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I. PRELIMINARII
Fizica aparţine ştiinţelor fundamentale care constituie baza pregătirii teoretice a inginerilor şi
joacă rolul unei temelii fără de care este imposibilă activitatea rodnică a inginerului în orice domeniu
al tehnicii moderne.
Deşi existau încă din antichitate descrieri ale unor fenomene de electrizare a corpurilor,
majoritatea legilor ce descriu fenomenele electromagnetice au fost formulate între anii 1750 şi 1900. În
această perioadă a avut loc cea mai mare acumulare de informaţii în domeniul electromagnetismului,
datorită experimentelor efectuate de Michael Faraday, lucrărilor teoretice ale lui J.C. Maxwell, precum
şi ale matematicienilor Gauss, Laplace, Euler şi Lagrange. Descoperirile secolului XX (teoria
relativităţii şi mecanica cuantică) au completat într-o măsură mai mică aceste cunoştinţe deja
cristalizate, aducând o interpretare relativistă a cîmpului magnetic şi explicând fenomenele speciale ca
supraconductibilitatea şi feromagnetismul.
Cursul de ELECTRICITATE ŞI MAGNETISM are următoarele scopuri. În primul rând, de a
comunica studenţilor principiile şi legile de bază ale electricităţii şi magnetismului, de a-i familiariza
cu fenomenele fizice de bază, cu metodele de observare şi studiere experimentală a lor. În al doilea
rând, de a deprinde studentul cu metodele principale de măsurare exactă a mărimilor fizice, precum şi
cu cele mai simple metode de prelucrare a datelor experimentale. În al treilea rând, de a crea o
concepţie corectă despre rolul fizicii în progresul tehnico-ştiinţific şi de a dezvolta curiozitatea,
priceperea şi interesul pentru soluţionarea problemelor cu caracter tehnico-ştiinţific sau aplicativ.
Cunoştinţele acumulate în cadrul acestui curs vor contribui la pregătirea temeinică a
specialiştilor.

II. CERINŢE FAŢĂ DE PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A STUDENŢILOR
a) cunoştinţe de matematică:
•
•
•
•
•

definiţia funcţiilor trigonometrice, paritatea şi periodicitatea acestora;
relaţii de bază existente între funcţiile trigonometrice;
derivate, reguli de derivare;
integrale de bază, reguli de integrale;
operaţii cu funcţii logaritmice şi exponenţiale;

b) cunoştinţe de fizică:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

tipuri de electrizări, sarcina electrică, interacţiunea sarcinilor, legea lui Coulomb;
cîmpul electric, intensitatea cîmpului electric, linii de forţă a cîmpului electric;
potenţialul electric, tensiunea electrică, suprafaţă echipotenţială;
capacitate electrică, gruparea condensatoarelor;
energia cîmpului electric;
curentul electric staţionar, intensitatea curentului electric, rezistenţa electrică, gruparea
rezistoarelor;
tensiunea electromotoare, legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru un circuit întreg;
cîmpul magnetic, linii de forţă a cîmpului magnetic, inducţia magnetică, legea lui Ampere;
fluxul magnetic, forţa Lorenz;
inducţia electromagnetică, regula lui Lenz, legea inducţiei electromagnetice;
autoinducţia, inductanţa, energia cîmpului magnetic;
curentul alternativ, legea lui Ohm pentru curentul alternativ, puterea în curent alternativ;
circuitul oscilant, oscilaţii electromagnetice libere,
circuitul oscilant deschis, unde electromagnetice.

c) deprinderi:
•
•
•
•

de rezolvare a ecuaţiilor de gradul I şi II;
de calcul al derivatelor;
de calcul al integralei definite şi a integralei improprii;
de demonstrare a formulelor de calcul;

•
•

de explicare a fenomenelor fizice observate în natură sau laborator;
de studiere de sine stătător a unor teme.

III. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI
•
•
•
•
•
•

cunoaşterea conceptelor fundamentale, a mărimilor fizice, a postulatelor fizice, modelelor,
teoremelor, teoriilor şi legilor fizice necesare explicării ştiinţifice a fenomenelor fizice
abordate;
analiza logico-matematică a ipotezelor, metodelor, teoremelor şi teoriilor fizicii generale;
aplicarea expresiilor matematice ale legilor fizicii generale la rezolvarea problemelor specifice,
formarea priceperilor de a rezolva de sine stătător probleme de fizică generală;
formarea deprinderilor de mînuire a aparatelor şi instalaţiilor fizice, căpătarea anumitor
priceperi privind efectuarea măsurătorilor în cadrul lucrărilor de laborator;
analiza cantitativă şi calitativă a rezultatelor de laborator;
evidenţierea conexiunilor intra- şi interdisciplinare ale fizicii;

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Codul
disciplinei Anul
în planul
Semes
de
de
studii -trul
învătămînt
F.01.002
I
I

Numărul de ore

Evaluarea

prelegeri

seminare

laborator

Nr. de
credite

36

18

18

7

Responsabil
de disciplină

Forma de
evaluare
finala
Examen

Mihail Popa,
lect.sup.dr.

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
V.I. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la prelegeri
Obiectivele de referinţă
- să deosebească tipurile principale de sarcină electrică şi
să analizeze interacţiunile lor;
- să identifice sarcina electrică elementară şi
să
definească sarcina electrică macroscopică a unui corp
electrizat;
- să formuleze noţiunile de sistem electric izolat şi sarcină
punctiformă, precum şi legea conservării sarcinilor
electrice şi legea lui Coulomb;
- să scrie legea lui Coulomb pentru sarcinile electrice
aflate în vid şi într-un alt mediu şi să explice sensul fizic
al permitivităţii relative al mediului.;
- să reprezinte grafic forţele coulombiene;
- să definească unităţile de măsură a sarcinii electrice şi
ale constantei electrice;
- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea
problemelor.

Conţinuturi

Tema

1.

SARCINILE

ELECTRICE:

-

Sarcinile electrice şi
interacţiunile lor,
Sarcina
electrică
elementară,
Sistem electric izolat,
Legea
conservării
sarcinilor electrice,
Sarcină punctiformă,
Legea lui Coulomb,
Densitatea
liniară,
superficială
şi
volumică a sarcinilor
electrice.

Nr.
de
ore

Referinţe
bibliografice

2

[1], pag. 145147;
[2], pag.185186;
[3], pag.259260;
[4], pag. 5 10;
[5], pag. 7-8,
12-19, 25-26;
[6], pag. 1420;
[7], pag. 4-6;
[8], pag. 914;

Obiectivele de referinţă

Conţinuturi

Nr.
de
ore

Referinţe
bibliografice

- să definească noţiunile: cîmp electric, cîmp electrostatic,
sarcină de probă, intensitatea cîmpului electric;
- să scrie în formă analitică şi vectorială expresiile
intensităţii cîmpului electric.
- să formuleze principiul superpoziţiei cîmpurilor şi să
exemplifice grafic aplicarea lui;
- să explice sensul şi direcţia liniei de intensitate a
cîmpului electrostatic şi să reprezinte tablourile
cîmpurilor electrice ale diferitor sarcini;
- să definească noţiunile: cîmp electric uniform, dipol
electric, braţ al dipolului, moment electric al dipolului;
- să calculeze intensitatea cîmpului electric rezultant creat
de sarcinile dipolului electric în diferite puncte ale
spaţiului;
- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea
problemelor.

