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Lucrarea de laborator Nr. 12c 

Studiul legii conservării momentului cinetic şi 

determinarea momentului de inerţie al volantului 

Scopul lucrării: verificarea experimentală a legii conservării 

momentului cinetic şi determinarea momentului de inerţie al unui 

volant.   

Obiective: în rezultatul efectuării acestei lucrări studenţii 

trebuie să fie capabili: 

 să definească noţiunea de corp absolut rigid, mişcarea de rotaţie, 

noţiunile de moment al forţei, moment de inerţie şi moment 

cinetic (al impulsului); 

 să formuleze şi să explice principiul fundamental al dinamicii 

mişcării de rotaţie, inclusiv pe baza analogiei dintre mişcarea de 

translaţie şi cea de rotaţie în jurul unei axe fixe;  

 să formuleze legea conservării momentului cinetic şi să explice 

în ce condiţii aceasta este valabilă; 

 să explice de ce şi în ce condiţii este valabilă legea conservării 

momentului cinetic în experiment; 

 să explice cum se realizează experimentul;  

 să deducă formula (17), reieşind din legea conservării 

momentului cinetic; 

 să explice modul de verificare experimentală a relaţiei (19); 

 cu ajutorul softului propus să verifice experimental relaţiile (19) 

şi (21), construind graficele dependenţelor studiate şi 

determinând valorile constantei C  şi a termenului liber b , 

precum şi momentul de inerţie al volantului I ; 

 cu ajutorul softului propus să calculeze erorile standard ale 

mărimilor 1, , ,C b I b ; 
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 să tragă concluzii privind valabilitatea legii conservării 

momentului cinetic şi privind valorile măsurate indirect ale 

momentelor de inerţie; 

 cu ajutorul softului propus să perfecteze referatul la lucrarea de 

laborator. 

Materiale şi accesorii: Calculator, soft pentru procesarea datelor 

experimentale, cablu COM, cronometru electronic, 1 senzor, stativ 

cu volant fixat, taler cu fir, mase identice, şubler, riglă milimetrică. 

A se studia: cap. 4 din [1]. 

Consideraţii teoretice şi experimentale 

Corpul, părţile componente ale căruia nu-şi modifică 

poziţiile reciproce când este supus acţiunilor externe se 

numeşte corp absolut rigid sau pur şi simplu rigid. 

Se numeşte mişcare de rotaţie a unui corp rigid mişcarea, 

în decursul căreia punctele lui descriu cercuri, centrele cărora 

se află pe o dreaptă numită axă de rotaţie. 

       Mişcarea de rotaţie a unui corp rigid în jurul unei axe fixe se 

produce în conformitate cu principiul fundamental al dinamicii 

mişcării de rotaţie: 

 .
M

I
   (1) 

Acceleraţia unghiulară   a unui corp la rotaţia sa în jurul 

unei axe fixe este direct proporţională cu momentul rezultant 

M  al tuturor forţelor ce acţionează asupra corpului în raport 

cu această axă şi invers proporţională cu momentul de inerţie I  

al corpului în raport cu aceeaşi axă. 

Expresia (1) este analogică cu expresia principiului 

fundamental al dinamicii mişcării de translaţie: 
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Fig. 1 

 

O    

r  

F  

 .
F

a
m

  (2) 

 Acceleraţia a  a unui corp în mişcarea sa de translaţie este 

direct proporţională cu rezultanta F  a tuturor forţelor (cauza 

mişcării de translaţie) ce acţionează asupra corpului, invers 

proporţională cu masa corpului m  
(măsura inerţiei corpului la mişcarea 

de translaţie) şi este orientată de-a 

lungul rezultantei F . 

Astfel, se poate spune că în cazul 

mişcării de rotaţie mărimea 

analogică acceleraţiei a  la mişcarea 

de translaţie este acceleraţia 

unghiulară  , mărimea analogică 

forţei F este momentul forţei M  
(cauza mişcării de rotaţie), iar 

mărimea analogică masei este momentul de inerţie (măsura inerţiei 

corpului la mişcarea de rotaţie). Momentul unei forţe F faţă de o 

axă fixă de rotaţie  se defineşte ca produsul dintre modulul acestei 

forţe F şi braţul ei r  (fig. 1): 

 .M F r   (3) 

Momentul de inerţie al unui punct material de masa m  se 

defineşte ca produsul dintre masa lui şi pătratul distanţei r  

până la axa de rotaţie: 

