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formulate scopul şi obiectivele lucrării şi este prezentat succint 
materialul teoretic la tema studiată. De asemenea, sunt formulate 
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cunoştinţe necesare pentru admiterea la efectuarea lucrării de 
laborator.  

Îndrumarul este destinat studenţilor tuturor specialităţilor, cu 
studii la zi şi cu frecvenţă redusă. 
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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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