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CUVÂNT ÎNAINTE
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Cititorului!
O revistă ? De fizică ? Da, fiindcă o revistă este
întotdeauna un act de cultură. Da, de fizică, fiindcă încet
dar sigur fizica tinde să-şi reocupe poziţia de ştiinţă
indispensabilă și propulsoare a societăţii. După ce marile
descoperiri ale secolului al XX-lea au fost făcute,
tranzistorul , laserul, reacția de fisiune nucleară, fizica cuantică, telefonia sau
televiziunea, etc., descoperiri fundamentale ce au asigurat progresul tehnologic
al omenirii, s-a crezut că multe dintre domeniile de studiu ale fizicii sunt
domenii închise.
Și totuși, fizica materialelor care a condus la descoperiri remarcabile ale
unor structuri solide cu proprietăţi uluitoare, vezi garafenul, este unul din
argumentele cele mai solide în favoarea afirmaţiei făcute.
Apoi, comportamentele fizice ale materialelor surprinzătoare care stau la
baza construcţiei oricărui cip de memorie sau de procesare a datelor, structuri
care determină o altă spectaculoasă evoluţie, în ITC, sunt cu din ce în ce mai
mare atenţie integrate în preocupările fizicienilor din marile laboratoare ale
lumii şi nu numai.
Poate la fel de importantă în contextul marilor realizări din lumea fizicii
este cercetarea fundamentală care a atins cote greu de imaginat cu ceva timp în
urmă odată cu apariţia CERN şi a acceleratoarelor de particule din subteran,
ferite de interacțiuni perturbatoare. Ele sunt dedicate în principal studiului
particulelor elementare şi fenomenelor asociate. Odată cu ele apar acum în
lumea ştiinţifică teze despre începuturile Universului, despre materie şi
antimaterie, despre existenţa şi rolul materiei întunecate,afirmații susţinute de
această dată de argumentele rezultatelor experimentale. Noi ipoteze pot fi
lansate în spaţiul cercetării care mai de care mai aproape de domeniul SF:
teleportarea, călătoria în timp, deplasarea cu viteze superluminice . Unele dintre
acestea, probabil, ar conduce în momentul certificării lor la o rescriere a întregii
fizici bazată pe postulatele lui Einstein din TRR ce limitează viteza deplasării
sau a interacţiunii la viteza luminii în vid. Până nu demult existenţa armelor
LASER, nu era un domeniu al științifico-fantasticului?
În domeniul energiei trebuie remarcate două aspecte fundamentale :
epuizarea resurselor convenţionale şi caracterul profund destructiv prin poluarea
excesivă pe care o produc uzinele de generare a acesteia, modificările climatice
din ce în ce mai vizibile pe Terra , se pare , sunt o consecință directă. Direcţiile
cercetărilor vizează obţinerea de energii prin procese nepoluante, energia verde
fiind un subiect din ce în ce mai prezent în discursurile oamenilor de ştiinţă şi a
politicienilor, automobilul electric sau energia prin fuziune fiind alte speranţe
ale oamenilor responsabili pentru salvarea planetei de la autodistrugere. Toate
aceste aspecte sunt legate de cercetarea în fizică, de noile direcţii în care mintea
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umană îşi va impune caracterul progresist, vizionar .
Deşi este prezentată în această sumară incursiune din lumea mai veche
sau mai nouă a fizicii ca ultima realizare, ea nu este în niciun caz dintr-un
domeniu de ordin secundar: fizica energiilor înalte. Fizica energiilor înalte nu
poate fi concepută în afară laserelor, lumini care sunt capabile de acţiune cu
puteri inimaginabile. Un astfel de LASER a fost construit la MăgureleRomânia, platforma de cercetare în fizică nucleară ce este de acum susţinută de
energia unui dispozitiv a cărui acţiune poate deplasa particule cu viteze
apropiate de viteza luminii. Documentaţiile spun că este cel mai puternic
LASER din lume, capabil să dezvolte o energie pe intervale de timp de ordinul
picosecundelor mai mare decât a tuturor centralelor nucleare existente în lume (
N. Zamfir). La începutul anului 2019 puterea LASER-ului de la Măgurele va
atinge 10PW, iar domeniile în care acesta îşi va dovedi utilitatea vor fi diverse,
unele neaşteptate.
Atractiv ? În mod evident da ! Minţile multor tineri, astăzi copii sau
elevi, care încep prin a privi un documentar despre ştiinţă, prin a citi o revistă de
popularizare sau una destinată pasionaţilor vor fi la un moment dat parte a unei
construcţii care va face lumea în care trăim mai bună. O lume care probabil va fi
dominată de tehnologie, tehnologie creată fără îndoială cu contribuţia majoră a
fizicii. Avem datoria ca această tehnologie să o punem în slujba creativităţii
umane, în slujba eforturilor de a păstra planeta locuibilă şi nu doar atât, ci de a o
transforma, ţinând cont de ritmurile naturale şi în armonie cu acestea, într-un loc
din Univers unde spiritul uman paşnic şi clarvăzător învinge.
Colectivul de redacţie
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JONCŢIUNEA PN – DIODA SEMICONDUCTOARE
Prof. Panait Mircea Călin -CNP
O POSIBILĂ ABORDARE ŞI ADAPTARE PENTRU ELEVI
Semiconductorii sunt încă materiale de prim interes în fizica corpului solid
datorită aplicaţiilor substanţiale pe care le au în domeniul dispozitivelor electronice.
Dacă semiconductorii intrinseci sunt în principal analizaţi pentru clarificări
teoretice minimale din perspectiva existenţei benzilor energetice şi importanţei acestora în
explicarea conducţiei electrice în acest tip de materiale, semiconductorii extrinseci au concentrat
atenţia, studiile realizate dovedesc acest lucru prin amploarea lor, pentru înţelegerea
comportamentului acestora în prezenţa impurităţilor, a schimbărilor majore ce au loc în conducţia
electrică. „Simpla” dopare cu nivele diferite ale concentraţiei impurităţilor şi nu în ultimul rând al
tipului de impuritate aduc proprietăţi spectaculoase semiconductorilor.
Se remarcă două tipuri de semiconductori extrinseci: cei de tip n - negativ şi cei
de tip p - pozitiv. Caracterul este determinat de felul impurităţilor folosite în procesul de
impurificare respectiv tipul n de semiconductor extrinsec se obţine atunci când impurităţile
introduse în reţeaua cristalină de bază sunt pentavalente( P,Sb,Bi,As), iar tipul p atunci când
impurităţile folosite sunt trivalente(În, Ga, Al, B).
Elementul fundamental ce poate fi remarcat întru început şi care oferă o abordare
particularizată privind comportamentul electric al semiconductorilor este legat de benzile de
valentă (BV) şi de conducţie (BC) caracteristice acestora. Cele două benzi sunt separate energetic
de un interval de maximum 3eV , banda interzisă (BI), interval energetic ce trebuie depăşit printro tranziţie cuantică de către electroni pentru ca să avem purtători de sarcină în banda de conducţie
şi , conducţie electrică în ultimă instanţă. Acest lucru se întâmpla în toate situaţiile când
temperatura mediului ambiant este obişnuită, deoarece energia termică preluată de semiconductor
, în general aflat la temperatura mediului ambiant, este suficientă pentru că electronii să învingă
bariera energetică a benzii interzise şi aceştia să populeze banda de conducţie.
Prezenta impurităţilor aduce modificări substanţiale în structura benzii interzise în
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sensul că fiecare tip de impuritate introduce un nivel energetic propriu în BI situat divers faţă de
limitele superioară a benzii de valentă şi inferioară a benzii de conducţie a semiconductorului.
Poziţionarea nivelului permis de energie din banda interzisă depinde atât de felul
semiconductorului cât şi de tipul atomilor de impuritate aleşi. În figură de mai jos se prezintă
diversele poziţii ale nivelelor permise, valorile numerice exprimate în eV , reprezintă intervalele
energetice care separă nivelul permis de limitele BV sau BC cea mai apropiată.

Fenomenele care au loc în prezenţa nivelelor permise din banda interzisă pot fi descrise
cu uşurinţă. În cazul nivelului introdus de impurităţile pentavalente acesta este de regulă în
apropierea limitei inferioare a benzii de conducţie a semiconductorului, energia de activare,
definită că energia minimă necesară unui electron pentru a trece de pe nivelul permis în banda de
conducţie, fiind foarte mică (vezi figura de mai sus) face că trecerea electronilor de pe acest nivel
în banda de conducţie să fie aproape necondiţionată . Acest proces este un proces de injecţie de
electroni în BC, electroni „donaţi” de pe nivelul permis fiind cauza care a dus la numirea acestui
nivel, „nivel donor”. Important de subliniat că efectul acestei „injecţii” de electroni este apariţia
acestora în BC şi ionizarea pozitivă a impurităţilor ”donoare” (pierdere de electroni).
Dacă aşa cum am amintit apariţia electronilor în banda de conducţie prin generare termică
extrinsecă ( procesul descris) nu întâmpină obstacole şi deci aceştia sunt o prezenţa cvasi
permanentă în semiconductor, atunci când condiţiile termice o permit va avea loc şi un proces de
generare termică intrinsecă prin penetrarea BI de către electronii din BV. Schimbarea stării
energetice a electronilor în această situaţie face că în semiconductor odată cu apariţia electronilor
din BC să apară şi un număr egal de vacanţe energetice, respectiv a unui număr egal de goluri în
BV. Evaluând, constatăm că concentraţia electronilor liberi va fi mai mare decât concentraţia de
goluri şi astfel conducţia în semiconductor va fi determinată în principal de purtătorii de sarcină
mai mulţi, electronii liberi din BC, deci conducţia va fi una de tip negativ şi semiconductorul de
asemenea vă fi un semiconductor extrinsec de tip n. Electronii liberi vor fi numiţi purtători
majoritari iar golurile purtători minoritari.
Fenomene similare se produc şi în semiconductorii impurificaţi cu impurităţi trivalente,
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acceptoare. Acestea introduc un nivel energetic la nivelul BI situat în apropierea limitei
superioare a BV foarte aproape de aceasta. Electronii din banda de valentă pot trece cu uşurinţă pe
nivelul acceptor, energia de activare a electronilor corespunzătoare acestei tranziţii fiind de
asemenea foarte mică(vezi figura). „Acceptarea” electronilor pe nivelul acceptor este însoţită de
apariţia vacanţelor energetice în BV a semiconductorului, respectiv a golurilor, fără apariţie de
electroni liberi în BC şi la un fenomen de ionizare negativă a impurităţilor acceptoare. Dacă ţinem
cont şi de generarea perechilor electron-gol care apare de la un moment dat, imaginându-ne un
semiconductor a cărui temperatura creşte, per ansamblu concentraţia golurilor va fi mai mare
decât concentraţia electronilor liberi la echilibru, golurile având calitatea de purtători majoritari de
sarcină iar electronii liberi pe aceea de purtători minoritari. Şi aici conducţia va fi determinată de
purtătorii majoritari, în acest caz ei fiind golurile conducţia va fi una de tip pozitiv şi
semiconductorul unul de tip p.
Despre concentraţia şi distribuţia energetică a purtătorilor de sarcină. Nivelul Fermi
Cunoaşterea concentraţiei purtătorilor de sarcină şi distribuţia lor energetică este una din
problemele fundamentale în exprimarea fenomenelor ce apar în semiconductori. Se operează cu
două funcţii: una care exprimă probabilitatea unei stări energetice W de a fi ocupată cu un
electron într-o stare de echilibru termodinamic caracterizată de temperatura T, respectiv funcţia de
distribuţie Fermi pentru electroni:
1

