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Problema 1 (O combinație A+B) 
Problema 1.A.  
Un fascicul paralel de raze de lumină cade pe o oglindă plană înclinată cu unghiul 

0
0 60=α față de direcția fasciculului, exercitând  asupra ei o presiune .10.4 6

1 Pap −=  Ce 

valori are presiunea luminii pe aceeași oglindă plană, când ea este înclinată față de 
direcția fasciculului incident cu unghiurile: a). 0

1 30=α ; b). 0
2 45=α ; c). 0

3 90=α  ? 

Aveți în vedere faptul că oglinda nu are proprietăți absorbante.  
Problema 1.B. 
În urma ciocnirii unui foton cu electron aflat în repaus, s-a constatat că unghiurile de zbor 
ale fotonului difuzat, respectiv al electronului de recul, față de direcția de zbor a fotonului 
incident,  sunt egale cu valoarea  050=α fiecare. Cunoscând lungimea de undă Compton 
pentru electron ( mcmhC

12
0 10.426,2/ −==Λ ) determinați lungimea de undă λ a 

fotonului incident. 
Problema 2.  
Un electron aflat în repaus este ciocnit frontal de un foton a cărui energie este de 5,1=η  
ori mai mare decât energia de repaus a electronului. După ciocnire, fotonul difuzat zboară 
înapoi, pe direcția fotonului incident. Aflat într-un câmp magnetic omogen cu inducția 

constantă B
r

, electronul începe să se miște pe o traiectorie circulară cu raza cmR 9,2= .  
 a). Determinați modulul inducției magnetice a câmpului ( ?)=B și energia totală W a 
electronului după ciocnire! 
 b). Cât ar fi energia totală W ′  a electronului dacă factorul η  ar fi de două ori mai mare 
( )3=′η  ? 
c). Considerând că  fotonul incident ar avea energia de η′  ori mai mare decât energia de 
repaus a electronului pe care difuzează și că modulul inducției magnetice B   ar fi cel 
determinat la punctul a), ce rază ar avea traiectoria circulară a electronului ciocnit ? 
Se cunosc următoarele constante universale: 

smc /10.3 8= , ,10.6,1 19Ce −= .10.1,9 31
0 kgm −=   

Problema 3.  
Un condensator plan, cu armăturile dispuse orizontal, ca 
în figură, este alimentat de la o sursă cu tensiunea 
constantă U . Distanța dintre armături este h . În contact 



cu placa de sus  se află o foarte mică bilă de fier, menținută în repaus cu ajutorul  unui 
magnet exterior.  La un moment dat, magnetul se îndepărtează brusc și bila coboară spre 
placa de jos, de care se ciocnește inelatic. Când 0=U , în urma ciocnirii, bila se ridică 
doar până la înălțimea 2/h . Dacă 0UU ≥  bila începe să oscileze între cele două 

armături, atingându-le succesiv și, de fiecare dată, cu schimbarea semnului sarcinii 

acumultate. Aflați perioada oscilațiilor bilei când 30UU = . Se va admite că ciocnirile 

cu armătura de sus sunt perfect elastice și instantanee.   
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