistemului de
coordonate până în punctul M.
2

4

0

0

( a) L   4dx   5dy  28 J ;

L
 280W ; c) Ec  L  28 J .)
t
2. Un corp punctiform de masă m se mișcă pe o traiectorie
circulară de rază R sub acțiunea forței centrale de atracție, b = const.
Să se calculeze: a) energia cinetică a corpului; b) energia lui
potențială în câmpul forței centrale ; c) energia mecanică a corpului.
b)  P 
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( Ec 


2R

; Ep  


R

; E  Ec  E p  


2R

).

3. Două resorturi cu constantele elastice k1 și k2 sunt legate
în serie. Capătul de sus al grupării este fixat, iar de celălalt se
suspendă un corp. Să se afle raportul energiilor potențiale ale
resorturilor.

(

E p1
E p2



k2
).
k1

4. Să se determine înălțimea h1 de la care cade o sferă
punctiformă, dacă după ciocnirea cu solul sfera se ridică la
înălțimea h2= 64 cm. Coeficientul de restituire este k = 0,8.
Rezistența aerului se negligează. ( Conform definiției k 

v1  v2
,
v1  v2

unde v1 , v2 și v1, v2 sunt vitezele corpurilor înainte, respectiv după
interacțiune.

h2
 1m ).
k2
5. Un cablu flexibil cu lungimea l este trecut peste un
scripete fix, fără frecare, cu masa și raza neglijabile. Inițial, cablul
este în echilibru. Se trage ușor de un capăt al cablului și acesta, fiind
lăsat liber, începe să se deplaseze accelerat. Să se calculeze viteza
cablului în momentul în care celălalt capăt părăsește scripetele. ( În
procesul rezolvării problemei se recomandă înlocuirea cablului în
mișcare prin centrul său de masă.)
(h1 

(v 
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gl
).
2

6. Un cui de masă m1 = 75g este bătut în perete cu un ciocan
de masă m2=1kg. Să se determine randamentul loviturii ciocanului,
considerată ciocnirea perfect neelastică.
m2
( 
 0,93 ).
m1  m2
7. Direcțiile în care se mișcă particulele A și B cu masele și
vitezele m1, v1 respectiv m2, v2 ,formează între ele unghiul  . Cele
două particule se ciocnesc și se unesc într-una singură. Să se
determine: a) viteza particulei rezultante; b) unghiul dintre direcția
mișcării particulei rezultante și direcția de mișcare a particulei A; c)
pierderea de energie cinetică în rezultatul ciocnirii.
( a) v 

m12v12  m22v22  2m1 m2v1 v2 cos 
;
m1  m2

b) tg 
c) Ec 

m2v2 sin 
;
m1 v1  m2v2 cos 

m1 m2
(v12  v22  2v1 v2 cos  ) ).
2(m1  m2 )

8. Dintr-un bazin cu aria bazei S = 30m2 se scoate apa.
Inițial, adâncimea apei în bazin este h = 1m, iar distanța de la
suprafața liberă a apei până la locul unde ea trebuie ridicată este H
= 4m. Se cere: a) lucrul mecanic consumat pentru scoaterea apei cu
o pompă , randamentul căreia este   80% ; b) puterea pompei la
începutul și la finele procesului, dacă ea evacuează 10 l de apă pe
kg
secundă, Dv  10 l / s. Se cunoaște densitatea apei   103 3 .
m
L
 gDv H
 gs
h
( a) L 
h( H  )  1653, 25kJ ; b) P0  0 
 490W ;

2
t
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c) P 

Lf
t



 gDv
( H  h)  612,5W ).


9. Un pendul cu lungimea l și masa m este deplasat din
poziția de echilibru până când firul este orizontal și apoi lăsat liber.
La revenirea în poziția de echilibru pendulul ciocnește central un
cub de masă M așezat pe un plan orizontal. Cunoscând coeficientul
de frecare  dintre cub și plan să se calculeze: a) unghiul maxim
cu care deviază firul după ciocnirea elastică cu cubul; b) distanța
stăbătută de cub până la oprire.

4lm2
 mM 
 1 
).
 ; b) s 
 (m  M ) 2
 mM 
2

( a) cos  max

77

§4. Dinamica rigidului în mișcare de rotație
în raport cu o axă fixă
4.1 Indicații metodice
Majoritatea problemelor din acest paragraf se referă la dinamica
mișcării de rotație a solidelor rigide (numite și rigide) în raport cu o
axă fixă, iar celelalte – la mișcarea plană a lor. Rigidele reprezintă
sisteme continui de puncte materiale, prin urmare li se pot aplica
toate noțiunile, principiile, legile de variație și de conservare deduse
pentru astfel de sisteme. În sisteme de puncte materiale se pot
realiza nu numai legile de variație și de conservare ale energiei
mecanice și ale impulsului, utilizate în paragraful precedent, dar și
legile de variație și de conservare ale momentului cinetic (numit și
momentul impulsului) – legi indispensabile pentru soluționarea
multor probleme ce se referă la rotația unui sistem de rigide.
Menționăm că în cazul rigidelor lucrul mecanic al forțelor interne
este egal cu zero, iar energia potențială de interacțiune a punctelor
materiale este constantă în timp independent de starea de mișcare a
rigidului. Dacă asupra rigidului acționează simultan mai multe forțe
exterioare, în general situate în plane diferite, ele pot fi înlocuite :
printr-o forță rezultantă, sub acțiunea căreia rigidul efectuează
mișcare de translație; printr-un moment rezultant , rigidul efectuând
mișcare de rotație; printr-o forță rezultantă și un moment rezultant,
sub acțiunea cărora rigidul efectuează o mișcare compusă din
translație și rotație. Amintim că rotația rigidului este descrisă
cinematic de ecuații în care se utilizează mărimi unghiulare, legate
prin relații cunoscute de mărimile cinematice liniare, caracteristice
fiecărui punct material al rigidului (vezi §1).
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Reieșind din cele expuse, este evident că soluționarea
problemelor ce se referă la dinamica rotației rigidului este posibilă
dacă se cunosc, se înțeleg și se pot aplica atât noțiunile, principiile,
legile mecanicii utilizate în paragrafele precedente, cât și cele
specifice, referitoare la mișcarea de rotație a rigidelor. În
continuare, prezentăm o clasificare foarte generală a problemelor ce
se referă la dinamica rotației rigidelor și unele indicații,
recomandări ce trebuie respectate în procesul soluționării lor.
1) Sunt cunoscute formele geometrice, dimensiunile, masele
rigidelor din sistemul considerat, poziția axei de rotație. Se cere
calculul momentului de inerție al sistemului. Problema se rezolvă
reieșind din următoarea proprietate a momentului de inerție:
momentul de inerție al unui sistem de rigide este egal cu suma
momentelor de inerție ale rigidelor, fiecare fiind calculat în raport
cu axa de rotație a sistemului. Formulele de calcul al momentelor de
inerție ale rigidelor cu formă geometrică regulată, în rotație față de
anumite axe, pot fi găsite în tabele, dar atragem atenția că ele au fost
deduse pentru rigide omogene, adică cu densitatea constantă. Dacă
un rigid prezintă o cavitate, atunci momentul lui de inerție este egal
cu diferența dintre momentul de inerție al rigidului omogen și al
rigidului care ar umple cavitatea.
2) Se cunosc masa, caracteristicile geometrice ale rigidului
și cele cinematice ale rotației lui. Se cere determinarea momentului
forței ce acționează asupra rigidului. Relația de bază ce trebuie
aplicată este legea fundamentală a rotației. Aceeași lege se aplică și
în cazul rezolvării problemei inverse – determinarea caracteristicilor
cinematice ale rotației dacă se cunosc forțele ce provoacă rotația și
se poate calcula momentul lor. În ambele cazuri sunt necesare
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figuri, schițe, în care se indică forțele, momentele lor, sensul rotației
rigidului.
3) În cazul în care rigidele în rotație sunt legate de alte
corpuri ce efectuează mișcări de translație, este obligatorie o schiță,
pe care se indică toate forțele ce acționează asupra fiecărui rigid,
axele de rotație, sistemele de coordonate cu una din axe orientată pe
direcția mișcării rigidului în translație. Folosind schița se scriu
legile fundamentale ale mișcărilor de translație și de rotație pentru
fiecare corp din sistem. Ecuațiile dinamice obținute se completează
cu relații cinematice.
4) Fie din enunțul problemei urmează că sistemul considerat
de rigide este izolat, sau că momentul rezultant al forțelor exterioare
este egal cu zero. Se cere determinarea momentului de inerție sau a
unei mărimi cinematice ce caracterizează
rotația rigidului.
Problema se rezolvă prin aplicarea legii conservării momentului
cinetic al sistemului. Această lege se aplică numai în raport cu un
sistem de referință inerțial, de regulă, legat cu Pământul. Dacă între
rigidele sistemului, pentru care momentul rezultant al forțelor
externe este egal cu zero, se produc interacțiuni neelastice, atunci
legea conservării energiei mecanice nu poate fi aplicată și unica
metodă de rezolvare se bazează pe aplicarea legii conservării
momentului cinetic.