fn(W) = {1+exp[(W-WF)/kT]}-1

Celelalte constante sunt k, constanta lui Boltzmann iar WF energia nivelului Fermi nivel
care se defineşte la echilibru termodinamic că nivelul care desparte stările de energie ocupate de
cele libere, neocupate în cazul unui sistem de electroni liberi aflaţi la temperatura ipotetică T = 0K
sau în cazul în care T≠0 nivelul Fermi reprezintă energia unei stări pentru care funcţia de
distribuţie fn (W) ia valoarea 1/2. Printr-un raţionament simplu deducem că funcţia de distribuţie
care ne arată probabilitate ca o anumită stare W să nu fie ocupată de electroni la echilibru
termodinamic adică funcţia de distribuţie a golurilor va fi :
2

fp(W) = 1- fn(W) = {1+exp[(W-WF)/kT]}-1

A doua funcţie importantă permite exprimarea densităţii stărilor energetice dintr-un
interval energetic dat în care găsim un număr total de stări, dS(W) , iar pentru densitatea de stări
g(W) din intervalul energetic dW avem:
3

g(W) = dS(W)\dW

cu expresiile concrete pentru densităţile stărilor energetice distribuite lângă limita inferioară a BC,
în această bandă, gc(W):
4

gc(W) = γc(W-Wc)1/2

şi pentru stările distribuite în BV în apropierea limitei superioare a acesteia, gv(W):
5

gv(W) = γv(Wv-W)1/2

constantele γc şi γv depind de masele efective ale electronului şi golului, mase ce sunt exprimate
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în formă tensorială pentru cristale oarecare şi scalară dacă cristalul este omogen şi izotrop iar Wc
şi Wv sunt energiile limitelor BI.
Cele două funcţii permit determinarea concentraţiei purtătorilor de sarcină, electroni
liberi său goluri la limitele benzii interzise în moduri similare pentru semiconductorii intrinseci şi
semiconductorii extrinseci în ipoteza unor nivele slabe de dotare. Exprimăm întâi numărul de
electroni din BC în apropierea acesteia cu energia cuprinsă în intervalul W, W+dW pe unitate de
volum spaţial:
6

dN (W) =gc(W)fn(W)dw

cu relaţiile 1si 4 relaţia 6 devine:
7

dN(W) = γc(W-Wc)1/2 {1+exp[(W-WFI)/kT]}-1 dW

Prin integrarea relaţiei 7 între limitele Wc şi W1, care reprezintă energia unui nivel
oarecare din BC, vom obţine concentraţia electronilor liberi în BC la limita inferioară a acesteia,
ni :
8

ni = 2/h3(2mn* πkT)3/2e –(WC-WFI)/kT

Şi, în în mod similar, definind numărul de goluri dP(W) dintr-un interval energetic
elementar dW în unitate de volum spaţial, aflate în apropierea BV în interiorul acesteia, avem:
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dP(W) = gv(W)fp(W)dW

Cu expresiile funcţiei de distribuţie Fermi pentru goluri (2) şi a densităţii stărilor
energetice din BV (5) introduse în relaţia (9) , după integrare găsim pentru concentraţia golurilor
în apropierea limitei superioare a acesteia:
10

pi = 2/h3(2mp* πkT)3/2e –( WFI –WV)/kT

Dacă înmulţim cele două concentraţii, ale electronilor liberi şi ai golurilor, dintr-un
semiconductor intrinsec la echilibru termodinamic avem:
11

ni.pi = ni2 = C a(T) e-Wg/kT

relaţie din care se observă că pătratul concentraţiei electronilor liberi din semiconductorul
intrinsec nu depinde de nivelul Fermi ci doar de temperatura şi lărgimea benzii interzise Wc-Wv (
C este o constantă)
De asemenea dacă se impune condiţia: ni = pi valabilă într-un semiconductor în care s-au
generat perechi electron-gol se observă că poziţia nivelului Fermi la temperaturi foarte mici este
la mijlocul BI.
12

WF = (Wc+Wv)/2

Dacă avem în vedere semiconductorii cu impurităţi, concentraţia şi distribuţia energetică a
purtătorilor de sarcina vor putea fi determinate plecând de la condiţia de neutralitate a unui
semiconductor în care s-au realizat nivele mici de dopare atât cu impurităţi donoare cât şi cu
9

impurităţi acceptoare. Prezenţa celor două tipuri de impurităţi este un fapt normal tipul
semiconductorului fiind dat de impurităţile care predomină. Considerând că toate impurităţile sunt
ionizate şi sunt unic ionizate şi ţinem cont că semiconductorul este neutru electric în orice element
din volumul său, vom scrie că sarcina totală a elementului de semiconductor este nulă
13

Q total = 0

Sau având în vedere că sarcinile individuale sunt identice în valoare absolută relaţia(12) se
transformă în:
14

n + N A = p + ND

unde NA şi ND reprezintă concentraţia atomilor acceptori respectiv donori din semiconductor .
Am amintit că concentraţiile electronilor liberi şi a golurilor pot fi determinate, în ipoteza
dopajelor slabe, cu relaţiile (8) şi (10). Dacă folosim aceste relaţii şi ţinem cont de relaţia (11)
putem rescrie (14) pentru a determina concentraţia sarcinii majoritare în semiconductorul de tip n
şi cel de tip p şi de asemenea poziţia nivelului Fermi în fiecare dintre cazuri.
Cazul semiconductorilor extrinseci de tip n
Se realizează un tip de dopaj care conduce la acceptarea relaţiilor ND>>NA sau ni
Relaţiile (11) şi (14) capătă pentru semiconductorul de tip n formele:
15

nnpn = ni2

respectiv
16

nn+NA = pn + ND

Substituind pn din (15) în (16) şi rezolvând ecuaţia rezultată obţinem:
17

nn = ½[ ND + (ND2+ 4ni2)1/2]

Dacă avem în vedere că ND>> ni relaţia de mai sus devine:
18

nn ≈ ND

Iar pentru concentraţia golurilor, folosind relaţia (15), avem:
19

pn = ni2/ nn ≈ ni2/ND
Cazul semiconductorilor extrinseci de tip p

Judecând similar şi considerând îndeplinite condiţiile NA>>ND sau ni vom obţine pentru
concentraţiile golurilor şi electronilor liberi la echilibru termodinamic în semiconductorul
extrinsec de tip p în formele:
20
21

pp ≈ NA
np = ni2/pp ≈ ni2/NA
10

Subliniem că în urma consideraţiilor făcute rezultă că concentraţiile purtătorilor majoritari
sunt egale cu concentraţiile impurităţilor, într-un interval de temperatura în care sunt valabile
inegalităţile ND>>NA sau NA >> ND sau ni și să avem în vedere că la creşterea temperaturii
concentraţiile purtătorilor minoritari cresc exponenţial. De asemenea trebuie avut în vedere că în
prezenţa ambelor tipuri de impurităţi concentraţia NA sau ND va fi înlocuită de valoarea absolută a
acesteia luată că diferenţa între concentraţia mai mare şi cea mai mică. Spre exemplu relaţia
22

nn ≈ ND

Devine:
23

nn ≈ ND - NA

Nivelele Fermi pot fi determinate cu uşurinţă folosind relaţia (16) pentru
semiconductorul extrinsec de tip n ( şi relaţia similară pentru cel de tip p) unde ţinem cont de
nn>> pn şi ND >> NA (şi pentru SC de tip p avem pp >> np , NA >>ND ) şi astfel valorile mici pot
fi neglijate faţă de cele mari, prin logaritmarea relaţiei (16) obţinem energia nivelului Fermi în
SC extrinsec de tip n:
24

WFN = Wc – kT ln( Nc/ND)

Şi analog energia nivelului Fermi în SC extrinsec de tip p :
25

WFP = Wv + kT ln( Pv/NA)

Interpretând relaţiile (24,25) observăm că poziţia nivelului Fermi se schimbă, depărtânduse de limita BC sau BV dacă temperatura semiconductorului creşte şi se apropie de aceste limite
dacă creşte concentraţia impurităţilor. S-a notat cu Nc şi Pv :
26

Nc = 2/h3(2mn* πkT)3/2

27

Pv = 2/h3(2mp* πkT)3/2

şi:

O reprezentare grafică a distribuţiei energetice şi a concentraţiilor purtătorilor de sarcină,
poziţia nivelului Fermi în semiconductorul extrinsec de tip n poate fi aceea de mai jos:
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Despre dioda semiconductoare ca aplicație la semiconductorii extrinseci, în numărul
viitor

Bibliografie:
R.Piringer, Gh. Samachişa, S Cserveny- Dispozitive electronice - ed. didactică şi
pedagogică-Bucuresti 1976
E. Luca, Gr. Zet, C. Ciubotari , A. Păduraru – Fizică Generală - ed. did. şi ped. Bucureşti
1981
D.D.Sandu – Dispozitive şi circuite electronice- ed. didactică şi pedagogica-Bucuresti 1975
E. M. Purcell- Curs de fizică Berkeley vol II- ed didactică şi pedagogica-Bucuresti 1982
www.staf.etc.tuiasi.ro/ - Diode semiconductoare

12

Evenimente de
actualitate
-fizica în viaȚa
colegiului-

13

CONCURS DE FIZICĂ CU
TEMĂ ALEASĂ

Colegiul Naţional Pedagogic
“Ştefan cel Mare”
- catedra de fizică - 26 mai 2018
Argument
Se remarcă o tendinţă europeană şi în acelaşi timp una similară pe plan local,
aceea de pierdere de tempo al ştiinţelor reale în preferinţele tinerilor şi implicit,
prin consecinţe, o afectare gravă a domeniului tehnicii, tehnologiei şi ingineriei care
îşi clădesc existenţa având ca fundament ştiinţele. Va apărea de aici o adevărată
problemă economică cu şanse de a deveni şi una socială. Se anticipează că la
nivelul anului 2020 vor exista aprox 800000 de joburi neocupate din domeniul
STEM (science, technology, engineering and mathematics) la nivel european.
Olimpiadele şi concursurile şcolare au un rol important în a crea un spirit de
emulaţie. Orice învingător într-o competiţie capătă o schimbare de statut şi o
confirmare că drumul ales este cel pe care-l poate urma spre devenire. Doar că
tendinţa negativă menţionată în rândurile de mai sus este vizibilă şi prin prisma
acestei competiţii, numărul participanţilor la diferitele etape ale olimpiadelor fiind
foarte mic în comparaţie cu numărul participanţilor din anii de glorie al acestora,
deci interesul pentru valorile pe care acest tip de competiţie este capabilă să-l
transfere în conştiinţa tinerilor este în declin accentuat.
Propun astfel un concurs de fizică în care accentul să fie mutat de pe reuşită
ca rezultat al unui complex de factori ce conduc tânărul spre podium într-o astfel de
competiţie ( rezultatele aici fiind consecinţă cumulată a puterii de muncă , dârzeniei,
inteligenţei, cantităţii de cunoştinţe, capacităţii de sacrificiu şi renunţare, motivației
intrinseci sau /și extrinseci, etc.,- condiţii ce să recunoaştem pot fi regăsite la puţini
elevi şi nu la toți la aceeași vârstă), pe potenţialul intelectual al tinerilor evaluat
prin capacitatea lor de a învăţa fizică.
Astfel concursul se va desfăşura în baza unei teme pe care elevul o alege liber
şi în care el se simte cel mai confortabil. Într-un astfel de teritoriu elevii aduc la
suprafaţă valoarea lor potenţială indiferent de subiectul propus spre rezolvare. Chiar
dacă subiectele în competiție la un nivel de studiu sunt diferite, temele alese de
către elevi fiind diferite, aceştia pot fi clasificaţi în baza potenţialului lor : au ales o
temă de concurs în care ei se pot exprima la nivelul maxim la un moment dat şi
tema devine astfel mijloc de exprimare plenară!! Firesc, condiţia ca această
14

