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1. Într-un tub vertical cu înălţimea H = 152 cm sudat la capătul inferior se află o coloană de aer cu 

înălţimea h = 76 cm închisă în tub de o coloană de mercur ce umple tubul până la capătul superior. 

Presiunea atmosferică p
0
 = 760 mm Hg, iar temperatura aerului din tub T0 = 288 K. Ca rezultat al 

încălzirii gazului mercurul din tub foarte lent se varsă complet din tub.  

a) Determinați presiunea iniţială și temperatura finală ale aerului din tub;  
b) În conformitate cu ce funcție trebuie să varieze lent temperatura aerului pentru ca tot 

mercurul care îl închide să se verse din tub? Reprezentați grafic această funcție și analizați 

sensul fizic al valorilor temperaturii; 

c) Până la ce temperatură maximă trebuie încălzit aerul din tub, pentru ca mercurul să se verse 

complet. 

(10 puncte) 

2. La bombardarea unei ținte de litiu cu protoni, având energia cinetică Ec,p ≥ Ec,0 (Ec,0 =1,88 MeV) se pot 

forma nuclee ale unui izotop de beriliu şi neutroni, degajându-se totodată şi o cantitate de căldură Q. 

Masele nucleelor de litiului și beriliu MLi ≈ MBe ≡ M  = 7 m, unde m este masa protonului și a neutronului 

mp ≈ mn ≡ m.  

a) Determinaţi energia totală minimă Emin a nucleului de beriliu şi neutronului ca un tot întreg; 

b) Obțineți expresia cantității de căldură Q degajată în urma bombardării țintei de litiu, precum și 

valoarea acesteia;  

c) Pentru ce valori ale energiei Ec,p a protonilor incidenți este posibilă mișcarea neutronilor în sens opus 

sensului de mişcare a protonilor înainte de ciocnire. 

(10 puncte) 

3. Sunt date trei resorturi identice fiecare având constanta de 

elasticitate k0. Capetele a două dintre ele sunt fixate de o bară 

orizontală, iar celelalte două capete sunt legate între ele, astfel 

încât resorturile formează unghiul 2α, când în punctul de 

legătură este suspendată o greutate de masă m. Apoi în 

punctul de legătură a primelor două resorturi se mai leagă al 

treilea resort de care se suspendă același corp de masă m. 

Determinaţi: 

a) Perioada oscilaţiilor mici ale corpului suspendat de cele 

două resorturi;  

b) Perioada oscilaţiilor mici ale corpului suspendat de cele trei resorturi legate între ele (ca în figură); 

c) De câte ori perioada oscilaţiilor în cazul b) este mai mare decât perioada lor în cazul a), dacă α=π/3?  

 (10 puncte) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 

    

 

 