4.2 Breviar
1. Se numește moment al forței F (moment de rotație) în
raport cu un punct fix O mărimea fizică vectorială M 0 egală cu
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produsul vectorial dintre vectorul de poziție r al forței, trasat din
punctul O până la punctul de aplicație al forței și vectorul forță F ,

M 0  r  F; M 0  rF sin   Fl,

(4.1)

unde 

este unghiul dintre vectorii r și F , iar mărimea fizică
l  r sin  , numită braț al forței, reprezintă distanța minimă dintre
suportul forței (dreapta în lungul căreia acționează forța) și punctul
fix O. Suma vectorială a momentelor tuturor forțelor exterioare,
calculate în raport cu același punct fix și aplicate unui sistem de
puncte materiale, se numește moment rezultant al forțelor exterioare
în raport cu punctul fix considerat,
N

M e   ( ri  Fi e ).
i 1

Se numește moment cinetic (moment al impulsului) al unui
punct material de masă m în mișcare cu viteza v în raport cu un
punct fix O mărimea fizică vectorială egală cu produsul vectorial
dintre vectorul de poziție r al punctului material și impulsul lui,
p  mv :

L0  r  p  r  mv; L0  rmv sin  ,

(4.2)

unde  este unghiul dintre vectorii C și v . Momentul cinetic total

L al unui sistem de puncte materiale în raport cu un punct fix este
egal cu suma vectorială a momentelor cinetice ale tuturor punctelor
materiale din sistem, calculate în raport cu același punct fix:
N

L   ( ri  pi ).
i 1

Vectorii

M și L

sunt perpendiculari pe planele, formate de

vectorii r , F , respectiv r , v și au sensul, determinat în baza
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regulii burghiului de dreapta.
2. Un sistem de puncte materiale respectă, în anumite condiții,
legile de variație și de conservare ale momentului cinetic total.
Astfel, derivata în raport cu timpul a momentului cinetic total al
unui sistem de puncte materiale față de un punct fix este egală cu
momentul rezultant al forțelor exterioare, calculat față de același
punct fix:
dL
(4.3)
 Me.
dt
Din această lege a variației momentului cinetic total urmează legea
conservării momentului cinetic total al sistemului de puncte
materiale: dacă momentul rezultant al forțelor exterioare ce
acționează asupra sistemului este nul, atunci momentul cinetic total
al sistemului de puncte materiale rămâne constant în timp,

dL
(4.4)
 0, L  const.
dt
3. Fie un rigid în mișcare de rotație cu viteza unghiulară  în
M e  0,

raport cu o axă fixă. Momentul cinetic al rigidului L , calculat în
raport cu un punct O care, de regulă, este și originea sistemului de
coordonate, este egal cu suma vectorială a momentelor cinetice ale
tuturor particulelor componente. În general, vectorul L nu este
paralel cu axa de rotație, pe care o notăm cu z. Proiecția pe axa de
rotație a momentului cinetic al rigidului, calculat în raport cu un
punct, se numește moment cinetic al rigidului în raport cu o axă și
N

respectă relația Lz    mi Ri2 , unde mi, Ri sunt masa unui punct
i 1

material al rigidului, respectiv distanța minimă de la acest punctul
material până la axa de rotație. Mărimea fizică scalară
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N

I z   mi Ri2 ,

(4.5)

i 1

se numește moment de inerție al rigidului în raport cu axa de rotație.
În rezultat, momentul cinetic al rigidului în raport cu axa de rotație
se calculează conform relației:

Lz  I z .

(4.6)

Momentul de inerție are același rol în mișcarea de rotație a
rigidului ca și masa în mișcarea lui de translație, adică reprezintă
măsura inerției rigidului în rotație. Valoarea momentului de inerție
depinde nu numai de masa rigidului, dar și de repartiția acesteia față
de axa de rotație. Reieșind din distribuția spațială continuă a masei
rigidului, relația ce definește momentul lui de inerție devine:
V

I    r 2 dV ,

(4.7)

0

unde  este densitatea rigidului, dV – un volum infinit mic de masă
dm, situat la distanța r de la axa de rotație. În baza acestei relații se
obțin formule simple de calcul al momentelor de inerție ale rigidelor
omogene cu formă geometrică regulată în raport cu axele de
simetrie ale lor, prezentate în tabelul 4.1.
În raport cu axele ce trec prin centrele lor de masă rigidele
posedă momente minime de inerție, Ic. Dacă axa de rotație a
rigidului este paralelă cu axa ce trece prin centrul de masă, atunci
momentul de inerție al rigidului față de ea se calculează conform
relației, numită teorema Steiner:

I  I c  ma 2 ,
unde m este masa rigidului, iar a – distanța dintre axe.
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4. Fie un rigid în mișcare de rotație în raport cu o axă fixă
principală de inerție față de care se calculează momentul rezultant al
forțelor exterioare, momentul de inerție al rigidului și momentul lui
cinetic. Legea fundamentală a rotației rigidului în raport cu o axa
principală de inerție este:
dL d
(4.8)
 ( I )  I  ,
dt dt
unde  ,  reprezintă vectorii axiali viteză unghiulară, respectiv
Me 

accelerație unghiulară. Dacă rigidul se rotește în raport cu axa
arbitrară z, care nu este principală de inerție, atunci față de aceasta
legea fundamentală a rotației se scrie în formă scalară, proiectând pe
axa de rotație z vectorii M e și L :

dLz
 I z .
(4.9)
dt
Fie că momentul forțelor exterioare față de axa de rotație este nul,
atunci:
dL
M ze  0 , z  0  Lz  const.
(4.10)
dt
Expresiile obținute (4.10) reprezintă legea conservării momentului
cinetic al unui rigid: un rigid se rotește cu moment cinetic constant
față de axa fixă, în raport cu care momentul forțelor exterioare este
egal cu zero. Această lege a conservării momentului cinetic se
extinde asupra unui sistem de rigide, poziția cărora față de axa de
rotație se poate schimba în timpul rotației sub acțiunea unor forțe cu
moment de rotație nul. Ca rezultat, variază momentul de inerție al
M ze 

sistemului de rigide de la I1 la I2 și viteza unghiulară de la 1 la

2 . În baza legii de conservare a momentului cinetic rezultă:
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M ze  0 , L1  L2 ; I11  I 22 .
Dacă pe parcursul rotației Iz = const,, atunci și  = const,, ceea ce
înseamnă că rigidul sau sistemul de rigide se rotește uniform în
raport cu o axă fixă sau își menține starea de repaus, dacă nu este
supus acțiunii unui moment al forțelor exterioare, proiecția căruia
pe axa de rotație ar fi diferită de zero.
5. Formula de calcul al energiei cinetice Ec a unui rigid în
rotație în raport cu o axă fixă este:
Ec 

I 2
,
2

(4.11)

unde  și I sunt viteza unghiulară, respectiv momentul de
inerție al rigidului față de axa de rotație. Dacă rigidul se rotește în
raport cu axa ce trece prin centrul său de masă și concomitent
efectuează o mișcare de translație în raport cu un sistem de referință
inerțial, energia sa cinetică totală se compune din energia cinetică
de translație a centrului de masă al rigidului

mvc2
și din energia
2

I c 2
, unde I c este momentul de inerție al
2
rigidului în raport cu axa de rotație ce trece prin centrul său de masă

cinetică de rotație

mvc2 I c 2
Ec 

.
2
2

6. Considerăm forța F sub acțiunea căreia un rigid se rotește
față de axa fixă z cu unghiul infinit mic d . Lucrul mecanic  A al
forței, efectuat la această rotație a rigidului, este egal cu produsul
dintre momentul forței față de axa de rotație a rigidului și unghiul
d :
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 A  M z d .
(Am modificat simbolul lucrului mecanic pentru a evita
confundarea cu simbolul momentului cinetic.) La variația unghiului
de rotație a rigidului de la 1 până la  2 lucrul mecanic A12 al
forței este
A12 

2

 M d .

