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I. DESCRIEREA UNITĂŢII DE CURS 

  

Ia. Preliminarii 

 
Optica reprezintă un curs de fizică generală şi aparţine ştiinţelor fundamentale care constituie 

baza pregătirii teoretice a viitorilor fizicieni şi profesori de fizică.   

În sens restrîns, optica este acel capitol al fizicii care se ocupă cu studiul fenomenelor 

luminoase. În sens mai larg, optica se ocupă cu fenomenele datorate radiaţiilor de aceeaşi natură cu 

lumina, chiar dacă aceste radiaţii nu impresionează ochiul omenesc. Problema naturii luminii a fost 

pusă încă din antichitate, cînd nu se cunoştea decît faptul că într-un mediu omogen şi transparent 

lumina se propagă pe o linie dreaptă, cum şi faptul că lumina îşi schimbă direcţia de propagare cînd 

întâlneşte suprafaţa care separă două medii diferite, fie pătrunzînd în al doilea mediu, suferind o 

refracţie pe suprafaţa respectivă. Pe baza acestor observaţii, de natură pur calitativă, diferiţi filozofi 

greci au propus teorii care, în lipsa unor date cantitative, au rămas speculative. Legile reflexiei şi 

refracţiei luminii au fost stabilite abia în secolul al XVII-lea. 

În prezent materialul faptic din domeniul opticii şi spectroscopiei este inimaginabil de bogat. 

Importanţa cunoaşterii acestor domenii din fizică rezultă imediat dacă ne gîndim la multiplele 

aplicaţii ale opticii şi spectroscopiei în transportul informaţiilor, în cercetarea cosmosului, a 

oceanului, în stabilirea compoziţiei sau a structurii substanţelor. 

Cursul de OPTICĂ are următoarele obiective. În primul rând, de a comunica studenţilor 

principiile şi legile de bază ale opticii, 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 de la specialitatea „Fizică şi Informatică”.  

 

Ib. Administrarea disciplinei 

 
Codul 

disciplinei 

în planul de 

învătămînt 

 
Anul 

de 

studii 

 

Semes

-trul 

Numărul de ore Evaluarea Numele ca-

drului didactic 

care predă 

unitatea de 

curs 

prele

geri 

semi- 

nare 

labo-

rator 

Nr. de 

credite 

Forma de 

evaluare 

finala 

F1.07.A.59 II IV 60 30 30 6 Examen Mihail Popa, 

dr., conf. univ.  

 

Metode de predare şi învăţare utilizate: conversaţia didactică, explicaţia, prelegerea, 

problematizarea,  demonstraţia, modelarea, algoritmizarea, exerciţiul etc.  

 

Limba de predare: româna. Unitatea de curs poate fi predată şi în limba rusă (după necesitate). 

 

Ic. Obiectivele cursului exprimate în finalităţi de studiu şi competenţe 

 

Finalităţi de studii:  

 
La finele cursului studenţii vor fi capabili: 

 să definească principiile, postulatele şi legile de bază a opticii; 

 să explice ştiinţific corect fenomenele fizice, modelele fizice şi teoriile opticii; 

 să cunoască sistemul deductiv al opticii;  
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 să aplice expresiile matematice ale legilor opticii la rezolvarea problemelor specifice, să 

posede priceperi şi deprinderi de a rezolva de sine stătător probleme de termodinamică; 

 să înţeleagă conexiunile intra- şi interdisciplinare ale opticii cu alte ramuri ale fizicii; 

 

Competenţele vizate: 
 

 Recunoaşterea, explicarea, ilustrarea, prelucrarea şi esenţializarea conţinutului ştiinţific 

specific teoriilor opticii; 

  Descrierea, înţelegerea, construirea şi aplicarea modelelor fizice; 

  Rezolvarea de probleme cu grad sporit de dificultate, calitative şi cantitative, utilizînd 

conţinutul cursului respectiv; 

 Evidenţierea conexiunilor intra- şi interdisciplinare ale opticii;  

 Capacitatea de a căuta, prelucra şi analiza informaţii dintr-o varietate de surse bibliografice şi 

întocmirea unor referate ştiinţifice; 

 Capacitatea de a aplica cunoştinţele din optică la rezolvarea unor probleme concrete din alte 

domenii ale fizicii, cum ar fi: fizica stării solide, electricitate şi magnetism, optică etc.  

