
1. Se ilumineazã succesiv suprafaþa unui corp metalic de masã M cu radiaþii ultraviolete având 
frecvenþele 1 respectiv 2. Diferenþa dintre tensiunile de stopare în cele douã cazuri este US. Se 
cunoaºte sarcina electronului, masa lui ºi viteza luminii în vid (e, m, c).
a) Sã se calculeze constanta lui Planck.
b) Dacã pentru frecvenþa 1, tensiunea de stopare este US1, sã se calculeze energia cineticã a 

metalului.
(prof. Adrian Sescu)

2. O placã metalicã de masã m este fixatã la capãtul inferior al unei tije rigide (fãrã masã) care se 
poate roti liber în jurul unei articulaþii de la capãtul superior. Un fascicul luminos orizontal este 
trimis spre placã pe o direcþie perpendicularã pe aceasta. Datoritã interacþiunii, tija este deviatã 
faþã de verticalã cu unghiul  în noua poziþie de echilibru. Se cunoaºte coeficientul de reflexie R 
al plãcii.
a) Sã se determine fluxul energetic al radiaþiei incidente.
b) Pãstrând constantã valoarea fluxului energetic sã se indice o modalitate de modificare a valorii 

coeficientului de reflexie. Care trebuie sã fie noua valoarea a acestui coeficient pentru ca, în R '

regim staþionar, temperatura exprimatã în grade Celsius sã scadã la jumãtate din valoarea 
anterioarã, dacã mediul ambiant are temperatura t C0

00
(prof. Constantin Ostafe)

3. Se realizeazã o ciocnire Compton între un foton, cu lungimea de undã 0, care se deplaseazã pe 
axa Ox spre x pozitiv ºi un electron care se deplaseazã spre x negativ, având o energie cineticã 
Ec = 0,5 MeV în referenþialul laboratorului (S0). Sã se calculeze:
a) lungimea de undã  a fotonului în referenþialul (S) legat de electron;
b) direcþia fotonului emergent în referenþialul laboratorului (S0) când în referenþialul (S) difuzia 

se face la 900. Se cunoaºte legãtura între unghiul de difuzie  în referenþialul (S) ºi 0 în (S0):
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c) lungimea de undã ' a fotonului emergent în sistemul laboratorului(S0);
d) pierderea de energie cineticã Ec - Ec' în (S0), în cursul ciocnirii, în funcþie de  = h0/2m0c2 ºi 

' = h0
'2m0c2.

Se vor face calculele considerând lungimea de undã Compton  = 0,24 A, 0 = 0,1 A ºi 
m0c2 = 0,511 MeV.

Se cunoaºte cã frecvenþa recepþionatã într-un sistem de referinþã ce se deplaseazã cu viteza 
v sub unghiul  faþã de un sistem de referinþã fix din care este emis un semnal de frecvenþã s se 
aflã prin relaþia:
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(prof. Ioan Dumitru)

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