(4.12)

z

1

În cazul în care Mz = const din ultima relație urmează

A12  M z ( 2  1 ).
7.Comparând formulele ce definesc mărimile fizice
fundamentale și legile de bază ce descriu mișcările de translație și
de rotație în raport cu o axă fixă ale unui rigid, constatăm o
analogie, evidentă din tabelele 4.2 și 4.3.
Tabelul 4.2
Mişcarea de translaţie

Mişcarea de rotaţie

Masa

Momentul de inerţie I kg  m 2

Unghiul de rotaţie
 rad 

d  rad 
Viteza unghiulară  


dt  s 

m (kg)

Deplasarea  r (m)
Viteza v 

dr
(m/s)
dt

Acceleraţia a 

dv
dt



Acceleraţia unghiulară  

(m/s2)
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d   rad 


dt  s 2 

Tabelul 4.3
Mişcarea de translaţie
Forţa F (N)
Energia cinetică

mv 2
Wc 
(J)
2
Impulsul P  mv

Mişcarea de rotaţie
 kg  m2 
M  rF 

2
 s


Momentul forţei

I 2
(J)
Wc 
2

Energia cinetică

Momentul cinetic

(kgm/s)

 kg  m2 
L  I 

 s 

Lucrul mecanic

Lucrul mecanic

dA  M z d (J)

dA  Fd r (J)

4.3 Probleme rezolvate
Problema 1
O sferă mică de masă m, suspendată de un fir de lungime l în
punctul fix O, se mișcă cu viteza unghiulară  în plan orizontal pe
o traiectorie circulară (figura 4.1). a)În raport cu care puncte de pe
axa CO se menține constant în timp vectorul moment cinetic al
sferei? b) Să se determine modulul variației vectorului moment
cinetic al sferei în raport cu punctul O în timpul în care sfera
descrie un semicerc.
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Rezolvare
a)Aplicăm pentru sfera în mișcare uniformă, considerată punct
material, definiția momentului cinetic în raport cu un punct fix,

L  r  mv , L  rmv sin  . Doar în raport cu punctul C, care este

Fig. 4.1

centrul cercului descris, planul format de vectorii r și v cu module
constante, este invariabil pe parcursul rotației sferei (figura .4.1).
Astfel, numai în raport cu punctul C se mențin constante în timp
atât direcția vectorului L cât și modulul lui. Din figura 4.1 avem
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2

; r  R, urmează Lc  mv R. În raport cu oricare alt punct de

pe axa CO direcția vectorului L variază în timpul rotației sferei,
astfel că acest vector descrie o suprafață conică (vezi p.b)
b)Dacă momentul cinetic al sferei se calculează în raport cu un
punct luat în lungul axei CO, inclusiv punctul O, atunci unghiul

dintre CO și planul format de vectorii r și v descrește de la
2
pentru punctul C, până la  pentru punctul O (fig,4.1). În rezultat,



crește de la zero până la     unghiul dintre axa CO și vectorul
2

L , care este perpendicular pe planul format de vectorii r și v .

Astfel, vectorii

L1 și

L2 , care reprezintă momentele cinetice

calculate în raport cu punctul O pentru sfera ce trece prin pozițiile



diametral opuse 1, respectiv 2, formează între ei unghiul 2    
2

și

evident,

r ,v  


2

sunt

egali

în

modul:

r1  r2  l , v1  v2   R,

, L1  L2  m  Rl. Segmentul care unește extremitățile

L1 și L2 reprezintă modulul variației acestor vectori L  L2  L1 .
Din figura 4.1 urmează relația:



L  2 L1 sin      2m  l R cos   2m  R h,
2

unde

h  l cos  , h  CO. Deoarece

(1)

R  l 2  h2 , urmează să

determinăm valoarea lui h pentru ca ulterior să calculăm R și L .
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Vom utiliza relația mg  T  Fc , care exprimă condiția că mișcarea
circulară uniformă este posibilă dacă rezultanta forțelor de greutate

mg și de tensiune din fir
Fc 

mv 2
 m  2 R. Din
R

tg 

T este egală cu forța centripetă

figura

4.1

urmează

Fc
 tg , atunci
mg

2R
R
. Totodată, conform figurii, tg  . Prin urmare,
g
h
h

g

(2)

2

și
R  l2 

g2

.
(3)
4
Substituind (2) și (3) în (1), obținem modulul variației momentului
impulsului:

L 

2m g l



1

g2
.
 4l 2

Problema 2.
Două sfere mici cu masele m1  100 g , m2  200 g sunt fixate la
extremitățile unei tije de lungime l  50cm și masă neglijabilă.
Sistemul se rotește cu viteza unghiulară   3 rad s în raport cu axa
perpendiculară pe tijă și care trece prin centrul de masă al
sistemului (figura 4.2). Să se calculeze impulsul, energia cinetică și
momentul cinetic al sistemului în raport cu axa de rotație.
Rezolvare
Evident, rezolvarea problemei este posibilă dacă se cunoaște
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poziția axei de rotație a sistemului de corpuri. Coordonata axei de
rotație pe direcția x coincide cu coordonata centrului de masă, X c .
Rotația sistemului fiind uniformă, din legea fundamentală a rotației
urmează

M  M1  M 2  0, unde M1 ,M2 sunt

momentele cu

sensuri contrare ale forțelor de greutate ale sferelor față de axa de
rotație,

Fig.4.2

Fig.4.3

M1  m1 gr1; M 2  m2 gr2  m2 g  l  r1  , (figura 4.3). Substituim
aceste

relații

în

egalitatea

M1-M2=0.

Obținem

2
r1  l ,
3

1
r2  l  r1  l. Prin urmare, în raport cu axa x de pe figura 4.3,
3
2
3

avem X c  l. Propunem cititorului să se convingă că la același
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rezultat se poate ajunge și în baza definiției vectorului de poziție al
centrului de masă.
Orientând axa y ca în figura 4.3, calculăm impulsul sistemului,
format din impulsurile cu sensuri contrare ale celor două sfere,

p  p1  p 2 , p  p1  p2  m1v1  m2v2  (m1r1  m2r2 )  0.
S-au folosit relațiile de mai sus pentru r1 ,r2 și v   r. Astfel, ne
convingem de justețea afirmației: impulsul sistemului de puncte
materiale, calculat în raport cu sistemul de referință al centrului de
masă, este egal cu zero.
Momentul cinetic L al sistemului este suma momentelor cinetice

L1 și L2 , cu aceleași direcție și sens, ale sferelor, L  L1  L2 ,
L1  m1v1r1  m1r12 ,

L  L1  L2 , unde

L2  m2v2 r2  m2r22 .

Folosind formulele pentru r1 și r2 urmează

L

l 2

 4m1  m2   5 102 kgm s .
2

9
Energia cinetică a sistemului revine celor două sfere considerate
puncte materiale. Prin urmare, calculând energia lor cinetică putem
aplica atât formula Ec 

mv 2
I 2
E

cât și c
. Evident, se ajunge
2
2

la același rezultat. Urmează calculul conform formulei a doua, unde

I1  m1r12 ; I 2  m2 r2 2 :

I1 2 I 2 2  2
Ec 


m1r12  m2 r22   75 103 J .

2
2
2
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Problema 3.
Să se determine momentul de inerție: a) al unei bare subțiri,
omogene, de masă m și lungime l în raport cu axa ce trece printrun capăt al barei perpendicular pe ea; b) al unei plăci subțiri,
omogene, dreptunghiulare, de masă m și cu lungimea laturilor a și
b, în raport cu axa ce trece printr-un vârf al plăcii, perpendicular
pe planul ei.
Rezolvare
a)Se cunoaște formula de calcul al momentului de inerție al
barei față de axa ce trece prin centrul de masă al barei
perpendicular

Fig.4.4
pe aceasta,

Ic 

2

ml
.
12

Aplicând teorema Steiner, calculăm

momentul de inerție al barei față de axa ce trece prin punctul O,
paralel cu axa ce trece prin punctul C (figura 4.4):
2

ml 2
l
I  Ic  m   
.
3
2
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Dacă formula pentru I c nu se cunoaște, urmează sa aplicăm
definiția momentului de inerție, divizând bara în porțiuni de

Fig.4.5
lungime infinit mică dx și masă dm   sdx unde  este
densitatea barei, s- aria secțiuni ei transversale (figura 4.4).
2
Momentul de inerție al unei porțiuni este dI  dm  x , iar al întregii
bare
I

l

o

o

I   dI    sx 2 dx 

ml 3
,
3

  sl  m  .

b) Fie ca axa de rotație perpendiculară pe planul plăcii trece
prin vârful, ce coincide cu originea axei x,( punctul 0, figura 4.5).
Vom diviza placa într-un număr mare de bare de lățime dx,
perpendiculare pe axa x, distanța cărora până la axa de rotație
variază de la zero până la b. Momentul de inerție al unei bare față de
axa perpendiculară pe ea și care ar trece prin capătul ei de sus cu
coordonata x este cel calculat în punctul a), adică dI x 

dm  a 2
,
3

  fiind densitatea plăcii, c-

unde masa barei dm   a c dx.
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grosimea ei.. Aplicând teorema Steiner, rezultă momentul de inerție
al barei față de axa ce trece prin punctul O,
dI 

 a2

dm  a 2
 dm  x 2   ca   x 2  dx.
3
 3


Prin integrarea acestei formule în limitele de variație ale lui x de la o
până la b obținem momentul de inerție al plăcii față de axa ce trece
prin punctul O:,
b