 

Id. Condiţionările şi exigenţele prealabile 

 
Înaintea începerii studierii cursului dat studentul trebuie să îndeplinească planul de învăţămînt 

(să susţină toate probele de evaluare preconizate, să efectueze şi să susţină lucrările de laborator, să 

susţină examene) la cursurile de fizică generală: Mecanică şi bazele acusticii, Fizică moleculară şi 

bazele termodinamicii, Electricitate şi Magnetism. 

De asemenea, studentul trebuie să îndeplinească planul de învăţămînt la Matematică 

superioară şi Informatica generală.  

 

II. CONŢINUTUL CURSULUI 

 

IIa. Tematica şi repartizarea orelor la prelegeri 

 
Conţinuturi 

 

Nr. de 

ore 

Referinţe 

bibliografice 

Tema 1. Obiect de studiu al opticii. Dualismul undă – 

corpuscul privind natura luminii. Legile fundamentale ale 

opticii. Determinarea indicelui de refracţie al prismei optice. 

Tipuri de spectre. 

 

2 [1], pag. 8-9,14-16, 

21-24; 

[2], pag. 4, 9-14; 

[3], pag. 5 -13; 

[4], pag. 9 -13; 

[5], pag. 11-20. 

Tema 2. Bazele teoriei electromagnetice a luminii. Ecuaţiile lui 

Maxwell. Viteza de propagare a undelor electromagnetice. 

Unda electromagnetică – undă transversală. 

 

2 [1], pag. 17-20, 29-

33; 

[2], pag. 5-7, 14-21; 

[3], pag. 14-30; 

[4], pag. 30-31; 

[5], pag. 41-45, 57. 

Tema 3. Energia, presiunea, impulsul, masa şi momentul 

impulsului undei de lumină. Vectorul Poynting. Intensitatea 

luminii. 

 

2 [1], pag. 24-29, 36-

39; 

[2], pag. 7-9, 21-26, 

32-36; 

[3], pag. 35-41, 44-

45; 

[4], pag. 31 - 41; 

[5], pag. 20-24, 59; 
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Conţinuturi 

 

Nr. de 

ore 

Referinţe 

bibliografice 

Tema 4. Mărimi şi unităţi de măsură energetice şi fotometrice. 

Legătura dintre ele. Curba de vizibilitate.  

 

 

2 [1], pag. 39-42; 

[2], pag. 41-44; 

[3], pag. 47-50; 

[4], pag. 28-30, 47, 

128-131; 

[5], pag. 61-67. 

Tema 5. Interferenţa luminii. Coerenţa. Compunerea undelor 

de lumină. Principiul superpoziţiei. Condiţiile de interferenţă.  

 

2 [1], pag. 42-44; 

[3], pag. 55-58; 

[4], pag. 247-254; 

[5], pag. 73-75. 

 

Tema 6. Metode clasice de obţinere a undelor coerente în 

optică: dispozitivul lui Young, biprisma lui Fresnel, oglinzile 

lui Fresnel, frange de egală înclinare, frange de egală grosime: 

pana optică şi inelele lui Newton .  
 

4 [1], pag. 44-45; 

[2], pag. 38-41, 47-

53; 

[3], pag. 51- 55; 

[4], pag. 16-22, 230-

247; 

[5], pag. 75-79.  

Tema 7. Aplicaţii în ştiinţă şi tehnică ale interferenţei luminii. 

Interferometrele 

 

2 [1], pag. 45-46; 

[2], pag. 53-56; 

[3], pag. 58-60; 

  

Tema 8. Difracţia luminii. Principiul lui Huygens – Fresnel. 

Metoda zonelor Fresnel şi utilizarea ei pentru determinarea unor 

mărimi caracteristice (înălţimea segmentului sferic, raza 

exterioară a zonei Fresnel, aria zonei Fresnel, amplitudinea 

oscilaţiei luminoase rezultante).  

3 [1], pag. 49-60, 67-

77; 

[2], pag. 74-92, 103-

109; 

[4], pag. 92-98, 113-

130; 

[5], pag. 61-62, 87-

100; 

[6], pag. 86-93, 100-

103, 160-162.  

