
CONCURSUL VALERIU NOVACU 

CLASA A XI-A 
ETAPA A II-A 

 
 
A. Despre solidul rigid şi mişcarea de rotaţie. 

Un corp care se poate deplasa pe o traiectorie circulară, supus acţiunii momentului de revenire M=F·bF=-Қ·α are o mişcare 
oscilatorie armonică. Mărimea care variază armonic este elongaţia unghiulară α (α fiind unghiul la centru pe care îl face 
vectorul de poziţie al corpului în poziţia curentă cu cel corespunzător poziţiei de echilibru). 

Ecuaţia fundamentală pentru mişcarea de rotaţie a solidului rigid (relaţia echivalentă principiului al II-lea al mecanicii F= 
m·a) este M=I·ε, unde M este rezultanta momentelor forţelor, ε acceleraţia unghiulară iar I momentul de inerţie faţă de axa 
de rotaţie.  

Pentru un punct material având masa m şi distanţa r faţă de axul de rotaţie, momentul de inerţie I=m·r2; pentru o bară 
omogenă de lungime l, faţă de un capăt al barei I=m·l2

/3. Ca şi masa, momentul de inerţie este o mărime aditivă existând 
tabele cu expresiile momentelor de inerţie pentru corpuri de diferite forme.  

Se poate demonstra uşor că acceleraţia unghiulară: ε=-ω2·α, prin analogie cu relaţia acceleraţiei oscilatorului liniar 
armonic: a=- ω2· y 
 
A1. Determină formula perioadei micilor oscilaţii ale pendulului gravitaţional, folosind ecuaţia 
fundamentală de mişcare a solidului rigid şi expresia momentului de inerţie pentru punctul material 
scrisă mai sus. 
 
A2. O bară de masă neglijabilă, care se poate roti în jurul 
unui punct de sprijin, are la un capăt ataşată o bilă de 
dimensiuni neglijabile şi masă m, iar la celălalt capăt se 
sprijină pe un resort de constanta k. Determină perioada 
micilor oscilaţii ale sistemului din figura alăturată. 
 
 
 
 
 
 
 
B. Despre mişcarea oscilatorie amortizată 

 
 Înainte de a rezolva problemele B1 şi B2, vă rog să accesaţi link-ul şi să studiaţi de la pagina 44- 48, capitolul 3.4 referitor 
la mişcarea amortizată. 

http://ro.scribd.com/doc/50029972/15/Mi%C5%9Fcarea-oscilatorie-amortizat%C4%83 

 

B1. Un pendul gravitaţional simplu oscilează amortizat, decrementul logaritmic fiind ∆. Ştiind că după 
un timp τ energia mecanică a pendulului a scăzut de e ori, să se afle lungimea pendulului. 
 
B2. Un corp de masă m suspendat la capătul unui resort de constantă k, efectuează oscilaţii verticale 
amortizate. Ştiind că după N0 oscilaţii, amplitudinea oscilaţiilor scade de e ori, să se afle decrementul                  
logaritmic, perioada oscilaţiilor amortizate şi coeficientul de amortizare. 
 



 
C. Despre mişcarea oscilatorie armonică 
 
C1. De capetele unui resort cu constanta de elasticitate k se fixează două mici sfere de mase m1 si m2 
şi se comprimă resortul. Considerând sistemul în stare de imponderabilitate, determinaţi perioada de 
oscilaţie a corpurilor. (Indicaţie: consideraţi că sferele oscilează faţă de centrul de masă al sistemului, 

iar resortul separaţi-l în două resorturi fixate în centrul de masă, pentru care aflaţi k1 şi k2) 

 
C2. Un corp de masă m2 este aşezat peste un corp de masă m1 iar 
acesta este legat de un resort de constantă elastică k. Se imprimă 
sistemului viteza iniţială v0. Să se calculeze: amplitudinea 
oscilaţiilor ansamblului şi coeficientul de frecare minim dintre 
corpurile m1 şi m2, pentru ca în timpul oscilaţiilor corpul m2 să nu 
alunece pe corpul m1, dacă între corpul m1 şi suprafaţa orizontală 
nu există frecare. 
 
 
 

Precizări: 
� Rezolvările se predau la Colegiul Naţional “Moise Nicoară” la prof. Arsenov Simona sau se pot trimite la adresa de 

email: branco.arsenov@gmail.com 
� Termen limită: 6 februarie 2013  
� Punctajul fiecărei probleme este de 15 puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.  
 