I   ca 
0

b
m  a 2  b2 
a2
dx   ca  x 2 dx 
,
3
3
0

unde m   a b c.
Problema 4
Pe un cilindru omogen de masă m1 și de rază R, ce se poate roti
liber față de axa sa de simetrie, este înfășurat un fir de capătul
liber al căruia este suspendat un corp de masă m2, inițial aflat în
repaus (figura 4.6) Să se determine ecuațiile dependențelor de timp
ale vitezei corpului m2, vitezei unghiulare a cilindrului, energiei
cinetice a sistemului de corpuri.
Rezolvare
În figura 4.6 sunt reprezentate forțele sub acțiunea cărora
corpul m1 începe a se roti față de axa sa de simetrie, ce trece prin
centrul său de masă C, iar corpul m2 începe mișcarea rectilinie în
lungul axei y.
Legile dinamice fundamentale ale acestor mișcări sunt:

M c  I c ,

(1)

m2 g  T  m2 a,

(2)
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Fig.4.6
unde Ic este momentul de inerție al cilindrului față de axa sa de
rotație, I c 

m1 R 2
,
2

iar Mc - momentul de rotație al forței de

tensiune T din fir care acționează asupra cilindrului, pentru care
aplicăm definiția momentului forței. Obținem M c  RT . Aceste
formule se substituie în (1), iar (2) se proiectează pe y. Urmează
accelerația liniară a corpului m2,

ma
m1 R
T 1
m2 g

 a
2
 const.
2
m1
 m2
m2 g  T  m2 a
m2 g  T  m2 a
2
În procesul obținerii acestei formule de calcul al accelerației
T

corpului m2 s-a folosit relația dintre accelerația unghiulară a
cilindrului  și accelerația liniară a corpului m2 care este numai
tangențială, a  a   R. Folosind-o încă o dată, urmează:
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a

R

m2 g
.
 m1

R   m1 
 2


Constatăm că ambele corpuri efectuează mișcări uniform accelerate:
corpul m1  de rotație, iar corpul m2  de translație. Prin urmare,
dependența de timp a vitezei corpului m2 este:
m2 g
v  at 
t,
m1
 m2
2
iar

viteza unghiulară a corpului m1 depinde de timp conform

ecuației:

  t 

m2 g
t.
 m1

R   m2 
 2


Energia cinetică a sistemului se compune din energia cinetică de
rotație a cilindrului m1, Ecr 

I c 2
și energia cinetică de translație
2

m v2
a corpului m2 , Ect  2 . Substituind în
2

m2v 2 I c 2
Ec 

,
2
2

formulele obținute pentru I c , v,  , urmează ecuația dependenței
de timp a energiei cinetice a sistemului:
m2 2 g 2t 2
Ec 
.
m

2  1  m2 
 2
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Problema 5.
Peste un scripete de masă m  0,1kg , fixat la marginea
unei mese, este trecut un fir, de capetele căruia sunt legate corpul
de masă m1  0, 25kg , ce poate aluneca cu frecare (  0, 2) pe
suprafața mesei, cât și corpul suspendat de celălalt capăt cu masa

m2  0,15 kg (figura 4.7). Considerând scripetele inel subțire, să se
calculeze accelerațiile corpurilor și forțele de tensiune din fir,
neglijând frecarea din axul scripetelui.
Rezolvare

Fig.4.7
Avem un sistem format din două corpuri m1, m2 în mișcare
rectilinie și scripete cu masa m în rotație față de axa sa de simetrie
ce trece prin centrul său de masă, punctul C (figura 4.7). În cele
două părți ale firului apar forțe de tensiune diferite, T2  T1 , sub
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acțiunea momentului rezultant al cărora scripetele este pus în
rotație. Fie că sensul rotației este cel indicat pe figura 4.7. În baza
definiției momentului forței, aplicată forțelor de tensiune ce
acționează asupra scripetelui, obținem expresia pentru momentul
rezultant ce acționează asupra lui,
M1  T1 R, M 2  T2 R, M  R T2  T1 

Momentul

de

inerție

al

scripetelui

(1)
fiind

I  mR 2 , legea

fundamentală a rotației lui, M  I  , devine:

T2  T1   mR   .

(2).

Cunoscând forțele ce acționează asupra corpurilor m1, m2 ,scriem
legile fundamentale ale mișcării lor, proiectate pe axele indicate pe
figura 4.7:

T1  Ff  m1a; N1  G1  m1 g ; F f   N1   m1 g 

(3)
T1   mg  m1a,
m g  T  m a.
2
2
 2
Accelerația a din (3) este numai tangențială, deci a  a   R.
Exprimând din această relație accelerația unghiulară și substituind-o
în formula (2) urmează:

T2  T1  ma.

(4)

Cele două ecuații din (3) și ecuația (4) formează un sistem de trei
ecuații cu trei necunoscute, T1 , T2 , a. Rezolvând sistemul, obținem:
a

g  m2   m1 
 1.96 m s2 , T1  m1   g  a   0.98N ,
m1  m2  m

T2  m2  g  a   3.92 N .

100

Problema 6 .
În momentul de timp considerat inițial un cilindru omogen de
masă m  8, 0kg și rază R  1,3cm (figura 4.8), începe a coborî sub
acțiunea forței de greutate. Neglijând masele firelor și forțele de
rezistență să se determine: a) forțele de tensiune din fire și
accelerația unghiulară a cilindrului; b) ecuația dependenței de
timp a puterii dezvoltate de forța de greutate a cilindrului.
Rezolvare
a)Vom rezolva problema prin două metode. Prima metodă se
bazează pe aplicarea legilor dinamice fundamentale ale mișcărilor
de translație și de rotație.

Fig.4.8
Cilindrul efectuează o mișcare compusă din translație cu
viteza și accelerația centrului de masă vc , respectiv ac , cât și din
rotație față de axa, ce coincide cu axa de simetrie 00’ a cilindrului.
Translația are loc sub acțiunea rezultantei forțelor constante de
tensiune din fire și a forței de greutate, deci reprezintă o mișcare
101

rectilinie uniform accelerată, pentru care scriem în proiecție pe axa
y legea fundamentală a dinamicii
(1).
mg  2T  mac .
La scrierea legii (1) s-a folosit faptul că în firele identice, de care
este suspendat cilindrul, apar forțe egale de tensiune. Rotația se
produce sub acțiunea momentului rezultant al forțelor externe
calculat față de 00’ și egal cu suma a două momente ale forțelor de
tensiune din fire, M  2T  R, momentul forței de greutate față de
această axă fiind egal cu zero. În baza legii fundamentale a rotației,

M  I c , obținem 2TR  I c . Deoarece I c 

a
mR 2
,   c rezultă:
2
R

mac
mR 2 ac
 T 
(2)
2 R
4
Substituind (2) în (1), urmează accelerația liniară a centrului de
masă, forța de tensiune din fire, accelerația unghiulară a cilindrului:
2g
2g
mg
.
ac 
;T 
; 
3R
3
6
A doua metodă se bazează pe aplicarea legii conservării energiei
mecanice, deoarece asupra cilundrului nu acționează forțe
neconservative. Fie că în poziția inițială de repaus cilindrul se află
la înălțimea h (față de nivelul nul al energiei potențiale, h=0), deci
posedă energia potențială mgh. În timpul t în care cilindrul străbate
2TR 

ac t 2
, unde ac este accelerația centrului de masă,
2
energia lui potențială se transformă integral în energie cinetică de
distanța h 

translație

mvc 2
I 2
,
și de rotație
2
2
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mvc 2 I  2
mgh 

2
2

mR 2
vc act
v  act ,   
,
, Ic 
Substituind în această egalitate c
2
R
R
rezultă:
ac 

2g
2g
, 
.
3
3R

b) Formula de calcul a puterii momentane este P  Fv , prin
urmare pentru puterea momentană a forței de greutate a cilindrului
avem P = mgvc.. Deoarece mișcarea de translație a cilindrului este
uniform accelerată cu viteză inițială nulă, viteza depinde de timp
2
conform relației vc  act  3 gt. Astfel, am obținut dependența de
timp a puterii momentane a forței de greutate:

2mg 2
P
t.
3
Problema 7.
Sub acțiunea unei forțe tangente pe obada sa, un cerc,
considerat inel subțire de rază R  0, 2m și cu masa uniform
distribuită pe obadă cu densitatea liniară   0, 4kg / m , se rotește
față de axa

de simetrie, perpendiculară pe planul cercului,
rad
rad
conform ecuației   Bt 2  Ct 3 , unde B  4 2 , C  1 3 (figura
s
s
4.9). Să se afle legile variației în timp ale forței tangențiale ,ale
momentului ei, ale momentului cinetic al cercului, cât și lucrul A12
efectuat în primele două secunde de rotație a cercului.
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Rezolvare
În baza definiției momentului forței și a legii fundamentale a
rotației obținem următoarea expresie pentru forța tangențială:
I
M c  F R, M c  I c  F  c .
(1)
R

Fig.4.9
Din formula (1) vom afla dependența de timp a forței tangențiale
dacă vom determina, în rezultatul calculului derivatei de ordinul
doi de la legea rotației, ecuația dependenței de timp a accelerației
unghiulare,
d
 (t ) 
 2 t  3ct 2 ,
(2)
dt
d
 (t ) 
 2  6ct.
(3)
dt
Momentul de inerție al inelului față de axa sa de simetrie,
2
perpendiculară pe planul inelului, este I c  mR , unde m  2 R .

