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Problema 1. Mișcări uniforme 

A.Doi cicliști și …. un porumbel voiajor! Pe un sector rectiliniu și orizontal al unei 

autostrăzi, de la bornele kilometrice A și B, situate la distanța km,50 d   pleacă simultan, cu 

bicicletele, unul spre celălalt, doi prieteni, Radu și Marian, vitezele lor fiind: km/h;15vR  

.km/h10vM    În momentul startului bicicliștilor, de pe ghidonul bicicletei lui Radu pleacă spre 

Marian, în zbor uniform, rectiliniu și orizontal, un porumbel voiajor, cu viteza .km/h20vP    

Ajungând la Marian și oprindu-se pe ghidonul bicicletei acestuia, porumbelul se întoarce imediat 

spre Radu, tot în zbor uniform, rectiliniu și orizontal. În continuare porumbelul face curse 

identice între cei doi cicliști, așa cum indică desenul din figura alăturată, până în momentul 

întâlnirii acestora.  

a) Să se determine distanțele parcurse de Radu, de Marian și de porumbel, din momentul 

startului celor trei alergători și până în momentul întâlnirii acestora. Se neglijează duratele 

staționărilor porumbelului pe ghidonul fiecărei biciclete, staționări necesare schimbării sensului 

zborului porumbelului. 

B. Tăietorul de lemne! La marginea unei păduri, un lucrător forestier taie un copac 

folosind un topor. Loviturile toporului, care se repetă la intervale egale de timp, se văd și se aud 

de la distanță. Un fapt ciudat îi atrage atenția unui observator. Zgomotul produs de topor în 

momentul lovirii  copacului nu este auzit simultan cu observarea (vederea) loviturii. 

b) Să se justifice această constatare a observatorului și să se determine distanța dintre 

observator și lucrător, dacă, de fiecare dată, în momentul vederii unei lovituri, observatorul aude 

zgomotul produs de lovitura anterioară. Se cunoaște viteza sunetului în aer, .m/s340vs    Între 

Radu Marian 



 
 
 

cele două lovituri pe care observatorul le-a văzut el a cronometrat un timp 3t s. Viteza luminii 

în aer este foarte mare în raport cu viteza sunetului în aer. 

C. Viteza medie a unui automobil. Jumătate din distanța existentă între localitățile A și  

B este parcursă de un automobil cu viteza constantă km/h,70v1    iar a doua jumătate din 

aceeași distanță este parcursă de același automobil cu viteza constantă .km/h80v2    La 

întoarcerea automobilului din localitatea B în localitatea A, jumătate din durata întregii deplasări 

de la B la A automobilul se deplasează cu viteza ,v1  iar în cealaltă jumătate din durata întregii 

deplasări de la B la A, automobilul se deplasează cu viteza .v2  

c) Să se determine viteza medie a automobilului în mișcarea corespunzătoare fiecărui 

sens de deplasare între cele două localități. Viteza medie se definește ca fiind: ./vm tx   

 

Problema 2. Balanța de laborator 

A. Amestecuri lichide omogene. Balanța cu brațe egale, reprezentată în desenul din 

figura alăturată, este în echilibru. Pe talerele sale, AP  și respectiv ,PB  sunt două vase cilindrice 

identice, AC  și respectiv .CB În unul din vase se află, în amestec omogen, mase egale din trei 

lichide incolore, omogene, diferite (1, 2, 3).  În celălalt vas se află, în amestec omogen, volume 

identice din aceleași trei lichide incolore, omogene, diferite.  

Se cunosc densitățile lichidelor din fiecare amestec: ;g/cm1 3

1   ;g/cm3,1 3

2  

.g/cm6,1 3

3    

 
 

a) Să se identifice vasul în care se află fiecare dintre cele două amestecuri lichide 

omogene. 

