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A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
Cursul are ca principal obiectiv înzestrarea studenţilor cu unele cunoştinţe fundamentale în domeniul ingineriei
mecanice, avand ca principal rezultat familiarizarea cu noţiunile şi conceptele de bază utilizate în statica,
cinematica şi dinamica sistemelor mecanice şi aplicaţiile tehnice ale acestora, ca bază a construcţiei ingineriei
mecanice. Este urmărită acumularea de cunoştinţe fundamentale în modelarea statică, cinematică şi dinamică a
sistemelor mecanice, dobândirea de abilităţi şi competenţe care să permită o bună relaţionare cu inginerul
mecanic în rezolvarea unor probleme interdisciplinare din exploatarea, proiectarea, optimizarea sau
automatizarea sistemelor mecanice.
B. SUBIECTELE CURSULUI
MODELARE STATICĂ. Statica punctului material (2 ore): Reducerea forţelor concurente. Echilibrul
punctului material. Statica solidului (4 ore): Momentul forţei în raport cu un punct şi în raport cu o axă. Cupluri
de forţe. Reducerea sistemelor de forţe. Cazuri particulare. Centre de greutate (3 ore): Proprietăţi, Formule
uzuale, Metode de rezolvare. Echilibrul corpului rigid (4 ore): Legături ideale ale rigidului. Echilibrul rigidului
supus la legături cu frecare. Frecarea firelor. Echilibrul sistemelor de corpuri. Aplicaţii tehnice ale staticii în
ingineria mecanică (3 ore): pana, pârghia, şurubul, scripetele, troliul, planul înclinat. MODELARE
CINEMATICĂ. Cinematica punctului material (3 ore): Elemente cinematice ale mişcării. Studiul mişcării în
diferite sisteme de coordonate. Cinematica rigidului (5 ore): Mişcarea de translaţie. Mişcarea de rotaţie cu axă
fixă. Mişcarea de rototranslaţie a rigidului. Mişcarea plană. Mişcarea relativă. Aplicaţii tehnice ale cinematicii
în ingineria mecanică (3 ore): transmisii prin curele, transmisii prin roţi dinţate, transmisii prin roţi de fricţiune,
cama cu tachet. MODELARE DINAMICĂ. Dinamica punctului material şi a rigidului (8 ore): Mărimi
fundamentale. Impuls. Moment cinetic. Energie cinetică. Lucru mecanic. Teoreme generale. Momente de inerţie.
C. SUBIECTELE APLICATIILOR

Laborator
Studiul reducerii forţelor coplanare (1 oră). Studiul torsorului de reducere al forţelor coplanare prin metoda
tensometrică (1 oră). Studiul frecării firelor (1 oră). Studiul experimental al frecării de pivotare (1 oră).
Determinarea eforturilor în barele unei grinzi cu zăbrele (1 oră). Verificarea stabilităţii unei macarale turn (1
oră). Compunerea vibraţiilor armonice coliniare şi ortogonale (1 oră). Studiul distribuţiei de viteze în mişcarea

plană a unei bare drepte (1 oră). Studiul forţei inerţiale Coriolis (1 oră). Studiul experimental al pendulului fizic
(1 oră). Determinarea momentelor de inerţie axiale(1 oră). Determinarea reacţiunilor dinamice (1 oră).
Determinarea turaţiei critice a unui arbore cu un volant (1 oră). Studiul amortizorului dinamic simplu (1 oră)..

Seminar
Reducerea forţelor concurente. Echilibrul punctului material (1 oră); Momentul forţei în raport cu un punct.
Momentul forţei în raport cu o axă. Reducerea sistemelor de forţe. Axa centrală. (1 oră); Centre de greutate
pentru bare şi plăci. (1 oră); Echilibrul corpului rigid. Echilibrul sistemelor de corpuri (1 oră); Cinematica.
Studiul mişcării în diferite sisteme de coordonate. Mişcarea de translaţie şi rotaţie cu axă (2 ore); Dinamica.
Teoremele generale ale dinamicii. Momente de inerţie (1 oră)
D. METODE DIDACTICE FOLOSITE
• Curs – expunere, prelegere
• Seminar – explicatie, exemplu, demonstratie, problematizare
• Laborator – experiment, conversatie, explicatie, simulare

E. PROCEDURA DE EVALUARE
Evaluarea se va face atât pe parcurs pentru partea aplicativă cât şi la sfârşitul semestrului, prin examinare
scrisa, nota finală incluzând nota pentru activitatea pe parcurs cu pondere de 33% si nota pentru
examen cu pondere de 67%. Examenul scris are o durata de două ore, timp în care sunt abordate
două subiecte de teorie şi două aplicaţii
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