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Problema 1 

Cărucioare etajate. Pentru elementele 

sistemului reprezentat în figura alăturată se cunosc: m, 

M şi .  Frecările dintre elementele sistemului se 

neglijează. La momentul iniţial elementele sistemului 

sunt în repaus. 

a) Să se determine valoarea 0F  a forţei F  pentru 

care elementele sistemului se deplasează solidar, fără 

mişcare relativă a unuia în raport cu celălalt  012 a


.  

b)  Să se determine acceleraţia relativă a căruciorului superior în raport cu cel inferior, 

în variantele: ;0FF   .0FF   

 

Problema 2 

Legea lui Arhimede nu se respectă?! Aflat în interiorul lichidului cu densitatea 0  

dintr-un vas cilindric, un corp cilindric cu densitatea 0   şi cu 

raza R, nu se ridică  (aşa cum ne-am aştepta!), ci rămâne la baza 

vasului, aşa cum indică figura alăturată, acolo unde închide etanş 

gura unei conducte cilindrice de scurgere, existentă la baza 

vasului. Axul corpului cilindric şi axa conductei cilindrice sunt 

verticale şi coincid. Lichidul din vas se scurge lent printr-un 

robinet de scurgere, de la baza vasului. Când înălţimea coloanei de 

lichid, deasupra corpului cilindric, este egală cu înălţimea corpului 

cilindric, acesta se desprinde de gura conductei şi începe să urce 

prin lichid, iar lichidul curge din vas şi prin conducta cilindrică 

centrală. Pereţii conductei cilindrice sunt foarte subţiri. 

a) Să se justifice imposibilitatea desprinderii corpului cilindric de pe gura conductei, 

înainte de momentul precizat anterior. Să se demonstreze că, înainte de desprinderea corpului 

cilindric, când înălţimea coloanei de lichid, deasupra corpului cilindric, este din ce în ce mai 

mică, apăsarea exercitată de corpul cilindric din vas asupra conductei cilindrice este din ce în 

ce mai mică. Să se analizeze influenţa presiunii atmosferice în procesul analizat. 

b) Să se justifice posibilitatea desprinderii corpului cilindric de pe gura conductei şi să 

se determine raza conductei cilindrice, astfel încât corpul cilindric din vas să se desprindă de 

gura conductei, în condiţiile precizate anterior. 

c) Să se determine raza interioară a conductei cilindrice, ,iR  dacă nu neglijăm 

grosimea pereţilor conductei cilindrice, astfel încât corpul cilindric din vas să se desprindă de 

gura conductei în condiţiile precizate anterior, admiţând că raza exterioară a conductei 

cilindrice este .eR  Se cunosc: presiunea atmosferică, ;0p  acceleraţia gravitaţională, g.  
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Problema 3 

A. Piston mobil într-un recipient cilindric. În recipientul cilindric 

prezentat în figura alăturată, sub pistonul mobil, cu masa M, se află heliu. 

Compartimentul superior al recipientului este vidat. Sub piston este suspendat un 

corp cu masa m şi volumul foarte mic în comparaţie cu volumul ocupat de gaz. 

Pistonul şi corpul suspendat sub el se află, faţă de baza recipientului, la înălţimile 

H şi respectiv .0H  

a) Să se determine înălţimea la care se va stabili pistonul după 

desprinderea corpului suspendat, care, ajungând la baza recipientului, rămâne lipit 

de aceasta. Pereţii recipientului sunt foarte buni izolatori termici. Se neglijează 

toate frecările. Se cunoaşte acceleraţia gravitaţională, g. 

 

 

 

B. Eprubetă cu hidrogen. Într-o eprubetă 

cilindrică cu lungimea ,L  închisă la partea superioară 

cu un piston etanş, blocat în partea sa superioară, se 

află hidrogen la presiunea .atm0 pp   Se introduce 

eprubeta într-un vas cu mercur, aşa cum indică 

desenul din figura alăturată.  

b) Să se determine înălţimea x a coloanei de 

hidrogen din eprubetă în noua stare, în condiții 

izoterme. Pistonul este foarte uşor. Discuție. Se 

neglijează frecările. 

c) Să se determine valoarea lui H, pentru care 

.2/Lx   

Se cunosc:  densitatea mercurului; g  

acceleraţia gravitaţională; atmp  presiunea 

atmosferică.  
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