 

B. Masele etaloanelor! Pentru obținerea unor produse farmaceutice, în laboratorul unei 

farmacii trebuie făcute cântăriri ale diferitelor componente, masele acestora putând avea orice 

valoare, cuprinsă între g1  și g,40  fără valori fracționare. Pentru aceasta, laborantul are la 

dispoziție o balanță cu brațe egale și numai patru etaloane marcate (a, b, c, d), așa cum indică 

desenul din figura alăturată. 
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b) Să se precizezece mase trebuie să aibă cele patru etaloane, astfel încât laborantul să 

poată face cântăririle necesare.  

c) Să se indice modul de realizare al fiecărei cântăriri, în intervalul de la 1 g la 40 g, 

 

Problema 3. Imagini stroboscopice 

Imaginile stroboscopice I și II din figura alăturată reprezintă, la aceeași scară, pozițiile 

succesive a două bile sferice, surprinse la intervale de timp egale, t 0,2 s. În imaginea I bila 

cade liber pe verticală, iar în imaginea II bila este lansată pe direcție orizontală, de la aceeași 

înălțime, în același moment, cu viteza 1v0  m/s. 

a) Să se dovedească grafic că mișcarea bilei din imaginea I este identică cu mișcarea 

proiecției pe verticală a bilei din imaginea II, iar prin măsurători să se precizeze felul acestor 

mișcări: 1) mișcări uniforme; 2) mișcări accelerate; 3) mișcări încetinite. 

b) Să se dovedească prin măsurători felul mișcării proiecției pe orizontală a bilei din 

imaginea II: 1) mișcare uniformă; 2) mișcare accelerată; 3) mișcare încetinită.  

c) Să se determine diferența de nivel reală corespunzătoare primei poziții a bilei și 

respectiv a ultimei poziții a bilei,  din fiecare imagine stroboscopică. 

Se știe că gravitația nu modifică viteza proiecției orizontale a bilei.  

 

 

Prof. univ. dr. Uliu Florea, Universitatea din Craiova 
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Concursul Interjudeţean de Fizică ,,CYGNUS” 

Suceava-28 martie 2015, 

Clasa a VII-a  

Problema 1. Două automobile și un lanț 

Două automobile, considerate puncte materiale, se deplasează uniform, în același sens, 

unul în spatele celuilalt, pe o șosea rectilinie, cu vitezele v1 = 10 m/s (automobilul din față) 

respectiv v2 = 40 m/s (automobilul din spate). Atunci când distanța dintre automobile este D = 

330 m, de pe automobilul din spate se emite un semnal sonor care a fost recepționat pe 

automobilul din față atunci când distanța dintre automobile a devenit d = 300 m. 

a) Să se determine durata propagării semnalului sonor de la emisia sa până la recepția sa, 

precum și viteza sunetului în aer. 

b) După cât timp distanța dintre automobile este egală din nou cu distanța inițială dintre 

acestea? 

c) Când distanța dintre automobile este egală din nou cu D, automobilul care se 

deplasează cu viteza v2 ajunge să intre deasupra unui lanț cu lungimea  L = 200 m, întins de-a 

lungul șoselei, pe marcajul central al acesteia, așa cum indică desenul din figura alăturată 

agățându-l de capătul întâlnit. După cât timpîntregul lanț se va deplasa cu viteza v2 și care va 

fiînacel moment distanța dintre automobile? 

 

 

 

 

Problema 2. Două resorturi 

Un resort elastic liniar, foarte ușor, cu constanta de elasticitate k și cu lungimea l0în stare 

nedeformată, este suspendat, în poziție verticală, așa cum indică desenul a din figura alăturată. În 

punctul A0 de la mijlocul său și în punctul inferior B0 se suspendă două corpuri punctiforme, 

identice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Să se determine masa fiecărui corp suspendat, știind că, atunci când toate elementele 

sistemului sunt în repaus, resortul și-a dublat lungimea. Se cunoaște accelerația gravitațională, g. 



 
 
 

b) Să se determine lungimea finală a resortului dacă cele două corpuri se suspendă apoi în 

același punct: A0;B0. (În condițiile cerințelor a) și b), resortul rămâne vertical.) 

c) Cu ajutorul aceluiași resort, în poziție orizontală, se realizează deplasarea uniformă a 

unui corp cu masa m pe un suport orizontal (desenul b), coeficientul de frecare prin alunecare 

fiind . 
Să se determine alungirea resortului, în timpul mișcării uniforme a sistemului, dacă 

acționarea sa se face mai întâi în punctul B0 și apoi în punctul A0. 