Urmează:

I c  2 R3 .

(4)

Substituind (3) și (4) în relațiile (1) rezultă ecuațiile dependențelor
de timp ale forței tangențiale și a momentului ei,
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F  2 R2 (2  6ct )  2,01104 (4  3t ).(N) ,

M  2 R3  2B  6ct   4.02 102  4  3t  .( N  m).

(5)

Momentul cinetic al cercului ca funcție de timp se obține,
substituind (2) și (4) în formula L  I ,

kg m2
.
s
se poate determina aplicând teorema

L(t )  2 R3 (2 t  3ct 2 )  20.10 103 8t  3t 2 
Lucrul forței tangențiale A12
variației energiei cinetice,

I c 2 I co2

,
2
2
în care se substituie Ic din formula (4) și valorile vitezei unghiulare,
calculate din relația (2) în momentele de timp t0 = 0 și t =2s,adică
rad
0  0,   4
. Urmează:
s
A12  Ec ; A12 

A12  2 R3  2  02   16.08 102 J .

Lucrul A12

se mai poate determina și în baza formulei

2

A12   Md , dacă se cunoaște M  M ( ). Deoarece cunoaștem
1

doar M (t ) vom recurge la relația d  dt. Urmează:
A12 

2

t2

t2

1

t1

t1

2
2
 Md   M dt   4, 02 10 (4  3t) 8t  3t  dt.

Propunem cititorului să se convingă că în rezultatul calculelor se
ajunge la același rezultat, și că această metodă necesită mai multe
calcule decât prima.
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Problema 8.
Un creion de lungime l  15 cm , situat vertical pe masă, cade
pe ea. Din cauza frecării foarte mari extremitatea de jos a
creionului nu alunecă în timpul căderii. Să se afle: a)ecuația
dependenței accelerației unghiulare a creionului de unghiul de
rotație; b) pentru extremitatea de sus a creionului la sfârșitul
căderii, valoarea vitezei unghiulare, a accelerației unghiulare și a
accelerației tangențiale.
Rezolvare
Creionul efectuează o mișcare de rotație în plan vertical în
raport cu axa fixă orizontală ce trece prin extremitatea sa de jos
(figura 4.10).

Fig.4.10
Fig.4.11
a)Dependența accelerației unghiulare de unghiul de rotație
 este determinată de dependența de  a momentului forței de
greutate a creionului, pentru care, conform figurii 4.10, avem
relația:
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mgl
mgl
(1)
sin(   ) 
sin  .
2
2
Substituind (1) în legea fundamentală a rotației M  I  , rezultă
M

accelerația unghiulară ca funcție de unghiul de rotație,
 mgl
 2 sin   I 
3g
(2)
 \   sin  .

3
2l
 I  ml

3
b)Din ultima relație (2) urmează că la sfârșitul căderii, când

  , accelerația unghiulară a oricărui punct al creionului are
2
3g
valoarea maximă  
 98 rad
. Extremitatea de sus are la acest
s2
2l
3g
moment accelerația tangențială    l 
 14, 70 m s2 .
2l
Creionul se rotește cu accelerație unghiulară variabilă, deci
nu putem aplica legile rotației uniform variate pentru a-i afla viteza
unghiulară. Însă putem folosi legea conservării energiei mecanice,
deoarece condiția de nealunecare a extremității de jos a creionului
înseamnă că lucrul mecanic al forței de frecare este egal cu zero. În
starea inițială (starea 1 pe figura 4.10) creionul posedă doar energie

potențială E p , iar în stare finală (starea 2) – doar energia cinetică de

I 2
. Formula de calcul pentru E p se deduce,
rotație Ec 
2
considerând o porțiune de lungime infinit mică a creionului,
(fig.4.11) masa căreia este dm   s dy, iar energia potențială -
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dE p  g  s y dy, unde  , s sunt densitatea,

respectiv secțiunea

transversală a creionului. Integrând expresia pentru dE p , urmează
l

E p   g  s y dy 
l

mgl
,
2

unde m   sl. Din legea conservării energiei mecanice urmează
viteza unghiulară a creionului la sfârșitul căderii și viteza liniară a
extremității de sus:

mgl ml 2  2
3g

 
 14 rads . v  l  2,1 m s .
Ec=Ep;
2
3 2
l
La aceleași rezultate se ajunge și în baza teoremei variației energiei
cinetice, L12  Ec , calculând în prealabil lucrul mecanic al

l
momentului forței de greutate M  mg sin  , efectuat la rotația
2
creionului din poziția 1 cu energia cinetică nulă până în poziția 2 cu
energia cinetică Ec 

I  2 ml 2  2

,
2
3 2





2

2

L12   Md   mg
0

l

2

0

sin  d 

mg l
,
2

mgl ml 2  2
3g

 
.
2
3 2
l
Problema 9
Discul 1 se rotește cu viteza unghiulară 1 față de axa sa
de simetrie în raport cu care are momentul de inerție I1. Pe el cade
discul 2, care se rotește în același sens cu viteza unghiulară 2 și
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are momentul de inerție I 2 față de axa de rotație care este și axă
de simetrie. Datorită frecării dintre suprafețe de contact ale
discurilor, acestea ajung să se rotească cu aceeași viteză
unghiulară. Să se afle variația energiei cinetice a sistemului.
Rezolvare
Evident, variația energiei cinetice a sistemului format din
cele două discuri este egală în modul cu lucrul mecanic al
momentului forței interne de frecare dintre suprafețele discurilor.
Deoarece nu cunoaștem mărimi fizice ce ar permite calculul acestui
moment, deci și al lucrului forței de frecare, nu putem aplica legea
variației energiei mecanice a sistemului. Însă condițiile problemei
permit aplicarea legii conservării momentului cinetic al sistemului,
deoarece momentul forțelor externe este egal cu zero,
M ex  0

 I11  I12  ( I1  I 2 )   

I11  I12
.
I1  I 2

L  const
Am determinat viteza unghiulară finală  a discurilor. Atunci
energia cinetică a sistemului în starea finală este:

( I  I ) 2  I11  I12 
Ec  1 2

,
2
2  I1  I 2 
2

iar pentru variația energiei cinetice a sistemului obținem

I   I  
Ec  1 1 1 2
2  I1  I 2 

2

 I112 I 22 2 
I1I 2
2


1  2  .

2  2( I1  I 2 )
 2
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Problema 10
Pe o platformă orizontală (disc omogen,) care se rotește
liber cu viteza unghiulară 0 față de axa sa verticală de simetrie
în raport cu care are momentul de inerție I , se află un om cu masa
m, considerat punct material. Din poziția sa inițială, care

corespunde distanței R0 de la centrul platformei, omul se
deplasează radial spre centru până la o distanță r  R0 . Să se
determine: a) viteza unghiulară a sistemului în funcție de r ; b)
lucrul efectuat de om pe parcursul acestei deplasări; c) cum se
modifică aceste rezultate dacă r  R0 .
Rezolvare
1)Unicele forțe externe care acționează asupra sistemului
platformă - om sunt forțele de greutate, momentele cărora față de
axa de rotație a sistemului sunt egale cu zero. Prin urmare, M ex  0
și momentul cinetic al sistemului se conservă,

 mR

2
0

 I  0   mr 2  I  ,

unde mRo2 , mr 2 sunt momentele de inerție ale omului în pozițiile
inițială, respectiv finală. Urmează expresia pentru viteza unghiulară
finală a sistemului:

 mR


2
0

 I  0

mr  I
2

.

(1)

2) Lucrul L12 efectuat de om pe parcursul deplasării este egal cu
variația energiei cinetice a sistemului:
L12  Ec

 mr


2

 I 2
2
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 mR


0

2

 I  0 2
2

.

(2)

Substituind (1) în (2), obținem formula de calcul a lucrului efectuat
de om:

L12 

2
m0 2
2
2 mR0  1
R

r
 0  mr 2  1 .
2

(3)

3) Din relațiile (1) și (3) urmează că pentru r  R0 obținem

  0

și Ec  0. În caz contrar, când

r  R0 , avem   0 ,

Ec  0.

4.4 Probleme cu răspunsuri
1. Patru corpuri punctiforme, fiecare cu masa m, se află în
vârfurile unui pătrat de latură l. Să se afle momentul de inerție al
sistemului în raport cu axa: a) ce trece prin centrul pătratului
perpendicular pe planul lui; b) ce trece printr-un vârf al pătratului
perpendicular pe planul lui; c) ce coincide cu o diagonală a
pătratului; d) ce coincide cu o latură a pătratului.