 2.I mr  (4) 

Momentul de inerţie al unui sistem din N  puncte materiale se 

defineşte ca suma produselor maselor tuturor punctelor materiale 

im  şi pătratele distanţelor lor ir  până la axa de rotaţie: 

 2

1

.
N

i i

i

I m r


  (5) 
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În cazul când sistemul reprezintă un corp rigid se poate considera 

că masa lui este distribuită continuu pe tot volumul corpului. În 

acest caz formula (5) trece în [1]: 

 

 

2

V

I r dm  , (6) 

unde dm  este masa unui element de volum, iar r  este distanţa 

acestuia până la axa de rotaţie, V  fiind volumul corpului. Formula 

(6) permite calcularea momentelor de inerţie ale diferitor corpuri de 

formă regulată. Astfel, pentru momentul de inerţie al unui disc 

omogen de masa m  şi rază R  în raport cu axa ce trece prin centrul 

lui de masă perpendicular planului discului, se obţine formula [1] 

 
2

.
2

mR
I   (7) 

Principiul fundamental al dinamicii mişcării de rotaţie a 

corpului în jurul unei axe fixe poate fi reprezentat şi astfel [1]: 

 ,
dL

M
dt

  (8) 

unde L I  este momentul cinetic (momentul impulsului) al 

corpului rigid ce se roteşte în jurul axei fixe, iar M  este momentul 

rezultant al tuturor forţelor externe ce acţionează asupra rigidului în 

raport cu aceeaşi axă,   fiind viteza unghiulară a mişcării de 

rotaţie a corpului, iar I  - momentul de inerţie al rigidului în raport 

cu axa fixă. Într-adevăr, ţinând seama că pentru un rigid momentul 

de inerţie I  nu variază pe parcursul mişcării, din (8) se obţine 

 ,
d

I M I M
dt


    (9) 

ceea ce coincide cu (1). Ecuaţia momentelor (8) poate fi scrisă prin 

analogie cu legea variaţiei impulsului p m v  unui punct material 

sub acţiunea unor forţe cu rezultanta F : 
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Fig. 2  

 .
dp

F
dt

  (10) 

Dacă în (10) se operează substituţiile formale p L  şi F M , 

atunci se obţine (8). Însăşi expresia L I  pentru momentul 

cinetic al unui rigid se poate scrie, de asemenea, prin analogie cu 

expresia p m v  , în care se operează substituţiile formale p L , 

m I  şi v .          

Legea variaţiei momentului cinetic (8) 

este valabilă şi pentru un sistem de 

corpuri. În acest caz L  reprezintă suma 

algebrică a momentelor cinetice a tuturor 

corpurilor sistemului în raport cu axa de 

rotaţie fixă, iar M  - momentul rezultant al 

tuturor forţelor externe ce acţionează 

asupra tuturor corpurilor sistemului în 

raport cu aceeaşi axă. 

 Dacă momentul rezultant al tuturor 

forţelor externe ce acţionează asupra 

tuturor corpurilor sistemului în raport cu 

axa fixă de rotaţie este egal cu zero 

( 0M  ), atunci 0
dL

L const
dt

   . 

Aceasta însemnă că, dacă momentul 

forţelor externe în raport cu oricare axă 

fixă este egal cu zero, atunci momentul 

cinetic al sistemului în raport această 

axă se menţine constant pe parcursul 

timpului, oricare ar fi interacţiunile din 

interiorul sistemului. Aceasta este legea 

conservării momentului cinetic în raport cu o axă fixă.   

Pentru confirmarea experimentală a legii conservării 

momentului cinetic vom utiliza un volant fixat pe un stativ. Pe axa 

fixă a volantului OO  (fig. 2 şi 3) este îmbrăcată o roată de curea de 

rază r  de care poate fi legat un fir la capătul căruia este suspendat 
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Fig. 3 

un taler, care împreună cu masa 

greutăţilor plasate în el, are 

masa m . Talerul cu greutăţi 

este ridicat la înălţimea h  şi 

eliberat. Căzând liber de la 

înălţimea h  talerul întinde firul 

şi pune în mişcare volantul. 

