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1.  De o axă verticală este legat un fir cu lungimea 2l, la capătul şi mijlocul căruia sunt fixate bile 

identice. Axa este rotită cu viteza unghiulară ω. Stabiliţi:  

a) Expresiile pentru forţele de tensiune pe porţiunile OA şi AB ale firului în dependenţă de 

unghiurile de abatere de la verticală şi masa bilelor;  
b) Expresia pentru viteza unghiulară la care porțiunile OA şi AB ale firului vor începe să se abată 

de la verticală? 

c) Raportul unghiurilor mici de deviere a porţiunilor OA şi AB ale firului de la verticală. 

Interpretaţi rezultatele obţinute.  

(10 puncte) 

2. Între moleculele unui gaz neideal monoatomic acţionează forţe de atracție. Energia potenţială de 

interacțiune intermoleculară este proporţională cu densitatea gazului: Ep = αN/V unde N este numărul 

moleculelor gazului, V este volumul acestuia, iar α este un coeficient de proporționalitate negativ (α < 0). 

Considerând că la comunicarea unei cantități mici de căldură ΔQ, volumul şi temperatura gazului variază 

cu ΔV şi, respectiv, ΔT: 

a) Exprimați variaţia energiei interne a gazului ΔU şi cantitatea de căldură ΔQ prin ΔV și ΔT; 

b) Obțineți expresia pentru presiunea gazului neideal şi ecuaţia de stare a acestuia. Interpretați rezultatul 

obținut pentru presiune; 

c) Obțineți formulele pentru căldurile molare ale gazului neideal la presiune constantă Cp şi volum 

constant CV. Interpretați rezultatele obţinute. Obțineți din aceste relaţii formula lui Mayer pentru gazul 

ideal. 

Notă. La rezolvarea problemei poate fi utilă formula aproximativă: 1/(1 + x) ≈ 1 – x, dacă x << 1. 

(10 puncte) 

3. În figura alăturată este reprezentată schema unei instalații electrice. Se consideră cunoscute t.e.m. a sursei 

de curent E, rezistența ei interioară r, capacitatea electrică a condensatorului C şi rezistența electrică a 

consumatorului R. Cheia K conectează clemele 1 şi 2 cu frecvenţa ν. Presupunând că la conectarea cheii 

K la clema 1 condensatorul reușește să se încarce complet, iar la conectarea acestuia 

la clema 2, el reușește să se descarce complet, determinați:  

a) Randamentul η
1
 al instalației electrice fără condensator şi cu cheia într-o 

poziție fixă;  

b) Randamentul η
2
 al instalației electrice având schema electrică din figura 

alăturată. Construiți în aceleași coordonate graficele calitative ale dependențelor η
1
(R) şi η

2
(R); 

c) Raportul η
2
/η

1
. Pentru ce valori ale rezistenței consumatorului acest raport este egal cu m > 1? Ilustrați 

rezultatul numeric; 

d) Puterea P1 degajată la consumator când instalația electrică este fără condensator şi cheia în poziție 

fixă, puterea P2 degajată la consumator în instalația având schema electrică din figură, precum şi 

raportul P2/P1. Pentru ce valori ale capacității condensatorului acest raport este egal cu k, unde k > 1? 

 (10 puncte) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


