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1. Efortul unitar într-un cablu de rază r = 4mm este σ = 100MN/m2. Care este efortul unitar 

pentru aceeași sarcină, dar pentru un ansamblu cu raza r1 = 10mm? 

 
2. Două fire din metale diferite au aceeași lungime nedeformată. Sub acțiunea aceleiași forțe 

ele capătă aceeași alungire absolută. Care este diametrul celui de-al doilea fir cunoscând 

modulele de elasticitate E1 și E2 și diametrul d1 al primului fir? 

 
3. Care este alungirea relativă a cablului știind că modulul de elasticitate al acestuia este E = 74 

× 1010N/m2 și că asupra acestuia acționează o forță de întindere al cărei efort unitar este σ = 

37 × 1010N/m2? 

 
4. Știind că un fir de oțel cu constanta elastică k = 800N/m are masa m, iar un al doilea fir de 

aceeași natură și aceeași masă are secțiunea transversală de patru ori mai mică decât primul 

a primului fir, care este constanta elastică a celui de al doilea fir? 

 
5. Care este constanta elastică a celui de al doilea fir, știind că primul fir de oțel are constanta 

elastică k = 100N/m și masa m, iar cel de-al doilea, având aceeași natură și masă, dar 

lungimea de două ori mai mică? 

 
6. Un corp cu masa m = 1,73 kg se află pe o suprafață orizontală. Corpul este tracționat cu 

ajutorul unui resort elastic care formează cu planul orizontal unghiul α = 60°. Care este 

alungirea resortului dacă mișcarea corpului e rectilinie uniformă, iar constanta elastică a 

resortului este k = 100N/m și coeficientul de frecare µ = 0,1? 

 
7. Un resort elastic cu constanta elastică k = 100N/m se taie în patru părți egale, care apoi se 

leagă paralel între ele. Care este valoarea constantei elastice echivalente a sistemului paralel 

de resorturi obținut? 

 
8. Un resort elastic cu constanta elastică k = 400N/m se taie în patru părți egale, care apoi se 

leagă în serie. Care este valoarea constantei elastice a sistemului obținut? 

 
9. Un resort de constantă elastică k și de masă neglijabilă este tăiat în trei părți egale. Care este 

constanta elastică a ansamblului format din: două părți ce se leagă în paralel între ele și apoi 

în serie cu cea de-a treia parte? 
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10. Două corpuri cu masele m1 = 0,2kg și m2 = 0,3kg sunt prinse de un resort așezat în poziție 

verticală. Suspendând resortul de corpul m1, resortul are lungimea l1 = 40cm și are corpul cu 

masa m2 atârnat de el. Dacă se așează  pe o masă corpul inferior m2, corpul m1 (prins de 

resort în poziția superioară) fiind lăsat liber, resortul are lungimea l2 = 20cm. Care este 

lungimea resortului nedeformat?  

 
11. Un corp de masă m = 500g așezat pe o platformă orizontală este fixat și de capătul inferior al 

unui resort vertical de lungime l0 = 10cm și constanta elastică k = 10N/m. Capătul superior al 

resortului este fixat de tavan, resortul fiind nedeformat. Mișcând platforma în plan orizontal, 

resortul deviază, noua sa poziție de echilibru făcând unghiul α = 60° față de verticală. Care 

este valoarea coeficientului de frecare la alunecarea dintre corp și planul orizontal? (g = 

10m/s2) 

 


