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1. Modul Cinetostatica/ Dinamica 

- Analiza cinematică a mecanismului cu roți dințate cu axe fixe utilizat pentru compunerea 

rotațiilor paralele, utilizând Catia. Simularea grafică cu ajutorul calculatorului; 

- Analiza cinematică a mecanismului planetar cu roți dințate utilizat pentru compunerea 

rotațiilor paralele, utilizând Catia. Simularea grafică cu ajutorul calculatorului; 

- Analiza cinematică a mecanismului diferențial cu roți dințate utilizat pentru compunerea 

rotațiilor paralele, utilizând Catia. Simularea grafică cu ajutorul calculatorului; 

- Determinarea bazei și rostogolitoarei pentru mecanismul bielă-manivelă. Analiza cinematică 

utilizând calculatorul; 

- Determinarea bazei și rostogolitoarei pentru mecanismul patrulater. Analiza cinematică 

utilizând calculatorul; 

- Analiza dinamică a conservării momentului cinetic pentru un mecanism cu doi volanți. 

Simulare grafică cu ajutorul calculatorului; 

2. Modulul Prototipare 

Realizarea prin prototipare pe imprimante 3D a: 

- mecanismului cu roți dințate cu axe fixe utilizat pentru compunerea rotațiilor paralele; 

- mecanismului planetar cu roți dințate utilizat pentru compunerea rotațiilor paralele; 

- mecanismului diferențial cu roți dințate utilizat pentru compunerea rotațiilor paralele; 

- mecanismului bielă-manivelă; 

- mecanismului cu doi volanți. 

3. Modul CNC 

Realizarea pe centrul CNC ISEL a: 

- unei plachete folosind importul și vectorizarea unei imagini grafice; 

- unei plachete cu scrierea in relief – desen și execuție; 
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- unei gravări 3D pe o suprafață curbilinie predefinită; 

- unui indicator cu leduri din policarbonat prin gravare 3D; 

 

4. Modul Robotica 

Realizarea şi parcurgerea unui trase de la START la FINISH în cel mai scurt timp evitând 

obstacolele fără a ridica robotul de jos. Timpul cel mai scurt câștigă!  

 

5. Modul TIC 

Realizarea unor calcule în Microsoft Excel cu urmatoarele cerinţe: 

- Introducerea de minim 5 înregistrări într-un tabel printr-un formular; 

- Validarea datelor unor celule specificate; 

- Formatarea celulelor pe baza unor condiţii; 

- Efectuarea de calcule pe baza unor funcţii Excel predefinite/formule definite de utilizator; 

- Filtrarea înregistrările din tabelul iniţial folosind „filtrarea avansată” stabilind intervale 

pentru selecţie; 

- Generarea de tabele/grafice pivot 

 

 

 

 

 

 

 


