
CONCURSUL DE FIZICĂ “VALERIU NOVACU” 

Etapa a III-a - subiecte 

CLASA A XI-A 

 
 
 
 
1. O bobină este conectată la o sursa cu tensiunea u = 30 sin 314 t (V). 
Intensitatea curentului prin bobina este i = 21,7 sin 2π (50 t- 1/8) (A). 
Se cer:  
a) frecvenţa υ  a curentului şi defazajul ϕ  al circuitului;  
b) momentele t şi t1 pentru care intensitatea instantanee i a curentului are 
valorile pozitivă, respectiv negativă, egale cu intensitatea efectivă;  
c) rezistenţa R şi inductanţa L ale bobinei. 
 
2. La o sursa cu tensiunea U = 220 V şi frecvenţa  υ = 50 Hz se conecteaza o 
bobină. Intensitatea curentului prin bobină este I 1 = 2 A. Prin legarea în 
serie a unui condensator cu capacitatea C = 20 µ F, intensitatea curentului 
prin circuit rămine aceeaşi,  I 2 = 2 A. 

Să se determine:  
a) rezistenţa R şi inductanţa L ale bobinei;  
b) factorul de calitate Q al circuitului;  
c) puterea activa P şi puterea reactiva Pr în cele doua situaţii (făra 
condensator - cazul 1 şi cu condensator-cazul 2). 
 
3. O bobină cu rezistenţa R= 30 Ω  şi inductanţă L= 2/5π  H este alimentată 
de la o sursă de curent alternativ cu frecvenţa υ =50 Hz. Să se afle 
capacitatea condensatorului pentru care, legat în paralel cu bobina, nu 
modifică intensitatea curentului debitat de sursă. 
 
4. a) Aflaţi reactanţa X a unui circuit RLC serie, în funcţie de rezistenţa R, 
când puterea activă este 20% din puterea activă pe care acelaşi circuit o are 
la rezonanţă, dacă tensiunea aplicată circuitului rămâne aceeaşi. 
    b) Aflaţi reactanţa X a unui circuit RLC paralel, în funcţie de rezistenţa R, 
când puterea activă este 20% din puterea activă pe care acelaşi circuit o are 
la rezonanţă, dacă intensitatea curentului aplicat circuitului rămâne aceeaşi. 
 
 
 



5. Un condensator plan, având aer între armături, are suprafaţa unei armături 
S= 12 dm

2 şi distanţa dintre ele d= 0,025 mm. În serie cu el este legat un 
rezistor cu R= 20kΩ  şi un solenoid având N=1000 spire, lungimea l= 5 cm 
şi diametrul D= 2 cm. Alimentând circuitul cu tensiunea alternativă 
 u = 100 2  sin 314 t (V) apare un curent i=0,2 2 sin 2π  (50 t+1/8)(mA).  
Se cer: 
a) impedanţa circuitului şi a solenoidului; 
b) defazajul dintre tensiune şi curent la bornele circuitului şi solenoidului; 
c) energia maximă a câmpului electric din condensator; 
d) energia maximă a câmpului magnetic din solenoid; 
 
6. Un cadru metalic de forma unui pătrat cu latura l=6cm are N=4 spire şi se 
roteşte într-un câmp magnetic omogen cu inducţia B=1T. Să se afle 
amplitudinea şi frecvenţa t.e.m. induse, ştiind că la momentul t=T/6 valoarea 
instantanee este e=4,5V. La momentul iniţial cadrul este paralel cu liniile de 
câmp magnetic. 
 
 
 
Precizări: 

• Rezolvările se predau la Colegiul Naţional “Moise Nicoară” la prof. Arsenov Branco 
sau se pot trimite la adresa de email: branco.arsenov@gmail.com 

• Termen limită: 19 aprilie 2013  

• Punctajul fiecărei probleme este de 15 puncte. 

• Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Se vor lua în considerare numai rezolvările redactate îngrijit. 