Tema 2. CÎMPUL ELEC-

2

[1], pag. 147148,151-153;
[2], pag.186188;
[3], pag.260261;
[4], pag.1015;
[5], pag.2225, 27-30;
[6], pag. 2022, 24-27;
[7], pag. 6-9,
25-27;
[8], pag. 1522;

-

Tema 3. PPPOTENŢIALUL CÎMPULUI ELEC-

2

[1], pag. 148-

să deducă expresia lucrului mecanic la deplasarea unei
sarcini punctiforme într-un cîmp electric;
- să demonstreze că circulaţia vectorului intensitate a
cîmpului electric de-a lungul unui contur închis este
nulă;
- să definească noţiunile de potenţial electric şi diferenţă
de potenţial, precum şi unităţile de măsură ale acestora;
- să deducă legătura dintre intensitatea cîmpului electric
şi gradientul de potenţialul;
- să formuleze noţiunea de suprafaţă echipotenţială şi să
reprezinte suprafeţele echipotenţiale ale diferitor
cîmpuri electrice;
- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea
problemelor.

-

-

-

-

-

TROSTATIC ŞI CARACTERISTICELE LUI:

-

-

Cîmpul electrostatic.
Intensitatea cîmpului
electric.
Principiul
superpoziţiei
cîmpurilor.
Linii de intensitate a
cîmpului electric.
Calculul
intensităţii
cîmpului electric al
unui dipol electric.

TROSTATIC:

Lucrul
forţelor
cîmpului electrostatic,
- Circulaţia vectorului
intensităţii cîmpului
electric de-a lungul
unui contur închis,
- Potenţialul electric şi
diferenţa de potenţial,
- Legătura
dintre
intensitatea cîmpului
electric şi potenţialul
electric,
- Suprafeţe echipotenţiale.
să definească fluxul elementar al vectorului intensităţii Tema 4. TEOREMA LUI

cîmpului electric printr-o suprafaţă elementară;
să deducă expresia fluxului total al vectorului E printro suprafaţă finită şi să găsească legătura acestuia cu
unghiul solid sub care se vede această suprafaţă;
să analizeze cazurile cînd sarcinile generatoare de
cîmp se află în interiorul suprafeţei, pe suprafaţă şi în
exteriorul suprafeţei finite;
să definească inducţia electrică şi unităţile de măsură
ale fluxului intensităţii cîmpului electric şi inducţiei
electrice;
să scrie matematic şi să formuleze teorema lui
Ostrogradski – Gauss pentru cîmpul electrostatic în vid;
să aplice teorema respectivă pentru calculul intensităţii
şi potenţialului cîmpurilor electrostatice ale unor
corpuri simetrice;
să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea
problemelor.

151;
[2], pag.188191;
[3], pag. 265268;
[4], pag. 25 34;
[5], pag.4249, 59 - 63;
[6], pag.7379;
[7], pag. 1719;
[8], pag. 4959;

-

OSTROGRADSKI
–
GAUSS PENTRU CÎMPUL ELECTROSTATIC
ÎN VID:

- Fluxul vectorului intensităţii cîmpului electric.
- Inducţia electrică.
- Teorema lui Ostrogradski – Gauss şi aplicarea
ei
pentru
calculul
intensităţii
şi
potenţialului
unor
cîmpuri electrostatice în
vid (plan infinit, două
plane paralele infinite,
suprafaţă sferică, sferă,
suprafaţă
cilindrică,
cilindru).

2

[1], pag. 154159;
[2], pag.203205;
[3], pag.261265;
[4], pag. 1525, 47 - 51;
[5], pag.3038, 57-59;
[6], pag. 2840, 79-80;
[7], pag. 1015, 19-21;
[8], pag. 3249;

Obiectivele de referinţă
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

să definească dielectricii şi să dea exemple de
dielectrici din natură;
să descrie deosebirea dintre moleculele polare şi
nepolare şi să definească noţiunile: dipol electric, braţ
al dipolului şi momentul electric dipolar;
să explice polarizarea dielectricilor polari şi nepolari,
precum şi formarea cîmpului de polarizare;
să definească vectorul de polarizare şi susceptibilitatea
dielectrică în cazul ambelor dielectrici;
să formuleze noţiunile de sarcini legate şi sarcini
libere;
să deducă teorema lui Ostrogradski – Gauss, expresiile
inducţiei electrice şi permitivităţii relative pentru
cîmpul electrostatic dintr-un mediu dielectric izotrop;
să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea
problemelor.

Conţinuturi
CÎMPUL
ELECTROSTATIC ÎNTRUN MEDIU DIELECTRIC:

Tema

5.

- Molecule
polare
şi
nepolare.
- Polarizarea
dielectricilor.
Vectorul
de
polarizare. Susceptibilitatea dielectrică.
- Teorema Ostrogradski –
Gauss pentru cîmpul
electrostatic
într-un
mediu dielectric.
- Inducţia electrică şi
permitivitatea relativă a
dielectricului.
să cunoască construcţia şi necesitatea utilizării Tema 6. CONDENSA-

condensatorului electric în circuitele de curent
continuu;
să definească capacitatea electrică şi unitatea de
măsură a acesteia;
să deducă formulele de calcul ale capacităţii
condensatorului plan, sferic şi cilindric;
să poată face reducerea formulelor de calcul ale
capacităţii condensatorului sferic şi cilindric la formula
capacităţii condensatorului plan;
să definească capacitatea echivalentă a grupării în serie
şi a grupării în paralel;
să deducă expresia energiei cîmpului electric şi să o
aplice pentru energia unui condensator plan; să deducă
relaţiile de calcul ale densităţii volumice a energiei
cîmpului electric;
să aplice relaţiile studiate la rezolvarea problemelor.
să definească noţiunile: curent electric de conducţie,
viteză de drift, intensitatea curentului electric, curent
staţionar, curent alternativ, densitate de curent;
să definească unitatea de măsură a sarcinii electrice;
să deducă unitatea de măsură a densităţii de curent;
să explice sensul curentului electric în funcţie de sensul
de mişcare a particulelor încărcate;
să deducă legătura dintre viteza de drift şi densitatea de
curent (intensitatea curentului electric);
să exemplifice calculul vitezei de drift al electronilor de
conducţie dintr-un metal;
să descrie experienţele lui Riecke, Mandelştam,
Papalexi, Stewart şi Tolmen privind stabilirea naturii
purtătorilor de curent în metale;
să deducă legile lui Ohm şi Joule – Lenz din teoria
electronică clasică a conductivităţii metalelor;
să definească mărimile fizice: conductivitatea electrică,
mobilitatea purtătorilor de sarcină, densitatea de volum
a puterii termice a curentului;
să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea
problemelor.