Se știe că un segment cu lungimea x, dintr-un resort care, nedeformat fiind, are lungimea 

l0 și constanta de elasticitate k, însemnează un resort nou, nedeformat, cu lungimea x și cu 

constanta de elasticitate kx =kl0/x. 

Problema 3. Trei resorturi 
Sub acțiunea greutății unui corp cu masa m, un resort elastic, cu lungimea l0în stare 

nedeformată, se alungește dobândind lungimea finală l. Se taie resortul în două bucăți, cu lungimile, în 

stare nedeformată, l01 = l0 / 3 și respectiv l02 =2l0  / 3. 

a) Să se determinemasele corpurilor care trebuie suspendate la capetele libere ale celor 

două resorturi, astfel încât lungimile acestora, în stare deformată, să fie egale cu lungimea 

resortului inițial în stare deformată. Se cunoaăte accelerația gravitațională, g. 

b) Să considerăm acum că resortul inițial a fost secționat în așa fel încât lungimile celor 

două bucăți să fie egale, l0/2. Cele două resorturi, astfel obținute, așezate foarte aproape unul de 

celălalt, se suspendă de un suport în același punct, iar la capătul comun inferior se suspendă 

corpul cu masa m. Să se determinealungirea sistemului format din cele două resorturi grupate „în 

paralel“. 

c) În pozițiile B01, B02 și respectiv B03 din figura alăturată, trei bile metalice sunt 

menținute, prin intermediul unor fire identice, la capetele superioare ale unor resorturi elastice 

identice, nedeformate, fiecare cu constanta de elasticitate k. Bilele și resorturile se pot deplasa 

fără frecare pe trei tije verticale, dispuse în același plan vertical la distanțele d. Să se 

determinerelațiile dintre masele celor trei bile, dacă, după eliberarea lor, în pozițiile finale de 

echilibru, unghiul B1B2B3 este un unghi drept, iar bilele laterale sunt la același nivel. Se cunoaște 

accelerația gravitațională, g. 
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Problema 1. Pontoane plutitoare 

Plutind pe suprafața plană și orizontală a unui lichid omogen cu densitatea 0, aflat în 
repaus într-un bazin, două cuburi omogene, cu lungimile laturilor a și respectiv b, îndeplinesc 

rolul a două pontoane plutitoare, pe care se sprijină o scândură paralelipipedică, omogenă, cu 

lungimea L, lățimea l, grosimea d și densitatea , așa cum indică figura alăturată. 

a) Să se determine densitățile celor două cuburi, astfel încât această stare de echilibru să 

fie posibilă și să se compare cele două densități, știind că a > b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cu ce forță suplimentară, orientată pe verticală în jos, trebuie acționat asupra scândurii, 

și ce punct de aplicație trebuie să aibă aceasta, pentru a asigura scufundarea completă în lichid și 

a scândurii? 

c) Ce se întâmplă cu echilibrul sistemului dat, dacă lichidul, din bazinul unde plutește 

sistemul, este evacuat lent? Răspuns calitativ. Fundul bazinului este plan și orizontal. 

 

Problema 2. Bară omogenă suspendată de resorturi 

O bară omogenă cu lungimea L este suspendată cu ajutorul a două resorturi, așa cum 

indică desenul din figura alăturată. În stare nedeformată, cele două resorturi au lungimile egale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

a) Cunoscând distanța d și știind că bara este în echilibru în poziție orizontală, să se 

determine relația dintre coeficienții de elasticitate ai celor două resorturi. 

b) Bara, a cărei densitate este , se scufundă complet într-un lichid omogen a cărui 

densitate este 0<. Să se determine raportul dintre alungirile care corespund fiecărui resort în 

cele două variante. 

c) Aceeași bară, cu aria secțiunii transversale S, desprinsă din resorturi, plutește în 

echilibru, în poziție verticală, într-un lichid omogen cu densitatea 0>. Cum trebuie să varieze 
în timp o forță F care, acționând pe verticală în jos asupra barei va determina scufundarea 

uniformă a barei cu viteza v? Să se traseze graficul dependenței F = f(t). Se cunoaște g. Se neglijează 

rezistența lichidului. 