clasificare să fie echitabilă şi relevantă este ca subiectele de concurs să fie
echilibrate între temele aceluiaşi nivel de cunoaştere.
Subiectele care au făcut obiectul atenţiei unor elevi care consideră fizică o
disciplină interesantă, frumoasă, incitantă şi provocatoare au fost selectate cu grijă
de profesori de la CNP Bacau. Participanţii în concurs au fost elevi de la Colegiul
Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” şi şcoala „L. Rebreanu” Comăneşti, elevi
care studiază fizică la clasă, grupele de participanţi fiind extinse între clasa a VI-a şi
a XII-a, cei din urmă participând la o testare cu subiecte tip „simulare bacalaureat”.
Vă prezentăm subiectele abordate în concurs. De asemenea prezentăm şi
rezultatele finale ale concursului.
Chiar dacă nu aţi participat la concurs vă invităm şi pe voi să vă încercaţi
forţele de rezolvitori !!
CONCURS DE FIZICĂ CU TEMĂ ALEASĂ
CLASA a VI-a – fenomene termice Problema I (25puncte)
De ce dacă măsurăm diametrul găurii făcută de un glonte ce a străbătut un
metal vedem că este mai mic decât diametrul glontelui?
Problema II (20puncte)
Ce se observă că se întâmplă cu un corp solid dacă lichidul în care pluteşte
este încălzit?
Problema III (25puncte)
Cum ar trebui să fie gradată scara unui termometru dacă în loc de mercur s-ar
folosi apă? Ce inconveniente vedeţi în această situaţie?
Problema IV(20puncte)
Este posibil ca temperatura unui corp să nu se modifice atunci când corpul
respectiv este în contact termic cu un al doilea corp cu temperatura diferită?
CLASA a VI-a – mișcarea mecanică Problema I- 20p
Un călător care merge pe jos pe lângă linia ferată,vede trecând prin dreptul
15

său un tren într-un anumit interval de timp. Cum va fi acest interval de timp dacă
călătorul merge în acelaşi sens cu trenul comparativ cu situaţia în care ar merge în
sens contrar.
Problema II- 40p
Un biciclist parcurge distanţa d=12km dintre două localităţi dus-întors . La
ducere viteza lui a fost v1= 14m/s, iar timpul la întoarcere a fost de 25min. Ştiind că
mişcarea este tot timpul rectilinie uniformă, aflaţi:
a.

timpul la ducere

b.

viteza v2 la întoarcere

Problema III-30p
Graficul mişcării unui mobil este:
d

(m)

40
30
20
10
t
0

1

2

3

4

5

6

7

(s)

Aflaţi:
a. viteza medie pentru întrega mişcare
b. caracterul mişcării
c. intervalul de timp în care mişcarea este uniformă
Nota. Subiectele sunt obligatorii. 10 puncte se acordă din oficiu. Timp de
lucru 1,5 ore.
Subiecte propuse de către prof. Geib Alfred -CNP
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CONCURS DE FIZICĂ CU TEMA ALEASĂ
CLASA a VII-a - mecanisme simple -

Problema I (20puncte)
Pe un taler al unei balanţe se pune un pahar plin cu apă, iar pe al doilea , un
pahar identic umplut cu ulei. Este balanţa în echilibru? Justificaţi răspunsul;
Probleme II (20puncte)
Bara de scos cuie reprezintă o pârghie cu braţele având dimensiunile de 2,5
cm respectiv 45cm. Ce forţă reţine cuiul în scândură dacă folosind pârghia descrisă
cuiul este scos folosind o acţiune minimă de 3,2 N?
Problema III (20puncte)
Două căldăruşe identice cu apă şi un sistem de scripeţi ideali se afla în
echilibru. Puteţi spune dacă masele de apă din căldăruşe sunt egale? Justificaţi
răspunsul.

Problema IV (30puncte)
Pe un plan înclinat cu randament 70%, lung de 8m, este ridicat uniform un
corp cu masa m=70kg, aplicând o forţă F=200N paralelă cu planul. Ce înălţime are
planul?
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Nota. Subiectele sunt obligatorii. 10 puncte se acordă din oficiu. Timp de
lucru 1,5 ore.
CLASA a VII-a - interacțiuniProblema I-30p
Care este constanta elastică a unui resort care se alungeşte cu Δl = 2cm atunci
când de el se agaţă un corp cu masa de 80g?
Problema II-30p
Corpul de masă m=2kg alunecă cu frecare sub acţiunea forţei F ce face
unghiul α=300 cu orizontală. Dacă forţa de frecare Ff = 15N şi μ = 0,25 determinaţi
valoarea lui F.
m
α
F

Problema III-30p
Componentele unei forţe pe două direcţii perpendiculare sunt Fx =9N şi
Fy=12N. Calculaţi valoarea forţei.
CLASA a VII-a - fenomene termice
Problema I – 10p
Cum explicaţi faptul că vasele unui calorimetru nu se fac dintr-un material
termoizolant ci din metal?
Problema II– 10p
De ce motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor nu se construiesc cu un
singur cilindru ci cu mai multe?
Problema III- 30p
O spirtieră a fost folosită pentru a încălzi 0,6 kg de apă de la 200C la 850 C. În
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acest scop s-au consumat 50g de alcool (q=27Mj/kg). Calculaţi randamentul
spirtierei.
Problema IV – 40p
Un corp încălzit până la temperatura t1= 1000C este scufundat într-un
calorimetru cu lichid a cărui temperatura creşte de la t1=2000C la 3000C. Care este
temperatura finală a lichidului din calorimetru dacă în acesta se mai introduce un
corp identic cu primul încălzit la t4=5000C?
Nota. Subiectele sunt obligatorii. 10 puncte se acordă din oficiu. Timp de
lucru 1,5 ore.
Subiecte propuse de către prof. Geib Alfred- CNP
CONCURS DE FIZICĂ CU TEMA ALEASĂ
CLASA a IX-a
- principiile dinamicii punctului material; tipuri de forțe Problema I (45p)
Asupra unui corp cu masa m=5kg, aflat pe un plan înclinat de unghi α,
acţionează o forţă paralelă cu planul orientată în sus. Coeficientul de frecare dintre
corp şi planul înclinat este μ. Dacă valoarea forţei este F1=36N, corpul urcă uniform
pe plan, iar dacă forţa are valoarea F2=14N, corpul coboară uniform.
a. Reprezentaţi forţele care acționează asupra corpului în cele două situaţii.
b. Determinaţi valoarea unghiului α
c. Calculaţi componentele greutăţii Gx şi Gy
d. Determinaţi valoarea coeficientului de frecare dintre corp şi planul înclinat
Problema II(45p)
Două corpuri de mase m1=200g şi m2=100g sunt legate printr-un fir de masă
neglijabilă, ca în figură.
m1

m2
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Deplasarea pe planul orizontal se face cu frecare, coeficientul de frecare fiind
μ =0,2. Iniţial sistemul este în repaus.
a. Determinaţi acceleraţia sistemului
b. Calculaţi valoarea tensiunii în fir
c. Calculaţi intervalul de timp necesar corpului de masă m1 pentru a atinge
viteza v=4m/s
d. Determinaţi valoarea unei forţe orizontale, care aplicată corpului de masă
m1, produce mişcarea sistemului de corpuri cu viteză constantă, sistemul
deplasându-se spre stânga
Subiecte propuse de prof. Comanac Doina Monica - CNP

CONCURS DE FIZICĂ CU TEMĂ ALEASĂ
CLASA a X-a- circuite electrice
Problema I (45puncte)
Se realizează montajul din figură de mai jos utilizându-se două surse de

tensiune E1=15V şi E2=3V având rezistentele interioare r1= 2Ω şi r2=1 Ω.
Rezistoarele din circuit au valorile R1= 6 Ω şi R2 = 9 Ω. Să se afle :
a) Rezistența echivalentă a circuitului exterior
b) Intensitatea curentului prin cele două surse
c) Tensiunea electrică între punctele Aşi B
Problema 2 ( 45 puncte)
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Fie circuitul din figura în care se cunosc E1= 10V, r1=1 Ω, R1 =4 Ω, E2 = 30V,
r2= 2 Ω, R2=3 Ω, E3=40, r3=3 Ω, R3 =7Ω . să se afle:
a)

[Scheme realizate în „sPlan70 (demo)”]

b) Intensitatea curentului indicat de ampermetru când comutatorul K este
închis
c) Valoarea tensiunii E2’ astfel că prin ramura 2 să nu circule curent electric
când comutatorul K este deschis. Justificaţi răspunsul.
d) Indicaţia ampermetrului când K este închis
Clasa a X-a – principiile termodinamiciiProblema I-45p
Un gaz ideal monoatomic se află iniţial într-o stare caracterizată de p1=105Pa,
V1=1l şi T1=200K. Acest gaz este supus următoarelor transformări: 1-2 încălzire
izocoră astfel încât T2=3T1, 2-3 o transformare în care p=aV până când V3=2V1, 3-4
o destindere adiabatică până p4=p1, iar apoi o comprimare izobară 4-1.
Dacă se cunoaşte că 60,6= 2,93. Să se afle:
a. Căldura totală primită de gaz
b. Lucrul mecanic efectuat de gaz
c. Randamentul transformării ciclice.
Problema II-45p
Un amestec de oxigen şi azot se afla într-un balon cu volumul V=10l la
temperatura t=270C. Dacă presiunea parţială a oxigenului este p02= 5.104 Pa şi în
balon sunt 0,5mol de azot, calculaţi:
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a. Masa oxigenului din balon
b. Presiunea amestecului
c. Vitezele pătratice medii ale moleculelor celor două gaze
Nota. Subiectele sunt obligatorii. 10 puncte se acordă din oficiu. Timp de
lucru 1,5 ore.
Subiecte propuse de către prof. Șugaru Daniela -CNP

