
 

 

1. Într-o cameră de ascultare se află o atmosferă gazoasă cu presiunea p = 10
5
 N/m

2
, la 

temperatura de 300 K. Să se evalueze inducţia magnetică în intrefierul magnetului permanent al unui 

difuzor, astfel încât intensitatea acustică generată de oscilaţiile bobinei mobile, în imediatea sa apropiere, 

să aibă valoarea I = 10
-2

 W/m
2
 pentru o valoare Io = 30 mA a amplitudinii curentului alternativ care 

trece prin bobină. Se ştie că diametrul bobinei mobile este d = 1,59 cm, numărul spirelor bobinei N = 20, 

constanta elastică corespunzând acţiunii membranei asupra bobinei este k = 300 N/m, iar frecvenţa 

curentului alternativ  f = 50 Hz , mult mai mică decât frecvenţa oscilaţiilor mecanice proprii ale bobinei. 

Se cunosc de asemenea masa molară a gazului = 28,8 kg/kmol, exponentul său adiabatic  = 1,4 şi 

constanta generală R = 8310 J/kmolK 
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2. În figura de mai jos cilindrul de lungime L conţine 1 kmol de gaz ideal limitat de un piston 

mobil subţire de masă m şi secţiune S. Pistonul este fixat de un capăt al unui resort de masă neglijabilă şi 

de constantă elastică k, celălalt capăt al resortului fiind fixat de un suport rigid. Presiunea gazului din 

interiorul şi exteriorul cilindrului este po, temperatura iniţială To, iar gazul se comportă adiabatic, 

coeficientul fiind .  

a) Calculaţi perioada micilor oscilaţii în absenţa frecărilor dintre piston şi cilindru. 

b) Un glonţ cu masa mo şi viteza vo pe direcţia axei cilindrului loveşte central pistonul aflat în 

poziţia iniţială şi rămâne infipt în el. Calculaţi amplitudinea de oscilaţii în absenţa frecărilor 

(se cunoaşte CV) . 

c) Scrieţi ecuaţia de oscilaţie a pistonului în cazul când între piston şi cilindru este frecare, forţa 

de frecare fiind proporţională cu viteza.  

Se cunoaşte coeficientul de proporţionalitate a forţei de frecare cu viteza 
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3. Un condensator plan, constituit din două armături plane şi paralele, cu dimensiunile a = 50 cm, 

b = 30 cm, distanţate la d = 1 mm, se află în poziţie verticală, conform figurii, la o înălţime faţă de 

sol cu mult mai mare decât lungimea armăturilor. Condensatorul este legat în serie cu o bobină de 

inductanţă L = 2,5 10
-3

 H şi o rezistenţă R = 100  Circuitul este alimentat la o tensiune alternativă 

U = 50 V şi frecvenţa = 60 kHz. Între armături se lasă să cadă liber o placă din sticlă cu grosimea 

de 1 mm de lungime egală cu lungimea “a” a armăturilor condensatorului şi permitivitate electrică 

relativă r = 5. Se neglijează interacţiunile electrice dintre placă şi armături. Să se afle: 

a) cum variază capacitatea electrică a condensatorului în funcţie de timp, după ce se lasă să cadă 

placa din sticlă între armături; să se reprezinte grafic această dependenţă; 

b) cum variază intensitatea curentului prin circuit în funcţie de poziţia relativă a plăcii din sticlă faţă 

de armăturile condensatorului; să se reprezinte grafic această dependenţă. 
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(Subiecte propuse de Prof. Sanda Spiridon – Liceul “Petru Rareş”, Prof. Eugen Ghirvu – Liceul Auto, 

Prof. Constantin Spiridonescu – Grupul Şcolar “Ion Creangă”) 