Tema 9. Difracţia Fresnel de la un orificiu circular şi de la un 

disc mic. Difracţia Fraunchofer de la o fantă. Reţeaua de 

difracţie. 

 

2 [1], pag. 49-60, 67-

77; 

[2], pag. 74-92, 103-

109; 

[4], pag. 92-98, 113-  

 

Tema 10. Difracţia razelor Röntgen pe reţeua spaţială (structură 

tridimensională). Formulele lui Laue. Legea Wulf-Bragg. 

Aplicaţii ale  razelor Röntgen. 

2 [1], pag. 64-67; 

[3], pag. 49-50; 

[5], pag. 111 – 112. 

 

Tema 11. Polarizarea luminii. Lumina naturală şi polarizată. 

Polarizarea liniară, circulară şi eliptică. Polarizor şi analizor. 

Legea lui Malus. Gradul de polarizare. Polarizarea luminii prin 

reflexie şi refracţie. Legea lui Brewster. 

2 [1], pag. 183-187; 

[2],pag. 44-47,118-123; 

[3], pag. 167-170; 

[4], pag. 42-43, 254-

265; 

[5], pag. 165-169.  

Tema 12. Reflexia şi refracţia undelor electromagnetice la 

suprafaţa de separaţie a două medii dielectrice. Formulele lui 

Fresnel. 

 

3 [1], pag. 99-100; 

[2], pag. 129; 

[3], pag. 106-108. 
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Conţinuturi 

 

Nr. de 

ore 

Referinţe 

bibliografice 

Tema 13. Birefrigenţa. Prisma Nicol şi polarizorul Drace. 

Birefrigenţa artificială (fotoelasticitate, efectul electrooptic şi 

efectul magnetooptic). Polarizarea rotatorie. Aplicaţii. 

2 [2], pag. 72-81; 

[3], pag. 338-350; 

[5], pag. 128-132. 

Tema 14. Absorbţia luminii. Legea lui Bouguer. Coeficientul 

de absorbţie şi dependenţa  pentru solide, lichide şi 

gaze. 

 

2 [1], pag. 101-109; 

[2], pag. 130-137; 

[3], pag. 151-162; 

[5], pag. 104-111.  

Tema 15. Holografia. Obţinerea holografiei şi reconstituirea 

unui obiect. Holografia în culori. Unele aplicaţii ale holografiei. 
 

2 [1], pag. 178-183; 

[2], pag. 160-163; 

[3], pag. 163-165; 

[4], pag. 426-434. 

Tema 16. Obiectul opticii geometrice. Aproximaţia lui Gauss. 

Principiul lui Fermat. Convenţii ale semnelor. Dioptrul sferic. 

Oglinzi sferice. Construcţii de imagini în oglinzi sferice.  

2 [1], pag. 91-97; 

[2], pag. 239-249; 

[4], pag. 525-529; 

[5], pag. 123-127. 

Tema 17. Lentile subţiri: definirea şi clasificarea. Formula 

fundamentală şi convergenţa lentilelor subţiri. Construcţii de 

imagini în lentile sferice.   

 

2 [1], pag. 119-126; 

[2], pag. 165-172; 

[3], pag. 180-187; 

[5], pag. 186-188. 

Tema 18. Instrumente optice: clasificarea şi caracteristicele 

principale. Aparatul fotografic, aparatul de proiecţie, lupa, 

telescopul şi microscopul. 

2 [1], pag. 233-237; 

[2], pag. 114-118; 

[3], pag. 103 – 106; 

[4], pag. 149-160; 

[5], pag. 188-191. 

Tema 19. Bazele experimentale ale teoriei relativăţii restrînse. 

Experienţa lui Fizeau şi experienţa lui Michelson. Postulatele 

lui Einstein.  

 

3 [1], pag. 237-242; 

[2], pag. 220-222; 

[3], pag. 211-214; 

 [5], pag. 198-199. 

Tema 20. Transformările lui Lorentz şi consecinţele acestora 

(simultanietatea evenimentelor, contracţia lungimilor, dilatarea 

duratei proceselor). Teorema compunerii vitezelor în 

cinematica relativistă. 