 

Problema 3. Cub plutind în interiorul a două lichide 
Un cub de lemn, cu lungimea laturii L, plutește pe suprafața apei dintr-un vas, a cărei 

densitate este a. 

a) Ce se întâmplă cu cubul în timp ce peste apa din vas se toarnă treptat ulei? Să se 

determine masa cubului, știind că acesta plutește la suprafața de separare a celor două lichide, 

astfel încât porțiunea de latură scufundată în apă are înălțimea h (fig. alăturată). Se cunoaște 

densitatea uleiului, u<a. 

b) Să se determine diferența presiunilor hidrostatice exercitate pe fețele inferioară și 

superioară ale cubului, precum și forța de presiune hidrostatică totală exercitată pe una din fe]ele 

laterale ale cubului. Se cunoaște accelerația gravitațională, g și înălțimea coloanei de ulei deasupra 

feței superioare a cubului, H. 

c) Ce volum trebuie să aibă o sferă de plumb, suspendată sub cub, pentru  

a-l introduce complet în apă? Se cunoaște densitatea plumbului, Pb. Sfera de plumb nu atinge 

baza vasului. Ce volum trebuie să aibă un glob sferic, foarte ușor, cu densitatea medie g<u, 
suspendat deasupra cubului, pentru a-l scoate complet din apă. Globul este scufundat complet în 

ulei. 
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Interjudeţean de Fizică ,,CYGNUS” 

Suceava-28 martie 2015, 

Clasa a IX-a 

Problema 1. Optică geometrică - o combinaţie                                                                            

A. O sferă transparentă 

Asupra unei sfere confecţionate dintr-un material 

transparentcade o rază de lumină sub un unghi de incidenţă 

)3/4(arctg . După două refracţii succesive (vezi figura), 

această rază de lumină iese din sferă, în aer ( 1aern ) cu un 

unghi de deviaţie )24/7(2arctg . Determinaţi indicele de 

refracţie al materialului din care este confecţionată sfera. 

Precizaţi care este acel material ?  

Precizare: Dacă vi se pare necesară în rezolvare, puteţi 

utiliza formula trigonometrică  

].1/[][)(  tgtgtgtgtg   

B. Unsistem optic simplu  

Imaginea unui chibrit aşezat perpendicular pe axul optic principal, în faţa unei lentile 

divergente, are o mărire transversală .2/11  În cealaltă parte a lentilei, la distanţa cm9 , 

este aşezată perpendicular pe axa de simetrie a sistemului (ax optic principal), o oglindă plană. 

Sistemul lentilă-oglindă-lentilă formează o imagine finală a chibritului cu mărirea transversală 

4/1 . Ce valoare are modulul distanţei focale a lentilei ? 

Prof. univ. dr. Uliu Florea, Universitatea din Craiova 

 

Problema 2. Sursă de lumină în apă 

La adâncimea h = 3 cm, într-un vas  cu apă, se află în repaus o sursă punctiformă (S) de 

lumină monocromatică. Pe suprafaţa orizontală a apei este aşezat în poziţie orizontală un disc 

circular opac subţire, cu raza R = 6 cm, având centrul pe verticala sursei, iar pe baza orizontală a 

vasului, la adâncimea H = 4 cm, există o oglindă plană orizontală (O), aşa cum indică desenul 

din figura alăturată.  

 



 
 
 

a) Sursa de lumină nu este vizibilă din nici un punct de deasupra vasului. De ce? Se 

cunoaşte indicele de refracţie al apei, 2n . 

b) Sursa de lumină este eliberată şi începe să se deplaseze uniform pe verticală în sus cu 

viteza v = 10-3 m/s. După cât timpde la eliberare sursa de lumină devine vizibilă pentru acelaşi 

observator? 

c) Din poziţia iniţială, sursa de lumină este eliberată şi începe să se deplaseze uniform pe 

direcţie orizontală, cu viteza v = 10-3 m/s. După cât timpde la eliberare sursa de lumină devine 

vizibilă pentru acelaşi observator? 