Nr.
de
ore

Referinţe
bibliografice

2

[1], pag. 161167;
[3], pag. 273279;
[4], pag. 3547;
[5], pag.8789;
[6], pag. 5967;
[7], pag. 2735;
[8], pag. 6474;

2

[1], pag. 176180,181-183;
[2], pag. 195196,198-200;
[3], pag.271273;
[4], pag. 6773, 76 - 81;
[5], pag.7278, 80-87;
[6], pag. 101117;
[7], pag. 2527;
[8], pag. 7690;

2

[1], pag. 186191;
[2], pag.200202, 205-207;
[3], pag.283289, 295-297;
[4], pag. 8284, 88 – 89,
193-198;
[5], pag.119121, 130-131,
136-137;
[6], pag. 174186, 436-438;
[7], pag.3641;
[8], pag. 9193, 114-122;

TOARE ELECTRICE:

- Capacitatea electrică,
- Condensatorul
plan,
sferic şi cilindric,
- Gruparea condensatoarelor,
- Energia cîmpului electric
a
unui
condensator
încărcat.
Densitatea
volumică de energie.

TEORIA
CLASICĂ A CONDUCTIVITĂŢII ELECTRICE A
METALELOR:

Tema

7.

- Curentul
electric
staţionar,
- Intensitatea curentului
electric şi densitatea de
curent.
- Legătura dintre viteza
de drift şi densitatea de
curent.
- Experienţe care demonstrează conductivitatea
electronică a metalelor.
- Legile lui Ohm şi
Joule-Lenz în formă
diferenţială.

Obiectivele de referinţă
-

-

-

-

-

-

-

-

să explice rolul forţelor secundare;
să deducă legea generalizată a lui Ohm pentru o
porţiune activă (ce conţine surse) de circuit; să
definească tensiunea electromotoare, tensiunea
electrică şi rezistenţa electrică;
să cunoască unitatea de măsură a rezistenţei electrice;
să explice regula semnelor pentru t.e.m. din circuit;
să scrie dependenţa rezistenţei electrice de lungimea
conductorului, aria secţiunii transversale a acestuia şi
rezistivitatea substanţei, pentru cazul conductorului
omogen şi neomogen;
să deducă relaţiile de calcul a rezistenţei echivalente a
grupării în serie şi paralel a rezistorilor;
să reprezinte grafic şi să cunoască relaţiile matematice
ale dependenţei rezistivităţii de temperatură pentru
metale şi semiconductori;
să explice fenomenul de supraconductibilitate.
să aplice relaţiile studiate la rezolvarea problemelor.
să deducă şi să formuleze legea lui Joule-Lenz pentru o
porţiune de curent continuu;
să explice pentru ce se consumă lucrul mecanic la
trecerea printr-un conductor a unui curent continuu;
să exprime unitatea de lucru prin unităţile mărimilor
fizice din legea lui Joule-Lenz ;
să deosebească puterea utilă de puterea sursei de
curent şi să definească randamentul circuitului;
să definească unitatea de măsură a puterii electrice;
să explice noţiunea de circuit ramificat şi să definească
elementele acestuia: nod de reţea, latura reţelei şi ochi
de reţea;
să formuleze legile lui Kirchhoff şi să exemplifice
aplicarea lor;
să cunoască ordinea de calcul a unui circuit ramificat
de curent continuu;
să explice utilitatea şuntului şi a rezistenţei adiţionale
din circuitele de curent continuu şi să deducă relaţiile
de calcul ale acestora;
să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea
problemelor.
să explice procesele de ionizare şi recombinare în gaze;
să definească mărimile fizice: potenţialul de ionizare şi
intensitatea de ionizare;
să definească descărcarea neautonomă şi să analizeze
caracteristica curent-tensiune a acesteia;
să explice mecanismul tuturor tipurilor de descărcare
autonomă, caracteristicele şi aplicaţiile tehnice ale
acestor descărcări;
să definească plasma şi parametrii caracteristici
plasmei;
să distingă tipurile de plasmă şi procesele de ionizare
ale gazelor;
să explice prezenţa plasmei în Univers şi utilizările ei
tehnice.

Conţinuturi
LEGILE
CURENTULUI
ELECTRIC STAŢIONAR:

Tema

8.

Nr.
de
ore

Referinţe
bibliografice

2

[1], pag. 196198;
[2], pag.209210;
[3], pag. 302304;
[4], pag. 91 96;
[5], pag.143150, 153-158;
[6], pag. 198201;
[7], pag. 4148;
[8], pag. 94101;

2

[1], pag. 198200;
[2], pag.209210;
[3], pag. 302304;
[4], pag. 91 96;
[5], pag.143150, 153-158;
[6], pag. 198201;
[7], pag. 4851;
[8], pag. 102113;

2

[1], pag. 204215;
[2], pag.210211;
[4], pag. 249253, 263-275;
[5], pag.402417, 427-438;
[6], pag. 498501, 506-509,
523-541;
[7], pag. 6571;
[8], pag. 154168;

- Forţe secundare.
- Legea generalizată a lui
Ohm pentru o porţiune
activă
(pasivă)
de
circuit.
Tensiunea
electromotoare.
- Rezistenţa
electrică.
Gruparea rezistoarelor.
- Dependenţa
rezistivităţii de temperatură
(metale, semiconductori, supraconductori).
Supraconductibilitatea.
Tema 9. LUCRUL ŞI
PUTEREA CURENTULUI
ELECTRIC.
CIRCUITE
ELECTRICE RAMIFICATE:

- Lucrul
şi
puterea
curentului electric.
- Legea lui Joule-Lenz.
- Randamentul circuitului.
- Circuite
electrice
ramificate. Legile lui
Kirchhoff.
- Calculul şuntului şi a
rezistenţei adiţionale.

Tema 10. CURENTUL
ELECTRIC ÎN GAZE:
- Procese de ionizare şi
recombinare,
- Descărcarea
neautonomă,
- Intensitatea curentului
de saturaţie,
- Tipuri de descărcări
autonome(luminiscentă, în arc, prin scînteie
şi prin efect coronă).
Aplicaţii în tehnică.
- Noţiuni de plasmă şi
folosirea ei în tehnică.