( a) I  2ml 2 ; b) I  6ml 2 ; c) I  ml 2 ; d ) I  2ml 2 )
2. Să se determine momentul de inerție al unei bare subțiri,
omogene, cu lungimea l = 0,6 m și masa m = 0,1 kg în raport cu axa
perpendiculară pe bară și care trece prin punctul situat la a = 0,2 m
de la un capăt al barei.

 l2

l
( I  m   (  a) 2   4 103 kgm2 )
12 2
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3. Să se calculeze momentul de inerție al unei plăci omogene,
plane, dreptunghiulare, cu masa m = 0,8 kg în raport cu axa ce
coincide cu o latură, dacă lungimea celeilalte laturi este a = 0,4 m.
1
( I  ma 2  4, 27 103 kgm2 )
3
4. Un corp punctiform de masă m = 1 kg efectuează în plan
orizontal o mișcare circulară uniformă cu viteza v = 2 m/s. După
parcurgerea de către corp a unui sfert de cerc, să se calculeze: a)
modulul variației impulsului; b) modulul variației momentului
cinetic; c) variația energiei cinetice a corpului.
( a) p  mv 2  2 2 Ns ; b) L  0 ; c) Ec  0 )

5. Pe un tambur situat orizontal (cilindru omogen ce se rotește
în raport cu axa sa orizontală de simetrie) de rază R = 0,5 m este
înfășurat un fir. De capătul liber al firului se leagă un corp de masă
m egală cu 10 kg, care coboară cu accelerația a = g/3. Să se
calculeze: a)momentul de inerție al tamburului ; b) forța de tensiune
din fir.

g
2
( a) I  mR 2 (  1)  1, 25kgm2 ; b) T  m( g  g  33,3N )
a
3
6. Peste un scripete de rază R și moment de inerție I este trecut
un fir de capetele căruia se leagă două corpuri de mase m1 și m2 . Să
se calculeze: a) accelerația cu care se mișcă corpurile m1 și m2; b)
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accelerația unghiulară a scripetelui; c) forțele de tensiune T1 șiT2 din
fir.

( a) a  g

m2  m1
m2  m1 

c) T1  m1 g

I
R2

; b)  

g m2  m1
;
R m m  I
2
1
R2

2m1R 2  I
2m2 R 2  I
,
T

m
g
)
2
2
(m2  m1 ) R 2  I
(m2  m1 ) R 2  I

7. O sferă de masă m  10 kg și rază R  0, 2m se rotește față de
o axă ce trece prin centrul său de masă conform ecuației
rad
rad
  A  Bt 2  Ct 3 , unde B  4 2 , C  1 3 . Să se determine
s
s
legea variației în timp a momentului forței ce acționează asupra
sferei, cât și valoarea lui în momentul de timp t  2s.
4
( M  mR 2 ( B  3Ct ); M t  0,64 Nm)
5
8. O bară cu masa m1 =6 kg și lungimea l = 2 m se poate roti în
plan vertical în raport cu axa ce trece printr-un capăt al barei. În
capătul de jos al barei se trage un glonte cu masa m2= 10 g și viteza
orizontală v = 103 m/s, care pătrunde în bară și se oprește în ea. Să
se afle: a) energia cinetică a sistemului bară – glonte imediat după
ciocnire; b) unghiul maxim cu care se rotește bara în rezultatul
ciocnirii. Să se ia în considerație condiția m2<<m1.
( a) Ec 

3m22v02
3m2v 2
 25 J ; b)  max  arccos(1  22 0 )  340 )
2m1
m1 gl
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9. O roată cu momentul de inerție I  50kg m2 se rotește
față de axa sa de simetrie perpendicular pe planul roții în baza legii

rad
rad
, C  2 2 . Să se
s
s
determine legile în baza cărora variază în timp momentul forței ce
acționează asupra roții și puterea dezvoltată de forță. Să se calculeze

  A  Bt  Ct 2 , unde A  2 rad , B  16

puterea în momentul de timp t  3s.
( M  2CI  200J ; P  M( B  2Ct )  800W )

10. Pe marginea unei platforme orizontale, considerată disc
omogen și aflată în repaus, cu raza R =2 m și masa m =40 kg, stă
un om, considerat punct material, cu masa m = 80 kg. Platforma se
poate roti față de axa sa verticală de simetrie. Negligând frecările, să
se afle viteza unghiulară a platformei atunci când omul se
deplasează pe marginea platformei cu viteza v = 2 m/s față de
platformă.
( w

2m2v
rad
 0, 445
)
( m1  2m2 )R
s

11. Un disc omogen cu raza R  0,2m se poate roti liber în
raport cu axa orizontală, perpendiculară pe planul discului și care
R
trece prin punctual, situat pe diametrul vertical la distanța a  de
2
la marginea lui de sus. Fie discul este rotit față de poziția sa de

echilibru cu  
și eliberat. Să se calculeze vitezele liniară și
3
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unghiulară ale centrului de masă al discului în momentul trecerii lui
prin poziția de echilibru.
( v

1 2 gR
m
 0,571 ;  
2
3
s

2g
rad
 5,71
)
3R
s

12. O sferă se aruncă cu viteza inițială v0  10
rostogolire, pe un plan înclinat cu unghiul  


6

m
, prin
s

. Coeficientul de

3
. Să se afle accelerațiile la urcarea
10
corpului pe planul înclinat și la coborîrea lui de pe plan.
(Să se aplice legea variației energiei mecanice în procesele
de urcare și de coborîre a sferei.
5
m
5
m
au  g(sin    cos  )  4,64 2 ; ac  g(sin    cos  )  2,5 2 )
7
s
7
s

frecare la rostogolire este  
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§5. Elemente de mecanică a fluidelor
5.1 Indicații metodice
Problemele incluse în acest paragraf se referă la mecanica
(statica și dinamica) fluidelor ideale, numite și perfecte, aflate în
repaus sau în curgere staționară. Pentru a facilita înțelegerea
condițiilor în care au fost rezolvate problemele ce urmează și în care
trebuie să se rezolve problemele propuse, prezentăm o descriere
succintă a clasificării fluidelor.
Caracteristicile de bază ale fluidelor sunt: densitatea, presiunea,
viteza de curgere și vâscozitatea. Fluidele omogene, fără vâscozitate
și perfect incompresibile, adică cu densitatea constantă în timp și
independentă de poziția punctului considerat în fluid, se numesc
ideale și reprezintă o primă aproximare a fluidelor reale. Atragem
atenția că această definiție se referă la fluide, adică la lichide –
medii continui cu o compresibilitate extrem de mică, adică practic
incomprimabile, cât și la gaze – medii continui cu o compresibilitate
considerabilă. Dacă se definește lichidul ideal (de exemplu, în [1])
atunci condiția de incompresibilitate nu mai este necesară, fiind
impusă doar condiția de absență a vâscozității. Deși sunt
compresibile, gazele în mișcare pot fi considerate incompresibile
dacă viteza lor v este mică în comparație cu viteza sunetului vs în
gazul respectiv, adică dacă numărul lui Mach, M=v/vs < 0,3. Dacă
această condiție se respectă, densitatea gazului variază doar cu
aproximativ 3%. Fluidele numite reale au vâscozitate – proprietate a
fluidului de a se opune alunecării unui strat de fluid față de straturile
vecine. Ca rezultat, în fluidul vâscos apar forțe tangențiale de
interacțiune între straturile vecine, numite forțe de frecare interne.
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Un fluid curge staționar dacă viteza de curgere în orice punct
al său rămâne constantă în timp. Dacă fluidul este vâscos și
straturile în care poate fi divizat se deplasează cu viteze diferite, ca
și cum ar aluneca unele peste altele, menținându-se paralele între
ele, atunci mișcarea fluidului se numește curgere laminară.
Curgerea laminară are loc la viteze nu prea mari. Când viteza de
curgere a unui fluid vâscos depășește o anumită valoare, numită
viteză critică, curgerea în regim laminar devine instabilă, apar
componente ale vitezelor straturilor pe direcțiile perpendiculare pe
ele, ceea ce provoacă vârtejuri. O astfel de curgere se numește
turbulentă. S-a stabilit experimental că mărimea adimensională,
 vl
numită numărul lui Reynolds, R 
, caracterizează natura



curgerii. În această relație  este densitatea fluidului, v – viteza
medie de curgere prin secțiunea transversală considerată a tubului,
l – o mărime liniară, caracteristică a secțiunii transversale a tubului,
 - coeficient de frecare internă, numit și vâscozitate dinamică,
dependent de natura fluidului și de temperatură. Trecerea de la
curgerea laminară la cea turbulentă corespunde vitezei critice vc și
determină un număr Reynolds critic Rc. În cazul particular al
curgerii fluidului printr–o conductă cilindrică cu pereți netezi,
măsurătorile experimentale au dat pentru Rc valoarea aproximativă
2400. În aceste condiții, dacă Rc <2400, curgerea este laminară, iar
dacă Rc >2400 curgerea este turbulentă.
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5.2 Breviar
1. Legea fundamentală a staticii fluidelor, aflate sub acțiunea
forței gravitaționale, este
grad p    g ,
(5.1)
unde g este accelerația gravitațională, p- presiunea fluidului și