 

Prof.Dr.Mihail Sandu -Călimăneşti 

Problema 3.  

Un corp de mici dimensiuni, asimilat unui punct material, alunecă fără frecare pe un 

jgheab în formă de sfert de cerc cu raza R , în plan vertical, pe porțiunea AB (vezi figura). 

Ajungând în B, corpul își continuă drumul pe interiorul unei bucle semicirculare BC după care 

cade în D, pe planul orizontal    , pe o traiectorie parabolică (se neglijează rezistența 

aerului). Jgheabul face parte din cercul cu centrul în O iar semicercul BC are centrul în 
1O , pe 

aceeași verticală, față de planul orizontal, ca și O. 

 

1) Să se determine valoarea maximă a razei 
maxr a buclei semicirculare BC  astfel încât 

corpul să-l parcurgă în întregime – fără frecare; 

2) Să se localizeze poziția punctului  ,P x y  în care traiectoria parabolică a corpului 

intersectează jgheabul AB  precum și distanța BD  care definește poziția corpului pe 

suprafața orizontală de sprijin ținând seama de valoarea 
maxr  determinată la punctul 1) 

precum și viteza corespunzătoare a corpului în punctul C. 

 

 

Prof.Romulus Sfichi, Suceava 
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Problema 1. Legile gazelor – două probleme distincte 

A.Două vase cilindrice identice, cu înălțimea H  și cu 

aceeași secțiune transversală în interior, dispuse în poziție 

verticală (ca în figură), sunt interconectate prin tuburi subțiri, 

scurte,  de volum neglijabil, prevăzute cu robinete. În vasul din 

partea stângă se află un piston masiv, dar subțire,  care se poate 

mișca fără frecare atât în sus cât și în jos. Deasupra și dedesubtul 

pistonului se află cantități diferite de aer (cu comportament de 

gaz ideal). Robinetul 1R  (de sus) este închis iar  robinetul 2R (de 

jos) este deschis.  În această situație, pistonul se află exact la 

mijlocul vasului, presiunea de sub piston fiind de două ori mai 

mare decât cea de deasupra sa. Se închide robinetul 2R  și se 

deschide robinetul 1R . La ce înălțime, față de fundul vasului 

stâng, se oprește pistonul după ce echilibrul s-a restabilit ? Se va 

admite că temperatura gazelor rămâne mereu aceeaşi (constantă).    

 

B. Pistonul orizontal al unui vas cilindric  vertical, 

închis în partea de jos dar  deschis în partea superioară, este 

legat de baza vasului cu un resort elastic (cu constantă elastică 

necunoscută). În starea iniţială, volumul intern liber de 

deasupra pistonului este 
0V  (vezi figura). Dacă în acest 

volumul liber se toarnă apă până la marginea superioară a 

vasului,  volumul de apă turnat este 1V . Cât ar fi volumul V de 

apă de deasupra pistonului dacă până la marginea superioară a vasului ar rămâne liber exact 

acelaşi volum  V ? Facem precizarea că, jos, aproape de bază, în peretele lateral al vasului există 

un mic orificiu prin care, în volumul de sub piston, aerul poate intra sau ieşi. 

 

Prof.univ. dr. Uliu Florea, Universitatea din Craiova 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Problema 2.Termodinamică 
A. Transformare ciclică spaţială! Un gaz ideal monoatomic, aflat într-un cilindru cu 

piston, este supus unui complicat proces termodinamic ciclic. În figura alăturată este reprezentat 

graficul spaţial al acestei transformări 

termodinamice, unde graficul fiecărei 

transformări particulare este un segment de 

dreaptă paralel cu una din cele trei axe de 

coordonate. Se cunosc: temperatura notată pe 

grafic, T; numărul molilor de gaz necesari 

desfășurării transformării ciclice din cilindrul cu 

piston, v; constanta universală a gazelor 

perfecte, R.  

a) Să se precizeze în ce constă 

complexitatea fiecăreia dintre transformările   

particulare, care alcătuiesc transformarea 

ciclică. Să se indice ce dispozitive speciale 

trebuie să-i fie atașate cilindrului cu piston, 

pentru a realiza o astfel de transformare ciclică.  

b) Să se identifice particularitățile 

fiecărei transformări liniare de pe parcursul 

ciclului. Să se determine: variația energiei 

interne a gazului din cilindrul cu piston, pentru 

fiecare dintre transformările particulare ale 

ciclului; variația energiei interne a gazului din 

cilindru în întreaga transformare ciclică. 

