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REZUMAT. Printre momentele şi cuplurile din mecanică şi rezistenţa materialelor distingem momentele şi 
cuplurile care sunt generate în planuri perpendiculare faţă de planurile de rotaţie ale sistemelor dinamice. În 
articol sunt prezentate schemele de generare a momentelor de rotaţie în planuri perpendiculare tangenţiale 
sau radiale, relaţiile de calculul pentru determinare lor, precum şi exemple de aplicaţii concrete. 
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rotaţie, turbine eoliene, turbine unisens, instalaţii hidropneumatice, forţă de atracţie,  

ABSTRACT. Among the moments and couples in mechanics and strength of materials, we can distinguish the 
moments and couples that are generated in perpendicular plans against the rotational plans of the dynamic 
systems. This paper presents the schemes of generating the rotational tangential or radial moment in 
perpendicular plans, their computation relations, as well as examples of concrete applications. 

Keywords: Rotational tangential moment, rotational radial moment, centrifugal force, mass, rotational speed 
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1. INTRODUCERE 

Prin noţiunea simplă de moment în mecanică se 
înţelege acţiunea unei forţe aplicată unui sistem 
mecanic la o distanţă faţă de un punct de referinţă. 
Din punct de vedere matematic prin moment se 
înţelege produsul vectorial dintre forţă şi distanţa de 
poziţie: M = F x d [Nm] 

Prin noţiunea de cuplu în mecanică se înţelege un 
sistem alcătuit din două forţe distanţate, egale, 
paralele şi de sens contrar. Matematic aceasta se 
exprimă prin relaţia: C = F x d [Nm], în care d 
reprezintă distanţa dintre cele două forţe. 

În mecanică şi rezistenţa materialelor calculul 
pentru diferitele situaţii au condus la forme foarte 
diferite ale noţiunii de moment.  

Printre momentele şi cuplurile utilizate în mod 
curent în mecanică există momente şi cupluri, care 
acţionează în sisteme dinamice de rotaţie şi care 
necesită o precizare a denumirii lor. Astfel, avem 
situaţia când într-un sistem dinamic de rotaţie există un 
plan perpendicular pe planul de rotaţie al sistemului în 
care se află un corp având o axă de oscilaţie poziţionată 
în planul de rotaţie al sistemului. În acest caz 
momentul generat de forţa centrifugă sau de o 
componentă a acestei forţe aplicată corpului din planul 
perpendicular obligă corpul respectiv să se aşeze cu 
centrul de greutate în planul de rotaţie al sistemului. 
Acelaşi lucru se întâmplă dacă în planul perpendicular 
există două mase care formează un cuplu, având un 
centru de rotaţie poziţionat în planul de rotaţie al 
sistemului dinamic.  

Planul perpendicular pe planul de rotaţie al 
sistemului dinamic poate ocupa doar două poziţii 

semnificative: poziţia tangenţială, când planul este 
fixat la o anumită distanţă faţă de axa de rotaţie a 
sistemului dinamic şi poziţia radială când acest plan 
trece prin axa sistemului.  

2. MOMENTUL DE ROTAŢIE ÎN PLAN 
TANGENŢIAL 

În caz că planul în care acţionează un moment 
este perpendicular şi tangent faţă de planul de rotaţie 
al unui sistem dinamic avem un moment de rotaţie 
tangenţial. În figura 1 este reprezentată  macheta 
unui sistem în care se vede cum este generat 
momentul de rotaţie în plan tangenţial. 

 

         

Fig. 1 

 

Astfel, în timpul rotirii sistemui dinamic o masă 
sferică m, legată de o pârghie cu centrul de oscilaţie 
în planul de rotaţie al sistemului, este acţionată în 
planul tangenţial de un moment creeat de com-
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ponenta Ft a forţei centrifuge Fc care tinde să aşeze 
această masă în planul de rotaţie.  

3. DETERMINAREA MOMENTULUI DE 
ROTAŢIE TANGENŢIAL 

Pentru această determinare utilizăm figura 2 şi şi 
relaţiile următoare: 

 

M = Ft · OA 
Ft = Fc · sin β 
Fc = m · ω2 · KC 
KC = KA ·(1 / sin β) 
KA = d · sin α 
KC = d · sin α · (1 / sin β) 
Fc = m · ω2 ··  d · sin α · (1 / sin β) 
Ft = m · ω2 ··  d · sin α · 1 / sin β · sin β 
OA = d· cos α 
M  =  m · ω2 · d2 · sin 2α/2 
 
M  = 0,011 · m · n2 · d2 · sin 2α/2  [Nm] 

 
unde: m este masa, kg; n – viteza de rotaţie, rot/min; 
d – distanţa de la centrul masei la centrul de rotaţie 
al masei,  m. 
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Fig. 2. Generarea momentului de rotaţie în plan tangenţial. 

