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Electricitate şi magnetism
pentru examen de admitere
Rezolvaţi următoare problemele:
I. Electrostatica
1.1. Două bile mici identice electrizate se resping. După ce ele au fost aduse în contact şi apoi fixate la o distanţă
de 1,25 ori mai mare, forţa lor de interacţiune nu s-a modificat. Care era sarcina primei bile, dacă a doua avea
sarcina egală cu 1 μC?
(4 p.)
1.2. Două corpuri punctiforme fixate au sarcinile electrice egale cu 5q şi –q. O particulă, ce are masa egală cu 10-5
kg şi sarcina – cu 1 μC, pusă în punctul ce împarte distanţa dintre corpuri în jumătate, obţine în primul moment
acceleraţia de 2,16·104 m/s2. Aflaţi intensitatea cîmpului electrostatic al sarcinii electrice egale cu –q în acest
punct.
(6 p.)
1.3. O bilă cu masa 5 g, fixată de un fir izolator ideal are sarcina de 5 μC şi se află într-un cîmp electrostatic
omogen cu intensitatea de 4 kN/C orientată vertical în jos. Firul este deviat cu un unghi de 90 0 şi eliberat.
Calculaţi forţa de tensiune în fir la momentul cînd bila trece prin poziţia de echilibru.
(8 p.)
1.4. Determinaţi tensiunea aplicată grupării de patru condensatoare: C1 = 2 μ F,
C2 = 1 μ F, C3 = 4 μ F, C4 = 1,2 μ F (fig. 1), dacă tensiunea pe condensatorul 2 este
egală cu 100V. Calculaţi energia cîmpului electrostatic al condensatorului 3 şi a
întregii grupări.
(4 p.)

fig. 1

1.5. Un electron (m= 9,1·10–31kg; e = 1,6·10–19 C), cu o viteză iniţială v0 pătrunde într-un condensator plan şi zboară
paralel cu plăcile la distanţe egale de acestea. La plăcile condensatorului este aplicată diferenţa de potenţial U =
300 V. Distanţa dintre ele d = 2 cm, lungimea condensatorului l = 10 cm. Care trebuie să fie viteza iniţială
limită v0 a electronului, încît acesta să nu iasă din condensator?
(10 p.)
1.6. Să se afle capacitatea sistemului de condensatoare identice (fig.2).
Capacitatea fiecărui condensator este 0,5 μ F.
(5 p.)
II. Curentul electric staţionar
fig. 2
2.1. Elementul de încălzire al unui cuptor electric este confecţionat din nicrom,
are lungimea de 20 m şi aria secţiunii transversale egală cu 0,44 mm2. Ce cantitate
de căldură degajă cuptorul timp de 30 minute, dacă ea funcţionează la tensiunea de 220 V? Calculaţi puterea
electrică a cuptorului.
(4 p.)
2.2. Tensiunea aplicată grupării de rezistoare identice (fig.3)
este egală cu 73 V. Determinaţi tensiunile pe fiecare rezistor.
(10 p.)
fig. 3

2.3. La o sursă de curent avînd t.e.m. egală cu 8 V şi rezistenţa internă – cu 2 Ω este conectat un reostat şi un
ampermetru ideal. Determinaţi intensitatea curentului prin reostat pentru care puterea debitată de el este egală cu
6 W.
(8 p.)
2.4. Ce tensiune indică voltmetrul din montajul reprezentat în fig. 4,
Dacă ampermetrul indică o intensitate a curentului egală cu 1,2 A?
Se cunosc: R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 10 Ω. Aparatele de măsură sunt ideale.
(8 p.)
fig. 4
III. Cîmpul magnetic şi inducţia electromagnetică
3.1. Două conductoare sunt parcurse de curenţi cu aceeaşi intensitate, au lungimile egale cu 2 m şi sunt fixate în
vid la distanţa de 40 cm. Determinaţi intensităţile curenţilor prin conductoare, dacă ele se atrag cu o forţă de 0,1
mN.
(4 p.)
3.2. Două inele concentrice situate în plane reciproc perpendiculare au diametrele egale cu 20 cm, sunt parcurse
fiecare de un curent cu intensitatea de 10 A şi se află în vid. Determinaţi inducţia magnetică rezultantă în centrul
comun al inelelor.
(4 p.)
3.3. Un proton (m= 1,67·10–27 kg; e = 1,6·10–19 C) a intrat într-un cîmp magnetic omogen perpendicular pe liniile de
inducţie şi efectuează acolo 8·106 rotaţii pe secundă. Determinaţi inducţia cîmpului magnetic.
(5 p.)
3.4. O bară omogenă de aluminiu se deplasează fără frecare cu o viteză staţionară de 0,84 m/s
pe două conductoare paralele, lungi, verticale, fiind în contact permanent cu ele. Determinaţi
inducţia cîmpului magnetic omogen, ale cărui linii sunt orientate orizontal. Rezistenţa
conductoarelor se neglijează.
(10 p.)
fig. 5
IV. Curentul alternativ sinusoidal
4.1. Cîte spire conţine bobina secundară a unui transformator cu coeficientul de transformare k = 25, dacă cea
primară are 400 spire?
(5 p.)
4.2. Calculaţi impedanţa unui circuit serie RLC în care rezistenţa activă, reactanţa capacitivă şi cea inductivă au,
respectiv, valorile: R = 4 Ω, XC = 9 Ω şi XL = 6 Ω. Care va fi impedanţa acestui circuit, dacă frecvenţa curentului
se va dubla?
(5 p.)
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