B. Termometru de cameră. Două baloane sferice de sticlă, având razele 1R  și respectiv 

,12 RR   conținând aer, sunt unite printr-un tub 

de sticlă, lung și subțire, la mijlocul căruia se 

află o picătură de mercur, așa cum indică figura 

alăturată.  

c) Să se precizeze dacă acest dispozitiv 

poate fi etalonat pentru a putea fi utilizat ca 

termometru, pentru măsurarea temperaturii 

mediului exterior. 
 

 

                                                                            Prof.Dr.Mihail Sandu -Călimăneşti 
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Problema 3.Electrocinetică 

Se consideră două surse de curent continuu de rezistențe electrice interioare 
1r și 

2r și 

t.e.m. 
1E și 

2E de mărimi variabile care debitează în paralel pe o rezistență electrică de utilizare R 

de tensiune constantă la borne U.Să se determine valorile 
1E și 

2E pentru care pierderile de 

putere prin efect termic (Joule-Lenz) pe rezistențele electrice interioare ale celor două surse au 

cea mai mică valoare iar randamentul circuitului are cea mai mare valoare după care să se 

calculeze aceste valori de extrem. 

Aplicație numerică: 
1 0,25 r  ; 

2 0,2 r   ; 1 R    și 110 VU  . 

Indicație: pentru ușurința calculelor este indicată folosirea conductanțelor în locul 

rezistențelor electrice; 1

1

1
g

r
 ; 2

2

1
g

r
 ; 

1
G

R
 . 
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Concursul Interjudeţean de Fizică ,,CYGNUS” 

Suceava-28 martie 2015, 

Clasa a XI-a 

Problema 1. Un ciclu în trepte 

O mașină termică funcționează după ciclul reprezentat în figură, parcurs în sens orar, 

fluidul de lucru fiind un mol de gaz ideal cu exponentul adiabatic . După cum se 

observă, ciclul este format din  transformări izobare în alternanță (în trepte) cu transformări 

izocore. Să se  determine randamentul ciclului în funcţie de  şi  
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Problema 2. Oscilații armonice 

Un fir cilindric de oțel, cu raza r, lungimea l și modulul de elasticitate E, foarte ușor, este 

așezat orizontal (fără a fi tensionat) între două puncte, A și B, așa cum indică desenul din figura 

alăturată.La mijlocul firului este fixat un corp punctiform cu masa m. 

a) Să se determine distanța pe care coboară centrul firului (săgeata s), corespunzătoare 

echilibrului corpului suspendat, știind că s<<l. Se cunoaște accelerația gravitațională terestră, g. 

b) Să se determine perioada oscilațiilor liniare verticale foarte mici efectuate de corpul 

suspendat în jurul poziției de echilibru. 

c) Din firul dat se confecționează un resort elastic, la al cărui capăt inferior oscilează, cu 

amplitudinea A, un platan cu masa M, capătul superior al resortului fiind fix. Când platanul ajunge în 

poziția corespunzătoare limitei inferioare a oscilațiilor, pe el se așază (fără șoc) un corp cu masa m, 

având ca rezultat încetarea oscilațiilor. Să se determine  perioada oscilațiilor verticale ale sistemului 

inițial? 
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Problema 3. Curent electric alternativ sinusoidal 

Un receptor de energie electrică inductiv având puterea electrică activă P funcționează la 

tensiunea alternativă sinusoidală de valoare efectivă 
1U  și are factorul de putere 

1cos . 

Receptorul este conectat la un generator prin două conductoare de rezistență electrică R și 

reactanță inductivă 
LX . Să se determine valoarea efectivă a tensiunii de la bornele generatorului 

precum și factorul de putere al ansamblului generator-receptor. 