3 [1], pag. 237-242; 

[2], pag. 220-222; 

[3], pag. 211-214; 

 [5], pag. 198-199. 

Tema 21. Efectul Doppler în optică 2 [1], pag. 237-242; 

[2], pag. 220-222; 

[3], pag. 211-214; 

 [5], pag. 198-199. 

Tema 22. Dinamica relativistă. Masa de repaus şi masă 

relativistă. Legea proporţionalităţii masei şi energiei particulei. 

Energie de repaus, energie totală şi energie cinetică a particulei.    

2 [1], pag. 237-242; 

[2], pag. 220-222; 

[3], pag. 211-214; 

 [5], pag. 198-199. 

Tema 23. Elemente din teoria cuantică a luminii. Ipoteza lui 

Planck. Fotonii şi mărimile caracteristice acestora. 

 

2 [1], pag. 237-242; 

[2], pag. 220-222; 

[3], pag. 211-214; 

 [5], pag. 198-199. 

Tema 24. Radiaţia termică. Mărimi caracteristice radiaţiei 

termice. Corp absolut negru. Legile lui Kirchhoff, Stefan-

Boltzmann, Wien, Rayleigh – Jeans şi Planck. Pirometria 

optică.   

2 [1], pag. 237-242; 

[2], pag. 220-222; 

[3], pag. 211-214; 

 [5], pag. 198-199. 

Tema 25. Efectul fotoelectric extern: descoperirea 

fenomenului, definirea şi legile de bază. Ecuaţia lui Einstein. 

Aplicaţii ale efectului fotoelectric extern. 

2 [1], pag. 237-242; 

[2], pag. 220-222; 

[5], pag. 198-199. 
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Tema 26. Efectul Compton. Variaţia lungimii de undă a 

fotonului razelor Röntgen. Energia electronului de recul. 

 

2 [1], pag. 237-242; 

[2], pag. 220-222; 

[3], pag. 211-214; 

[5], pag. 198-199. 

Tema 27. Ipoteza lui de Broglie privind proprietăţile 

ondulatorii ale particulelor. Difracţia electronilor. Microscopul 

electronic. 

2 [1], pag. 237-242; 

[2], pag. 220-222; 

[3], pag. 211-214; 

[5], pag. 198-199. 

Total 60h 

 

IIb. Repartizarea temelor pentru studiu individual 

 
Conţinuturi Referinţe 

bibliografice 

Tema 1. Viteza luminii şi metodele pentru determinarea ei.  [4], pag. 56-57; 

Tema 2. Fotometrele şi măsurările fotometrice. 

 

[1], pag. 77-80; 

[2], pag. 63-74; 

[3], pag. 66-72; 

[4], pag. 54-61, 

62-68, 378-381; 

[5], pag. 93-97. 

Tema 3. Caracteristicele principale ale aparatelor spectrale: dispersia 

unghiulară, dispersia liniară şi puterea de rezoluţie. 

.  

[1], pag. 61-64; 

[2], pag. 110-114; 

[3], pag. 98-103; 

[4], pag. 73-87;  

[5], pag. 38-41.  

Tema 4. Dispersia luminii. Dispersia normală şi anomală. Viteza de grup. 

Teoria elementară a dispersiei. Dependenţa indicelui de refracţie de frecvenţa 

cîmpului exterior.     
 

[1], pag. 206-204; 

[2], pag. 123-128; 

[3], pag. 141-149; 

[5], pag. 140-145. 

Tema 5. Difuzia luminii. Medii tulbure. Coeficientul de extincţie. Legea lui 

Rayleigh. Difuzia moleculară. Efectul Vavilov – Cerenkov. 

 

[1], pag. 206-204; 

[2], pag. 123-128; 

[3], pag. 141-149; 

[5], pag. 140-145. 

Tema 6. Aberaţiile (defectele) sistemelor optice (aberaţia de sfericitate, coma, 

aberaţia cromatică, astigmatismul, distorsiunea). 

[1], pag. 206-204; 

[2], pag. 123-128; 

[3], pag. 141-149; 

[5], pag. 140-145. 