CONCURS DE FIZICĂ CU TEMA ALEASĂ
Clasa a XI-a- curent alternativ
Problema I-45p
Un circuit serie format dintr-o bobină reală şi un condensator este străbătut de
un curent i= 2sin100πt(A). Tensiunea la bornele circuitului se exprimă prin relaţia
u=10 sin(100πt-π/6)(V), iar tensiunea la bornele bobinei este defazata cu φ = π/6
faţă de curent.
a) Desenaţi diagrama fazorială pentru circuitul dat
b) Determinaţi impedanţa, reactanţa inductivă şi reactanţa capacitivă din circuit
c) Cat va fi puterea reactivă ?
Problema II- 45p
1. O bobină ideală, un rezistor şi un condensator sunt legate în paralel.
Defazajul dintre intensitatea curentului principal şi tensiunea la bornele
generatorului este φ =π/6. Dacă se scoate bobină din circuit defazajul devine φ =
π/4. Aflaţi care va fi defazajul dacă se reintroduce bobină şi se scoate
condensatorul.
Subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 10puncte.Timp de
lucru 1,5 ore.
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Clasa a XI-a - oscilaţii mecanice
Rezolvaţi:
Problema I- 45p
Un corp cu masa m=100g se deplasează sub acţiunea unei forţe cvasielastice.
La distanţă x1=4cm de centrul de oscilaţie viteza corpului este v1=0,12m/s, iar forţa
care acţionează asupra corpului este F1=36mN. Să se afle:
a) ecuaţia de mişcare a corpului dacă la momentul iniţial acesta se află în
poziţia de echilibru
b) energia totală a oscilatorului
c) răspundeţi la prima întrebare în ipoteza când la momentul iniţial corpul s-ar
fi găsit la x0=1 cm faţă de poziţia de echilibru.
Problema II - 45p
Un corp cu masa m=300g este agăţat de un resort pe care îl va alungi cu
x1=1cm. Din poziţia de echilibru se trage corpul până la x2=9cm şi apoi se lasă
liber. Să se afle:
a) ecuaţia de mişcare a corpului
b) viteza corpului când x3=6cm
c) lucrul mecanic efectuat de forţa elastică între x4=4cm şi x5= 8cm
Subiectele sunt obligatorii . Se acordă 10 puncte din oficiu.Timpul de
lucru este de 1,5 ore
Subiecte propuse de către prof. Panait Mircea Călin -CNP
Concursul s-a desfăşurat în laboratorul de fizică al CNP în condiţii optime,
fiecare elev reuşind să abordeze toate subiectele propuse. Din declarațiile colegilor
la ieșirea din sala de concurs a reieșit emoția creată de competiție și dorința de a
concura și în viitor. Considerăm că el a fost o reușită, atingându-și scopul
principal, acela de a trezi atenția printr-un lucru mai puțin formal.
Vă prezentăm mai jos rezultatele concursului nostru.
PARTICIPANŢII LA CONCURSUL DE FIZICĂ CU TEMĂ ALEASĂ
18.05.2018
Nr.
Crt.
1.

Numele si
prenumele

Scoala de
provenienta

Clasa

Punctaj

Loc

Spanu –
Nechita Lia

CNP

6

82

I
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2.

Ciubotaru
Raisa Maria

CNP

6

77

II

3.

Vasile ionuț

CNP

6

50

III

4.

Moisa Ana
Maria

CNP

7

60

III

5.

Zaim
Alexandra

CNP

7

72

II

6.

Blendea Ioana
Delia

CNP

7

75

I

7.

Grigoras
Andrada

CNP

7

40

8.

Vartolomei
Giulia Andeea

Sc.” L.
Rebreanu”

7

55

7

50

9.

Albu Gabriela

Comanesti
Sc.” L.
Rebreanu”
Comanesti
9(11)

10.

Chiritoiu
Alexandru

CNP

11.

Benchea
Daniel Ciprian

CNP

9

55

12.

Zota Andrei

CNP

9

45

13.

Irimia Sabina
Maria

CNP

9

75

II

14.

Pravat
Alexandra
Denisa

CNP

9

80

I

15.

Gradinaru
Nicoleta

CNP

9

62

III

16.

Lungu Ana
Maria

CNP

9

50

17.

Fistos
Sebastian

CNP

9

45

open

24

57

Leonard
18.

Cenac
Genovica

CNP

9

45

19.

Sabau Denis
Valentin

CNP

10

40

20.

Ailincai
Andrei

CNP

10

50

21.

Paveluc Stefan

CNP

10

65

22.

Busuioc Anda
Ioela

CNP

10

70

23.

Cristian
Georgiana

CNP

10

50

24.

Matees Vlad

CNP

10

65

25.

Tudorache
andrei

CNP

10

40

26.

Vrotea Razvan
Constantin

CNP

10

35

27.

Blaj Tiberiu

CNP

10

80

28.

Grigore Diana

CNP

10

50

29.

Roman
Alexandra
Mihaela

CNP

10

55

30.

Benchea Ana
Maria

CNP

10

50

31.

Martin Liliana

CNP

10(11)

70

II

32.

Marian
Despina

CNP

10(11)

70

II

33.

Antuca
Madalina

CNP

11

80

II

34.

Munteanu
Delia Gabriela

CNP

11

50

35.

Avram Dan
Andrei

CNP

11

60

36.

PilatDenis

CNP

11

50

25

III

I

III

37.

Rusu Gabriel

CNP

11

85

I

38.

Damoc Stefana
Andreea

CNP

11

45

39.

Giurgi Mihai
George

CNP

11

40

40.

Coman Ionut
Petrica

CNP

11

30

41.

Dinu
Aleaxandra
Stefania

CNP

11

45

42.

Vraciu
Alexandra

CNP

12

70

III

43.

Timaru Paul

CNP

12

90

I

44.

Țuțueanu
Diana Ștefania

CNP

12

75

II

Felicitări tuturor elevilor care au participat la concurs, celor care s-au straduit
să arate că disciplina fizică poate să fie atât agreabilă cât și abordabilă. Sperăm ca
de la an la an concursul nostru să crească în valoare și prestigiu.
Colectivul de redacție
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TEME PENTRU
AVANSAȚI

27

Fizica a creat din
totdeauna dificultăţi în
învăţare din mai multe
motive.
Primul motiv şi
cel mai important ar fi
de fapt că fizica nu este
doar o disciplină de
studiu obișnuită, ci
trebuie să conştientizăm
realitatea că în intimitatea
ei sunt ascunse două ştiinţe
la fel de puternice. A observa
fenomenele din natură, a le reproduce în liniştea laboratorului şi a le observa din
nou, a crea modele care să reproducă la o altă scară şi în formă simplificată
realitatea, a simţi şi înţelege intimitatea comportamentului sistemelor în legăturile
lor reciproc şi universale şi multe alte lucruri e.... fizică. Dar în crearea modelelor,
înţelegerea fenomenelor din micro sau macro-univers, de cele mai multe ori
fizicianul, fizica, cere ajutor matematicii, cea dea două ştiinţă care oferă suport
esenţial demersurilor teoretice şi experimentale. Combinarea şi realizarea simbiozei
între cele două ştiinţe în aşa fel încât să pară o singură entitate funcţională, care să
aibă argumente pentru orice situaţie existentă sau creată este elementul care dă
dificultatea sporită fizicii. În acelaşi timp, ar spune unii, conferă şi frumuseţea
unică a acesteia.
Pentru aceşti oameni tineri sau mai puţin tineri care au reuşit sau încearcă să
descopere frumuseţea de neegalat al acestei îmbinări între concret şi abstract,
imaginaţie fără limite şi realismul cifrelor şi simbolurilor, propunem probleme cu
un grad de dificultate peste aceea pe care o găsim în manualele şcolare de fizică.
1.O bobină toroidală este o bobină care se caracterizează printr-un flux
de dispersie minim în rândul bobinelor. Are realizat un bobinaj cu un fir
conductor pe un inel cu secţiune circulară sau dreptunghiulară(pătratică). Să
se calculeze inductanţa unei astfel de bobine.
Rezolvare:
Metoda cea mai directă prin care putem să ajungem la rezultat implică
folosirea analizei matematice respectiv a calculului integral şi diferenţial.
Să ne imaginăm o bobină toroidala de secţiune a miezului dreptunghiulară, cu
dimensiunile specificate în figura de mai jos:
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r

dr

dS

h

d
D

S

Plecăm de la definiţia inductanţei :
L= Ф/i
Şi calculăm fluxul magnetic prin miezul torului ce are permitivitatea
magnetică relativă μr și suprafețele spirelor bobinate perpendiculare pe miez
Ф = ∬B.dS
Dacă considerăm că liniile de câmp se închid prin miezul torului ce constituie
un circuit magnetic şi în acelaşi timp ele vor fi perpendiculare pe orice suprafaţă
mărginită de o spiră din bobinaj de valoare S, calculăm fluxul prin suprafaţa S
plecând de la fluxul elementar prin suprafaţa dS.
Ţinem cont că:
dS= h.dr
şi fluxul elementar este:
d Ф = B.dS = B.h.dr
dar în cazul unei bobine cu un singur strat de bobinaj:

Înlocuind în expresia fluxului prin suprafaţa S avem prin trecere la o integrală
simplă:

Fiindcă r poate varia între d/2 şi D/2, lungimea liniei de câmp pe care este
situat elementul de suprafaţă dS este l = 2πr , iar celelalte mărimi care apar sub
integrală sunt constante putem scrie:
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și integrând avem:

În final obţinem din relaţia de definiţie a inductanţei, valoarea acesteia :

2.Estimaţi durata impactului dintre o minge de baseball şi un perete la
lovirea uşoară a acestuia.
Rezolvare:
Pentru simplitate să presupunem că deformarea mingii poate fi caracterizată
de un singur parametru x care este mult mai mic decât raza mingii (lovire uşoară) .

R
2r

x

De asemenea putem presupune că presiunea suplimentară care apare în
minge rămâne relativ constantă în timpul impactului
Forţa care acţionează asupra mingii din partea peretelui va fi
F= pS
Unde S reprezintă aria suprafeţei de contact dintre minge şi perete pe care o
putem considera circulară. Astfel:
F= p πR2 ≅ 2πp Rx = kx
Cu:
k= 2πpR
Deoarece forţa este proporţională cu deformarea mingii înseamnă că aceasta
are caracter elastic şi că ecuaţia de mişcare a mingii în timpul impactului este
ecuaţia unei mişcări oscilatorii armonice de formă:
30

(d2x/dt2 ) - ω 2 x= 0
unde :
ω2= k/m
sau :
ω2 = 2πpR/m
Putem presupune că timpul de impact este jumătate din perioada de oscilaţie !!
şi atunci scriem:
Δti = T/2
Dar
T = 2π/ ω
Şi
Δti = π/ ω
Cu :
ω = (2πpR/m) ½
avem:
Δti = (πm/2pR)1/2
Estimând valorile reale ale mărimilor care intervin în formula timpului de
impact respectiv: m≅ 0,5 kg, p ≅ 105 Pa, R≅ 0,1m se obţine:
Δti ≅ 10-2 s
Rezolvările v-au fost supuse atenției de către prof. Panait Mircea Călin.
Vom reveni cu alte probleme pe care vi le vom propune spre rezolvare
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BACALAUREAT
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Anul acesta, subiectele propuse spre rezolvare absolvenților de ciclu
superior liceal și nu numai, s-au încadrat în nota obișnuită. Nu au fost surprize în
legatură cu dificultatea subiectelor sau modalitatea de elaborare. Vă prezentăm
aceste subiecte și câteva rezolvări discutate. Vă invităm și pe dv să urmăriți
subiectele, rezolvările făcute, să comentați și să vă exprimați opiniile personale,
inclusiv să prezentați rezolvări interesante.
Mecanică Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar
Se consideră acceleraţia gravitaţională g  10 m/s 2 .
I.Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare
răspunsului corect.
(15 puncte)
1. În mişcarea rectilinie încetinită a unui mobil:
a. viteza este orientată în sensul acceleraţiei;
b. viteza este orientată în sens contrar acceleraţiei;
c. acceleraţia este orientată în sens contrar forţei rezultante;
d. acceleraţia este nulă;