Obiectivele de referinţă
- să cunoască informaţii elementare despre magnetism
(polii magnetici, interacţiunea magneţilor cu poli de
acelaşi nume şi de nume diferit, cîmpul magnetic al
Pămîntului, cîmpul magnetic al curentului electric);
- să definească noţiunea de vector al inducţiei magnetice şi
de linie de inducţie magnetică;
- să reprezinte liniile de inducţie magnetică din jurul
magnetului natural, curentului rectiliniu, curentului
circular, solenoidului şi să explice cum se determină
sensul acestor linii;
- să scrie legea lui Ampere şi să definească modulul
vectorului de inducţie magnetică, precum şi unitatea de
măsură al acestuia;
- să explice utilizarea regulii mînii stîngi;
- să definească intensitatea cîmpului magnetic (vectorul şi
modulul) şi unitatea de măsură a acesteia;
- să definească permeabilitatea relativă a mediului;
- să definească fluxul magnetic şi unitatea de măsură;
- să aplice relaţiile studiate la rezolvarea problemelor.
- să descrie istoria formulării legii lui Biot-SavartLaplace;
- să aplice această lege la deducerea expresiei inducţiei
magnetice şi a intensităţii cîmpului magnetic pentru un
conductor liniar parcurs de curent electric;
- să deducă expresia forţei Ampere de interacţiune a doi
curenţi paraleli;
- să defineacă unitatea de măsură fundamentală din SI:
amperul;
- să deducă expresiile inducţiei magnetice şi a intensităţii
cîmpului magnetic pentru:
a. conturul dreptunghilar parcurs de curent electric;
b. curentul circular;
c. solenoid.
- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea
problemelor.

Conţinuturi
CÎMPUL
MAGNETIC ŞI CARACTERISTICELE LUI:

Tema

11.

-

-

-

-

Referinţe
bibliografice

2

[1], pag. 217222;
[2], pag.220222;
[3], pag. 309314;
[4], pag. 99 100;
[5], pag.183185, 192-195;
[6], pag. 214217;
[7], pag.7982, 90-91;
[8], pag.187188, 192-193;

2

[1], pag. 226231;
[2], pag.214217;
[3], pag. 318323,325-326;
[4], pag.101107;
[5], pag.170176, 179-183,
195-196;
[6], pag. 218226;
[7], pag. 8690;
[8], pag. 193205;

2

[1], pag. 219221, 239-246;
[2], pag. 217218, 230-234,
237-242;
[3], pag. 314316,356-367;
[4], pag.126129, 178-192,
[5], pag.206207, 370-372,
439-445;
[6], pag. 213214, 381-384;
[7], pag. 98108;
[8], pag. 238255;

- Cîmpul magnetic,
- Linii
de
inducţie
magnetică
(magnet
natural, curent rectiliniu, curent circular,
solenoid),
- Legea lui Ampere,
- Inducţia magnetică,
- Intensitatea
cîmpului
magnetic
- Fluxul magnetic.

Tema 12. AACŢIUNEA
CÎMPULUI MAGNETIC
ASUPRA CONDUCTORILOR PARCURŞI DE
CURENT:

Legea lui Biot-SavartLaplace.
- Cîmpul magnetic al
unui curent rectiliniu.
- Interacţiunea curenţilor. Definirea amperului,
- Cîmpul magnetic al
unui contur dreptunghiular, al unei spire
circulare şi a unui
solenoid, parcurse de
curent electric.
- să deducă expresia forţei Lorentz pentru particula ce se Tema 13. AACŢIUNEA
mişcă şi în cîmp magnetic omogen şi simultan în cîmp
electric omogen şi cîmp magnetic omogen;
să formuleze regula mînii stîngi şi să exemplifice
utilizarea ei pentru determinarea sensului forţei Lorentz
în cazul particulei pozitive şi a celei negative;
să demonstreze că viteza mişcării particulei încărcate în
cîmp magnetic este o mărime constantă, vectorul
acceleraţie este perpendicular pe vectorul viteză şi forţa
Lorentz este o forţă centripetă;
să analizeze mişcarea unei particule încărcate în cîmp
electric omogen şi să deducă relaţiile principale ale
acestei mişcări;
să analizeze mişcarea unei particule încărcate în cîmp
magnetic omogen şi să deducă relaţiile principale ale
acestei mişcări;

Nr.
de
ore

-

CÎMPULUI MAGNETIC
ASUPRA SARCINILOR
ELECTRICE ÎN MIŞCARE:

-

-

Forţa Lorentz.
Mişcarea particulelor
cu sarcină electrică în
câmp electric omogen
şi cîmp magnetic
omogen.
Aplicaţii:spectrograful
de masă, ciclotronul,
efectul Hall.

Conţinuturi

Nr.
de
ore

Referinţe
bibliografice

să explice apariţia unui cuplu de forţe Ampere prin
laturile cadrului dreptunghiular parcurs de curent
electric şi plasat într-un cîmp magnetic omogen;
să deducă formula modulului cuplului de forţe care
acţionează asupra cadrului;
să definească mărimile caracteristice principale ale
aparatelor de măsură;
să explice clasificarea aparatelor de măsură după:
a. mărimea de măsurat;
b. natura curentului;
c. principiul de funcţionare;
d. clasa de precizie;
f. poziţia de lucru.
să explice construcţia şi principiul de funcţionare a
aparatelor magnetoelectrice, electromagnetice şi
electrodinamice;
să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea
problemelor.

Tema 14. APARATELE

2

[1], pag. 222224, 236-237;
[2], pag. 219;
[3], pag. 316318;
[4], pag.129133;
[5], pag. 197198;
[6], pag. 226229;
[7], pag. 8286, 96-97;
[8], pag. 189193;

să definească fenomenul de inducţie electromagnetică
şi să descrie experienţele lui Faraday care
demonstrează apariţia fenomenului respectiv;
să formuleze legea fundamentală a inducţiei
electromagnetice;
să explice regula lui Lenz care stabileşte legătura
dintre sensul curentului de inducţie şi caracterul
variaţiei fluxului magnetic inductor;
să deducă expresia t.e.m. de inducţie la mişcarea unui
conductor într-un cîmp magnetic uniform;
să explice utilitatea, construcţia şi principiul de
funcţionare al generatorului magnetohidrodinamic;
să explice apariţia curenţilor turbionari de inducţie,
efectele utile şi utilizarea acestora în tehnică, efectele
dăunătoare şi metodele de micşorare ale acestora;
să aplice relaţiile studiate la rezolvarea problemelor.

Tema

2

[1], pag. 267272;
[2], pag.222;
[3], pag. 339343,350-352;
[4], pag.154160, 162-163;
[5], pag.207213, 323-325;
[6], pag. 264271;
[7], pag. 119125;
[8], pag. 249262;

Obiectivele de referinţă
- să explice utilitatea, construcţia şi principiul de
funcţionare ale spectrografului de masă şi ciclotronului;
- să explice efectul Hall, să definească mărimile
caracteristice fenomenului şi să descrie aplicaţiile
fenomenului în ştiinţă şi tehnică.
- să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea
problemelor.

-

-

-

-

-

-

-

-

ELECTRICE DE MĂSURĂ:

-

-

Acţiunea
cîmpului
magnetic asupra unui
cadru
parcurs
de
curent
electric.Momentul de
rotaţie al cadrului.
Aparatele electrice de
măsură: caracteristicile principale, clasificarea, construcţia şi
funcţionarea.

15.