 

IIc. Tematica şi repartizarea orelor la seminare 

 
Nr. 

d/o. 

Temă Numărul 

de ore 

1 Legile fundamentale ale opticii geometrice. Reflexia totală. Prisma optică. 2 

2 Mărimi şi unităţi energetice şi fotometrice. 2 

3 Interferenţa luminii. Metode de obţinere a undelor coerente în optică. 4 

4 Difracţia luminii. Principiul Huygens-Fresnel. Difracţia Fresnel şi difracţia 

Fraunhofer. Reţeaua de difracţie. 

2 

5 Polarizarea luminii. Legea lui Malus. Gradul de polarizare. Legea lui Brewster. 

Birefringenţa luminii. 

2 

6 Probă de evaluare nr. 1 2 

7 Optica geometrică  4 

6 Bazele teoriei relativităţii restrânse. Efectul Doppler 3 



 

 

7 

8 Radiaţia termică. Legile radiaţiei corpului absolut negru. 3 

9 Efectul fotoelectric extern şi legile lui. 2 

10 Efectul Compton. Variaţia lungimii de undă şi energia electronului de recul. 

Ipoteza lui de Broglie. 

2 

10 Probă de evaluare nr. 2 2 

Total 30h 

II.b Tematica lucrărilor de laborator:  

 
1. Determinarea iluminării cu ajutorul luxmetrului; 

2. Determinarea razei de curbură a lentilei cu ajutorul inelelor lui Newton. Determinarea 

lungimii de undă a luminii cu ajutorul reţelei de difracţie; 

3. Determinarea distanţei focale principale a lentilei şi segmentelor de vârf pe bancul optic  

OCK-2; 

4. Studierea microscopului; 

5. Determinarea indicelui de refracţie a sticlei cu ajutorul microscopului. Determinarea indicelui 

de refracţie a lichidului cu ajutorul refractometrului; 

6. Studierea dispersiei luminii cu ajutorul prismei de sticlă; 

7. Determinarea lungimii de undă a luminii cu ajutorul biprismei lui Fresnel; 

8. Studierea birefringenţei luminii cu ajutorul polariscopului PSC-250M; 

9. Determinarea concentraţiei bioxidului de carbon în aer cu ajutorul interferometrului; 

10. Determinarea unghiului de rotaţie a planului de polarizare şi a concentraţiei soluţiei de zahăr 

cu ajutorul zaharimetrului; 

11. Studierea legilor principale ale efectului fotoelectric; 

12. Determinarea constantei lui Stefan - Boltzmann cu ajutorul pirometrului de radiaţie; 

13. Determinarea constantei lui Planck cu ajutorul pirometrului optic; 

14. Studierea efectului fotoelectric intern; 

15. Difracţia Fraunhofer de la o fantă dreptunghiulară. 

 

III. EVALUAREA DISCIPLINII 

 

IIIa. Evaluarea curentă: 

 
La prelegeri se realizează două probe de evaluare. Media aritmetică a notelor de la prelegeri 

reprezintă media I.  

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 II.  

Lucrările de laborator se apreciază cu note şi media aritmetică a notelor de laborator 

reprezintă media III. Media aritmetică dintre mediile I, II şi III reprezintă nota reuşitei curente. 

 

IIIb. Mostre de probe de evaluare curentă: 

 
Probe de evaluare la prelegeri: 

Test  nr. 1 

1. Formulaţi şi scrieţi expresia matematică pentru:  

a) legea refracţiei luminii;                                     (1.0p.) 

b) o candelă;                                                                                                                        (1.0p.) 

c) strălucirea.                                                                                                                       (1.0p.) 

2. Descrieţi biprisma lui Fresnel şi deduceţi relaţiile de calcul a interfranjei şi a numărului 

frangelor de interferenţă.                                                                                                       (3.0p.) 

3. Explicaţi: 
a) principiul de funcţionare, construcţia şi utilizarea interferometrului lui Jamin;              (2.5p.) 

b) fenomenul de birefringenţă şi condiţiile de realizare a ei .                                              (1.5p.) 
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Test  nr. 2 

1. Formulaţi şi scrieţi expresia matematică pentru:  

a) indicele de refracţie absolut şi relativ;               (1.0p.) 

b) iluminarea energetică;                                                                                                      (1.0p.) 

c) legea lui Brewster.                                                                                                           (1.0p.) 

