
11 Patru mici bile conductoare identice sunt încãrcate cu q1 = 6 nC, q2 = -10 nC, 
q3 = 2 nC ºi q4 = 8 nC. Bilele sunt fixate în vârfurile unui pãtrat de laturã 
 = 10 cm, în vid, ca în figura alãturatã.
1111 Calculaþi intensitatea câmpului electric în punctul O aflat la mijlocul 

pãtratului.
1121 Bila plasatã iniþial în A este pusã în contact, pe rând, cu cele din B, C ºi 

D (în aceastã ordine), apoi adusã din nou în punctul A. Calculaþi noua 
intensitate a câmpului electric în punctul O ºi forþa ce acþioneazã asupra 
bilei din A din partea celorlalte.

1131 Se deplaseazã bila din A pe o direcþie perpendicularã pe planul pãtratului ABCD, pe distanþa 2. 
Determinaþi intensitatea câmpului electric ce acþioneazã în punctul A ºi forþa în aceastã situaþie asupra 
bilei deplasate.

11 Se considerã un conductor format din trei segmente tubulare coaxiale, asemãnãtor unei antene telescopice. 
Segmentele realizeazã un contact electric perfect la fiecare capãt (dar ºi pe porþiunea comunã) ºi sunt realizate din 
tablã cu aceeaºi grosime h = 1 mm (vezi figura alãturatã, în care este reprezentatã o secþiune longitudinalã 
printr-una din porþiunile de contact). Diametrul exterior maxim este D = 8 mm, iar segmentele au lungimile 
 = 24 cm. Conductorul astfel realizat, este introdus într-un circuit electric care mai cuprinde un generator electric 

având tensiunea electromotoare E = 1,2 V ºi rezistenþa interioarã r = 0,01 . Iniþial, conductorul are lungime 
minimã, tuburile fiind introduse complet unul în altul. Se mãreºte treptat lungimea conductorului prin tragerea 
segmentelor componente, începând cu cel de diametru minim. Se considerã cã înainte de a trage de al doilea 
segment, primul este complet extras ºi rãmâne extras. Rezistivitatea materialului din care sunt confecþionate 
tuburile este  = 2·10-6 m.
1111 Gãsiþi dependenþa rezistenþei electrice a conductorului telescopic de lungimea acestuia.
1121 Care este lungimea conductorului telescopic atunci când obþine de la generator o putere electricã maximã?

11 Fie circuitul din figura alãturatã. Becurile sunt identice, la fel ºi 
rezistorii. Se constatã cã becurile funcþioneazã normal, având fiecare la 
borne o tensiune U = 3,5 V ºi disipã fiecare o putere electricã 
P = 200 mW.
1111 Cât este tensiunea UMN de la bornele generatorului?
1121 Cât este tensiunea la bornele fiecãrui rezistor?
1131 În cât timp pot încãlzi becurile apa dintr-un acvariu, de volum 

V = 1500 cm3 de la 1 = 15 C la 2 = 17 C? Se considerã cã 
randamentul luminos este  = 5 %. Se considerã 
apã = 1000 kg/m3.
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