
11 Un corp paralelipipedic cu laturile a = 10 cm, b = 30 cm ºi 
c = 10 cm este plasat pe un plan înclinat de unghi  = 30, 
conform figurii alãturate. El este þinut în echilibru cu 
ajutorul dispozitivului reprezentat, în care scripeþii ºi firele 
sunt ideale; între paralelipiped ºi planul înclinat existã 
frecare. Planul desenului este o secþiune verticalã prin 
mijlocul paralelipipedului. Punctul C se aflã la mijlocul 
feþei de la deal, iar punctul A la mijlocul muchiei pe care 
este situat. Porþiunea de fir CD este paralelã cu planul 
înclinat, iar porþiunea AB face un unghi  = 30 cu 
verticala. Se dau m1 = 200 g, m2 = 200 g.
1111 Care este tensiunea din firul trecut peste cei trei 

scripeþi?
1121 Cât ar trebui sã fie coeficientul de frecare dintre corp 

ºi planul înclinat pentru ca acest corp sã poatã sã urce 
uniform (dupã ce este împins puþin la deal)?

1131 Este posibilã rãsturnarea corpului (justificaþi 
rãspunsul)?

22 Pe un suport orizontal, fãrã frecare, se aflã, în vârfurile unui 
triunghi echilateral, trei bile identice cu masã m fiecare. 
Bilele sunt cuplate prin trei resorturi elastice identice, fiecare cu constanta elasticã k ºi lungimea 0 în stare 
nedeformatã.
1111 Ce forþe, egale în modul, aplicate pe direcþiile bisectoarelor unghiurilor triunghiurilor, sunt necesare pentru 

a menþine lungimile laturilor la valoarea  1,50.
1121 Ce viteze, identice, orientate pe direcþiile bisectoarelor 

unghiurilor triunghiului, trebuie imprimate celor trei 
bile, astfel încât latura triunghiului sã ajungã la o 
lungime maximã egalã cu 20?

22 Un bloc de gheaþã de formã paralelipipedicã ºi secþiunea 
transversalã un pãtrat alunecã (fãrã frecare) într-un jgheab cu 
feþele perpendiculare, aºa cum indicã figura alãturatã. 
Greutatea blocului este de G = 200 N, iar înclinarea muchiei 
jgheabului faþã de orizontalã este  = 30. Se presupune cã 
feþele jgheabului sunt egal înclinate faþã de verticalã.
2212 Cu ce forþã apasã blocul pe fiecare din cele douã feþe?
2222 Ce forþã minimã este necesarã pentru a þine acest bloc în repaus (modul ºi orientare)?
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