2. Descrieţi dispozitivul lui Young şi deduceţi relaţiile de calcul a coordonatelor maximelor şi 

minimelor de interferenţă şi a interfranjei.                                                                            (3.0p.) 

3. Explicaţi: 
a) principiul de funcţionare, construcţia şi utilizarea interferometrului lui Michelson;      (2.5p.) 

b) curba de vizibilitate şi legătura dintre fluxul luminos şi fluxul energetic..                     (1.5p.) 

 

Probe de evaluare la seminare: 

 

Test  nr. 1 
 În itemii 1-4 prezentaţi rezolvarea completă a problemelor propuse:  

1. Tabloul de difracţie se obţine la distanţa l de la o sursă punctiformă monocromatică 

( nm700 ) . La distanţa 0,4l de la sursă se pune un obstacol rotund netransparent cu 

diametrul de 2 mm. Cu ce este egală distanţa l, dacă obstacolul acoperă primele trei zone 

Fresnel? 

2. Razele a două inele Newton luminoase, observate în tabloul de interferenţă, sunt respectiv egale 

cu 2 mm şi 2,4 mm. Care este raza de curbură a lentilei plan-convexe, folosite în experienţă, 

dacă inelele menţionate se observă în lumină reflectată ( m5,0 ), iar între ele mai sunt două 

inele luminoase? 

3. O  rază de lumină traversează prisma optică cu unghiul de refracţie de 45
0
 şi indicele de 

refracţie egal cu 3 . Determinaţi unghiul de incidenţă al acestei raze, dacă se ştie ca direcţia 

razei emergente este perpendiculară pe planul de incidenţă a prismei. 

4. În centrul unei mese rotunde cu diametrul d = 1,2m stă o lampă de masă cu un singur bec 

electric la o înălţime h1 = 40 cm de suprafaţa mesei. De asupra centrului mesei, la o înălţime       

h2 = 2,0m de suprafaţa acestuia, atîrnă o lustră cu patru becuri de aceeşi putere. În ce caz va fi 

mai mare iluminarea pe marginea mesei (şi de cîte ori): cînd este aprinsă lampa de masă sau 

cînd este aprinsă lustra? 

 

Test  nr. 2 
 În itemii 1-4 prezentaţi rezolvarea completă a problemelor propuse:  

1. La trecerea unui proton printr-un cîmp electric diametrul său se contractă de k = 1,5 ori. Să se 

determine tensiunea electrică acceleratoare U. 

2. Care trebuie să fie distanţa focală a unei oglinzi sferice convexe pentru a obţine o imagine de 6 

ori mai mică decît un obiect liniar luminos, aşezat perpendicular pe axa optică principală, la 

distanţa de 10 cm de oglindă? 

3. De cîte ori sa va modifica puterea de emisie a unui corp absolut negru, dacă lungimea de undă, 

ce corespunde maximului densităţii spectrale a radiaţiei energetice, se va micşora de la 

m72,01  pîna la m4,02 ? 

4. Cu ajutorul unei lentile se obţine imaginea reală şi mărită de trei ori a unui obiect. Dacă lentila 

este deplasată cu 20 cm faţă de poziţia iniţială atunci imaginea are aceeaşi înălţime dar este 

virtuală. Care este distanţa focală a lentilei? 

 

IIIc. Evaluarea finală: 

 
Evaluarea finală se realizează în formă de examen scris. Durata desfăşurării examenului – 2 ore 

astronomice. Biletele de examinare cuprind două subiecte teoretice şi două probleme. Nota finală  =   

0.6 × Nota reuşitei curente  + 0.4 × Nota de la examen   
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IIId. Chestionar: 

 
1. Obiect de studiu al opticii. Dualismul undă – corpuscul privind natura luminii. Legile 

fundamentale ale opticii. Determinarea indicelui de refracţie al prismei optice. Tipuri de 

spectre. 

2. Bazele teoriei electromagnetice a luminii. Ecuaţiile lui Maxwell. Viteza de propagare a 

undelor electromagnetice. Unda electromagnetică – undă transversală. 

