
11 Un gândac veninos ºi mare (îl puteþi considera totuºi punct 
material) se caþãrã pe un arc din oþel (k = 0,2 N/m) legat de 
capetele unui plan înclinat, ca în figurã. Arcul este iniþial 
netensionat, are lungimea 0 = 1 m, iar gândacul porneºte din A 
ºi urcã pânã în B, rectiliniu uniform, în timpul T = 10 min. 
Unghiul planului înclinat este  = 60, masa gândacului este 
m = 10 g.
1111 Reprezentaþi grafic fracþiunea strãbãtutã de gândac din 

numãrul total de spire în funcþie de timp.
1121 Dupã cât timp de la plecare numãrul de spire din spatele 

gândacului este egal cu cel din faþa lui?
1131 Ajuns în B, gândacul sare, cu o vitezã iniþialã 

perpendicularã pe planul înclinat, ºi vrea sã nimereascã 
într-o farfurie, foarte platã, plasatã la baza planului 
înclinat. Diametrul farfuriei este D = 20 cm. Care este 
viteza necesarã pentru a nimeri farfuria?

11 În interiorul unei emisfere de razã R = 1 m poate aluneca, cu 
frecare, corpul A de masã m, considerat punctiform, ca în figura alãturatã. 
Coeficientul de frecare dintre corp ºi emisferã este  = 1. Corpul A este legat 
cu ajutorul unor fire de alte douã corpuri identice B ºi C, cu mase 

. Se considerã cã cele trei corpuri, scripeþii ºi firele de legãturã m m0 2
se gãsesc în acelaºi plan vertical, iar scripeþii ºi firele sunt ideale.
1111 Sã se gãseascã poziþia de echilibru a corpului A.
1121 Se înlãturã cele douã fire, împreunã cu corpurile B ºi C. Se imprimã 

emisferei o miºcare de rotaþie uniformã în jurul unei axe verticale care 
trece prin centrul ei. Cât trebuie sã fie viteza unghiularã  astfel încât 
corpul A, plasat la o distanþã R de vârful emisferei, sã se roteascã odatã 
cu emisfera fãrã sã alunece în interiorul ei?

11 Se dã un sistem de tije coplanare cuplate prin articulaþii (vezi 
figura alãturatã). Distanþele dintre toate articulaþiile vecine sunt 
egale. Articulaþia din B este agãþatã de un suport fix, iar de 
articulaþia din C se trage cu viteza pe direcþia BC. Sã se afle 

v
viteza punctului A în momentul în care sistemul de tije formeazã un 
romb cu unghiurile ascuþite  = 60.
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