INDUCŢIA
ELECTROMAGNETICĂ:

-

-

-

Fenomenul de inducţie
electromagnetică. Experienţele lui Faraday,
Legea
inducţiei
electromagnetice,
Regula lui Lenz.
T.e.m. indusă prin
mişcarea conductorului în cîmp magnetic
uniform.
Generatorul magnetohidrodinamic,
Curenţii
turbionari
(curenţii Foucalt).

Nr.
de
ore

Referinţe
bibliografice

să definească fenomenul de autoinducţie şi inductanţa Tema 16.
unui circuit închis;
AUTOINDUCŢIA:
să deducă expresia t.e.m. de autoinducţie şi să - Fenomenul de autodefinească unitatea de măsură a inductanţei;
inducţie. Inductanţa,
să stabilească dependenţa inductanţei solenoidului de - Tensiunea electromotoacaracteristicile sale constructive şi de proprietăţile
re de autoinducţie,
magnetice ale mediului în care se află;
Legea
variaţiei intensă analizeze funcţionarea uni circuit închis cu sursă
sităţii
curentului
la
electrică, rezistenţă şi inductanţă în două cazuri
închiderea şi deschidediferite:
rea circuitului RL,
a. la deconectarea sursei de t.e.m.;
- Energia şi densitatea de
b. la conectarea sursei de t.e.m.;
volumică de energie a
să deducă legea variaţiei intensităţii curentului în
ambele cazuri şi să reprezinte grafic aceste
cîmpului
magnetic.
dependenţe;
Inductanţa mutuală.
să descrie experienţa care pune în evidenţă energia
cîmpului magnetic;
să deducă expresiile energiei şi densităţii volumice de
energie a cîmpului magnetic;
să definească inducţia mutuală şi inductanţa mutuală a
circuitelor;
să deducă expresia t.e.m. de inducţie mutuală şi a
energiei mutuale a curenţilor;
să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea
problemelor.

2

[1], pag. 273278;
[2], pag.223224;
[3], pag. 344349;
[4], pag. 163171;
[5], pag.218230;
[6], pag. 281286;
[7], pag. 109110,116-118;
[8], pag. 271281;

să explice principiul producerii t.e.m. sinusoidale la
rotirea unei spire cu viteză unghiulară constantă în
cîmp magnetic omogen;
să deducă expresia t.e.m. alternative şi a intensităţii
curentului alternativ şi să definească mărimile
caracteristice ale acestora: valorile instantanee,
maximă şi efective, faza şi pulsaţia;
să analizeze comportarea rezistorului ideal, a bobinei
ideale şi a condensatorului ideal în circuite separate de
curent alternativ; să deducă ecuaţiile curentului şi a
tensiunii în fiecare caz; să scrie legea lui Ohm pentru
fiecare caz; să construiască graficul şi diagrama
fazorială pentru fiecare caz;
să scrie ecuaţia căderilor de tensiune în circuitul de
curent alternativ cu rezistor, capacitate şi inductanţă
conectate în serie;
să deducă legea lui Ohm pentru circuitul RLC serie, să
construiască graficul şi diagrama fazorială;
să cunoască expresiile reactanţei inductive, reactanţei
capacitative, rezistenţei reactive, impendanţei şi a
defazajului dintre curent şi tensiune;
să explice fenomenul de rezonanţă a tensiunilor;
să deducă expresia frecvenţei de rezonanţă şi a
factorului de supratensiune;
să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea
problemelor.

2

[2], pag.282284;
[4], pag. 276283;
[5], pag.543559;
[6], pag. 573578, 581-583;
[7], pag. 167176;
[8], pag. 262265;

Obiectivele de referinţă
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conţinuturi

Tema 17. CCURENTUL
ALTERNATIV:
- Generarea
t.e.m.
alternative.
- Valori
instantanee,
medii şi efective ale
t.e.m. şi intensităţii
curentului alternativ.
- Circuite separate cu R,
L, C şi circuitul serie
RLC de
curent
alternativ.
- Legea lui Ohm pentru
fiecare circuit
de
curent alternativ.
- Rezonanţa tensiunilor.

Obiectivele de referinţă
-

-

-

-

-

-

-

Conţinuturi
CÎMPUL
ELECTROMAGNETIC:

să explice fenomenul de generare a unui cîmp electric
turbionar în conductori imobili aflaţi în cîmp magnetic
variabil şi să deducă prima ecuaţie a lui Maxwell sub
formă integrală şi diferenţială;
să descrie apariţia curentului de deplasare pe baza
experienţei lui Eichenwald şi să deducă expresia
densităţii curentului de deplasare în vid şi în dielectric;
să deducă şi să formuleze ecuaţie a II-a a lui Maxwell
în formă integrală şi diferenţială şi să rezumeze
concluzia privind cîmpul electromagnetic unic;
să scrie şi să formuleze ecuaţie a III-a a lui Maxwell
(pentru cîmpul electrostatic) şi ecuaţie a IV-a a lui
Maxwell (pentru cîmpul magnetic solenoidal);
să descrie transformarea circuitului oscilant în
vibratorul lui Herz, precum şi producerea undelor
electromagnetice;
să demonstreze proprietăţile undelor electromagnetice
în medii dielectrice:
a. expresia vitezei din ecuaţia de undă;
b. transversalitatea undelor electromagnetice;
c. E ⊥ H, E ⊥ v, H ⊥ v;
d. densitatea volumică a energiei cîmpului
electromagnetic;
e. vectorul Umov-Poynting.
să aplice relaţiile matematice studiate la rezolvarea
problemelor.

Tema
-

-

-

-

-

18.

Cîmpul
electric
turbionar,
Curentul de deplasare,
Cîmpul
electromagnetic,
Ecuaţiile lui Maxwell
în formă integrală şi
diferenţială,
Experienţa
lui
Eichenwald,
Producerea
şi
propagarea
undelor
electromagnetice,
Circuitul
oscilant
deschis (dipolul oscilant).
Viteza de propagare,
presiunea şi energia
undelor electromagnetice. Vectorul UmovPoynting.
Clasificarea undelor
electromagnetice.

Nr.
de
ore

Referinţe
bibliografice

2

[1], pag. 281288;
[2], pag.224228, 310-315;
[3], pag. 368379;
[4], pag. 306307, 310-342;
[5], pag.321323, 332-342,
586-600, 612624;
[6], pag. 346369, 620-623,
636-647;
[7], pag. 149158, 197-215;
[8], pag. 307317, 335-344;

Total 36h

V.II. Repartizarea temelor pentru studiu individual

Obiectivele de referinţă
-

-

-

-

să definească noţiunea de sarcini induse şi fenomenul
de inducţie electrostatică;
să descrie experienţele care demonstrează că în
interiorul conductorului intensitatea cîmpului electric
este nulă, iar la suprafaţa conductorului – este
constantă;
să deducă expresia deplasării şi a intensităţii
cîmpului electric la suprafaţa conductorului utilizînd
teorema lui Ostrogradski-Gauss;
să demonstreze teoretic şi experimental că cîmpul
electric este deosebit de intens lîngă vîrfurile ascuţite;
să demonstreze „vîntul electric” asupra flăcării unei
lumînări şi să explice fenomenul;
să explice utilitatea, construcţia şi principiul de
funcţionare a generatorului electrostatic Van de
Graff.