3. Energia, presiunea, impulsul, masa şi momentul impulsului undei de lumină. Vectorul 

Poynting. Intensitatea luminii 

4. Viteza luminii şi metodele pentru determinarea ei. 

5. Mărimi şi unităţi de măsură energetice şi fotometrice. Legătura dintre ele. Curba de 

vizibilitate.  

6. Fotometrele şi măsurările fotometrice. 

7. Interferenţa luminii. Coerenţa. Compunerea undelor de lumină. Principiul superpoziţiei. 

Condiţiile de interferenţă.  

8. Metode clasice de obţinere a undelor coerente în optică: dispozitivul lui Young, biprisma lui 

Fresnel, oglinzile lui Fresnel, frange de egală înclinare, frange de egală grosime: pana optică şi 

inelele lui Newton .  

9. Aplicaţii în ştiinţă şi tehnică ale interferenţei luminii. Interferometrele 

10. Difracţia luminii. Principiul lui Huygens – Fresnel. Metoda zonelor Fresnel şi utilizarea ei 

pentru determinarea unor mărimi caracteristice (înălţimea segmentului sferic, raza exterioară a 

zonei Fresnel, aria zonei Fresnel, amplitudinea oscilaţiei luminoase rezultante).  

11. Difracţia Fresnel de la un orificiu circular şi de la un disc mic. Difracţia Fraunchofer de la o 

fantă. Reţeaua de difracţie. 

12. Difracţia razelor Röntgen pe reţea spaţială (structură tridimensională). Formulele lui Laue. 

Legea Wulf-Bragg. Aplicaţii ale  razelor Röntgen. 

13. Caracteristicele principale ale aparatelor spectrale: dispersia unghiulară, dispersia liniară şi 

puterea de rezoluţie. 

14. Polarizarea luminii. Lumina naturală şi polarizată. Polarizarea liniară, circulară şi eliptică. 

Polarizor şi analizor. Legea lui Malus. Gradul de polarizare. Polarizarea luminii prin reflexie şi 

refracţie. Legea lui Brewster. 

15. Reflexia şi refracţia undelor electromagnetice la suprafaţa de separaţie a două medii 

dielectrice. Formulele lui Fresnel. 

16. Birefrigenţa. Prisma Nicol şi polarizorul Drace. Birefrigenţa artificială (fotoelasticitate, efectul 

electrooptic şi efectul magnetooptic). Polarizarea rotatorie. Aplicaţii. 

17. Dispersia luminii. Dispersia normală şi anomală. Viteza de grup. Teoria elementară a 

dispersiei. Dependenţa indicelui de refracţie de frecvenţa cîmpului exterior.     

18. Absorbţia luminii. Legea lui Bouguer. Coeficientul de absorbţie şi dependenţa  

pentru solide, lichide şi gaze. 

19. Difuzia luminii. Medii tulbure. Coeficientul de extincţie. Legea lui Rayleigh. Difuzia 

moleculară. Efectul Vavilov – Cerenkov. 

20. Holografia. Obţinerea holografiei şi reconstituirea unui obiect. Holografia în culori. Unele 

aplicaţii ale holografiei. 

21. Obiectul opticii geometrice. Aproximaţia lui Gauss. Principiul lui Fermat. Convenţii ale 

semnelor. Dioptrul sferic. Oglinzi sferice. Construcţii de imagini în oglinzi sferice.  

22. Lentile subţiri: definirea şi clasificarea. Formula fundamentală şi convergenţa lentilelor subţiri. 

Construcţii de imagini în lentile sferice.   

23. Instrumente optice: clasificarea şi caracteristicele principale. Aparatul fotografic, aparatul de 

proiecţie, lupa, telescopul şi microscopul. 

24. Aberaţiile (defectele) sistemelor optice (aberaţia de sfericitate, coma, aberaţia cromatică, 

astigmatismul, distorsiunea). 

25. Bazele experimentale ale teoriei relativăţii restrînse. Experienţa lui Fizeau şi experienţa lui 

Michelson. Postulatele lui Einstein.  
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26. Transformările lui Lorentz şi consecinţele acestora (simultanietatea evenimentelor, contracţia 

lungimilor, dilatarea duratei proceselor). Teorema compunerii vitezelor în cinematica 

relativistă. 