(3p)

2. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia
matematică a forţei elastice este:
a. Fe kx

b. Fe  kx

c. Fe  N

d.. Fe  N

(3p)

3. Unitatea de măsură în S.I. a mărimii fizice exprimate prin produsul dintre forţă şi
viteză este:
a. J
b. J.s
d. W
(3p)
c. W s
4. Lucrul mecanic efectuat de greutatea unui corp cu masa de 10 kg în timpul
ridicării lui de pe sol până la înălțimea de 50 cm are valoarea:
a. 100 J
b. 50 J
(3p)
c. 50 J
d. 100 J
5. In graficul alăturat este reprezentată dependenţa de timp a vitezei unui
automobil. Viteza medie a automobilului în primele zece secunde ale mişcării are
valoarea:
a. 2,5m/s
b. 5m/s
c. 7,5m/s
d. 10 m/s

II. Rezolvați urmatoarea problemă:
(15 puncte)
Un corp cu masa m  1kg se deplasează cu frecare, cu viteza constantă v 
2m/s , pe o suprafaţă orizontală, sub acţiunea unei forţe orizontale F  2N. Ulterior
corpul urcă pe un plan înclinat sub acţiunea unei forţe
orizontale F1  20N , ca în figura alăturată. Planul
înclinat formează unghiul  45 cu suprafaţa
orizontală, iar coeficientul de frecare la alunecare dintre
corp și planul înclinat are valoarea   0,2
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a. Determinaţi distanţa parcursă de corp pe suprafaţa orizontală în timpul t  0,25
s.
b. Calculaţi valoarea coeficientului de frecare la alunecare dintre corp și suprafaţa
orizontală.
c. Calculaţi valoarea acceleraţiei corpului în timpul urcării pe planul înclinat sub
acţiunea forţei orizontale F1 .
d. Determinaţi valoarea pe care ar trebui să o aibă forţa orizontală F1 , astfel încât
corpul să coboare cu viteză constantă pe planul înclinat.
III. Rezolvaţi următoarea problemă:

(15 puncte)

Un corp cu masa m  1kg este lansat cu viteza v0  3m/s de-a lungul unei suprafeţe
orizontale pe care se deplasează cu frecare. După ce corpul a parcurs distanţa d  2m,
el lovește capătul liber al unui resort orizontal nedeformat, pe care îl comprimă cu x  8
cm . Celălalt capăt al resortului este fixat de un perete vertical și imobil. Deplasarea
corpului se face cu frecare atât înainte, cât și după lovirea resortului. Coeficientul de
frecare la alunecare dintre corp și suprafaţa orizontală este μ=0,2 , iar frecarea cu aerul
se neglijeaza.
a. Calculaţi energia cinetică a corpului în momentul lansării.
b. Calculaţi valoarea vitezei corpului în momentul atingerii resortului.
c. Calculaţi lucrul mecanic efectuat de forţa elastică pe parcursul comprimării
resortului.
d. Determinaţi valoarea impulsului mecanic al corpului la revenirea lui în poziţia în
care a atins resortul.

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Varianta 2

Se consideră: numărul lui Avogadro NA  6,02 1023 mol1, constanta gazelor
ideale R  8,31 J  mol1  K1 .
Între parametrii de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relaţia: p V  RT .
I.Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare
răspunsului corect.
(15 puncte)
1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea
𝑝𝑉𝜇
de măsură din S.I. a mărimii exprimate prin raportul 𝑅𝑇 este:
a.J  mol  K-1
b. J  mol-1  K
c. kg
d. kg  m3
(3p)
2. Căldura necesară pentru a încălzi o bucată de plumb având masa m 
𝐽
500 g (cplumb 125𝑘𝑚𝑜𝑙𝐾 ) cu t  20C este egală cu:
a. 2500 kJ
b. 1250 kJ
c. 2500 J
d. 1250 J
(3p)
3. O cantitate dată de gaz ideal se destinde adiabatic dintr-o stare în care
temperatura este T1 , până într-o stare în care temperatura devine T2 . Lucrul mecanic
schimbat de gaz cu mediul exterior poate fi exprimat prin:
a. LCVT2  T1  b.LCVT1  T2c.L CpT1  T2dLCpT2  T1) (3p)
4. Densitatea unei cantităţi date de gaz ideal creşte într-o:
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a.răcire izobară b.încălzire izobară c.destindere izotermă
(3p)

d.încălzire izocoră

5. Un gaz ideal parcurge succesiunea de transformări reprezentate în
coordonate
p  V ca în figura alăturată. Transformarea în care gazul primeşte căldură, fără să
efectueze lucru mecanic este:
a. 1-2
b. 2-3
c. 3-4
d. 4-1

II.Rezolvaţi următoarea problemă:
(15 puncte)
Un cilindru orizontal cu secţiunea S  831cm2 şi lungimea L  60 cm , închis
la ambele capete, este împărţit în două compartimente, A şi B, printr-un piston subţire,
care se poate mişca fără frecări. Iniţial, în cele două compartimente se află cantităţi
egale de azot   28 g / molla presiunea p0  105 N/m2 şi la temperatura t  27C .
Se introduce în compartimentul A azot la temperatura t  27C până când presiunea
azotului din compartimentul B devine p  3 105 N/m2 . Calculaţi:
a. volumul iniţial al compartimentului A;
b. cantitatea de azot din compartimentul B;
c. distanţa x pe care se deplasează pistonul;
d. masa de azot care s-a introdus suplimentar în compartimentul A.

III.Rezolvaţi următoarea problemă:

(15

puncte)
2
O cantitate   0,24 mol( 8,31 𝑚𝑜𝑙 de gaz ideal


monoatomic CV  1,5R) evoluează după ciclul termodinamic
A  B  C  D  A reprezentat în coordonate p  T in graficul
alaturat. In starea A temperatura este TA  300 K , în starea B
TB  3TA , iar în starea D , TD  TB .
a. Reprezentați ciclul termodinamic în coordonate p V .
b. Determinați variația energiei interne a gazului în
procesul A  B .
c. Calculați lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior într-un
ciclu.
d. Determinati randamentul unui motor termic ce ar funcționa după ciclul
termodinamic considerat.

Va propunem mai jos rezolvarile realizate de catre doi dintre elevii colegiului
nostru, elevi in clasa a XI-a. Problemele de termodinamica au fost rezolvate de catre
eleva Marian Despina iar cele de la mecanica de catre Rusu Gabriel. In numarul viitor
vom prezenta si rezolvarile la electricitate si optica.
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REZOLVARI MECANICA
Subiectul I
1. Evident raspunsul se refera la acceleratie ca vector care are sensul opus vitezei
intr-o miscare rectilinie incetinita, uniform sau nu. Daca s-a ales raspunsul (b) se
observa ca celelalte raspunsuri sunt departte de adevar
2. Memorarea exacta a formulei corecte Fe kx din raspunsul (a) este necesara
pentru a nu aparea confuzia cu raspunsul (b)
3. Daca se stie ca produsul dintre forta si viteza are semnificatia unei puteri
alegerea (d) este normala
4. O rezolvare a chestiunii ar fi:
ΔEp = - LG deci Epi - Epf = LG
dar:
Epi=0 (corp ridicat de pe sol), Epf = mgh rezulta in final:
LG = - mgh.
Facand calcule:
LG= -10kg.10m/s2.0,5m = -50J (c)
5. Observam ca in intervalul t∊[0,10]s viteza mobilului are variatii diverse. Plecam
de la definitia vitezei medii:
vm= Δ x/Δ t
și fiindcă există două tipuri de miscari ilustrate in grafic, avem:
Δx= Δx1+ Δx2
unde Δx1 si Δx2 sunt deplasarile din MRUA respectiv din MRU
Apoi:
Δx1 = vm1. Δt1 cu vm1 = ( v0+v1) /2
si
Δ x2= v1 Δ t2
In final inlocuind in relatia de definitie a vitezei medii valorile v0=0, v1=10m/s,
Δ t1=5s, Δt2=5s , Δt=10s, gasim:
vm=7,5m/s
(c)
Subiectul II
a. In MRU avem
Δx=v.Δt ( legea miscarii)
deci
Δx= 2m/s.0,25s=0,5m
b. Coeficientul de frecare apare in expresia fortei de frecare la alunecare, deci
atentia se concentreza asupra acestei forte. Dar forta de frecare unde apare
exprimată? In legea frecarii si in principiul IV al dinamicii:
Facem un desen in care reprezentam toate fortele care actioneaza in sistem:
N

v
F

Ff
G
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si scriem principiul IV in forma vectoriala:
F + N + Ff + G = 0
(Miscarea fiind rectilinie uniforma avem a = 0)
Principiul este echivalent cu doua relatii scalare obtinute prin proiectarea relatiei
vectoriale pe un sistem ortogonal de axe:
y

N
Ff

F

x

O
G

Avem astfel:
F-Ff=0 pe (Ox) si: N-G=0

pe (Oy)

cu:
Ff=μN
Din aceste 3 relatii rezulta:
F - μN =0 => μ=F/N
Iar cu:
N=G
G=mg
avem in final :
μ= F/mg
Calculand, obtinem:
μ = 2N/(1kg.10m/s2) = 0,2
c. Vom aplica din nou principiul IV al dinamicii punctului material tinand cont de
noua situatie, miscare cu acceleratie:
a

F1

N1

Ff
1

α

G
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Si in acest caz principiul IV il vom scrie in forma vectoriala
F 1+ N1 + Ff1+ G = m.a
Si dupa reprezentarea pe axe a vectorilor:
x
y
F1x
N1
α

a

α

F1
α

Gx

α

Ff1
α

α

α

G
α

Gy
F1y

α
Scriem relatiile in forma scalara:
F1x - Ff1 - Gx= m.a
N1 - F1y - Gy=0
Unde :
F1x = F1 cosα;
Inlocuind avem:

F1y = F1 sinα;

Gx = G sinα;

Gy = G cosα;

Ff1= μN1

F1 cosα - Ff1 - G sinα = ma
N1 - F1 sinα - G cosα = 0
Ff1= μN1
Daca inlocuim in prima relatie Ff1, N1=( F1 sinα + G cosα) si G=mg,
avem:
F1 cosα – μ( F1 sinα + mg cosα) - mg sinα = ma
Rezulta:
a = [F1 cosα – μ( F1 sinα + mg cosα) - mg sinα]/m
Daca calculam obtinem:
a = 2(2)1/2 m/s2 (≈ 2,82m/s2)
d. Dispunerea fortelor va fi de asta data putin diferita in principal deoarece sensul
miscarii se schimba, deci si sensul fortei de frecare:
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F2

N2
v

Ff2
G
α

Ramane nemodificata G
Si in acest caz principiul IV al dinamicii punctului material il vom scrie in forma
vectoriala:
F 2+ N2 + Ff2+ G = 0 (deoarece a = 0 la coborarea uniforma)
Si dupa reprezentarea vectorilor pe axe:
x

y
Ff2
N2

F2x
α

v
α

α
α

F2
α

F2y

Gx
G

Gy

α
α

scriem relatiile in forma scalara:
F2x + Ff2 - Gx= 0
N2 – F2y - Gy = 0
Unde :
F2x = F2 cosα;
F2y = F2 sinα;
Gx = G sinα;
Gy = G cosα;
Inlocuind expresiile de mai sus in ecuatiile scalare ale princiiului IV avem:
F2 cosα + Ff2 - G sinα = 0
N2 – F2 sinα - G cosα = 0
Ff2= μN2
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Ff2= μN2

