
11 Pe o suprafaþã orizontalã este plasat în 
repaus un cilindru orizontal de masã M în 
care poate aluneca un piston cu masa m. 
Pistonul este cuplat de unul din capetele 
cilindrului cu un resort de masã neglijabilã ºi 
constantã elasticã k ºi lungimea în stare 
nedeformatã 0/2. În ambele pãrþi ale 
pistonului se gãsesc mase egale de gaz în stãri identice. Un glonte de masã m0 << M se înfige în cilindru cu o 
vitezã  paralelã cu axul acestuia. Se considerã cã procesele suferite de gaze sunt izoterme ºi nu existã frecãri 

v0
între piston ºi cilindru ºi nici între cilindru ºi suprafaþa orizontalã.
1111 Sã se determine perioada micilor oscilaþii ale sistemului.
1121 Sã se determine amplitudinile de oscilaþie.

11 Se dã sistemul din figura alãturatã. Pe o tijã 
metalicã articulatã în punctul O sunt fixate 
douã bile conductoare mici, identice, de 
masã m, la distanþele OP = 2a ºi OQ = 3a. 
Bilele sunt în contact permanent cu douã 
conductoare semicirculare (ºine), frecarea cu 
acestea fiind neglijabilã. Perpendicular pe 
planul conductoarelor se aplicã un câmp 
magnetic uniform de inducþie B.
1111 Între punctele 1 ºi 2 se cupleazã un 

rezistor cu rezistenþa necunoscutã. Se 
imprimã bilei Q (aflatã în poziþia de 
echilibru) o vitezã v1 tangentã la ºina inferioarã. Sã se determine energia disipatã pe rezistor.

1121 Sã se explice evoluþia sistemului în condiþiile de la punctul a) în funcþie de timp în cazul oscilaþiilor mici.
1131 Se înlocuieºte rezistorul cuplat între punctele 1 ºi 2 cu un generator de tensiune alternativã. Sã se determine 

frecvenþa t.e.m. pentru care amplitudinea micilor oscilaþii este maximã.
11 Se dã circuitul din figura alãturatã. Prin P este notatã o prizã cu 

rezistenþã neglijabilã care delimiteazã o porþiune cu inductanþã ºi 
rezistenþã L1 ºi respectiv R1.
1111 Sã se deducã frecvenþa de rezonanþã a circuitului dacã priza P 

este la capãtul superior al bobinei.
1121 Sã se deducã frecvenþa de rezonanþã a circuitului dacã priza P 

este la jumãtatea bobinei.
1131 Sã se deducã valoarea impedanþei dacã R = XC = XL/2 = 10  

iar priza este la jumãtatea bobinei.
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