
11 Se dã sistemul din figura alãturatã. El este format din doi 
cilindri ficºi verticali cu secþiunile egale S, închiºi cu douã 
pistoane etanºe, de mase m care se pot deplasa fãrã frecare. 
Între cei doi cilindri este cuplatã o pompã prin intermediul a 
douã conducte cu volume neglijabile. Pe cele douã pistoane se 
sprijinã capetele unei scânduri de masã neglijabilã ºi de lungime 
 pe care se deplaseazã cu viteza v constantã, de la un capãt la 
celãlalt, un vehicul care poate fi considerat punct material având 
masa M. Iniþial vehiculul se aflã într-unul din capetele 
scândurii iar aceasta este orizontalã. Se considerã cã gazele din cei doi cilindri au aceeaºi temperaturã ºi care se 
menþine constantã în timp. Se considerã cunoscute ºi: masa molarã a aerului (), temperatura sistemului (T), masa 
iniþialã de gaz din fiecare cilindru (m1 respectiv m2).

1111 Sã se gãseascã debitul masic al pompei astfel încât scândura sã rãmânã orizontalã.

1121 Dacã pompa nu funcþioneazã, cum ar trebui sã fie modificatã temperatura din incinta 2 astfel încât scândura 
sã rãmânã totuºi orizontalã în timpul deplasãrii vehiculului?

11 Un balon de sãpun de razã R1 = 2 cm este plasat pe un 
balon de razã R2 = 5 cm (conform figurii alãturate). 
Presiunea atmosfericã este p0 = 105 Pa.

1111 Sã se determine forma stratului de sãpun care 
separã cele douã baloane.

1121 Sã se calculeze unghiurile dintre pelicule în 
punctele de contact.

1131 Considerând transferul de energie termicã dintre 
pelicule ºi mediul înconjurãtor neglijabil, care este 
variaþia de temperaturã a sistemului descris. Se 
considerã cã sistemul are înainte ºi dupã cuplare 
aceeaºi temperaturã peste tot; se neglijeazã 
capacitatea caloricã a gazului din interior. 
Grosimea peliculei este h = 10-6 m, cãldura specificã a lichidului este c = 2 000 J/kgK, densitatea lichidului 
este  = 800 kg/m3, coeficientul de tensiune superficialã este  = 0,04 N/m..

11 Considerãm transformarea ciclicã din figura alãturatã 
efectuatã de un gaz ideal monoatomic. Se ºtie cã 
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1111 Sã se calculeze randamentul acestui ciclu.

1121 Sã se verifice formularea Carnot pentru principiul al 
II-lea al termodinamicii. 

Autor: insp. Prof. Ovidiu Mãntãluþã
Notã: Toate subiectele sunt obligatorii; timpul de lucru este 
de trei ore.
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