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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.  

Rezolvare (1A.)................................................................4,5 puncte 

Desenul evidențiază transferul de impuls pe oglindă când fasciculul de lumină se reflectă. Prin 0p este 

notat modulul impulsului unui foton (incident sau reflectat). Așa cum se 
observă, impulsul primit de oglindă are sens opus variației de impuls a fotonilor 

ce se reflectă pe oglindă, adică outinoglinda ppp
rrr −=∆ )( , cu modulul 

θsin2 0pp =∆ . Acum putem scrie 

000 /sin/sin)/()( PPpp iii ==∆∆ αα , ,3,2,1=i ultimul raport fiind cel al 

presiunilor. Așadar, ( )00 sinsin αα ii PP =  cu 3,2,1=i . Numeric obținem :  

a). PaP 6
1 10.31,2 −≈ ; b). PaPP 6

02 10.27,3/ −≈ ; c). PaPP 6
03 10.62,4/ −≈ .  

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. 

Rezolvare (1.B.) ................................................................4,5 puncte 

Fotonul incident are impulsul k
r

h și energia ckh , unde π2/h=h , ck /2/2 πνλπ == . Expresii 
similare, cu indice prim, putem scrie și pentru impulsul și energia fotonului  
difuzat. Impulsul electronului de recul este p

r
 iar energia sa W satisface 

relația bine-cunoscută 22
0

22 )()( cmcpW =− . Legea conservării 

impulsului (vezi figura)  are forma αcos)( kpk ′+= hh , cu kp ′= h . 

Rezultă αcos2 kk ′= hh . Legea conservării energiei are forma 
2

0
22

0 )( cmpckccmck ++′=+ hh . Din aceste relații  eliminăm 

impulsurile p și k′h , obținând λλππαα /)/2)(2/()cos1/()1cos2).(( 0 hhcmk ==−−=h . De 

aici  
Din oficiu ........................................................................................................1 punct  



Total problema 1 ..........................................................................................10 puncte  
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 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 −=  

Rezolvare Problema 2 

 a). Legea de mișcare a electronului este )(/ Bvedtpd
rrr ×−= . ...................................................1p  

Între p
r
și v
r

 există relația vcWp
rr

)/( 2= , în care W este energia totală a electronului, care se menține 

mereu constantă (forța Loretz, fiind perpendiculară pe viteză nu efectuează lucru 
mecanic)................................... 1p 
În intervalul de timp elementar tδ , impulsul trece de la orientarea p

r
la orientarea 

pp
rr δ+ , fără ca modulul său să se modifice. Altfel spus, pp

rδδ =  este baza unui 

triunghi isoscel, cu laturile pp
r= , între care există unghiul 

RtvRS // δδδα == . Putem scrie în acealși timp și relația pp /δδα =  și 

astfel că Rpvtp // =δδ . Egalând cu ceea ce rezultă din legea de mișcare, adică 

cu evB , obținem eRpB /= . .............................................................1p 
În continuare, folosind legile de conservare pentru energie și impuls la ciocnirea 

foton-electron, va trebui sa-l putem determina pe p . Legile de conservare sunt: Wcm +′=+ εε 2
0 , 

cpc // εε ′−= , în care, conform enunțului )( 2
0cmηε = ......................................................1p 

 Eliminând energia ε ′ a fotonului difuzat și ținând cont și de relația de legătură directă dintre energie (W ) 

și impuls ( p ), de forma 22
0 )())(( cmcpWcpW =+− , obținem ușor sistemul 

),21/()( 2
0 η+=− cmcpW ),21).(( 2

0 η+=+ cmcpW din care rezultă 

)12/()1(2 0 ++= ηηηcmp . ..............................................................................................1p 

Astfel, inducția magnetică a câmpului în care se mișcă electronul este. 

TeslaeRcmeRcmB 11,0)4/()5,7()]12(/[)1(2 00 ==++= ηηη .........................................1p 

 Energia totală a electronului este ).)(8/17()}21/(1)21).{(2/( 2
0

2
0 cmcmW =+++= ηη ......1p 

b). Acum, energia totală ar fi ))(7/25( 2
0cmW =′ .............................................1p 

c). Cu BB =′  și ))(7/25( 2
0cmW =′  obținem cmRR 3,5)35/64( ≈=′ ....................................1p 

Din oficiu .......................................................................................................1 punct  
Total problema 2 ........................................................................................10 puncte  
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.   

Rezolvare Problema 3 

Coeficientul de restituire la ciocnirile cu placa de jos este 2/1=k . Aceasta rezultă din informația 

furnizată de enunț (când )0=U : mghvm in =2)2/(  și )2/()2/( 2 hmgvm fin = . Astfel 

2/1/ =≡ infin vvk . ..................................................................1p 

Modulul sarcinii acumulate de bilă (după fiecare atingere cu câte o armătură) este dat de relația 
CUq = iar forța electrică ce acționează asupra bilei este 

hCUhqUqEf // 2=== ....................................................................1p 

 Ea imprimă bilei, în jos, sau în sus, accelerația mhCUmfa // 2== ...............1p 

 La coborâre accelerația este agg +=+)(  (mișcare accelerată) iar la urcare ea este agg −=−)(  

(mișcare încetinită)................................................................................1p 

 Când 0UU = , după fiecare ciocnire cu placa de jos, bila revine la placa de sus cu viteza finală egală cu 

zero. Din relațiile  hmgvm in )(
2)2/( +=′  (la coborâre) și hmgvkmvm infin )(

22 ))(2/()2/( −=′=′  (la 

urcare), găsim ușor că )()(2 +− = gg , adică 

3//2
00 gmhCUa =≡ ......................................................................................1p 

 De aici 2
03/ UCmgh = , respectiv 2

0)/)(3/( UUga = . ....................................1p 

Când 30UU =  găsim că ga = , ceea ce înseamnă că gggg 2)( =+=+ (în jos, mișcare uniform 

accelerată), respectiv 0)( =−=− ggg  (în sus, mișcare uniformă)........ 1p 

La coborâre, după plecarea magnetului M,  placa de jos este atinsă cu viteza ghVin 4= . Timpul de 

coborâre este ghT /=′ . .................................................................... 1p. 

La urcare, spațiul h  este parcurs cu viteza constantă ghVkVV ininfin 22/ === . Timpul de urcare 

este  ghVhT fin 2// ==′′ ................................................0,5p. 

 Perioada mișcării oscilatorii este ghTTT 2/)21( +=′′+′= ....................0,5p. 

Din oficiu ............................................................................................................1 punct 
Total problema 3 ........................................................................................10 puncte  
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