Aplicație numerică: 4,5 kWP  ; 
1 220 VU  ;

1cos 0,8  3 R   și 4 LX  

Prof.Romulus Sfichi, Suceava 

       Concursul 

Interjudeţean de Fizică ,,CYGNUS” 

Suceava-28 martie 2015, 

Clasa a XII-a 

 

Problema 1 

 

A. Reţea de difracţie 

O reţea de difracţie este iluminată normal de un fascicul luminos paralel, cu lungimea de 

undă  . Observându-se figura de difracţie s-a constatat că direcţiile spre două maxime vecine 

sunt date de unghiurile 013k , respectiv 0

1 22k . Care este 

ordinul maxim de difracţie ce ar putea fi observat în spectrul 

radiaţiei cu lungimea de undă ?  

 

B. De la clasic la relativist 

            Lumina emisă de sursa S se deplasează spre ecranul vertical 

din partea dreaptă pe două căi diferite, trecând prin barele 

dreptunghiulare de sticlă A și B (vezi figura), având lungimea   

fiecare. Sursa S este plasată simetric față de cele două oglinzi plane 

din colțuri, care sunt înclinate la 045 față de orizontală. Viteza 

luminii în aer este c  iar indicele de refracție al sticlei barelor este n . Cât este diferența timpilor 

de parcurs până la ecran, pe cele două căi de mers, dacă bara B se deplasează spre ecran cu 

viteza v  iar bara A rămâne nemișcată ? Aplicație numerică: cm20 , smv /3 , 2/3n , 

./10.3 8 smc  La început, soluţionaţi problema în aproximaţia clasică (newtoniană) iar apoi - în 

limbajul relativităţii restrânse. Comparaţi rezultatele obţinute.   

 

 

Problema 2. Întâlnirile navelor cosmice relativiste 



 
 
 

 

Trei nave cosmice (A, B şi C) se deplasează rectiliniu şi uniform pe direcţii paralele 

foarte apropiate, având faţă de o stea fixă, ,  vitezele ,vA


Bv


 şi respectiv 

Cv


, ale căror module 

sunt comparabile cu viteza luminii în vid (c), şi orientate aşa cum indică figura alăturată, astfel 

încât vitezele relative ale navelor A şi C în raport cu nava B sunt egale în modul şi de sens 

contrar ( ABv


 = – CBv


; vAB = vCB = v). Fiecare navă este dotată cu un ceasornic. 

 

 

 

 

 

Se realizează mai întâi întâlnirea navelor A şi B, când ceasornicele acestora se 

sincronizează astfel încât ambele să indice ora zero. La următoarea întâlnire, aceea a navelor A şi 

C, ceasornicul lui C se sincronizează după ceasornicul din A, astfel încât ambele ceasornice 

indică ora t. 
a) Să se determine indicaţiile 

ceasornicelor de pe navele B şi C la întâlnirea 

acestora, precum şi diferenţa acestor indicaţii. 

Să se particularizeze rezultatul pentru 

varianta nerelativistă (v <<c). 

b) Cunoscând Av  şi 
Cv să se 

determine Bv  astfel încât vitezele relative ale 

navelor A şi C în raport cu nava B să fie egale 

în modul şi de sens contrar ( ABv


 = – CBv


). 

Să se justifice rezultatul. 

c) Să se stabilească elementele 

vectorului Bv


, reprezentând viteza navei B în raport cu steaua  , dacă observatorul din nava A 

apreciază că nava B se deplasează, în raport cu el, cu viteza BAv


 ,vA


aşa cum indică figura 

alăturată. Se cunosc Av  şi .vBA Să se particularizeze rezultatul pentru varianta nerelativistă (v 

<<c). 
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Problema 3.  Fizică cuantică 

Notând cu 
B  lungimea de undă de Broglie asociată unui electron aflat în mișcare 

relativistă și cu   lungimea de undă minimă a fotonului radiat prin frânarea acestui electron, să 

se demonstreze că 
2

2 2

2
.

f B

f B

const
 

 





 

precizând semnificația fizică a acestei constante. 
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