27. Efectul Doppler în optică. 

28. Dinamica relativistă. Masa de repaus şi masă relativistă. Legea proporţionalităţii masei şi 

energiei particulei. Energie de repaus, energie totală şi energie cinetică a particulei.    

29. Elemente din teoria cuantică a luminii. Ipoteza lui Planck. Fotonii şi mărimile caracteristice 

acestora. 

30. Radiaţia termică. Mărimi caracteristice radiaţiei termice. Corp absolut negru. Legile lui 

Kirchhoff, Stefan-Boltzmann, Wien, Rayleigh – Jeans şi Planck. Pirometria optică.   

31. Efectul fotoelectric extern: descoperirea fenomenului, definirea şi legile de bază. Ecuaţia lui 

Einstein. Aplicaţii ale efectului fotoelectric extern. 

32. Efectul Compton. Variaţia lungimii de undă a fotonului razelor Röntgen. Energia electronului 

de recul. 

33. Ipoteza lui de Broglie privind proprietăţile ondulatorii ale particulelor. Difracţia electronilor. 

Microscopul electronic. 

 

 

IIIe. Mostre de probe de evaluare finală: 

 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Facultatea de Ştiinţe Reale 

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti 

 

Bilet de examinare Nr. 1 

Examen la Optică (specialitatea Fizică şi Informatică) 

 

                                                                                                                 Aprob: 

                                                                                                          Sef de catedră_______________ 

 

Expuneţi temele: 

1. Obiect de studiu al opticii. Dualismul undă – corpuscul privind natura luminii. Legile 

fundamentale ale opticii. Determinarea indicelui de refracţie al prismei optice. Tipuri de 

spectre. 

2. Absorbţia luminii. Legea lui Bouguer. Coeficientul de absorbţie şi dependenţa  pentru 

solide, lichide şi gaze. 

 

 Rezolvaţi problemele: 

1. Tabloul de difracţie se obţine la distanţa l  de la o sursă punctiformă monocromatică (λ = 700 

nm). La distanţa 0,4l de la sursă se pune un obstacol rotund netransparent cu diametrul de 2 

mm. Cu ce este egală distanţa l, dacă obstacolul acoperă primele trei zone Fresnel? 

2. Iluminînd suprafaţa unui metal succesiv cu două radiaţii electromagnetice, avînd lungimile de 

undă   λ1= 0.35 m şi λ2 = 0.54 m se constată că viteza maximă a fotoelectronilor se 

micşorează de n = 2 ori. Să se calculeze lucrul de extracţie. 

 

     Data _______                                                                          Examinator________________ 
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Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Facultatea de Ştiinţe Reale 

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti 

 

Bilet de examinare Nr. 2 

Examen la Optică (specialitatea Fizică şi Informatică) 

 

Aprob 

                                                                                                           Sef de catedră_______________ 

 

Expuneţi temele: 

1. Bazele teoriei electromagnetice a luminii. Ecuaţiile lui Maxwell. Viteza de propagare a 

undelor electromagnetice. Unda electromagnetică – undă transversală. 

2. Dispersia luminii. Dispersia normală şi anomală. Viteza de grup. Teoria elementară a 

dispersiei. Dependenţa indicelui de refracţie de frecvenţa cîmpului exterior. 

Rezolvaţi problema: 

1.     De cîte ori se va modifica puterea de emisie a unui corp absolut 

negru, dacă lungimea de undă ce corespunde maximului 

densităţii spectrale a radianţei energetice se va micşora de la 

λ1= 0.72 m pînă la λ2 = 0.40 m? 

2.   La înălţimea h1 = 3,0m faţă de podea este atîrnată lampa S1 cu 

intensitatea luminoasă cd250I1 , iar la înălţimea h2 = 4,0m - 

lampa S2 cu intensitatea luminoasă cd150I2 . Distanţa dintre 

cele două lămpi l = 2,5m. Să se calculeze raportul dintre 

iluminările date de cele două lămpi pe podea în punctele A şi B 

din figura alăturată. 

 

     Data _______                                                                          Examinator________________ 
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