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Problema 1. 

Un mol de gaz ideal biatomic efectuează o transformare ciclică compusă 

din două izocore și două izobare. Determinați: 

a) Randamentul unei mașini termice care funcționează în conformitate 

cu ciclul 1º2º3º4º1;        (2,5 p.) 

b) Randamentul mașinilor termice care ar funcționa după 

transformările ciclice 1º2º3º1 și 1º3º4º1;     (1,5 p.) 

c) Variația entropiei gazului în transformarea 1º3;    (2,0 p.) 

d) Limitele de variație ale randamentului mașinii termice 1º2º3º4º1, 

dacă la variațiile presiunii și volumului gazului, stările 1 și 3 se află 

permanent pe aceeași dreaptă (vezi Fig. 1).      (4,0 p.) 

Problema 2. 

Punctele A și B se află la distanța a = 30 cm unul de la altul, iar punctele C și D sunt situate 

la aceeași distanță x = a, corespunzător, de la punctul B și de la mijlocul segmentului AB 

(Fig. 2). Determinați intensitatea câmpului electric: 

a) În punctele C și D în cazul, când în punctul A se află sarcina q
1
 = 5 nC , iar în punctul 

B – sarcina q
2
 = – 5 nC ;         (1,5 p.) 

b) În punctul C dacă punctele A și B sunt unite cu un fir subțire încărcat uniform cu 

sarcină electrică de densitate liniară τ = +20 nC/m.      (1,5 p.) 

c) În punctul D situat pe perpendiculara coborâtă în mijlocul firului încărcat AB. 

Analizați cazurile limită pentru expresia intensității câmpului electric, când x << a 

și x >> a;           (3,0 p.) 

d) În punctul F situat la aceeași distanță x = a de la capătul B al firului încărcat AB 

(Fig. 2)?           (4,0 p.) 

Problema 3. 

Printr-un cadru pătrat confecționat din sârmă subțire omogenă cu masa de m = 5 g circulă un curent cu intensitatea 

I = (π2/6) A. Cadrul este suspendat liber cu ajutorul unui fir neelastic de un vârf al acestuia. Sistemul este situat 

într-un câmp magnetic omogen cu inducția B = 5 mT orientat orizontal. Perioada oscilațiilor mici amortizate ale 

cadrului T = 2,0001 s. Determinați: 

a) Perioada oscilațiilor libere neamortizate  ale cadrului T0;       (5,0 p.) 

b) Decrementul logaritmic δ al amortizării oscilațiilor, coeficientul de amortizare β al acestora, precum și 

factorul de calitate Q al oscilatorului;         (2,5 p.) 

c) Valoarea componentei orizontale B
1
 a inducției unui câmp magnetic necunoscut în care a fost plasat cadrul 

suspendat, dacă perioada oscilațiilor mici amortizate ale acestuia devine T1 = αT, unde α = 10, iar mediul 

în care se produc oscilațiile și intensitatea curentului prin cadru rămân aceleași;    (1,5 p.) 

d) Valoarea decrementului logaritmic δ1, începând cu care la calcularea perioadei oscilațiilor, trebuie luată 

în seamă amortizarea, dacă se admite o eroare relativă ε ≤ 0,1%.      (1,0 p.) 
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