- densitatea lui. Din relația (1) rezultă:
a) presiunea hidrostatică totală ce se exercită într-un punct din
interiorul fluidului, aflat la adâncimea h față de suprafața liberă a
lui, este
p  p0   g h ,

unde p0 este presiunea exterioară, exercitată pe suprafața liberă a
fluidului ;
b) asupra unui corp cufundat în fluid acționează pe verticală în sus o
forță, egală cu forța de greutate a fluidului dezlocuit de corp (legea
lui Arhimede).
2. Pentru un fluid ideal ce curge staționar cu viteza v în
1
câmp gravitațional omogen suma dintre presiunea dinamică  v 2 ,
2
presiunea hidrostatică  g h
și presiunea statică p rămâne
constantă în lungul tubului de curent. Această afirmație reprezintă
enunțul legii lui Bernoulli,
1 2
 v   g h  p  const.
(5.2)
2
În condițiile indicate această lege ,numită și ecuația lui Bernoulli,
reprezintă legea conservării energiei fluidului. Cei trei termeni din
partea stângă a egalității (2) au dimensiunea presiunii, N/m2 ,dar și a
densității volumice a energiei, J/m3. Ecuația (2) se scrie și pentru
două secțiuni transversale arbitrare s1 șii s2 ale tubului, situate la
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înălțimile h1 respectiv h2 față de nivelul nul al energiei potențiale în
câmp gravitațional,
1 2
1
(5.3)
 v1   g h1  p1   v22   g h2  p2 .
2
2
În baza ecuației lui Bernoulli se deduce formula de calcul a vitezei
de curgere a fluidului printr-un orificiu de secțiune mică, practicat
îmtr-un recipient deschis, de secțiune mare,

v  gh ,

(5.4)

unde h este adâncimea la care se află orificiul față de suprafața
liberă a fluidului. Relația (4) reprezintă formula lui Torricelli.
3. În baza legii conservării masei, în timpul curgerii fluidului nu
există pierderi sau câștiguri de masă. Altfel spus, în același moment
dm
de timp debitul de masă al fluidului Dm 
este același prin
dt
orice secțiune transversală a tubului de fluid. În particular, din
această lege urmează ecuația continuității pentru un fluid
incompresibil în curgere staționară printr-o conductă cu secțiune
transversală variabilă, unde v1, v2 sunt vitezele fluidului prin
secțiunile s1 respectiv s2,
(5.5)
s1v1  s2v2 , s v  const.

dV
al unui fluid vâscos,
dt
incompresibil, în curgere laminară printr–o conductă cilindrică,
orizontală, de rază R și de lungime l se calculează în baza relației
 ( p1  p2 ) 4
Dv 
R ,
8l
4. Debitul de volum

Dv 
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Cunoscută cu denumirea legea Hagen–Poisseuille, conform căreia
debitul de volum este direct proporțional cu raza conductei la
p  p2
puterea a patra și cu gradientul presiunii 1
în ea.
l

5.3 Probleme rezolvate
Problema 1
Să se determine masa unui colac de salvare care poate să
menţină la suprafaţa apei un om cu masa m1  60kg în aşa fel încât

7
din volumul
8
g
omului. Densitatea corpului omenesc este 1  1, 07 3 , a apei
cm
g
g
0  1 3 , a colacului de salvare 2  0, 2 3 .
cm
cm
Rezolvare
Colacul de salvare va menţine omul la suprafaţa apei dacă
suma forţelor de greutate a omului şi a colacului, masa căruia este
m2, va fi egală cu forţa Arhimede asupra colacului şi a 7 / 8 din
volumul omului:
(1)
m1 g  m2 g  FA .
capul si umerii săse aflee în aer, în apă fiind

În apă se află colacul cu volumul V2 

m2

2

şi n 

7
din volumul
8

omului, V1  m1 / 1 . Prin urmare, forţa lui Arhimede se scrie:

FA  (nV1  V2 ) 0 g
şi condiţia de echilibru (1) devine:
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m
 (   n0 )
m 
m1 g  m2 g   2  n 1  0 g  m2  m1 2 1
.
1 
1 ( 0  2 )
 2
m2  2, 73kg .

Problema 2
Să se determine viteza de curgere a unui gaz cu densitatea
kg
7,5 3 printr-o conductă, dacă în timp de 30 min prin secţiunea
m
transversală a conductei, diametrul căreia este 2 cm, trec 0,51 kg
de gaz.
Rezolvare
Pentru masa m a gazului, ce trece în timpul indicat prin
secţiunea transversală a conductei, scriem egalitatea: m   S l ,
unde  este densitatea gazului, S - aria secţiunii transversale a
d2
, l - lungimea coloanei de gaz, egală cu
4
produsul dintre viteza v a gazului si timp, l  vt . Astfel, avem trei

conductei, S  

relații din care urmează viteza gazului,
m 
S 

m
4m
l  vt   v 

 0,12 m .
2
s

S
t

t

d
d 2 
S 
4 
l

Problema 3
Un areometru este constituit dintr-un mic balon de sticlă cu
volumul exterior V şi care continuă cu o tijă cilindrică gradată, de
lungime l şi secţiune transversală S (figura 5.1). Întroducând
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areometrul în apă, se constată că tija pătrunde până la diviziunea
l0. Cunoscând densitatea apei  0 , să se afle valorile maxime şi
minime ale densităţilor
areometru.

lichidelor ce se pot măsura cu acest

Rezolvare
Un areometru de masă m, introdus în lichid, este în echilibru
dacă forţa lui de greutate, mg , este egală în modul
cu forţa Arhimede. Pentru areometrul introdus în
apă, această condiţie este
(1)
mg  0 g (V  l0 S ) .
Dacă areometrul se introduce într-un lichid cu
densitatea mai mică decît cea a apei, atunci pentru
ca areometrul să fie în echilibru trebuie să crească
valoarea forței lui Arhimede, deci și volumul tijei
cufundate în lichid. Astfel, pentru lichidul cu
densitatea minimă, conditia de echilibru devine
(2)
mg  min g (V  lS ) ,
Fig.5.1
areometrul aflându-se în totalitate în lichid. Din (1) şi (2) urmează
densitatea minimă a lichidului,
V  S l0
min 
0 .
V Sl
În cazul areometrului introdus în lichidul cu densitate maximă, în
lichid se află doar balonul de volum V, iar condiţia de echilibru este
(3)
mg  max gV .
Din (1) şi (3) rezultă densitatea maximă a lichidului,
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max 

V  S l0
0 .
V

Problema 4.
Pe figura 5.2 este reprezentată schema de principiu a unei
instalaţii ce poate fi utilizată pentru măsurarea debitului unui lichid
cu densitatea  care curge prin tubul orizontal cu secţiunile S1 ,
respectiv S 2 . Diferenţa de nivel al lichidului în cele două tuburi
manometrice cu acelaşi diametru este h. Să se calculeze debitul de
masă al lichidului în funcţie de h.
Rezolvare

h

h1

h2
S1

S2

Fig.5.2
Pentru lichide în curgere staţionară debitul de volum DV , sau
de masă Dm , este constant în timp,
DV  S1v1  S2v2

(1)

unde v1 , v2 sunt vitezele lichidului prin secţiunile S1 , respectiv S 2 .
Scriem ecuaţia lui Bernoulli pentru cele două secțiuni ale conductei
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orizontale,


2

v12  P1 


2

v22  P2 


2

(v22  v12 )  P1  P2 ,

(2)

Presiunile statice P1 , P2 se calculează utilizând relațiile P1   gh1 ,
P2   gh2 ,în care h1 ,h2 sunt înălțimile la care urcă lichidul în

tuburile manometrice respective. Prin urmare,
P1  P2   g (h1  h2 )   gh .
În ultima formulă (2) se substituie viteza v2 

(3)

S1v1
, determinată din
S2

relația (1), cât şi egalitatea (3). Obţinem relaţia

  S12v12

2
 2  v1    gh,
2  S2


din care determinăm v1 , ceea ce permite calculul debitului de
volum DV  S1v1 ,

v1  S2

2g h
2g h
, DV  S1 S2 2
.
2
2
S1  S2
S1  S22

În baza relaţiei Dm   DV calculăm debitul de masă,

Dm   S1 S2

2g h
.
S12  S22

Problema 5
Printr-o conductă orizontală cu secţiune constantă curge un
lichid. Diferenţa de nivel a lichidului din tuburile manometrice C şi
D cu acelaşi diametru este h  20cm (figura 5.3). Să se calculeze
viteza de curgere a lichidului.
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Fig.5.3
Rezolvare
Tuburile manometrice C şi D măsoară presiunea statică

Ps   gh1 , respectiv suma presiunilor dinamică şi statică,

 gh2   gh1 

v2

. Din a doua relație, în care se substituie prima,
2
urmează viteza de curgere a lichidului,

v2
2

  g (h2  h1 )   g h  v  2 g h  2 m .
s

Problema 6
Prin conducta de secţiune variabilă (figura 5.4), S1  2dm2
kg
.
m3
Cunoscând densitatea mercurului din ramurile manometrului ,

şi

S2  0,5dm2 , circulă

petrol
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cu

densitatea

  800

0  13600

kg
şi denivelarea lui, h  15cm , să se calculeze: a)
m3

vitezele v1 , v2 ale petrolului prin secţiunile S1 şi S 2 ; b)debitul de
volum al conductei.
Rezolvare

Fig.5.4
Denivelarea h a mercurului din ramurile manometrului din
figura 5.4, numit manometru diferenţial, permite calculul diferenţei
presiunilor statice din secţiunile S1 şi S 2 ale conductei orizontale,

P1  P2  0 g h. Prin urmare, ecuaţia Bernoulli devine:

 v22
2



 v12
2

126

 0 gh .