Daca tinem cont ca:
N2= ( F2 sinα + G cosα) si G=mg,
avem:
F2 cosα + μ( F2 sinα + mg cosα) - mg sinα = 0
Rezulta pentru F2:
F2 = mg( sinα-μcosα)/(cosα + μsinα)
si calculand:
F2 ≈ 6,67N
Subiectul III
a. Se aplica relatia:
Ec = mv02/ 2
Dupa calcul obtinem:
Ec = 4,5 J
b. Putem folosi teorema variatiei energiei cinetice:
Δ Ec = Ltotal
Pentru Ltotal trebuie sa stim cine efectueaza lucru mecanic. Reprezentam fortele care
actioneaza in sistem la deplasarea pana la resort:
v2=0
x
v3
N
Ff
G
v0

v1
d

Observam ca:
Ltotal = LG + LN + LFf
Deoarece:
LG = LN = 0 ( forte perpendiculare pe miscare ! )
avem :
Ltotal = LFf
cu:
LFf = Ff.d.cosα
cum:
Ff =μN , N=mg si α=1800

(vezi problema anterioara!)

avem:
Ltotal = - μmgd
si din:
Ec1 – Ec0 = Ltotal
Sau, folosind expresiile energiilor cinetice avem:
mv12/ 2 - mv02/ 2 = - μmgd
Il scoatem pe v1:
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v1 = √𝒗𝟐𝟎 − 𝟐𝝁𝒎𝒈𝒅
Calculand obtinem:
v1 = 1m/s
c. Din nou vom aplica teorema variatiei energiei cinetice pentru miscarea din timpul
comprimarii resortului:
Δ Ec = Ltotal
sau:
Ec2 – Ec1 = Ltotal
unde:
Ec2 = 0 (la comprimarea maxima corpul se opreste si v2=0) ; Ec1 = mv12/ 2 ;
Si Ltotal :
Ltotal = LG + LN + LFf + LFe
aici:
LG = LN = 0 ; LFf = Ff x cosβ cu β = 1800
Inlocuind in teorema variatiei energiei cinetice avem:
- mv12/ 2 = LFe - Ff x
daca punem:
Ff = μ mg
obtinem:
LFe = μmgx - mv12/ 2
Inlocuind cu valorile cunoscute obtinem:
LFe = - 0,34J
d. Impulsul îl vom calcula cu relația de definiție:
p = mv3
Pentru determinarea lui v3 aplicam teorema variatiei energiei cinetice pentru sistemul
corp- resort- suport din momentul atingerii resortului de catre corp pana in momentul
desprinderii de acesta cu viteza v3:
Ec3 – Ec1 = Ltotal
aici:
Ec3 = mv32/ 2 ; Ec1 = mv12/ 2 ; Ltotal = LG + LN + L’Ff + L’Fe
In Ltotal:
LG = LN = L’Fe = 0
( L’Fe = 0 deoarece deformarile initiala si finala ale resortului in functie de care se
exprima lucrul mecanic al fortei elestice sunt nule).
Deci:
L’Ff = - 2μmgx ( doua deplasari pe distanta x)
Revenind la teoremea variatiei energiei cinetice, avem:
(mv32/ 2 ) - mv12/ 2 = - 2μmgx (vezi mai sus!)
de unde:
v3 = √𝑣12 − 4𝜇𝑔𝑥
In final avem:
p = m √𝒗𝟐𝟏 − 𝟒𝝁𝒈𝒙
Inlocuind valorile numerice in relatia de mai sus obtinem:
p = 0,6 kg.m/s
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Rezolvarile nu sunt unice ! Incercati si dumnevoastra alt drum de a ajunge la
rezultate !
REZOLVĂRI TERMODINAMICĂ
SUBIECTUL I TERMODINAMICĂ
1. Din ecuatia de stare a gazului ideal pV=mRT/μ observam ca m= pV μ /RT ; deci
unitatea de masura ceruta este Kg (c)
2. Vom folosi expresia caldurii din relatia de definitie a caldurii specifice c=Q/mΔT;
deci: Q=mcΔT Calculand avem: Q=
(d)
3. Pentru a raspunde la aceasta intrebare trebuie sa stim principiuI I al
termodinamicii: ΔU=Q-L , ca in adiabatica Q=0, si ca in orice transformare ΔU= νCvΔT;
deci L = - νCvΔT sau L = - νCv( T2-T1) sau L = νCv( T1-T2) . Raspuns corect (b)
4. Plecam de la definitia densitatii ρ=m/V . Pentru ca densitatea sa creasca trebuie
ca volumul gazului sa scada. Intre transformarile propuse transformarile c si d afirma
contrariul in mod direct. In izobara stim ca volumul si temperatura sunt direct
proportionale deci in racirea izobara scade si volumul. Raspuns corect (a)
5. Daca nu se efectueaza L transformarea trebuie sa fie izocora. Daca sistemul
primeste caldura temperatura in izocora creste. Deci transformarea (2-3) indeplineste
criteriile. Respuns corect(b)
Subiectul II
Starea initiala

A

B
p0, V0,T0, ν

p0, V0,T0, ν

L/2
Starea finala

S

x

p1, V1,T0, ν1

p2, V2,T0, ν
L

a. La determinarea volumului initial pentru compartimentul A se are in vedere ca in
conditiile unor parametrii identici in A si B pistonul se afla la jumatatea cilindrului.
Deci:
VA = V/2
sau:
VA = SL/2
Din calcul:
VA = 24,93.10-3 m3
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b. Din ecuatia de stare in conditiile initiale ale gazului din compartimentul B
p0V0 = ν RT0 =>
=> ν = p0V0/RT0
Calculand se obtine:
ν = 1mol
c. Distanta x se va obtine din
ΔV2 = - Sx
unde:
ΔV2 = V2-V0
si:
V2 = ν RT0/p2 ( din ecuatia de stare); V0= SL/2
In final avem:
x= (V0 – V2 )/S
x = [(SL/2)-νRT0/p2]/S=L/2- νRT0/p2S unde p2=p
Duppă calcule rezultă:
x = 0,2 m
d. Din nou ecuatia de stare a gazului ideal scrisa pentru gazul din A in stare finala
ne da:
p1V1 = ν1RT0
Prelucram relatia tinand sema ca:
ν1 = m1/μ ;
m1 = m0+Δm ; m0 = νμ ; p1= p2 = p ; V1 = V0 + Sx
( Δm este masa de gaz introdusa in A):
Inlocuind in ecuatia de stare avem:
p(V0 + Sx) = ( νμ +Δm)RT0/μ
Scoatem Δm :
Δm = [p μ /RT0](V0 + Sx) - νμ
Si calculand:
Δm = 0,112kg
Subiectul III
a)

reprezentam ciclul (A,B,C,D,A) in coordonate (p,V)

Ca sa reprezentam ciclul propus de problema in coordonate (p,T) intai copiem
ciclul termodinamic din textul initial !
p
B

pB

pA

A

C

D

T
0

TA

TB
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TC

Pasul cel mai firesc pentru a face noua reprezentare este sa identificam
transformarile din diagrama:
(A,B) este o transformare izocora deoarece observam ca p si T sunt direct
proportionale fiind asezate pe o dreapta ce trece prin origine.( se poate face apel si
la rememorarea graficului transformarii izocore in coordonate p,T)
Deci
VA= VB= ct
(B,C) este o transformare izobara deoarece PA= PC
(C,D) este de asemenea o transformare izocora , argumentul fiind acelasi ca la
transformarea (A,B), deci:
VC=VD
In fine, transformarea (D,A) este o transformare izobara cu
PD=PA
In aceste conditiise poate trasa cu usurinta graficul transformarii ciclice avnd in
vedere constanta parametrilor care defineste transformarea izocora sau izobara
p
B

C

pB

TB=TD

pA

D

A

V
0

VC=VD

VA = VB

In reprezentare am tinut cont ca cele doua stari, B si D sunt pe aceeasi
izoterma.
b. Pentru calculul variatiei energiei interne in (A,B) facem apel la relatia de
calcul determinata in teorie la studiul principiului I al termodinamicii
∆UAB = νCv ∆TAB = νCv (TB-TA)
Cum pe TA o cunoastem iar despre TB stim ca:
TB= 3TA
Rezulta prin inlocuire in expresia lui ∆UAB:
∆UAB = νCv (3TA-TA)
Deci:
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∆UAB = νCv2TA
In urma calculelor numerice avem:
∆UAB = 0,24 mol.1,5R 2.300K≅ 1794 J
Cu aproximatia 0,24≅ 2/8,31
∆UAB = 1800 J
c. Determinarea lucrului mecanic total va tine cont ca in transformarile izocore
nu se efectueaza lucru mecanic si LAB= LCD =0 Atunci:
LABCDA = LBC + LDA
In transformarea izobara (B,C):
LBC = νR(TC-TB)
Pentru a determina diferenta de temperatura TC-TB trebuie sa determinam TC
Idea este sa ne folosim de transformarea izobara (D,A) pentru care :
VD
TD

=

VA
TA

dar daca tinem cont ca:
TD= TB =3TA
Obtinem
VD=3VA
Ce importanta are acest rezultat? Stim ca intr-o transformare izobara volumul si
temperatura gazului sunt direct proportionale, deci daca VD=3VA => TD=3TA !!
Pentru transformarea (B,C) daca tinem cont ca VB=VA si VC=VD
Avem:
VB
TB

=

VC
TC

VA

=>

TB

=

VD
TC

Dar:
VD=3VA
Inlocuind in relatia de mai sus avem
TC=3TB=9TA
Iar expresia lucrului mecanic LBC va fi:
LBC = νR(TC-TB)= νR(9TA-3TA)= νR6TA
Rationamentul de mai sus ne ajuta sa exprimam si LDA :
LDA = νR(TA-TD)
Cu:
TD=3TA
Avem :
LDA = νR(TA-3TA) = - νR2TA
In final revenind la expresia lucrului total avem:
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LABCDA = LBC + LDA = νR6TA - νR2TA
LABCDA= νR4TA
Daca facem calculele obtinem:
LABCDA= 2400J
d. Pentru calculul randamentului, probabil cea mai directa cale spre a-l afla este
sa ne folosim de definitia acestuia:
η = LABCDA/Qp
Pentru exprimarea lui Qprimit analizam ciclul si observam ca se primeste caldura
pe transformarile (A,B) - izocora si (B,C) - izobara, deoarece temperatura gazului in
aceste transformari creste:
Qp= QAB + QBC = νCV(TB-TA) + νCp(TC-TB)
Cu:
TB=3TA, TC=9TA si Cp= 2,5 R
Avem:
Qp= ν1,5R2TA + ν2,5R6TA = νR18TA
Revenind la formula randamentului obtinem in final
η = LABCDA /Qp = νR4TA/ νR18TA
η = 2/9 = 0,22
Vă așteptăm cu soluții și sugestii! Au fost rezolvări care v-au surprins?
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NOUTĂȚI DIN
ȘTIINȚĂ
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SONDĂ SPAŢIALĂ SPRE SOARE.
Material prelucrat şi prezentat de Gavrilă Andreea clasa a XII-a D