Conţinuturi

Tema 19.

CONDUCTORI
CÎMP ELECTROSTATIC:

-

Distribuţia
sarcinilor
conductori.
Intensitatea
cîmpului
suprafaţa conductorului.
Vîrfuri.
Generatorul electrostatic.

Referinţe
bibliografice
ÎN [1], pag. 173175;
în [2], pag. 193194;
la [3], pag. 268271, 281-282;
[4], pag. 6267;
[5], pag. 6371;
[6], pag.5259;
[7], pag. 2124;
[8], pag. 6164;

Obiectivele de referinţă
- să definească noţiunile: electroliţi, disociaţie
electrolitică, electrolizor, anod, catod, anioni, cationi,
electroliză;să exemplifice procesele de disociaţie
electrolitică şi electroliza prin reacţii chimice;
- să formuleze şi să scrie expresiile legilor I şi II ale lui
Faraday pentru electroliză;
- să explice sensul fizic al echivalentului electrochimic şi
al constantei lui Faraday;
- să deducă legea lui Oswald pentru starea de echilibru
dinamic dintre numărul de molecule care disociază şi
numărul moleculelor neutre;
- să deducă legea lui Ohm pentru densitatea curentului în
electroliţi;să analizeze dependenţa conductivităţii
electrice (sau rezistivităţii) de temperatură şi de
concentraţia electrolitului;
- să descrie experienţele lui Ioffe şi Millikan referitoare la
cuantificarea sarcinii electrice;
- să explice aplicaţiile tehnice ale electrolizei;
- să aplice relaţiile studiate la rezolvarea problemelor.
- să definească următorii termeni: curentul orbital,
momentul magnetic orbital al electronului, momentul
cinetic orbital al electronului, raportul giromagnetic şi
magnetonul Bohr-Procopiu;
- să descrie experienţele Einstein-Haas şi Barnet pentru
explicarea
fenomenelor
giromagnetice
şi
magnetomecanice;
- să explice precesia electronului şi să deducă expresia
frecvenţei Larmor;
- să definească diamagneticii, paramagneticii şi
feromagneticii;să
dea
exemple
de
substanţe
diamagnetice şi paramagnetice din natură;
- să deducă expresiile vectorului de magnetizare şi a
susceptibilităţii magnetice pentru diamagnetici şi
paramagnetici;
- să
analizeze
comportarea
diamagneticilor,
paramagneticilor şi feromagneticilor în cîmp magnetic
exterior;
- să explice experienţa lui Stoletov care a condus la
construirea buclei de histerezis magnetic şi să
definească mărimile caracteristice acestei bucle;
- să descrie aplicaţiile tehnice ale materialelor magnetice.
- să scrie prima lege a lui Kirchhoff pentru unul din
nodurile circuitului RLC paralel de curent alternativ;
- să deducă expresia impedanţei circuitului RLC paralel şi
a frecvenţei de rezonanţă;
- să construiască diagrama fazorială şi triunghiul
curenţilor;
- să deducă expresia puterii active; să construiască
triunghiul puterilor şi să definească puterea reactivă şi
puterea aparentă; să definească unităţile de măsură ale
puterii active, reactive şi aparente;
- să explice utilizarea construcţia şi funcţionarea
transformatorului în gol şi cu sarcină; să definească
coeficientul
de
transformare
şi
randamentul
transformatorului; să explice schematic transportul
energiei la distanţă.
- să aplice relaţiile studiate la rezolvarea problemelor.

Conţinuturi

Tema

CURENTUL
20.
ELECTRIC ÎN ELECTROLIŢI:

-

Disociaţia electrolitică,
Electroliza,
Legile lui Faraday şi Ohm
pentru electroliză,
Experienţele lui Ioffe şi
Millikan,
Aplicaţii
tehnice
ale
electrolizei.

Referinţe
bibliografice
[1], pag. 201204;
[2], pag. 196198;
[4], pag. 238248;
[5], pag. 467486;
[6], pag. 404408, 413-426;
[7], pag. 6065;
[8], pag. 2427, 149-154;

Tema 21. CÎMPUL MAGNETIC [1], pag. 253ÎN SUBSTANŢĂ:

-

Momentele magnetice ale
electronului şi atomului.
Experienţele Einstein-Haas şi
Barnet.
Vectorul de magnetizare.
Susceptibilitatea magnetică.
Diamagnetism, paramagnetism
şi
feromagnetism.
Histerezisul magnetic.

[2], pag. 285;
[4], pag. 283291;
[6], pag. 606Circuitul RLC paralel de 611;
[7], pag.176curent alternativ.
183;
Rezonanţa curenţilor.
[8], pag.265Puterea în curent alternativ.
271;

Tema 22.

CIRCUITUL RLC
PARALEL ŞI PUTEREA ÎN
CURENT
ALTERNATIV.
TRANSFORMATORUL.

-

264;
[2], pag. 220;
[3], pag. 327338;
[4], pag. 113120, 136-153;
[5], pag.241246, 256-265;
[6], pag. 248260, 305-321;
[7], pag. 131148;
[8], pag. 283305;

Transformatorul.Transmiterea
energiei electrice la distanţă.

V.III. Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminare
Nr.crt.
1
2

3
4

5

6
7
8
9

Temă
Sarcinile electrice. Legea lui Coulomb. Intensitatea cîmpului electric.
Principiul superpoziţiei cîmpurilor.
Lucrul forţelor cîmpului electrostatic. Potenţialul electric şi diferenţa
de potenţial. Legătura dintre intensitatea cîmpului electric şi
potenţialul electric.
Capacitatea electrică. Condensatorul plan, sferic şi cilindric. Gruparea
condensatoarelor. Energia cîmpului electric.
Curentul electric staţionar şi caracteristicele lui. Legile lui Ohm.
Tensiunea electromotoare. Rezistenţa electrică. Gruparea rezistoarelor. Dependenţa rezistivităţii de temperatură
Lucrul şi puterea curentului electric. Legea lui Joule-Lenz.
Randamentul circuitului. Legile lui Kirchhoff. Calculul şuntului şi a
rezistenţei adiţionale.
Cîmpul magnetic. Legea lui Ampere. Cîmpul magnetic al unor
curenţi particulari. Fluxul magnetic.
Forţa Lorentz. Mişcarea particulelor cu sarcină electrică în câmp
electric omogen şi cîmp magnetic omogen.
Circuite de curentul alternativ. Unde electromagnetice.
Probă de evaluare la ELECTRICITATE şi MAGNETISM

Numărul de ore
2
2

2
2

2

2
2
2
2
Total 18h

V.IV. Tematica lucrărilor de laborator:
1.