4. APLICAŢII PENTRU MOMENTUL  
DE ROTAŢIE TANGENŢIAL 

Aplicaţii concrete ale momentului de rotaţie în 
plan tangenţial găsim în turbinele eoliene [1] care 
sunt prevăzute cu un mecanism pentru reglarea 
poziţiei palelor la pornire şi menţinerea constantă a 
vitezei de rotaţie a turbinelor, figura 3.1 şi în 
turbinele axiale unisens [2], [3] utilizate în insta-
laţiile hidropneumatice acţionate de valuri. 

 
 

Fig. 3. Mecanism prevăzut cu mase pentru crearea momentului 
de rotaţie în plan tangenţial şi reglarea poziţiei palelor unei 

turbine eoliene. 

5. MOMENTUL DE ROTAŢIE ÎN PLAN 
RADIAL 

În caz că planul în care acţionează un moment este 
un plan perpendicular şi dispus radial faţă de planul de 
rotaţie al unui sistem dinamic avem un moment de 
rotaţie în plan radial. În figura 5.1 este reprezentat 
sistemul dinamic în care se vede cum este generat 
momentul de rotaţie radial. Astfel, în timpul rotirii 
sistemului dinamic o masă sferică m legată de o 
pârghie cu centrul de oscilaţie în planul de rotaţie al 
sistemului este acţionată în plan radial de un moment 
creeat de forţa centrifugă Fc care tinde să aşeze această 
masă în planul de rotaţie al sistemului. 

 

 
 

Fig. 4. Generarea momentului de rotaţie radial 

6. DETERMINAREA NOMENTULUI  
DE ROTAŢIE RADIAL 

Pentru determinarea momentului de rotaţie radial 
utilizăm figura 5 şi relaţiile prezentate în continuare. 

asin•d=AK

R=KB

KB•2ω•m=Fc

AK•Fc=M

 



MOMENTE ŞI CUPLURI DE ROTAŢIE ÎN PLAN TANGENŢIAL SAU RADIAL 

 

Buletinul AGIR nr. 1/2013 ● ianuarie-martie 105

asin•d•R•2n•m•011,0=M

asin•d•R•2ω•m=M

 

unde: m este masa sferei, kg; ω  – viteza de rotaţie, 
rad/s; n – viteza de rotaţie a sistemului, rot/min; d – 
distanţa de la centrul masei la centrul de rotaţie al 
pârghiei, m. 
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Fig. 5. Generarea momentului de rotaţie în plan radial. 

7. APLICAŢII PENTRU MOMENTUL  
DE ROTAŢIE RADIAL  

Desigur, pot exista sisteme dinamice în care apar 
momente de rotaţie radiale chiar fără o destinaţie 
expresă. Un exemplu concret putem găsi în mecanica 
universului, încercând să răspundem la întrebarea: de 
ce galaxiile au formă aplatizată ? Situaţia este repre-
zentată în figura 7 şi relaţiile prezentate în continuare.  

R•2ω•m=Fc

ă)vectorialăsum(Fa+Fc=Fr

]Nm[p•Fr=M
 

 
unde: m este masa corpului din galaxie, kg; Fc – 
forţa centrifugă a corpului, N; Fa – forţa de atracţie 
a galaxiei, N; Fr – forţa rezultantă, N; R – distanţa 
de la corp la axa de rotaţie a galaxiei, m; d – distanţa 
de la centrul galaxiei la  corp, m; p – perpendiculară 
pe direcţia forţei rezultante, m; ω  – viteza de rotaţie, 
rad/s. 
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Fig. 6. Generarea momentului de rotaţie în plan radial  
într-o galaxie. 

În acest exemplu avem o situaţie mai complexă 
întrucât în afară forţei centrifuge corpurile sunt 
legate de nucleul galaxiei nu printr-o bară rigidă ci 
printr-o forţă de atracţie. Astfel, corpul din galaxie 
este acţiont de un moment creeat de o forţă 
rezultantă. Momentul creeat tinde să aşeze corpul 
respectiv în planul de rotaţie al galaxiei.  

Migraţia corpurilor spre planul de rotaţie al 
galaxiei are drept consecinţă aplatizarea din ce în ce 
mai accentuată a galaxiei (fig. 7). 

 

 
 

Fig. 7. Vedere a galaxiei Calea Lactee. 

8. NOTIFICĂRI 

În manualele de mecanică şi în Dicţionarul de 
mecanică al acad. Caius Iacob [4] nu s-au găsit 
denumiri pentru momentele prezentate. 

În limba engleză s-a găsit denumirea: „centri-
fugal twisting moment“ [5] pentru momentul de 
rotaţie tangenţial. Denumirea nu este potrivită 
deoarece: 

a) numai forţele pot fi centrifugale; 
b) nu se precizează planurile în care sunt generate 

momentele respective. 

9. CONCLUZIE 

Denumirile:"moment de rotaţie tangenţial“ şi 
„moment de rotaţie radial“ pot fi considerate 
adecvate deoarece: 

a) arată că momentele respective sunt generate în 
sisteme dinamice de rotaţie; 

b) arată planurile în care sunt generate momen-
tele respective. 
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