Când talerul cu greutăţi întinde 

firul, apare interacţiunea dintre 

taler şi volant prin intermediul 

firului. Despre caracterul acestei 

interacţiuni, care depinde de 

elasticitatea întotdeauna prezen-

tă  a firului, se ştie  puţin. Este 

clar numai că în rezultatul 

acestei interacţiuni creşte viteza 

punctelor de pe suprafaţa roţii 

de curea şi se micşorează viteza 

talerului. Firul se întinde până la 

momentul când aceste viteze se 

egalează. O astfel de interac-

ţiune de foarte scurtă durată 

poate fi asemănată cu o ciocnire 

absolut neelastică, întrucât anume la ciocnirea absolut neelastică a 

două corpuri, acestea se deformează până la momentul când 

vitezele lor devin egale. Este clar că legea conservării energiei 

mecanice, ca la orice ciocnire plastică, nu este aplicabilă. Dar, 

pentru sistemul taler-volant este valabilă legea conservării 

momentului cinetic. Asupra sistemului taler-volant  acţionează trei 

forţe exterioare: forţa de greutate a talerului mg , forţa de greutate a 

volantului G  şi forţa de reacţie a axei N . Întrucât ultimele două 

forţe trec prin axa volantului, momentele acestora sunt egale cu 

zero. Momentul forţei mg  egal cu mgr  este cu mult mai mic decât 

momentul forţelor interne de interacţiune dintre volant şi taler, dacă 

înălţimea de la care cade talerul nu este prea mică, şi poate fi 
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neglijat în comparaţie cu momentul forţelor interne. Chiar şi dacă 

momentul mgr  al forţei mg  nu este prea mic în comparaţie cu 

momentul forţelor interne, acesta nu poate schimba esenţial starea 

sistemului pe parcursul interacţiunii talerului cu volantul, întrucât 

durata interacţiunii este extrem de mică.  

Astfel în acest experiment trebuie să se respecte legea 

conservării momentului cinetic al sistemului taler-volant: 

 1 2 ,L L  (11) 

unde 1L  şi 2L sunt momentele cinetice ale sistemului taler-volant la 

începutul şi, respectiv la momentul când viteza punctelor de pe 

suprafaţa roţii de curea şi viteza talerului se egalează. Întrucât la 

începutul interacţiunii volantul era încă nemişcat, mărimea 1L  

reprezintă momentul cinetic al talerului în cădere faţă de axa de 

rotaţie a volantului: 

 1 1 ,L m r v  

unde 1v  este viteza talerului după căderea de la înălţimea h  exact 

înainte de începerea interacţiunii: 1 2ghv . Astfel, 

 1 1 2 .L m r mr gh v  (12) 

Mărimea 2L  este egală cu suma momentului cinetic al talerului 

şi cel al volantului, atunci când vitezele talerului şi punctelor de pe 

suprafaţa roţii de curea devin egale: 

 2 2 ,L m r I v  (13) 

unde viteza unghiulară    a volantului poate fi exprimată prin 

viteza punctelor de pe suprafaţa roţii de curea 2v  la momentul când 

aceasta se egalează cu viteza greutăţii: 2 r  v . Substituind în 

(13), obţinem 
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2 2 .

I
L mr

r

 
  

 
v  (14) 

 Dar instalaţia experimentală nu permite determinarea vitezei 2v , ci 

a vitezei v  a punctelor obturatorului înşurubat în obada volantului 

aflate la distanţa R de la axa de rotaţie (fig. 3): 1d tv , unde d  

este diametrul obturatorului cilindric înşurubat în obada volantului 

(fig. 2,3), iar 1t  este intervalul de timp în care acesta întretaie 

fascicolul senzorului. Întrucât vitezele unghiulare ale tuturor 

punctelor volantului sunt aceleaşi, se poate scrie că 

 2
2

1

.
r r d

r R R R t
  

v v
v v =  (15) 

 Aici trebuie să observăm că măsurarea vitezei 1d tv  nu se poate 

realiza la momentul când viteza punctelor de pe suprafaţa roţii de 

curea şi viteza talerului se egalează, ci numai după ce talerul sare 

înapoi sub acţiunea forţei de elasticitate a firului întins. Către 

momentul începerii măsurării vitezei greutatea transmite volantului 

un impuls dublu faţă de cel luat în seamă în relaţia (12). Din 

această cauză, la momentul măsurării intervalului de timp 1t  

momentul cinetic al volantului este dublu faţă de cel căpătat la 

momentul când viteza punctelor de pe suprafaţa roţii de curea şi 

viteza talerului se egalează. Ţinând seama de acest aspect şi 

substituind (15) în (14), pentru momentul cinetic al sistemului 

taler-volant la momentul când viteza punctelor de pe suprafaţa roţii 

de curea şi viteza talerului se egalează, obţinem: 

 
 

2
2

2

1 1 1

1
.

