
1. O sferã omogenã de razã R ºi masã m se sprijinã fãrã 
frecare de douã praguri orizontale ºi paralele aflate la 
distanþa d = R , ca în figurã. 3
a) Aflaþi forþele cu care cele douã praguri acþioneazã 

asupra sferei.
b) Presupunând cã sfera nu poate aluneca în punctul M, 

determinaþi forþa orizontalã minimã perpendicularã pe 
direcþia celor douã praguri cu care trebuie acþionat 
asupra sferei în punctul A pentru ca aceasta sã nu mai 
apese în punctul N.

(prof. Constantin Ailincãi, prof. Ioan Dumitru)
2. Fie sistemul din figurã, format dintr-un plan înclinat (1 - 
2) de unghi  = 450 ºi înãlþime h = 10 m continuat cu un plan orizontal (2 - 3). Pe acest sistem se 
poate deplasa un corp A. Între corp ºi suprafaþa (1 - 2 - 3) existã frecare; forþa de frecare care 
acþioneazã asupra corpului este direct proporþionalã cu forþa de apãsare normalã dintre corp ºi 
suprafaþã: Ff = N ( - coeficient de frecare,  = 0,1).

a) Se lanseazã din punctul 1 cãtre punctul 2 un corp de masã m = 10 kg cu viteza iniþialã 
v1 = 10 m/s. Aflaþi distanþa faþã de punctul 2 la care se opreºte corpul pe planul orizontal, 
considerând cã viteza iniþialã pe porþiunea orizontalã (2 - 3) este egalã cu viteza finalã pe care o 
are corpul la terminarea coborârii (1 - 2).

b) Din punctul în care se opreºte corpul, se acþioneazã asupra lui cu o forþã de tracþiune constantã, 
tangentã la traiectorie, Ft = 12,3 N, cu scopul de a-l trage pe planul înclinat. Aflaþi distanþa 
pânã la care corpul urcã pe planul înclinat, faþã de punctul 2.

c) Determinaþi randamentul miºcãrii mecanice în cazul b.
(prof. Grigoruþã Oniciuc, prof. Ioan Dumitru)
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3. Se considerã douã resorturi cuplate cu lungimi egale l0 (în stare nedeformatã) ºi având 
constantele elastice k1 ºi k2. Resorturile sunt plasate pe un plan înclinat fix de unghi , între doi 
suporþi A ºi B aflaþi la distanþa 2l0, conform figurii. Suportul B este fixat pe planul înclinat, iar 
suportul A poate fi deplasat în lungul planului înclinat.

a) Sã se afle distanþa x cu care se deplaseazã punctul de cuplaj C al celor douã resorturi, dacã 
suportul A este deplasat pe distanþa d spre suportul B.

b) Sã se afle masa m1 a unui corp (considerat punctiform) ce trebuie ataºat punctului de cuplaj C 
astfel încât acesta sã revinã în poziþia ocupatã înainte de deplasarea suportului A.

c) De corpul de masã m1 se leagã un alt corp de masã m2 prin intermediul unui fir trecut peste un 
scripete fix. Se constatã cã, atunci când sistemul ajunge în echilibru, porþiunea CD a firului este 
orizontalã. Sã se determine masa m2 pentru care corpul de masã m1 nu mai apasã pe suprafaþa 
planului înclinat dar rãmâne în contact cu aceasta.

(prof. Viorel Cap, prof. Ioan Dumitru)

Notã: Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de 3 (trei) ore.
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