(1)

S1 v1  S2 v2 formează un sistem

Ecuaţia (1) și cea a continuităţii

de ecuații cu două necunoscute, v1 şi v2 . Rezolvând sistemul,
obţinem:
v1 

2 0 gh

Sv
 1, 29 m , v2  1 1  5,16 m .
s
s
S2
 S 

  1   1
 S2 

2

b) Determinăm debitul de volum al conductei:
3

DV  S1v1  2,58 102 m

s

.

Problema 7
Un rezervor de formă cilindrică cu secţiunea transversală
S1 este prevăzut cu un orificiu de secţiune S2<<S1. Rezervorul se
umple cu apă şi nivelul apei este menţinut constant la valoarea
h=1,8 m. Să se calculeze viteza v2 de curgere a apei prin orificiu.
Rezolvare
Rezolvarea problemei este aceeaşi pentru ambele situaţii
posibile, reprezentate pe figurile 5.5 şi 5.6. Scriem legea lui
Bernoulli pentru nivelele ce corespund suprafeţei libere a apei în
rezervor şi suprafeței orificiului

 v12

 v22

(1)
  gh  pa 
,
2
2
unde pa este presiunea atmosferică. În baza ecuaţiei de continuitate
avem:
pa 

S1v1  S2v2 .
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(2)

Fig.5.5

Fig.5.6

Rezolvând sistemul de ecuaţii (1) şi (2) obţinem

v2 

2 gh
.
S22
1 2
S1

Luând în consideraţie condiția S2<<S1 , ajungem la formula lui
Torricelli și calculăm viteza de curgere a apei prin orificiu:
v2  2 gh  6 m .
s

Problema 8
O roată cu palete este acţionată de un curent, obţinut prin
curgerea apei cu densitatea  dintr-un rezervor cu secţiunea
transversală Sr, în care înălţimea coloanei de apă este menţinută la
nivelul h (figura 5.7). Distanţa de la centrul roţii până la vârful
paletei este R, viteza unghiulară a roţii este  , aria secţiunii
transversale a curentului de apă este S<<Sr. Să se determine forţa
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care acţionează asupra paletelor dacă, după interacţiunea cu
paleta, curentul de apă continuă să se mişte cu viteza paletelor.
Rezolvare

Fig.5.7
Vom rezolva problema, analizând procesul de interacţiune
apă-paletă, în rezultatul căruia impulsul apei variază. Când sistemul
considerat de corpuri este în mişcare, apa curge din orificiul S<<Sr
cu viteza ce poate fi calculată în baza formulei lui Torricelli,

v  2 gh , iar viteza liniară a extremităţii paletei este  R .
Viteza relativă ale apei faţă de paletă, calculată înainte de
interacţiune este v1  2 gh   R , iar după interacţiune este egală cu
zero, v2  0 , deoarece apa se mişcă cu viteza paletei. Prin urmare,
variaţia impulsului apei în rezultatul interacţiunii cu paleta este

p  mv2  mv1  m( 2 gh   R) . În baza legilor fundamentale ale
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dinamicii, pe durata interacţiunii asupra apei și a paletei acţionează
forţe
egale
în
modul
și
de
sens
contrar,
m
Fp   Fa  ( 2 gh   R). . Masa de apă care cade pe paletă în
t
m
unitatea de timp,
, este egală cu produsul dintre densitatea apei
t
 , secţiunea transversală a curentului de apă S şi lungimea
coloanei de apă, numeric egală cu viteza relativă

v1

a apei faţă de

m
  S ( 2 gh   R) .Ca rezultat, pentru forţa ce acţionează
t
asupra paletei obţinem expresia:
paletă,

Fp   S ( 2 gh   R)2 .
Problema 9
Un motor electric cu randamentul 1  90% acţionează o
pompă cu randamentul 2  60% , ce ridică apa cu densitatea

  103 kg

m3

la înălţimea h=20 m printr-o conductă cu diametrul

kg
d=0,2 m. Cunoscând debitul de masă al apei, Dm  2

s , să se

determine: a) debitul de volum DV şi viteza v a apei prin conductă;
b) puterea primită de la reţea şi randamentul total al instalaţiei.
Rezolvare
a) Din definiţiile debitelor de masă, Dm şi de volum, DV,
urmează relaţia dintre ele:
m V
Dm  
  DV ,
(1)
t
t
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unde  este densitatea lichidului. Din (1) determinăm debitul de
volum, iar din relaţia DV  S V urmează viteza lichidului prin
conductă,

DV
 8, 4 102 m .
2
s
d

4
b) Randamentul total al instalaţiei motor-pompă este egal cu
produsul randamentelor motorului şi al pompei,
DV 

Dm

 2 103 m

3

s

; v

  m  p  0,54  54%.
Puterea utilă a instalaţiei este egală cu lucrul efectuat în unitatea de
timp pentru a ridica la înălţimea h cantitatea de apă numeric egală
cu Dm , L12  Dm gh . Atunci randamentul total al instalaţiei devine:



Dm gh
, de unde determinăm puterea consumată , Pc , de la reţea,
Pc

Pc 

Dm gh
 730W .
Pc

5.4 Probleme cu răspunsuri
1. Greutatea unul corp scufundat în apă este de trei ori mai
mică decât în aer. Să se afle densitatea corpului, considerând
cunoscută densitatea apei  a , și negligând densitatea aerului.

(   1,5a )
2. Un vas cilindric cu înălțimea h0 = 0,7 m și aria bazei

s1  6 102 m2 este plin cu apă. Baza vasului are un orificiu cu aria
s2 = 10-4 m2 prin care se scurge apa. Cât timp este necesar pentru
golirea: a) pe jumătate a vasului? b) completă a vasului?
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( a) t1 

2  1 s1
2 s2

s
2h
 65, 2s ; b) t1  1
g
s2

2h
 226,8s )
g

3. Să se determine densitatea unui corp care, pătrunzând în
apă cu viteza v = 1m/s, parcurge distanța h = 1,2m în timpul t =
kg
0,5s. Densitatea apei a  103 3 , iar rezistența ei se negligează.
m

(   a

gt 2
kg
 2,3 103 3 )
2
2v0 t  gt  2h
m

4. Un cub cu latura l este plin cu un lichid cu densitatea  .
Să se afle forța rezultantă de presiune, exercitată de lichid asupra
peretelui lateral al vasului.
1
( F   gl 3 )
2
5. Un corp este comprimat sub acțiunea forței F =106 N,
dezvoltată de o presă hidraulică cu raportul suprafețelor pistoanelor
s2 /s1=10. Știind că puterea consumată de presă este P = 3 kW,
randamentul ei   80% și că pistonul mic coboară cu h = 20 cm la
o singură apăsare, să se calculeze frecvența  a apăsărilor acestui
piston.
 P s2
(
 0,12s 1 )
Fh s1
6. Într-un vas adânc cu secțiunea s1=10cm2 curge apă printun tub cu debitul de volum DV=15cm3 /s. Baza vasului are un
orificiu cu secțiunea s2=0,5 cm2. Să se afle ce nivel maxim h poate
atinge apa din vas.
( h

Dv2 1 1
(  )  0, 45m )
2 g s22 s12
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7. O pompă reprezintă un cilindru orizontal în care se află un
piston cu aceeași secțiune transversală s ca și a cilindrului. Fundul
vasului are un orificiu de arie s0 << s cu centrul pe axa de simetrie a
cilindrului. Să se determine viteza de curgere v a lichidului cu
densitatea  prin orificiu, dacă pistonul se deplasează spre fundul
pistonului cu viteză constantă sub acțiunea forței F.

(v

2F
)
s

8. Un lichid de densitate  curge printr-o țeavă cotită sub


, de secțiune s. Să se calculeze forța F care acționează
2
asupra peretelui la cotul țevii în funcție de debitul de masă Dm , de
densitatea lichidului și de secțiunea țevii.
unghiul

2 Dm2
(F
).
s
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