2 2 2

I
dm r

d mr Ir d I m
L mr

R t r Rt Rt

 
        

 
 (16) 

 Substituind (12) şi (16) în (11), obţinem 
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2

1

2 ,
2

I
d r

m
r gh

Rt

 
 

   

sau  

 

2

1

12 2

I
d r

Cm
t h const C h

trR g

 
 

       (17) 

pentru valori fixe ale razei roţii de curea r  şi a masei talerului m . 

Dependenţa (17) poate fi privită ca o dependenţă liniară de tipul 

Y pX , unde Y h , 11X t , p C . Această dependenţă ar 

putea fi confirmată experimental, numai dacă la măsurarea înălţimii 

h nu s-ar comite nici o eroare sistematică. Condiţia aceasta este mai 

dificil de asigurat, întrucât la căderea talerului întotdeauna se 

produce o anumită alungire a firului, alungire care introduce o 

anumită eroare sistematică la măsurarea înălţimii h. De aceea 

dependenţa (17) în experiment va avea aspectul 

 1,Y pX b   (18) 

unde termenul liber 1b  se va considera diferit de zero 1 0b   în 

pofida faptului că dependenţa teoretică indică 1 0b  . Aceasta se 

face pentru a putea depista eventuale erori sistematice la măsurarea 

mărimii h , precum şi pentru eliminarea influenţei acestora asupra 

valorii pantei dreptei p C . Astfel, constanta C  din (17) 

reprezintă panta dreptei 

 
1

1

,
C

h b
t

   (19) 

(fig. 4) şi poate fi determinată după metoda celor mai mici pătrate 

[2]. Pentru aceasta trebuie de realizat 1 5n   serii a câte 1N   

măsurări a intervalului de timp 1t  pentru 1 5n   valori ale înălţimii 



 12 

 
Fig. 4 

 1 2,h m  

1

11 ,st   

  
  

  

  
  

  

h  de la care se eliberează talerul. Metoda permite, de asemenea, 

determinarea mărimii 1b , 

precum şi a erorilor 

standard C  şi 1b . Dacă 

graficul construit după 

punctele experimentale 

într-adevăr reprezintă un 

segment de dreaptă, atunci 

se poate afirma că legea 

conservării momentului 

cinetic este valabilă în 

experiment în limitele 

anumitor erori, întrucât 

relaţia (17) este echivalentă cu (11). Dacă 1 1b b  pentru nivelul de 

încredere 0,999P  , atunci se poate afirma că dreapta (18) în 

limitele erorilor comise trece prin origine, după cum o cere 

dependenţa teoretică (17). În caz contrar va fi depistată o eroare 

sistematică la măsurarea mărimii Y h  sau a mărimii 11X t . 

În experiment se comit şi erori întâmplătoare, care, după cum se 

ştie [2], sunt caracterizate de eroarea standard, care pentru mărimea 

11X t  este: 

 
 

 
2

1

1

1

N
s

s i

i

X
X X X

N NN 


   


  (20) 

având nivelul de încredere 0,683P  . Trebuie menţionat că 

atunci când 1N  , sau când  N este mic (N<5), calcularea erorii 

standard 
s X  nu mai are sens.  

Să analizăm acum de ce depinde constanta C . După cum se 

vede din (17), această constantă depinde de masa talerului m , de 

momentul de inerţie al volantului I , de raza roţii de curea r  şi de 

diametrul obturatorului d . Din aceste 4 mărimi numai masa 

talerului poate să varieze în acest experiment. Dependenţa dintre C  
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Fig. 5 

 
22 2

,m
RC g

r r
d

 
  

 
 

-11 ,kgm  

  
  

  

  
  

  

şi m  este dată de relaţia (17), care poate fi transformată după cum 

urmează: 

2

22 2

2 2

2 2

I
d r

rRC g Im
C r

d mrR g

RC g I
r r

d m

 
 

 
    

 
    

 

 (21) 

Aceasta este o dependenţă 

liniară de tipul (18), unde 

2 2RC g
Y r r

d

 
   

 