În această vară, în luna august, NASA va trimite o sondă spațiala în apropierea
Soarelui (chiar în atmosfera externă a acestuia), şi va ajunge la cea mai mică distanţă
de steaua noastră faţă de orice alt obiect trimis de om până acum în spaţiul cosmic.
Succesul misiunii, extrem de importante pentru aflarea şi înţelegerea fenomenelor
solare, presupune inginerie de vârf pentru a crea materiale termorezistente, dar şi
cunoaşterea unor principii de bază ale fizicii termodinamice.
În coroana solară este extrem de cald, iar vehiculul se va deplasa prin spaţiu cu
temperaturi de peste 500.000 de grade Celsius, fiind bombardată de lumină intensă a
stelei, scrie „Science Daily”.
Aşadar, de ce nu se va topi?
Sonda solară Parker a fost proiectată pentru a rezista la condiţii extreme şi la
fluctuaţii mari de temperatură. Are un scut proiectat special şi un sistem autonom care
va ajuta la protejarea emisiei intense de lumină, dar care va permite materiei coroanei
să „atingă” nava.
Un alt element cheie este înţelegerea conceptului de căldură versus temperatură.
Temperaturile înalte nu înseamnă neapărat încălzirea altui obiect.
În spaţiu, temperatura poate fi de mii de grade fără să dea căldură altui obiect
sau să se simtă cald, pentru că temperatura măsoară viteza de mişcare a particulelor,
iar căldura măsoară cantitatea totală de energie care este transferată intre sisteme
termodinamice. Particulele se pot mişca repede (temperatură înaltă), dar dacă sunt
puţine, nu vor transfera multă energie (căldură mică). Întrucât spaţiul cosmic este
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aproape vid, sunt puţine particule care pot transfera energie la navă.
Spre exemplu, coroana prin care va trece sonda Parker are temperatură înaltă
dar densitate mică. E ca şi cum o persoană şi-ar pune mâna într-un cuptor încins,
comparativ cu o oală cu apă clocotită. Deşi în cuptor temperatura poate fi şi de câteva
ori mai ridicată, persoana va rezista mai mult la acest mediu, pentru că mâna
interacţionează cu mult mai puţine particule decât s-ar întâmpla în apă clocotită.
Astfel, savanţii estimează că deşi sonda va trece prin temperaturi extrem de
ridicate, specifice coroanei solare, suprafaţa se va încălzi doar până la temperatura de
1.400 de grade Celsius.
Inovaţiile tehnologice vor ţine sonda rece.
Desigur, 1400 de grade este o temperatură extrem de mare pentru un material,
mai ridicată chiar şi decât cele mai fierbinţi lave (1.200 grade Celsius). De aceea,
sonda va avea un scut numit TPS, sau Thermal Protection System, care are un
diametru de 2,4 metri şi o grosime de 115 mm. Aceşti centimetri vor menţine
temperatura în interior la o confortabilă valoare de 30 de grade Celsius.
Acesta este un compozit de carbon construit de compania Carbon-Carbon
Advanced Technologies. El implică o spumă din carbon prinsă între două plăci tot din
carbon. Izolarea termică este finisată cu o vopsea ceramică pe placă în partea ce va fi
spre Soare, pentru a reflecta cât mai multă căldură.
Totuşi, cupa Faraday, un instrument care va măsura fluxurile de ioni
şi electroni, nu va fi protejată de stratul protector, dar acesta este realizat din straturi de
titan-zircon-molibden, un aliaj care are punctul de topire la 2349 de grade Celsius.
Inginerii au schimbat şi cablurile electrice tradiţionale cu tuburi din cristale de
safir, iar în interior va fi niobiu, un metal de tranziţie maleabil.
De asemenea, panourile solare vor avea un sistem de protecţie, în cazul acesta
fiind vorba de un sistem de răcire rudimentar comparativ cu restul vehiculului.
Sistemul va folosi apă deionizată.
Întrucât comunicaţiile vor fi cu întârziere, sonda va trebui „să se descurce
singură”, de aceea are un sistem care îi va permite autonomie care o vor ţine protejată
de radiaţiile solare. În centrul acestei inovaţii se află un program care va realiza
corecţii în timpul zborului.
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MATERIAL UIMITOR
Text prelucrat şi prezentat de Cadăr Alexandra cl a XII-a D

Cercetătorii de la Tuffs University School of Engineering au creat un material
care se mişcă în moduri diferite atunci când este expus la lumină, ducând la
posibilitatea ca aceste materiale să ducă la crearea unor dispozitive care pot efectua
mişcări simple şi complexe, de la motoare şi valve la telescoape care se pot mişca
după lumina solară
Studiul este descris într-un articol publicat pe 24 iulie în Proceedings of the
Naţional Academy of Sciences.
Materialele create se bazează pe principiul temperaturii Curie - temperatura la
care anumite materiale îşi vor schimba proprietăţile magnetice. Prin încălzirea şi
răcirea unui material magnetic, magnetismul său se poate opri sau porni. Biopolimerii
şi elastomerii cu dioxid de crom feromagnetic se pot încălzi atunci când vor fi expuşi
la lumina laser sau la lumina solară, pierzându-şi temporar proprietăţile magnetice
până când se vor răci din nou. Mişcările de bază ale materialului în formă de benzi,
bureţi sau hidrogeluri pot astfel avea mişcări de îndoire, răsucire sau expansiune,
scrie Phys.
„Putem combina aceste mişcări simple în mişcări mai complexe, precum târâtul,
mersul său înotul, iar aceste mişcări pot fi declanşate şi controlate de la distanţă”, a
precizat Fiorenzo Omenetto, autor al studiului şi profesor la Tuffs
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CEA MAI LUNGĂ ECLIPSĂ TOTALĂ DE LUNĂ DIN SECOLUL 21
Material prelucrat şi prezentat de Rusu Gabriel clasa a XI-a D
Ce este eclipsa de Lună?
Eclipsa se produce doar în timpul Lunii pline. Aceasta are loc atunci când
Soarele, Pământul şi Luna sunt perfect aliniate. Deoarece orbita Lunii în jurul
Pământului are o înclinaţie relativ diferită faţă de cea a Pământului în jurul Soarelui, o
aliniere perfectă nu se produce la fiecare Lună plină. De asemenea, apariţia unei
eclipse totale de Lună este un fenomen extrem de rar. Însă de la formarea satelitului
natural (în urmă cu 4,5 miliarde de ani), acesta s-a îndepărtat de planeta noastră (cu
aproximativ patru centimetri pe an). În prezent, fenomenul a dus la crearea mediului
perfect pentru apariţia unei eclipse totale, dar în viitor, peste miliarde de ani, probabil
că fenomenul acesta nu va mai avea loc.

Numele de „Lună sângerie” îl au toate eclipsele totale de Lună, ca urmare a
culorii roşiatice pe care o capătă satelitul nostru natural atunci când trece în umbra
Pământului, nuanţa fiind dată de cantitatea de praf din atmosfera terestră prin care
lumina solară trebuie să treacă şi care ajunge să fie reflectată de Lună. „Culoarea
exactă pe care o capătă Luna este dată de cantitatea de praf şi nori din atmosferă. Dacă
este o cantitate mai mare de particule în atmosferă, satelitul va avea o nuanţă mai
închisă de roşu”, afirmă cercetătorii din cadrul NASA.
52

Momentul maxim al eclipsei a avut loc la ora 23:21 ora României, a durat circa
patru ore până când Luna a trecut de umbra Pământului, dacă punem şi eclipsele
parţiale ce au început la 21:24 ora României şi s-au încheiat la 01:29 ora României.
Pentru pasionaţii de astronomie şi nu numai, eclipsa de Lună/Lună sângerie a fost un
eveniment care cu siguranţă a atras atenţia, atât prin raritatea lui, cât şi prin imaginile
spectaculoase.
Eclipsa de Lună din noaptea 27-28 iulie a fost cu 40 de minute mai lungă decât
Superluna Albastră sângerie, eveniment astronomic care a avut loc la începutul acestui
an, fenomenul din vară durând în total o oră şi 43 de minute
Această eclipsă de Lună din 2018 a avut o durată îndelungată din cauza datei în
care a avut loc. Pe 27-28 iulie (în funcţie de locul în care te afli) are loc atât Luna
Plină, cât şi apogeul lunar, când satelitul natural se va afla la cel mai îndepărtat punct
de Pământ. Astfel, aceste două fenomene ce au loc simultan provoacă o eclipsă lunară
extinsă.
Cea mai lungă durată a unui astfel de fenomen poate fi de o oră şi 47 de minute.
Durata eclipsei totale de Lună din 27 iulie 2018 a fost de o oră şi 43 de minute. Eclipsa
a fost vizibilă în întregime de pe teritoriul României la începutul serii de 27 iulie, însă
nu toţi s-au putut bucura de ea, în multe părţi ale ţării a fost ascunsă de nori. Momentul
maxim al eclipsei totale de Lună a avut loc la ora 23.22.

De asemenea, acestui spectacol astronomic din 27 iulie i s-a alăturat şi
planeta Marte, care a fost vizibilă sub Lună. Ultima oară când Planeta Roşie a fost atât
de mare şi luminoasă a fost în 2003, când distanţa dintre Marte şi Pământ ajungea la
mai puţin de 56 de milioane de kilometri. Şi dacă eclipsa de Lună şi apariţia lui Marte
nu au fost sunt suficiente, pe cer au mai putut fi observate Jupiter, în zona sud-estică,
precum şi Staţia Spaţială Internaţională în timp ce trece prin faţa ei.
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CEA MAI MARE VITEZĂ DE ROTAŢIE REALIZATĂ DE OM
Material prelucrat şi prezentat de Blaj Gabriel clasa a X-a D
Cercetătorii au creat, recent, un rotor la nanoscală pe care au reuşit să-l facă să
leviteze în vid. Experimentul i-ar putea ajuta pe specialişti să observe modul în care
anumite substanţe se comportă în condiţii extreme, dar şi cum se manifestă fricţiunea
în vid.
Tongcang LI, profesor de fizică şi astronomie din cadrul Universităţii Purdue şi
echipa sa, au utilizat sfere din siliciu lipite între ele, fiecare având o dimensiune de 170
de nanometri.
Conform Live Science, în ultimii zeci de ani cercetătorii au testat limite şi au
doborât recorduri privind modurile în care pot face obiectele să ajungă la viteze
incredibile. În 2008, un motor de mărimea unei cutii de chibrituri putea ajunge la 1
milion de rotaţii pe minut. Apoi, în 2010, cercetătorii au atins un nou record când au
făcut o bucată de grafen să ajungă la 60 de milioane de rotaţii pe minut.

