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F.01.O.003 MECANICA
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Catedra/departamentul
Mecanica Teoretică
Ciclul de studii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
0.714.5 Microelectronica şi Nanotehnologii
Programul de studiu
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
evaluare
formativă
I (învăţământ cu frecvenţă);
1
F – unitate de
E
curs
fundamentală

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Total ore în
planul de
învăţământ cu
frecvenţă
120

Din care
Ore auditoriale
Curs

Laborator

LGC/LV

30

30

20

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
20
20

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ Fizica , matematica şi informatica în conformitate cu programul de BAC
Conform competenţelor
Cunoştinţe şi abilităţi de iniţiere a unui calcul complex cu aplicarea
diferitor compartimente ale matematicii liceale. Cunoştinţe şi abilităţi în
aplicarea legilor din fizica elementară la cercetarea mişcării mecanice.
Cunoştinţe şi abilităţi din informatica liceală.
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de tablă, proiector
şi calculator.
Laborator/seminar 1.Calculatoare performante.
2.Indicaţii metodice despre conţinutul şi consecutivitatea îndeplinirii lucrări de
laborator.
3. Responsabilitatea studenţilor

5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe CP1. Utilizarea adecvatǎ a fundamentelor teoretice ale ştiinţelor inginereşti aplicate
profesionale CP1.1 Identificarea conceptelor de bază proprii ştiinţelor ingineresti aplicate
 Explicarea şi interpretarea fenomenelor fizice. Utilizarea corecta si adecvata a
terminologiei specifice fenomenologiei fizicii.
 Cunoştinţe şi abilităţi despre mişcările particulelor cu sarcină electrică în cîmpurile
electrice şi magnetice.
 Cunoştinţe şi abilităţi despre compunerea semnalelor armonice cu aplicarea
pachetului de programe MATLAB.
 Cunoştinţe şi abilităţi despre efectuarea calculelor numerice pentru rezolvarea
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problemelor din ingineria aplicată.
Cunoştinţe şi abilităţi despre prezentarea rezultatelor calculelor numerice în formă
grafică în plan şi în spaţiu cu aplicarea programului MATLAB.
Cunoştinţe şi abilităţi despre mişcări ale corpurilor solide aparte şi ca elemente în
mecanisme şi construcţii inginereşti .
Capacităţi de clasificare a mişcărilor în tehnică, în instalaţii şi construcţii.
Cunoştinţe despre metodele de cercetare în mecanică.
Capacităţi de calcul ale caracteristicelor principale ale mişcării corpurilor
Capacităţi de a formula modele matematice ale mişcărilor mecanismelor .
Abilităţi de modelare a mişcărilor în mecanisme şi de optimizare a parametrilor lor.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Studierea mişcării mecanice a diferitor modele .
Obiectivele specifice Însuşirea de către studenţi a metodelor de bază ale mecanicii;
Formularea
modelelor matematice ale mişcării;
Modelarea diferitor
fenomene mecanice şi procese tehnice.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ cu
frecvenţă

Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor

Cinematica punctului material.
Cinematica rigidului .
Dinamica punctului material.
Dinamica sistemului mecanic şi a corpului rigid.
Oscilaţiile mecanice ale punctului material şi ale rigidului .
Total prelegeri:
Tematica activităţilor didactice
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LL1. Elemente ale sistemului MATLAB .
LL2. Grafica în sistemul MATLAB .
LL3. Calculul traiectoriei punctului material.
LL4. Studiul oscilaţiilor forţate ale unui corp în prezenţa forţei de rezistenţă.
LL5. Compunerea oscilaţiilor armonice .
LL6. Cinematica punctului material şi a corpului rigid .
LL7. Dinamica punctului material şi a rigidului .
Total lucrări de laborator/seminare:
8. Referinţe bibliografice

4
4
4
12
6
30
Numărul de ore
învăţământ cu
frecvenţă
4
4
4
4
4
4
6
30
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Principale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suplimentare

1.
2.
3.
4.

Detlaf A.A. Curs de fizică. Chişinău,1991.
Butenin N. V. Curs de mecanică teoretică. Vol. 1, 2. Chişinău 1993.
Caraganciu V.H. Mecanica teoretică. Chişinău 1994.
Meşcerskii I. V. Culegere de probleme la MT, Chişinău, 1991.
Caraganciu V. , MECANICA TEORETICĂ. Compendiu şi probleme. Chişinău, 2008 .
Сборник курсовых работ по ТМ под ред. А. Яблонского, Москва ,1985 .
Balmuş I. Casian A., Mihailov V. Lucrări de laboartor la mecanică realizate în MatLab.
Chişinău, 2007.
Coman Gh.,Rusu V. Mecanica teoretică. Material didactic pentru evaluări curente.
Chişinău,2011.
M. Radoi, E. Deciu. Mecanica. Bucureşti, ed. didactică.
V. Olariu, P. Sima. Mecanica teoretică. Bucureşti, ed. tehnică.
И. И. Олиховский. Курс теоретической механики для физиков.М. Наука.
И. В. Савельев . Курс физики. М.Наука, 198

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Evaluarea 1
Evaluarea 2
30%
30%
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi la examenul final ;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii legilor de bază ale mecanicii şi aplicarea lor la
rezolvarea problemelor .