, 

1
X

m
 , p I , iar b  

trebuie să fie egal cu zero, 

dacă nu se comite nici o 

eroare sistematică la 

măsurarea vreuneia din 

mărimile , ,C r R  sau .m  

Întrucât acest aspect nu 

poate fi cunoscut anticipat, vom considera 0b  . Astfel, construind 

după punctele experimentale graficul dependenţei (21) ( fig. 5) şi 

determinând panta acestei drepte, vom determina momentul de 

inerţie al volantului. Pentru aceasta trebuie să repetăm experienţa 

pentru 5n   valori diferite ale masei talerului m : 1 2 3, , , , nm m m m  

şi să obţinem n  valori ale constantei C , adică a pantei dreptei (19): 

1 2 3, , , , .nC C C C  Numai după aceasta se poate construi graficul 

dependenţei (21) şi după metoda celor mai mici pătrate se poate 

determina panta acestei drepte, adică momentul de inerţie al 

volantului, precum şi termenul liber b . De asemenea, utilizând 

aceeaşi metodă, se pot determina erorile standard ale pantei dreptei 

I  şi ale termenului liber b . Dacă b b  pentru nivelul de 
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încredere 0,999P  , atunci se poate afirma că dreapta (21) trece 

prin origine, după cum o cere dependenţa teoretică. În caz contrar 

va fi depistată o eroare sistematică la măsurarea mărimii 

2 2RC g
Y r r

d

 
   

 

 sau a mărimii 1X m .  

Trebuie de menţionat că vom putea avea o convingere 

definitivă privind valabilitatea legii conservării momentului cinetic 

în experiment, doar atunci când valoarea momentului de inerţie 

obţinut va coincide cu valoarea obţinută în baza altor experimente, 

de exemplu, în lucrarea Nr. 4c.  

Instalaţia de măsurare permite înşurubarea pe axa volantului a 

unor corpuri atât de formă regulată, cât şi de formă neregulată. 

Repetând seriile de măsurări pentru 5n   valori diferite ale masei 

talerului m  şi cunoscând momentul de inerţie al volantului, se 

poate determina momentul de inerţie al corpului de formă regulată, 

de exemplu, a unui disc, sau a unui corp de formă neregulată. Dacă 

corpul are forma unui  disc de masa m  şi raza R, atunci rezultatul 

obţinut poate fi comparat cu cel teoretic calculat cu ajutorul 

formulei (7).     

Fişa de lucru  

1. Selectaţi un număr 1 5n   de subserii de măsurări cărora le 

corespunde 1 5n   valori ale înălţimii h  de la care va fi eliberat 

talerul; selectaţi, de asemenea, numărul de serii 5n   cărora le 

corespunde 5n   valori ale masei talerului m .    

2. Accesaţi programul pentru efectuarea lucrării de laborator şi 

introduceţi numărul de serii 1 5n  , numărul de măsurări 

(repetări) N  din cadrul fiecărei serii. Valoarea acestui număr 

poate fi selectată din intervalul 1 10N   în dependenţă de 

timpul aflat la dispoziţie pentru efectuarea lucrării de laborator 

(la indicaţia profesorului). Introduceţi, de asemenea, valoarea 

numărului de serii 5n  , precum şi valorile înălţimii h şi a 
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masei talerului m. Conectaţi cronometrul electronic la portul 

"COM" al calculatorului şi porniţi-l. 

3. Stabiliţi volantul astfel încât punctul în care este legat firul pe 

roata de curea să se afle pe orizontala ce trece prin axa de 

rotaţie, iar obturatorul volantului să se afle puţin mai jos de 

fascicolul senzorului.  

4. Accesaţi butonul "Start", apoi eliberaţi talerul de la înălţimea 

selectată. Accesaţi butonul "Citirea intervalelor" şi transferaţi 

intervalul măsurat de timp 1t  la calculator.  

5. Accesaţi butonul "Următoarea măsurare" şi repetaţi p. 4 încă 

de 1N   ori. La terminarea subseriei de măsurări se va calcula 

valoarea medie a intervalului de timp 1t  şi eroarea standard a 

mărimii 11X t  după formula (20). Calculul erorii standard se 

va realiza numai dacă 5N  .  

6. Repetaţi pp. 4 şi 5 încă de 1 1n   ori pentru alte 1 1n  valori ale 

înălţimii h. 