Credit: Tongcang Li/Purdue University
Trei ani mai târziu, recordul a fost doborât de către o sferă microscopică ce
măsura aproape 4 micrometri, o zecime din grosimea unui fir de păr, ce a putut ajunge
la 600 de milioane de rotaţii de minut !
În cadrul studiului recent, specialiştii au utilizat lumina laser pentru a manevra
micile obiecte. Acestea au fost bombordate cu lumină polarizată ce se produce atunci
când câmpul electric produs de lumină are o magnitudine constantă. Lumina polarizată
forţează rotorul să se învârtă. În absenţa moleculelor de aer, micile sfere au reuşit să
ajungă la frecvenţe de rotaţie de 600 de milioane de rotaţii pe minut, ceea ce trece
peste rezultatele obținute de specialişti anterior.
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LUCRĂRI DE
LABORATOR
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Dioda redresoare
– o posibilă
abordare
experimentală la
clasele din colegiuO parte definitorie
a fizicii prin tot ceea ce
înseamnă esența
acesteia, de la
observare amplă sau
elementară, la analiză
și formulare de ipoteze,
de la incertitudine la
stabilirea unor adevăruri
fundamentale, este
ancorarea științei în
experiment. Valoarea acestei
activități o descoperim în faptul că stimulează spiritul creativ al omului, el se dezvoltă,
trebuind să fie dezvoltat, încă din primele momente de când tânarul ia contact cu acțiunea
educativă. Acest lucru este posibil doar prin activitatea conștientă, consecventă și dedicată a
educatorului. Orele de laborator sunt prilejuri minunate de a face acest lucru!
Caracteristica curent tensiune la un elemnt neliniar de circuit
Relaţia lui Shockley poate fi folosită pentru a verifica comportamentul diodelor
semiconductoare în diferite regimuri de funcţionare: regim staţionar, regim variabil de semnal
mic, etc. şi determinarea unor mărimi specifice acesteia. Trebuie reţinut faptul că ecuaţia lui
Shockley este o ecuaţie stabilită în condiţiile unor simplificări teoretice: regim static, model
unidimensional, dotări constante în regiunile neutre, ln, lp mult mai mari decât lungimile de
difuzie a purtătorilor minoritari, neglijarea fenomenelor de generare-recombinare în regiunea de
trecere, joncţiune izotermă. În aceste condiţii caracteristica curent tensiune reală diferă de
ecuaţia teoretică admiţându-se că variantă, adesea, o relaţie empirică pentru situaţiile în care
VD ˃ ˃ VT ( cazul concret al diodelor redresoare din categoria diodelor 1N 4001..., F0..)
1.
iA= IS exp(VA/nVT)
Unde:
iA - curentul prin D, de la anod la catod
VA- căderea de tensiune pe D, de la anod la catod
VT = 0,026V la 300K:
2. Se pot determina valorile rezistenţelor statice:
𝑟𝐴1 =

𝑉𝐴1
𝐼𝐴1

𝑟𝐴2 =

𝑉𝐴2
𝐼𝐴2
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în punctele de pe caracteristică diodei în care IA1= 40 mA şi IA2 = 250 mA prin folosirea
directă a relaţiei lui Shockley pentru determinarea tensiunilor VA1 si VA2 corespunzatoare
3. De asemenea se pot determina ce valori au rezistenţele diferenţiale ra1 şi ra2 în aceleaşi
puncte că mai sus plecând de la definiţia rezistenţei diferenţiale:
∆𝑉𝐴
𝑟𝑎 =
∆𝐼𝐴
Pentru fiecare din cele două puncte de funcţionare se mai consideră un punct în
imediată lui vecinătate. De exemplu pentru punctul A1 se mai poate considera şi punctul A1' în
care IA1 '= 43mA. Atunci ΔIA1 = IA1’ - IA1
Plecând de la consideraţiile de mai sus se imaginează o lucrare de laborator
care să permită vizualizarea caracteristicii curent tensiune la o diodă redresoare de tipul amintit
şi determinarea rezistenţelor diferenţiale în diferite puncte de funcţionare.
a) Cu sursa de tensiune neflotantă
Se construieşte circuitul din fig de mai jos:
R

X
D

470

~

Y

vS
RT

M
Circuit pentru vizualizarea iA = f(vA) cu sursa neflotanta

Stabilim următoarele condiţii pentru vizualizarea caracteristicii curent tensiune:
- vS-tensiune sinusoidală cu amplitudine de 5-10V şi frecvenţa de 100Hz obţinută de la
versatester.
- Cu osciloscopul calibrat, în modul de lucru Y-X, cu intrarea X (Y) a osciloscopului în
punctul X (Y) şi masa osciloscopului în punctul M, se vizualizează caracteristica diodei.
- Se vizualizează caracteristica diodei şi pentru frecvenţa de 350Hz a semnalului de
intrare.
b) Cu sursă de tensiune flotantă
Se construieşte circuitul din figura:

R

Tr
220V ~

X
470

D

vS

M
10

RT
Y

Circuit pentru vizualizarea iA=f(vA) - sursă flotantă
57

- vS-tensiune sinusoidală cu frecvenţa de 50Hz, obţinută din secundarul transformatorului
de reţea.
În mod similar cu punctul a) se vizualizează caracteristica diodei.
Se va avea grijă la conectarea punctului de masă a osciloscopului în fiecare din cele două
situaţii. Pe caracteristicile obţinute se determină rezistenţă diferenţială a diodei folosite.
În imaginile de mai jos prezentăm circuitul practic realizat şi imaginile obţinute
folosind osciloscopul catodic din dotarea laboratorului de fizică şi o sursă de semnal alternativ

cu frecvenţa variabilă:
S-a folosit în circuitul realizat dioda redresoare din trusa de fizică pentru liceu, F057

şi un rezistor dintr-o cutie cu rezistori cu R = 335Ω determinată cu multimetru.
Circuitul a fost alimentat de la generatorul din figura cu o tensiune alternativă cu
frecvenţa de aprox 350 Hz:
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Imaginea caracteristicii curent tensiune de pe osciloscopul şcolar:
Având în vedere coeficienţii de atenuare ale axelor X,Y s-au determinat rezistenţele
diferenţiale ale diodei folosite

Bibliografie:
R.Piringer, Gh. Samachişa, S Cserveny- Dispozitive electronice - ed. didactică şi
pedagogică-Bucuresti 1976
E. Luca, Gr. Zet, C. Ciubotari , A. Păduraru – Fizică Generală - ed. did. şi ped. Bucureşti
1981
D.D.Sandu – Dispozitive şi circuite electronice- ed. didactică şi pedagogica-Bucuresti 1975
E. M. Purcell- Curs de fizică Berkeley vol II- ed didactică şi pedagogica-Bucuresti 1982
www.staf.etc.tuiasi.ro/ - Diode semiconductoare
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MATERIALE
PROPUSE DE ELEVI
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MARI OAMENI CARE AU SLUJIT FIZICA
– material prelucrat de Irimia Sabina clasa a IX-a G Ne propunem să prezentăm câţiva dintre marii savanţi ai lumii din toate
timpurile încercând să scoatem în evidenţă o parte din realizările lor ştiinţifice
pentru care omenirea îi pomeneşte şi, firesc, le este datoare.
Andreé Marie Ampére
S-a născut la 22 ianuarie 1775 în
localitatea Polémieux de lângă Lyon. Încă de
la 14 ani a citit cu pasiune cele douăzeci de
volume ale Enciclopediei franceze
( „Enciclopedia, sau dicţionarul sistematic al
ştiinţelor , al artelor şi al meseriilor”) editată
de Diderot şi d’Alambert, care i-au trezit
interesul pentru ştiinţele naturii, pentru
matematică şi filozofie. S-a dedicat cu interes
studiilor de botanică, chimie, fizică şi
matematică.
Chiar dacă a avut o bogată activitate în
domeniul matematicii, mai ales în perioada
profesoratului la Şcoală Politehnica din Paris
(1805) publicând lucrări ştiinţifice din
domeniul probabilităţilor, aplicaţii ale
matematicii superioare în mecanică sau despre
diverse teme de analiză matematică, cele mai
importante lucrări care au rămas de la A. M. Ampere au fost din fizică.
O întâmplare face să cunoaştem o parte a caracterului acestui mare om al
ştiinţei din perioada iluministă şi post-iluministă.
Se spune că într-o seară Ampére la vizitat în laboratorul de lucru pe François
Arago ( astronom şi fizician francez, prieten cu Ampére) şi i-a povestit modul în
care a fost păcălit un an întreg de către gazda lui cu suma de 600 de franci pentru
pătrunjel. „Am încercat să-mi număr banii dar n-am reuşit fiindcă nu am nicio para
chioară......Vezi şi tu cât sunt de neajutorat?” .„Am înţeles Andreé”, i-a spus Arago,
„nu poţi să moşmondeşti şapte zile şi şapte nopţi la o hârtiuţă fără să-ţi primeşti
pedeapsa”.
Remarcăm din acest fapt banal dedicaţia fantastică a savantului în munca de
cercetare, când timpul îşi pierde semnificaţia reală, cotidianul se diluează pâna la
nesemnificativ, dedicaţie fără de care nicio minte, oricât de genială ar fi, nu poate
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împinge limitele cunoaşterii peste barierele necunoaşterii.
În numărul viitor continuarea poveştii
Prezentarea de mai jos aduce la lumină un lucru interesant care are legătură
cu numele unui savant pe care cu toţii îl pomenim mai ales dacă ajungem pe
tărâmul clasei a zecea la colegiu unde fenomenele termice sunt intens studiate.
Anders Celsius
S-a născut la 27 noiembrie 1701la
Uppsala în Suedia. Din 1730 până la
sfârşitul vieţii a fost profesor de astronomie
în oraşul său natal. A călătorit în Germania,
Franţa şi Italia unde a vizitat observatoare
astronomice , evident pentru a înţelege
elementele de tehnologie şi tehnica folosite
în construcţia acestora , ariile de cercetare
astronomică actuale în Europa. Şi-a construit
un observator astronomic prin mijloace
proprii însă în 1740 a fost construit pentru el
un observator de stat în care a lucrat până în
1744. La 25 aprilie 1744 s-a stins din viaţă
în Uppsala la doar 42 de ani din cauza tuberculozei.
Toată lumea cunoaşte că temperaturile le exprimam în mod uzual în grade
Celsius. Şi foarte mulţi fac legătura între denumirea gradului Celsius şi numele
savantului suedez. Meritul deosebit al lui Anders Celsius este că la vremea
secolului al XVIII-lea a reuşit să convingă învăţaţii acelor vremuri să utilizeze o
scară de temperatură bazată pe sistemul zecimal, scară de temperatură care şi astăzi
îi poartă numele și este curent folosită .
Puţini însă cred că ştiu că ideea creării unei scări de temperatură zecimale i-a
venit în timp ce studia influența presiunii atmosferice asupra punctului de topire al
zăpezii şi de fierbere al apei. A notat pe scara construită cu 0 şi 100 cele două repere
termometrice , fapt interesant, ele fiind notate invers faţă de modul în care le
regăsim astăzi : 100 reprezenta reperul corespunzător temperaturii de topire a
zăpezii şi 0 pentru cel de fierbere al apei!
Continuarea în numărul viitor
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DIVERSE
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Acţiuni la începutul anului şcolar 2018-2019
Vă invităm să luaţi în considerare câteva evenimente viitoare din viaţa
colegiului nostru, la care sunteţi invitaţi să vă înscrieţi şi să participaţi. Toate aceste
evenimente au legătură cu profesorii de fizică ai liceului şi de aceea veţi obţine
informaţii suplimentare de la laborator.
1. „Între optică şi fotografie „ - curs şi practică fotografică adresate
elevilor de la clasele 7-12 .
Se va desfăşura începând cu debutul anului şcolar
2. „Inteligența prin şah” – curs de şah pentru începători şi nivel mediu.
Debutează la începutul anului şcolar
3. „Voluntar în spirit şi faptă” - acţiune de voluntariat în proiectul
național– „Parcul întregirii neamului” .
Se va desfăşura în coordonare cu Consiliul Judeţean Vrancea în primul
semestru al anului şcolar
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