Studiul proprietăţilor dielectrice ale titanatului de bariu. Cercetarea dependenţei de temperatură a
permitivităţii electrice relative şi a intensitatea curentului electric.
Cercetarea dependenţei de temperatură a rezistenţei electrice ale metalelor şi semiconductorilor.
Determinarea capacităţii condensatorului cu ajutorul galvanometrului balistic.
Determinarea sarcinii specifice a electronului prin metoda magnetronului.
Determinarea componentei orizontale a intensităţii cîmpului magnetic.
Studierea aparatelor electrice de măsură. Utilizarea şuntului şi a rezistenţei adiţionale.
Determinarea rezistenţelor electrice cu ajutorul punţii de curent continuu.
Studiul dependenţei inducţiei magnetice de intensitatea cîmpului magnetic din feromagnetici.
Trasarea curbei de histerezis B = f (H).
Verificarea legii lui Ohm pentru curent alternativ. Determinarea inductanţei bobinei.
Studiul rezonanţei tensiunilor şi a rezonanţei curenţilor.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Repartizarea activităţilor la lucrările de laborator:
Nr.crt.
1
2
3
4
5
7
8
9

Denumirea activităţii
Introducere. Informaţie privind activitatea în laborator şi calculul erorilor.
Regulile tehnicii securităţii în laboratorul didactic.
Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator
Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator
Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator
Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator
Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator
Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator
Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de laborator

Număr. de ore
2
2
2
2
2
2
2
2
Total 18h

VI. EVALUAREA DISCIPLINII
VI.I. Evaluarea curentă:
La prelegeri se realizează evaluări formative, care exclud aprecierea prin note.
La seminare studentul rezolvă probleme şi obţine note. La ultimul seminar fiecare student
susţine o probă de evaluare. Media aritmetică a notelor de la seminare reprezintă media I.
Lucrările de laborator se apreciază cu note şi media aritmetică a notelor de laborator reprezintă
media II. Media aritmetică dintre mediile I şi II reprezintă nota reuşitei curente.

VI.II. Mostre de probe de evaluare continuă:
Varianta I
Rezolvaţi problemele:
1. O placă de cupru cu aria totală de 25 cm2 serveşte drept catod la electroliza sulfatului de cupru.
După ce a trecut în decursul unui anumit timp un curent, a cărui densitate e de 0,02A/cm2, masa
plăcii s-a mărit cu 99mg. Să se afle: 1) cît timp a trecut curentul, 2) care este grosimea stratului de
cupru format pe placă.
2. În centrul unei spire circulare de sîrmă se produce un cîmp magnetic H, diferenţa de potenţial la
capetele spirei fiind U. Cum trebuie schimbată diferenţa de potenţial aplicată, pentru a obţine
aceiaşi intensitate a cîmpului magnetic în centrul spirei cu o rază de două ori mai mare, făcută din
aceiaşi sîrmă?
3. Într-un condensator plan, aflat în poziţie orizontală, distanţa dintre plăcile căruia d = 1cm, se află o
picătură electrizată de masă m = 5 * 10-11g. În lipsa cîmpului electric, datorită rezistenţei aerului,
picătura cade cu o viteză oarecare constantă. Dacă la plăcile condensatorului se aplică diferenţa de
potenţial U = 600V, picătura cade de două ori mai încet. Să se afle sarcina electrică a picăturii.
4. În schema din figura alăturată E este un element galvanic, a
cărui t.e.m. e de 120V. Rezistenţele R3 = 30Ω şi R2 = 60Ω.
Ampermetrul indică 2A. Să se afle puterea absorbită de rezistenţa
R1. Rezistenţa bateriei şi a ampermetrului se neglijează.

Varianta II
Rezolvaţi problemele:
1. Două conductoare rectilinii lungi sunt paralele, aflîndu-se la o distanţă de 10cm unul de celălalt.
Prin conductoare circulă curenţii I1 = I2 = 5A în sensuri opuse. Să se determine valoarea şi sensul
intensităţii cîmpului magnetic în punctul, aflat la 10cm de fiecare conductor.
2. Cu ajutorul electrometrului s-au comparat capacităţile a două condensatoare. În acest scop ele s-au
încărcat pînă la potenţiale diferite: U1 = 300V şi U1 = 100V, şi s-au conectat în paralel ambele
condensatoare. Diferenţa de potenţial dintre armături s-a dovedit a fi U = 250V. Să se afle raportul
capacităţilor C1/C2.
3. Înfăşurarea unei bobine constă din 500 spire din conductor de cupru cu aria secţiunii transversale
de 1mm2. Lungimea bobinei este de 50cm, iar diametrul ei – de 5cm. Care trebuie să fie frecvenţa
curentului alternativ, pentru ca impedanţa acestei bobine să fie de două ori mai mare decît
rezistenţa ei ohmică? Rezistivitatea cuprului este de 1.7*10-8 Ωm.
4. În schema din figura alăturată avem două elemente galvanice cu
E1 = E2 = 2V. Rezistenţele interioare ale acestor elemente sunt
respectiv r1 = 1Ω şi r2 = 2Ω. Cu ce este egală rezistenţa exterioară
R, dacă intensitatea curentului I1, care circulă prin E1, este egală
cu 1A? Să se afle intensitatea curentului I2, care circulă prin E2 şi
intensitatea curentului IR care circulă prin rezistenţa R.

VI.III. Evaluarea finală:
Evaluarea finală se realizează în formă de examen (în scris). Durata desfăşurării examenului –
2 ore astronomice. Subiectele la examen cuprind însărcinări de la două disciplini: „Mecanica şi bazele
hidrodinamicii” şi „Electricitate şi Magnetism”, care se promovează consecutiv în semestrul I de
studii. Nota finală = 0.6 × Nota reuşitei curente + 0.4 × Nota de la examen

