
Probleme concurs Agârbiceanu 2017 

Enunturi 

 

1. O distributie de sarcina cu simetrie sferica in jurul punctului O produce intr-un punct M 

aflat la distanta r de O un potential electrostatic 
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a). Calculati intensitatea campului electric in punctul M. 

b). Calculati fluxul campului electric )(RΦ  printr-o sfera de raza R cu centrul in O. 

c). Calculati valorile  si . )0(Φ )(∞Φ

 

2. O bobina este alcatuita dintr-un fir conductor cu spire alaturate infasurate pe un tor 

circular cu sectiune patrata de latura a. Raza medie a torului este R. Numarul total de spire 

este N, iar intensitatea curentului electric este I.  

a). Descrieti liniile de camp magnetic care trec printr-un punct M din interiorul bobinei. 

b). Calculati valoarea inductiei magnetice in punctul M(x, y) din interiorul bobinei. Acelasi 

lucru pentru un punct din exteriorul bobinei. 

c). Calculati fluxul magnetic prin suprafata unei spire cu normala orientata in sensul 

campului. 

d). Notam cu Bmax si Bmin valorile maxima si minima ale campului magnetic in interiorul 

bobinei. Calculati valoarea raportului a/R pentru ca variatia relativa a campului sa fie de 

10%: 
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3. O cantitate de gaz ideal monoatomic ( 3
2VC = R ) parcurge un proces termodinamic din 

starea iniţială (p1, V1) în starea finală (p1/3, 3V1). Graficul acestui proces, în coordonate (p, 

V), este un segment de dreaptă, iar 1 100kPap =  şi 1 6LV = . Să se calculeze: a) căldura 

primită de gaz în timpul încălzirii; b) căldura schimbată de gaz în întregul proces 

termodinamic; c) căldura primită de gaz.  

 

4. Un automobil s-a blocat in noroi. Incercand sa iasa, soferul accelereaza pe loc, iar 

anvelopele de raza R, a caror periferie se invarteste cu viteza  stropesc cu noroi. Aratati 

ca noroiul nu poate ajunge deasupra solului la o inaltime egala cu:  

v

a). diametrul rotii, daca gRv ≤  

b). marimea , daca 222 2/2/ vgRgvR ++ gRv > . 

c). Care dintre cele doua inaltimi este mai mare ? 

Se neglijeaza rezistenta aerului. 

 

5. Într-o anumită fază a evoluţiei unei stele, când combustibilul termonuclear este aproape 

consumat, steaua împrăştie în jurul ei o mare cantitate de gaze şi de praf, formând ceea ce 

se numeşte o nebuloasă planetară. Aceasta nebuloasă se disipează în spaţiu în câteva zeci 

de mii de ani, încât gazele şi particulele solide (în general silicaţi) par nemişcate, găsindu-

se în echilibru mecanic sub acţiunea atracţiei gravitaţionale şi a forţelor datorate presiunii 

luminii. Considerând particulele de formă sferică, perfect reflectorizante şi ştiind că 

temperatura la suprafaţa stelei este , să se găsească raza acestor particule cosmice.  sT

Se cunosc: , constanta lui Stefan-Boltzmann , viteza 

luminii în vid , constanta atracţiei gravitaţionale 

, densitatea particulelor , masa stelei 

 şi raza stelei . 
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6. 

 