7. La terminarea primei serii de măsurări ( 1n  ) ce corespunde 

primei valori a masei talerului 1m din cele 5n  selectate la 

început, se va construi graficul dependenţei mărimii Y h de 

mărimea 11X t şi se va determina după metoda celor mai mici 

pătrate valoarea  1C  a constantei C. De asemenea, se  vor calcula 

valoarea constantei 1b , precum şi erorile standard 1C  şi 1b . 

Stabiliţi, dacă 1 1b b  pentru nivelul de încredere 0,999P  . 

Trageţi concluzii. 

8. Adăugaţi pe taler o greutate suplimentară, introduceţi valoarea 

nouă a masei talerului 2m şi repetaţi toate subseriile din pp. 4-7, 

determinând valoarea 2C  a constantei C. 

9. Repetaţi p. 8 încă de n-2 ori, determinând şi celelalte valori ale 

constantei C, precum şi convingându-va că dependenţa (19) este 

liniară. 

10. La accesarea butonului „Următoarea măsurare” după ultima 

măsurare din ultima subserie de măsurări se va activa butonul 



 16 

„Continuare”. Accesându-l veţi ajunge la fereastra 

„Prelucrarea datelor experimentale”. Accesând butonul 

„Procesarea datelor” din această pagină, construiţi graficul 

dependenţei (21), calculaţi panta dreptei p I  şi valoarea 

termenului liber b . 

11. Accesând butonul „Calculul erorilor” calculaţi erorile 

standard ale pantei dreptei I  şi ale termenului liber b . 

Verificaţi, dacă b b  pentru nivelul de încredere 0,999P  . 

Trageţi concluzii. 

12. Introduceţi rezultatul final pentru momentul de inerţie al 

volantului şi comparaţi-l cu valoarea obţinută în lucrarea 4c; 

13. Accesând butonul „Concluzii”, deschideţi fereastra 

„Concluzii” şi formulaţi-le. 

14. Accesând butonul "Referat", porniţi programul de perfectare 

a referatului. După perfectarea lui, salvaţi-l.  

15. Repetaţi (la dorinţă şi cu acordul profesorului) lucrarea cu 

volantul pe axa căruia este înşurubat un disc omogen cu masa 

şi raza cunoscute. Determinaţi momentul de inerţie al discului 

şi comparaţi-l cu momentul de inerţie calculat după formula 

(7). 

16. Repetaţi (la dorinţă şi cu acordul profesorului) lucrarea cu 

volantul pe axa căruia este înşurubat un corp de formă 

neregulată. Determinaţi momentul de inerţie al acestuia. 

Întrebări de control 

1. Ce se numeşte corp absolut rigid, mişcare de rotaţie, moment 

al forţei, moment de inerţie şi moment cinetic (al impulsului)? 

2. Formulaţi şi explicaţi principiul fundamental al dinamicii 

mişcării de rotaţie în jurul unei axe fixe. 

3. Formulaţi şi explicaţi legea conservării momentului cinetic. În 

ce condiţii ea este valabilă? 

4. Explicaţi esenţa experimentului. 

5. Explicaţi de ce în experiment trebuie să fie valabilă legea 

conservării momentului cinetic? 
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6. Deduceţi relaţia (17), reieşind din legea conservării 

momentului cinetic. 

7. Cum se verifică experimental relaţia (19)? 

8. De ce în relaţia (19) se consideră  1 0b  ? 

9. Ce concluzie aţi trage dacă graficul dependenţei (19) ar fi un 

segment de dreaptă? 

10. Ce concluzie aţi trage dacă segmentul de dreaptă nu ar trece 

prin originea de coordonate? 

11. După ce formulă se calculează eroarea standard comisă la 

măsurarea mărimii 11X t . Cărui nivel de încredere îi 

corespunde? Pentru ce valori ale numărului de măsurări  N  se 

recomandă calcularea ei? 

12. Deduceţi relaţia (21), reieşind din relaţia (17). 

13. De ce în relaţia (21) se consideră  0b  ? 

14. Ce concluzie aţi trage dacă graficul dependenţei (21) ar 

reprezenta un segment de dreaptă? 

15. Cum cu ajutorul datelor experimentale colectate se determină 

momentul de inerţie al volantului? 

16. Cum se poate verifica în experiment formula teoretică pentru 

momentul de inerţie al unui disc omogen faţă de axa 

perpendiculară planului discului şi care trece prin centrul lui de 

masă? 
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