VI.IV. Chestionar:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Cap. I. ELECTROSTATICA
Sarcinile electrice şi interacţiunile lor. Sarcina electrică elementară. Sistem electric izolat. Legea
conservării sarcinilor electrice. Sarcină punctiformă. Legea lui Coulomb. Densitatea liniară,
superficială şi volumică a sarcinilor electrice.
Câmpul electrostatic. Intensitatea câmpului electric. Principiul superpoziţiei cîm-purilor. Linii de
intensitate a cîmpului electric. Calculul intensităţii cîmpului electric al unui dipol electric.
Lucrul forţelor cîmpului electrostatic. Circulaţia vectorului intensită-ţii cîmpului electric de-a
lungul unui contur închis. Potenţialul electric şi diferenţa de potenţial. Legătura dintre
intensitatea cîmpului electric şi potenţialul electric. Suprafeţe echipotenţiale.
Fluxul vectorului intensităţii cîmpului electric. Inducţia electrică. Teorema lui Ostrogradski –
Gauss şi aplicarea ei pentru calculul intensităţii şi potenţialului unor cîmpuri electrostatice în vid
(plan infinit, două plane infinite, suprafaţă sferică, sferă, suprafaţă cilindrică, cilindru).
Conductori în cîmp electrostatic. Distribuţia sarcinilor în conductori. Intensitatea câmpului la
suprafaţa conductorului. Vârfuri. Generatorul electrostatic.
Cîmpul electric în dielectrici. Molecule polare şi nepolare. Polarizarea dielectricilor. Vectorul de
polarizare. Susceptibilitatea dielectrică. Teorema lui Ostrogradski – Gauss pentru cîmpul
electrostatic într-un mediu dielectric. Inducţia electrică şi permitivitatea electrică relativă a
dielectricului.
Capacitatea electrică. Condensatorul plan, sferic şi cilindric. Gruparea condensatoarelor. Energia
cîmpului electric a unui condensator încărcat. Densitatea volumică de energie;
Cap. II. ELECTROCINETICA
Curentul electric staţionar. Intensitatea curen-tului electric şi densitatea de curent. Legătura
dintre viteza de drift şi densitatea de curent. Experienţe care demonstrează conductivitatea
electronică a metalelor. Legile lui Ohm şi Joule – Lenz în formă diferenţială.
Forţe secundare. Legea generalizată a lui Ohm pentru o porţiune activă (pasivă) de circuit.
Tensiunea electromotoare. Rezistenţa electrică. Gruparea rezistoarelor. Dependenţa rezistivităţii
de temperatură (metale, semiconductori, supraconductori). Supraconductibilitatea.
Lucrul şi puterea curentului electric. Legea lui Joule-Lenz. Randamentul circuitului. Circuite
electrice ramificate. Legile lui Kirchhoff. Calculul şuntului şi a rezistenţei adiţionale.
Curentul electric în electroliţi. Disociaţia electrolitică. Electroliza. Legile lui Faraday şi Ohm
pentru electroliză. Experienţele lui Ioffe şi Millikan. Aplicaţii tehnice ale electrolizei.
Curentul electric în gaze. Procese de ionizare şi recombinare. Descărcarea neautonomă.
Intensitatea curentului de saturaţie. Tipuri de descărcări autonome (luminiscentă, în arc, prin
scînteie şi prin efect coronă). Aplicaţii în tehnică. Noţiuni de plasmă şi folosirea ei în tehnică.
Cap. III. ELECTROMAGNETISM
Câmpul magnetic. Linii de inducţie magnetică (magnet natural, conductor rectiliniu, conductor
circular, solenoid). Legea lui Ampere. Inducţia magnetică. Intensi-tatea câmpului magnetic.
Fluxul magnetic.
Legea lui Biot-Savart-Laplace. Câmpul magnetic al unui conductor rectiliniu. Interacţiunea
curenţilor. Definirea amperului. Câmpul magnetic al unui contur dreptunghiular, al unei spire
circulare şi a unui solenoid.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Forţa Lorentz. Mişcarea particulelor cu sarcină electrică în câmp electric omogen şi cîmp
magnetic omogen. Aplicaţii: spectrograful de masă, ciclotronul, efectul Hall.
Acţiunea cîmpului magnetic asupra unui cadru parcurs de curent electric. Momentul de rotaţie al
cadrului. Aparatele electrice de măsură: caracteristicele principale, clasificarea, construcţia şi
funcţionarea.
Cîmpul magnetic în substanţă. Momentele magnetice ale electronului şi atomului. Experienţele
Einstein-Haas şi Barnet. Vectorul de magnetizare. Susceptibilitatea magnetică. Diamagnetism,
paramagnetism şi feromagnetism. Histerezesul magnetic.
Inducţia electromagnetică. Experienţele lui Faraday. Legea inducţiei electromagnetice. Regula
lui Lenz. T.e.m. indusă prin mişcarea conductorului în cîmp magnetic uniform. Generatorul
magnetohidrodinamic. Curenţii turbionari (curenţii Foucalt).
Autoinducţia. Inductanţa. Tensiunea electromotoare de autoinducţie. Legea variaţiei intensităţii
curentului la închiderea şi deschiderea circuitului RL. Energia şi densitatea de volumică de
energie a cîmpului magnetic. Inductanţa mutuală.
Generarea t.e.m. alternative. Valori instantanee, medii şi efective ale t.e.m. şi intensităţii
curentului alterna-tiv. Circuite separate cu R, L, C şi circuitul serie RLC de curent alternativ.
Legea lui Ohm pentru fiecare circuit de curent alternativ. Rezonanţa tensiunilor.
Circuitul RLC paralel de curent alternativ. Rezonanţa curenţilor. Puterea în curent alternativ.
Transformatorul. Transmiterea energiei electrice la distanţă.
Cîmpul electric turbionar. Curentul de deplasare. Cîmpul electromagnetic. Ecuaţiile lui Maxwell
în formă integrală şi diferenţială. Experienţa lui Eichenwald. Producerea şi propagarea undelor
electromagnetice. Circuitul oscilant deschis (dipolul oscilant). Viteza de propagare, presiunea şi
energia undelor electromagnetice. Vectorul Umov-Poynting. Clasificarea undelor
electromagnetice.

VI.V. Mostre de probe de evaluare finală:
(Însărcinările constituie 50% din variantele pentru examen)

Varianta I
Expuneţi tema: Legea lui Biot-Savart-Laplace. Cîmpul magnetic al unui conductor rectiliniu.
Interacţiunea curenţilor. Definirea amperului. Cîmpul magnetic al unui contur dreptunghiular, al unei
spire circulare şi a unui solenoid.
Rezolvaţi problema: Într-un condensator plan, situat orizontal, o picătură electrizată de mercur se află
în echilibru. Cîmpul electric este orientat pe verticală în sus şi intensitatea acestuia E = 600 V/cm.
Sarcina picăturii e de
q = 0.6nC. Să se afle raza picăturii, dacă densitatea mercurului ρ = 13600
kg/m3 .

Varianta II
Expuneţi tema: Fluxul vectorului intensităţii cîmpului electric. Inducţia electrică. Teorema lui
Ostrogradski – Gauss şi aplicarea ei pentru calculul intensităţii şi potenţialului unor cîmpuri
electrostatice în vid (plan infinit, două plane infinite, suprafaţă sferică, sferă, suprafaţă cilindrică,
cilindru).
Rezolvaţi problema: Care este rezistenţa interioară a unui generator, dacă se ştie că puterea degajată
în circuitul exterior este aceiaşi, cînd în circuit se conectează pe rînd rezistenţele exterioare R1 = 5Ω şi
R2 = 0.2Ω. Să se afle randamentul generatorului în fiecare caz.

Varianta III
Expuneţi tema: Curentul electric în electroliţi. Disociaţia electrolitică. Electroliza. Legile lui Faraday
şi Ohm pentru electroliză. Experienţele lui Ioffe şi Millikan. Aplicaţii tehnice ale electrolizei.
Rezolvaţi problema: Curentul I = 20A, trecînd printr-un inel de sîrmă de cupru cu secţiunea
transversală S = 1mm2, produce un cîmp magnetic, a cărui intensitate în centrul inelului H = 2000A/m.
Care este diferenţa de potenţial aplicată capetelor sîrmei, ce formează inelul?
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